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1. Inleiding

Op 18 mei 2018 stond de jaarvergadering van de Vereni-
ging voor bestuursrecht (VAR) in het teken van het thema 
“Vertrouwen in de overheid”.2 Niet een thema waar een 
bestuursrechtjurist vrolijk van wordt, zo concludeerde Ver-
heij destijds in zijn bespreking van de preadviezen, want 
de bijdrage van het bestuursrecht aan het vertrouwen in 
de overheid is “ronduit mager”.3 Ook de voorzitter van de 
vereniging kon een “mismoedig gevoel” bij het lezen van de 
preadviezen niet onderdrukken, zo bekende zij in haar jaar-
rede, omdat het bestuursrecht “waarschijnlijk niet zo veel” 
bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid.4

Een jaar later – op 27 mei 2019 – promoveerde Stefan van de 
Sande aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proef-
schrift over overheidsaansprakelijkheid voor het verstrek-
ken van onjuiste informatie.5 De auteur is advocaat te Breda 
en werkzaam in de overheidspraktijk.6 Hij analyseert het 
onderwerp mede vanuit bestuursrechtelijk perspectief. Zijn 
conclusie luidt dat civiele rechters te ruimhartig zijn bij het 
aannemen van overheidsaansprakelijkheid wegens onjuiste 
informatieverstrekking. Mede tegen die achtergrond pleit 
hij voor een exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter 
op dit gebied. De bestuursrechter heeft volgens Van de San-
de, méér dan de civiele rechter, “ervaring met en gevoel bij 
een terughoudende (…) benadering van overheidsgeschrif-
ten en het vertrouwen dat daaraan mag worden ontleend”.7

1 Mr. K.J.O. (Kasper) Jansen is medewerker bij het wetenschappelijk bureau 
van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel). In zijn voormalige hoe-
danigheid van advocaat trad hij onder meer op voor overheden.

2 Zie L.J.A. Damen, C.N.J. Kortmann & R.F.B. van Zutphen, Vertrouwen in de 
overheid (VAR-preadviezen 2018), VAR-reeks 160, Den Haag: BJU 2018. 

3 Zie N. Verheij, ‘Is het bestuursrecht te vertrouwen?’, NTB 2018/24 (p. 154-
157). 

4 W. den Ouden, ‘Rede van de voorzitter’, in: Vertrouwen in de overheid (ver-
slag VAR-vergadering 18 mei 2018), VAR-reeks 161, Den Haag: BJU 2019, 
p. 7-11.

5 S.A.L. van de Sande, Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken 
van onjuiste informatie (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2019 
(hierna: Van de Sande, diss.). Promotoren waren R.J.N. Schlössels en B.P.M. 
van Ravels.

6 Eerder was hij betrokken bij een onderzoek in opdracht van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin aanbevelingen zijn gedaan 
met het oog op het risico van aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolle-
dige inlichtingen. Zie S.A.L. van de Sande, ‘Het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie’, in: G.A. van der Veen & T.W. Franssen (red.), Voor-
bereid op aansprakelijkheid. Gemeenten en overheidsaansprakelijkheid, Den 
Haag: VNG 2015, p. 101 e.v.

7 Van de Sande, diss., p. 432.

Twee dagen na de promotie – op 29 mei 2019 – deed de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
belangrijke uitspraak over het bestuursrechtelijke vertrou-
wensbeginsel. In die uitspraak is sprake van “een verschui-
ving (…) van het bestuurlijke naar het burgerperspectief”.8 
Van de Sande heeft die uitspraak onlangs in dit blad geana-
lyseerd. Hij laat zien dat de nieuwe, laagdrempeliger bena-
dering van de Afdeling overeenstemming vertoont met de 
civielrechtelijke wilsvertrouwensleer. De lat voor een ge-
slaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is hiermee vol-
gens Van de Sande een stuk lager gelegd.9

Gezien het voorgaande lijkt er alle aanleiding voor een 
rechtsvergelijkende analyse van de bescherming van ge-
rechtvaardigd vertrouwen in het privaatrecht en het be-
stuursrecht. Het proefschrift van Van de Sande voorziet 
hierin.10 Het brengt tegelijk een voor de praktijk belangrijk, 
maar tot voor kort nog nauwelijks ontgonnen rechtsgebied in 
kaart.11 Het proefschrift besteedt bovendien ruim aandacht 
aan de notoir lastige kwestie van de bevoegdheidsverdeling 
tussen de civiele rechter en de bestuursrechter, waarop het 
een grensverleggende visie ontvouwt. Met dit alles is ook het 
belang van een bespreking in dit blad gegeven.
Ik volg hierna in grote lijnen de hoofdstukindeling van het 
proefschrift. Allereerst behandel ik de vraagstelling en het 
publiekrechtelijk kader (de hoofdstukken 1 en 2, bespro-
ken in par. 2 e.v.). Vervolgens behandel ik de vereisten voor 
overheidsaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (de 
hoofdstukken 4 tot en met 7, besproken in par. 4 e.v.). De 
competentieverdeling tussen civiele rechter en bestuurs-
rechter – het pièce de résistance van het proefschrift (de 
hoofdstukken 3 en 8) – behandel ik aan het slot (par. 8). Het 
spreekt voor zich dat ik niet alle finesses van het onderwerp 
kan behandelen. Ik concentreer mij op de punten waarover 
ik met de auteur van mening verschil.

2. Vraagstelling en opzet

In hoofdstuk 1 formuleert Van de Sande de vraagstelling van 
zijn onderzoek. Deze is tweeledig. Enerzijds wil de auteur 

8 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. 
Damen, r.o. 11.3, onder verwijzing naar de bijbehorende conclusie van 
staatsraad A-G P.J. Wattel (ECLI:NL:RVS:2019:896), onder 3.17. Zie ook de 
bijbehorende AB-annotatie, onder 3.

9 S.A.L. van de Sande, ‘Het vertrouwensbeginsel en schadevergoeding’, O&A 
2019/44 (p. 81-89).

10 Het proefschrift bevat overigens alleen interne rechtsvergelijking (tussen 
privaat- en bestuursrecht) en geen externe rechtsvergelijking (met het bui-
tenland). Zie Van de Sande, diss., p. 28.

11 Zie eerder met name de rechtsvergelijkende studie van J.M. Barendrecht 
e.a., Overheidsaansprakelijkheid voor informatieverstrekking, Den Haag: 
BJU 2002. Zie voorts in kort bestek bijv. M. Scheltema en M.W. Scheltema, 
Gemeenschappelijk recht, Deventer: Kluwer 2013, par. 6.2.8.3; G. Snijders, 
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel (Mon. BW A26b), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, nr. 25d; M.W. Scheltema, GS Onrechtmatige daad V.1 (2018), 
aant. V.1.8.2.4; en Schlössels, Schutgens & Zijlstra, Bestuursrecht in de soci-
ale rechtsstaat. Band 2, Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 1020 e.v.

ArtikelAfl. 4december 2019

T2b_OENA_1904_bw_V03.indd   139T2b_OENA_1904_bw_V03.indd   139 12/12/2019   9:06:15 PM12/12/2019   9:06:15 PM



Afl. 4 - december 2019140 O&A  2019/61

ArtikelONJUISTE OVERHEIDSINFORMATIE: VERTROUWENSBESCHERMING IN PRIVAAT- EN BESTUURSRECHT

onderzoeken wanneer de overheid naar geldend Nederlands 
recht aansprakelijk is voor het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie aan burgers. Anderzijds wil hij on-
derzoeken of, en zo ja in hoeverre, een uitbreiding of beper-
king van deze aansprakelijkheid gewenst is.12

Het eerste deel van de vraagstelling – de analyse van het 
geldende recht – wordt bestreken door de hoofdstukken 2 
tot en met 7. Dat is het leeuwendeel van het proefschrift 
(circa 400 pagina’s). De evaluatie – het tweede deel van de 
vraagstelling – komt er relatief bekaaid vanaf in hoofdstuk 8 
(“Synthese”), dat inclusief een samenvatting circa dertig pa-
gina’s beslaat. De auteur neemt weliswaar ook in de hoofd-
stukken 2 tot en met 7 dikwijls stelling in, maar dat doet 
hij binnen de kaders van het geldende recht en min of meer 
terughoudend, vaak kool en geit sparend. In die zin heb ik 
hoofdstuk 8 als een stijlbreuk ervaren. Hier is de auteur stel-
liger en bekent hij meer kleur: de aansprakelijkheid voor 
onjuiste overheidsinformatie moet worden ingeperkt.13 Ook 
de bepleite stelselwijziging verschijnt hier voor het eerst ten 
tonele.14 Het proefschrift verandert daarmee, in de woorden 
van Nieuwenhuis, van het type ‘monografie’ in het type 
‘beeldenstorm’.15 Dat mag, maar roept wel de vraag op of de 
aanbevelingen in hoofdstuk 8 voldoende zijn doordacht (zie 
par. 8 hierna).
In hoofdstuk 1 brengt de auteur een belangrijke beperking 
aan: hij concentreert zich op gevallen van informatiever-
strekking door de overheid over geldend dan wel toekom-
stig recht of beleid. Hij noemt dit “informatie over het be-
stuursrecht” en denkt hierbij met name aan informatie 
over bestemmingsplannen.16 Deze toespitsing is belangrijk, 
omdat de auteur hiermee verduidelijkt dat hij het oog heeft 
op gevallen van rechtsdwaling. De vraag of rechtsdwaling 
verschoonbaar is dan wel voor eigen risico komt, keert op 
verschillende plaatsen in het proefschrift terug.17 Dat is een 
even klassieke als actuele vraag: het aloude beginsel dat 
eenieder wordt geacht de wet te kennen, is niet (meer) sa-
crosanct in het verbintenissenrecht.18 Verheij vroeg onlangs 
nog aandacht voor het feit dat veel gevallen van rechts-
dwaling “onder de radar” blijven, omdat zij niet als zodanig 
worden herkend.19 Het is dus goed dat Van de Sande hierop 
de aandacht vestigt (zie ook par. 5 hierna). Ik merk wel op 
dat feitelijke dwaling en rechtsdwaling niet altijd goed te 
onderscheiden zijn, ook in gevallen van onbekendheid met 
de inhoud van een bestemmingsplan.20 Hijma betoogt dat 

12 Van de Sande, diss., p. 21.
13 Van de Sande, diss., p. 428 e.v.
14 Van de Sande, diss., p. 401 e.v.
15 Zie J.H. Nieuwenhuis, ‘Zelf doctor worden’, RM Themis 2007 (afl. 5), p. 177-

178.
16 Van de Sande, diss., p. 23.
17 Zie bijv. Van de Sande, diss., p. 48 e.v. (i.v.m. het rechtszekerheidsbeginsel), 

p. 206 e.v. en 252 e.v. (i.v.m. het onrechtmatigheidsvereiste), p. 285 e.v. en 
293 e.v. (i.v.m. het toerekenbaarheidsvereiste).

18 Zie bijv. Jac. Hijma, GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW (2017), aant. 
11.2.1; en K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, Titel 6.3 BW (2018), aant. 
4.4 (met vermelding van verdere vindplaatsen).

19 Zie A.J. Verheij, ‘Rechtsdwaling onder de radar’, WPNR 2019/7251, p. 611-
621.

20 Vgl. Van de Sande, diss., p. 33-34, waar de auteur onderscheid maakt tus-
sen onjuiste informatieverstrekking over (i) het recht, (ii) de feiten en (iii) 
de toepassing van het recht op de feiten.

een bestemmingsplan zich in het “overgangsgebied tussen 
feit en recht” bevindt en veelal “als een feitensubstraat zal 
worden ervaren”.21 In die zin is het spreken in termen van 
rechtsdwaling hier wellicht wat te rigide: veel zal afhan-
gen van de wijze waarop partijen hun geschil aan de rechter 
voorleggen.22

Verder verduidelijkt de auteur in hoofdstuk 1 dat hij onder 
onjuiste informatie (in de zin van de titel van zijn proef-
schrift) ook onvolledige informatie verstaat. Dat ligt voor 
de hand, omdat – zoals de auteur opmerkt – het vaak een 
kwestie van perspectief is of men informatie als onjuist 
dan wel als onvolledig aanmerkt.23 Zeker bij informatiever-
strekking over de inhoud van een bestemmingsplan kan de 
waarheid in het midden liggen.24 Toch kan en moet mijns 
inziens op een conceptueel niveau onderscheid worden ge-
maakt tussen enerzijds het verwijt dat iemand (actief) on-
juistheden heeft verkondigd en anderzijds het verwijt dat 
iemand (passief) heeft nagelaten bepaalde informatie te 
verstrekken. Het eerste verwijt weegt voor mij in abstrac-
to zwaarder dan het tweede. Het niet (volledig) informeren 
van iemand anders levert pas een normschending op als 
daarmee een plicht tot informatieverstrekking is geschon-
den. Onjuiste informatieverstrekking kan daarentegen ook 
bij gebreke van een informatieplicht een juridisch relevant 
verwijt opleveren (ook als de onjuiste informatieverstrek-
king niet opzettelijk geschiedde).25 In zoverre heb ik enige 
aarzeling bij een algehele gelijkschakeling van ‘onjuistheid’ 
en ‘onvolledigheid’. Dit laat onverlet dat het uiteraard ge-
wenst is om de toepasselijke juridische maatstaven zoveel 
mogelijk op gelijke leest te schoeien.26

3. Publiekrechtelijk kader

In hoofdstuk 2 bespreekt de auteur het publiekrechtelijk ka-
der van zijn onderzoek. Dit hoofdstuk heeft een verkennend 
karakter; de auteur noemt het zelf een “tour d’horizon”.27 
Aan de orde komen diverse publiekrechtelijke rechtsbron-
nen die (mede) betrekking hebben op informatieverstrek-
king door overheden, zoals het EVRM, het Unierecht, de 
Grondwet, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van 
bestuur en andere bijzondere wetten.28 De auteur beoogt 
hiermee de (voor)vraag te beantwoorden onder welke om-
standigheden de overheid bevoegd dan wel verplicht is tot 
informatieverstrekking aan burgers.29

21 Jac. Hijma, GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW (2017), aant. 11.2.2.
22 Vgl. A.J. Verheij, ‘Rechtsdwaling onder de radar’, WPNR 2019/7251, p. 611, 

die dit (met een negatieve connotatie) “framing” noemt.
23 Van de Sande, diss., p. 32 e.v.
24 Vgl. HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0219, NJ 2012/340 (’s-Hertogenbosch/

Van Zoggel), r.o. 3.5.1, waar de Hoge Raad “onjuiste of onvolledige inlichtingen” 
in één adem noemt.

25 Vgl. HR 25 januari 2002, NJ 2003/31, m.nt. J.B.M. Vranken (Paalman/Lampenier), 
r.o. 3.3.3, waarover K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: 
Kluwer 2012, p. 280.

26 Zie K.J.O. Jansen, ‘Aansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking’, 
NTBR 2013/7 (p. 55-56).

27 Van de Sande, diss., p. 92.
28 Van de Sande, diss., p. 63 e.v.
29 Van de Sande, diss., p. 41.
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Een centrale rol is weggelegd voor paragraaf 2.3, waar de 
auteur het “rechtszekerheidsbeginsel” introduceert als 
“toetsingskader” voor zijn onderzoek. Wat de auteur precies 
voor ogen heeft met dit toetsingskader, is mij niet geheel 
duidelijk geworden. Enerzijds stelt hij in het vervolg van zijn 
proefschrift, onder verwijzing naar paragraaf 2.3, dat op de 
overheid “een bijzondere zorgplicht rust met betrekking 
tot de rechtszekerheid van de burger”. Hij maakt daarbij 
een vergelijking met vaste jurisprudentie van de Hoge Raad 
over de bijzondere zorgplicht van financiële dienstverle-
ners.30 De kwalificatie “bijzondere zorgplicht” komt echter 
in paragraaf 2.3 (en in de rest van hoofdstuk 2) niet voor. Ik 
vraag mij ook af of de auteur deze vérstrekkende kwalifi-
catie voor ogen heeft. Al in hoofdstuk 1 benadrukt hij dat 
burgers niet in beginsel mogen vertrouwen op de juistheid 
en de volledigheid van door de overheid verstrekte infor-
matie.31 In hoofdstuk 8 concludeert hij, tegen deze achter-
grond, dat de civiele rechter (soms) te ruimhartig is met het 
aannemen van overheidsaansprakelijkheid wegens onjuiste 
informatieverstrekking.32 Het is mij niet duidelijk hoe deze 
conclusie zich verhoudt tot het rechtszekerheidsbeginsel 
dat de auteur in hoofdstuk 2 tot uitgangspunt kiest, en tot 
de “bijzondere zorgplicht” die hij daaruit naar eigen zeggen 
afleidt.
Zelf zou ik menen dat op de overheid niet in algemene zin 
een “zorgplicht” rust ten aanzien van de juistheid en volle-
digheid van de door haar aan burgers verstrekte informa-
tie. Ik baseer dat niet op een rechtsstatelijk uitgangspunt, 
maar op een civielrechtelijk beginsel. Zowel in het contrac-
tenrecht als in het buitencontractuele aansprakelijkheids-
recht geldt als hoofdregel dat justitiabelen in beginsel zélf 
verantwoordelijk zijn voor hun goed geïnformeerd gedrag. 
Voor het aannemen van een plicht tot (juiste of volledige) 
informatieverstrekking moeten steeds goede gronden wor-
den gevonden in de omstandigheden van het geval. Dit volgt 
uit het autonomiebeginsel dat het verbintenissenrecht – en 
mijns inziens ook de privaatrechtelijke verhouding tussen 
burger en overheid – beheerst.33 Dit laat onverlet dat de 
hoedanigheid van overheid, als maker én uitvoerder van re-
gels, uiteraard vertrouwen kan inboezemen bij minder goed 
geïnformeerde burgers, en dat zulk vertrouwen tot op zeke-
re hoogte bescherming verdient. Hiermee kom ik toe aan de 
materiële kern van het proefschrift: hoofdstuk 4.

4. Onrechtmatigheid

In hoofdstuk 4 bespreekt de auteur onder welke omstan-
digheden onjuiste informatieverstrekking door de over-
heid onrechtmatig is jegens burgers. Na een beknopte 
inventarisatie van (andere) wettelijke grondslagen voor 
overheidsaansprakelijkheid wegens onjuiste informatiever-

30 Van de Sande, diss., p. 222 (en in gelijke zin bijv. p. 321 en p. 385).
31 Van de Sande, diss., p. 19 (en in gelijke zin bijv. p. 192 e.v.).
32 Van de Sande, diss., p. 417 e.v.
33 Zie K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012, 

p. 549; en K.J.O. Jansen, ‘Aansprakelijkheid voor onjuiste informatiever-
strekking’, NTBR 2013/7 (p. 55-69).

strekking,34 behandelt de auteur in paragraaf 4.7 de voor de 
praktijk belangrijkste grondslag: de zorgvuldigheidsnorm 
van art. 6:162 BW. Met circa 80 pagina’s beslaat deze para-
graaf bijna 20% van het proefschrift. Wat mij betreft is dit 
ook in kwalitatief opzicht een hoogtepunt. Wat de auteur 
hier bespreekt, onder verwijzing naar veel literatuur en 
rechtspraak (van hogere en lagere civiele rechters en be-
stuursrechters), vind ik vernieuwend, instructief en behar-
tigenswaardig. Ik volsta met een bespreking en een reactie 
op hoofdlijnen.
De auteur stelt, onder verwijzing naar het standaardarrest 
’s-Hertogenbosch/Van Zoggel, voorop dat het verstrekken 
van onjuiste informatie door de overheid niet zonder meer 
onrechtmatig is, maar alleen onrechtmatig kán zijn indien 
de betrokken burger “in de gegeven omstandigheden re-
delijkerwijs erop heeft mogen vertrouwen dat hem juiste 
en volledige inlichtingen met een bepaalde inhoud wer-
den gegeven”.35 Het komt dus aan op de omstandigheden 
van het geval. De auteur bespreekt een reeks van gezichts-
punten die in dit verband van belang kunnen zijn, zoals de 
hoedanigheid van de betrokken overheid, de hoedanigheid 
van de betrokken burger, het gebruik van voorbehouden en 
‘disclaimers’ door de overheid, (de kenbaarheid van) het doel 
waarmee de informatie is ingewonnen en de financiële be-
langen die voor de burger op het spel staan.36

De auteur benadrukt dat het formuleren van hard and fast 
rules op dit terrein niet mogelijk en ook niet gewenst is.37 
Ik ben dat met hem eens, maar het lijkt mij wel mogelijk en 
ook gewenst om voor bepaalde, veel voorkomende gevals-
typen vuistregels te formuleren. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
vuistregel dat ‘ongerichte’ overheidsinformatie minder snel 
aansprakelijkheid rechtvaardigt dan ‘gerichte’ overheidsin-
formatie, die is gegeven in antwoord op concrete vragen.38 
Van de Sande vindt dat geen bruikbaar onderscheid.39 Toch 
formuleert hij – als een echte advocaat, die niet voor één gat 
te vangen is – criteria die volgens hem leidend zouden moe-
ten zijn bij de toepassing van dat gewraakte onderscheid.40 
In dat kader betoogt hij dat het ongerichte karakter van in-
formatieverstrekking alleen relevant is voor gevallen van 
onvolledige informatieverstrekking, en geen afbreuk be-
hoort te doen aan de onrechtmatigheid van onjuiste over-
heidsinformatie. Dat ben ik niet met hem eens. Ook voor on-
juiste informatie geldt volgens mij dat die, indien ongericht 
van aard, met meer voorzichtigheid tegemoet moet worden 
getreden dan concrete, tot een individu gerichte informa-
tie. De kans op misverstanden is bij ongerichte informatie-
verstrekking nu eenmaal (kenbaar) groter dan bij gerichte 

34 Van de Sande, diss., p. 168 e.v. en 177 e.v.
35 Aldus HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0219, NJ 2012/340 (’s-Hertogenbosch/

Van Zoggel), r.o. 3.5.1, waarover Van de Sande, diss., p. 192 e.v. Een voorloper 
van deze maatstaf is geformuleerd in HR 6 april 1979, NJ 1980/34, m.nt. 
C.J.H. Brunner (Kleuterschool Babbel), r.o. 4.

36 Van de Sande, diss., p. 220 e.v. 
37 Van de Sande, diss., p. 217-218.
38 Zie bijv. J.M. Barendrecht e.a., Overheidsaansprakelijkheid voor informatie-

verstrekking, Den Haag: BJU 2002, p. 67; en K.J.O. Jansen, ‘Aansprakelijk-
heid voor onjuiste informatieverstrekking’, NTBR 2013/7 (p. 67).

39 Van de Sande, diss., p. 247-248.
40 Van de Sande, diss., p. 249 e.v.
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informatieverstrekking: informatie die in algemene zin 
juist en toereikend is, behoeft niet voor elk individu in elke 
denkbare situatie geschikt te zijn. Dat inzicht is ook elders 
in het verbintenissenrecht aanvaard: hoe algemener de in-
formatieverstrekking, hoe minder vertrouwen daaraan kan 
worden ontleend.41 Volgens mij is dat, ook in de rechtsver-
houding tussen overheid en burger, een nuttige leidraad.42

Een ander kritiekpunt mijnerzijds betreft de ‘uitlegtoets’ 
die de auteur vooraf wil laten gaan aan de vertrouwenstoets 
uit het arrest ’s-Hertogenbosch/Van Zoggel. Volgens de au-
teur moet voor het aannemen van onrechtmatigheid eerst 
worden onderzocht of de verstrekte informatie onjuist c.q. 
onvolledig was. Het gaat hier om “een kwestie van uitleg 
in het licht van de partijbedoelingen”, aldus de auteur on-
der verwijzing naar art. 3:35 BW. In dat licht begrijpt hij 
ook de verwijzing door de Hoge Raad in voornoemd arrest 
naar “de inhoud van het gedane verzoek en hetgeen de ge-
meente daaromtrent heeft moeten begrijpen”.43 Hoewel ik 
erken dat het arrest deze lezing toelaat, lijkt mij een der-
gelijke stapeling van vertrouwenstoetsingen – eerst een 
uitleg aan de hand van de wilsvertrouwensleer, dan (nog) 
een vertrouwenstoets uit onrechtmatige daad – onaantrek-
kelijk. Terzijde teken ik hierbij aan dat informatieverstrek-
king (sec) een feitelijke handeling en geen rechtshandeling 
is, zodat de wilsvertrouwensleer daarop naar de letter van 
de wet niet van toepassing is, terwijl van “partijbedoelin-
gen” in eigenlijke zin ook niet kan worden gesproken. Vol-
gens mij kan worden volstaan met beantwoording van de 
vraag of de overheid onrechtmatig heeft gehandeld door het 
verstrekken van onjuiste informatie waarop de burger on-
der de gegeven omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen 
vertrouwen.44 In dat kader kan mede van belang zijn of voor 
de overheid kenbaar was dat de burger vertrouwen zou stel-
len in de verstrekte informatie. Dat is volgens mij wat de 
Hoge Raad met de geciteerde overweging tot uitdrukking 
heeft willen brengen.45

5. Toerekenbaarheid

Hoofdstuk 5 is gewijd aan het toerekenbaarheidsvereiste 
van art. 6:162 lid 3 BW. Hoewel korter dan hoofdstuk 4, is 
ook dit hoofdstuk een prestatie van formaat. Over de toe-
rekening van onjuiste informatieverstrekking als onrecht-
matige daad aan de overheid is namelijk vrijwel geen recht-
spraak voorhanden. In de literatuur heerst de gedachte dat 
het vereiste van toerekenbaarheid hier – evenals in verge-

41 Zie bijv. Jac. Hijma, GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW (2017), aant. 9.8.2 
e.v.

42 Terzijde: de vertrouwenstoets uit het arrest ’s-Hertogenbosch/Van Zoggel 
is toegespitst op gerichte informatieverstrekking, maar kan volgens de 
auteur – en ook volgens mij – analoog worden toegepast op ongerichte in-
formatieverstrekking. Zie Van de Sande, diss., p. 250.

43 HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0219, NJ 2012/340 (’s-Hertogen-
bosch/Van Zoggel), r.o. 3.5.1.

44 De auteur maakt overigens onderscheid tussen “gerechtvaardigd vertrou-
wen” enerzijds en “redelijkerwijs mogen vertrouwen” anderzijds (Van de 
Sande, diss., p. 210). Volgens mij betreft dit slechts een kwestie van woord-
keus. 

45 Zie K.J.O. Jansen, ‘Aansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking’, 
NTBR 2013/7 (p. 68), en in reactie daarop: Van de Sande, diss., p. 205-206. 

lijkbare gevallen van overheidsaansprakelijkheid, zoals bij 
onrechtmatige besluitvorming en onrechtmatige wetge-
ving – geen of slechts een marginale rol speelt, omdat aan 
de overheid geen beroep op rechtsdwaling toekomt.46 Het 
arrest Blaricum/Roozen uit 1987 biedt enige steun voor die 
benadering. Het ging in dat arrest om een gemeente die in 
zeer stellige bewoordingen – maar ten onrechte (zo bleek 
achteraf uit een uitspraak van de bestuursrechter) – had 
medegedeeld dat een bouwplan niet toelaatbaar was. De 
Hoge Raad oordeelde dat deze situatie op één lijn moest 
worden gesteld met het geval waarin een gemeente een 
onrechtmatige daad pleegt door in strijd met de wet een 
bouwvergunning te weigeren, en dat daarmee “de schuld 
van de gemeente in beginsel gegeven” is.47

De auteur bepleit een verfijning van deze regel van “be-
ginseltoerekening”, specifiek voor gevallen van onjuiste 
informatieverstrekking. Hij wil ruimte laten voor een uit-
zondering op deze regel, indien de overheid “ten tijde van 
de informatieverstrekking geen rekening behoefde te hou-
den met het risico van onjuistheid van de verstrekte infor-
matie”.48 Dit betoog roept associaties op met vergelijkbare 
pleidooien van auteurs als Di Bella en Schutgens.49 Tot nu 
toe heeft de Hoge Raad daaraan geen gevolg gegeven.50 Wat 
mij betreft kan dat zo blijven. Dat rechtsdwaling in voorko-
mende gevallen verschoonbaar kan zijn (vgl. par. 2 hierbo-
ven), laat mijns inziens onverlet dat in de verhouding tussen 
overheid en burger twijfel over de inhoud van het geldende 
recht – waarvan de overheid maker én toepasser is – voor 
rekening van de overheid dient te komen.51 Tegen deze ach-
tergrond meen ik dat het toerekenbaarheidsvereiste in de 
door Van de Sande besproken gevallen – waarin de overheid 
onjuiste informatie verstrekt over de inhoud van het be-
stuursrecht – geen rol van betekenis zou moeten spelen.52 
Bijkomend voordeel is dat het toch al casuïstische leerstuk 
hiermee iets aan overzichtelijkheid zou winnen. Ook gezien 
het door de auteur zelf gehanteerde rechtszekerheidsbegin-
sel (zie par. 3 hierboven) lijkt mij dit geen onredelijke bena-
dering.

6. Relativiteit

Hoofdstuk 6 behandelt de toepassing van het relativiteits-
vereiste op gevallen van onjuiste informatieverstrekking 
door de overheid. Dat is wederom een thema dat tot op he-

46 Van de Sande, diss., p. 279 e.v. (rechtspraak) en 283 e.v. (literatuur).
47 HR 30 januari 1987, NJ 1988/89, m.nt. M. Scheltema (Blaricum/Roozen), r.o. 

4.3.
48 Van de Sande, diss., p. 299-303.
49 Zie L. di Bella, ‘Toerekening naar verkeersopvattingen bij vernietigde besluiten: 

tijd voor een ‘update’?’, O&A 2013/34 (p. 104-117); en R.J.B. Schutgens, 
‘Automatische toerekening revisited’, in: C.J.H. Jansen e.a. (red.), Nijmeegs 
Europees privaatrecht (Sieburgh-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2018, 
p. 95-121.

50 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 
11.4.5.2 (met vermelding van vindplaatsen).

51 Vgl. (toegespitst op besluitenaansprakelijkheid) HR 20 februari 1998, NJ 
1998/526, m.nt. A.R. Bloembergen (B./Staat), r.o. 5.2.

52 In gevallen van feitelijke dwaling zou het toerekenbaarheidsvereiste nog 
wel een rol kunnen spelen.
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den onderbelicht is gebleven in rechtspraak en literatuur.53 
Ook dit hoofdstuk vind ik nuttig, afgezien van een nogal uit-
voerige introductie van het relativiteitsvereiste in algemene 
zin.54

De auteur stelt voorop dat de zorgvuldigheidsnorm uit 
het arrest ’s-Hertogenbosch/Van Zoggel – inhoudende dat 
de overheid zich dient te onthouden van het verstrekken 
van onjuiste informatie waarop burgers mogen vertrou-
wen – ertoe strekt te voorkomen dat de burger op het ver-
keerde been wordt gezet.55 Dat lijkt mij een even vanzelf-
sprekende als belangrijke constatering.56

De vraag rijst vervolgens tot welke personen het bescher-
mingsbereik van de bedoelde norm zich uitstrekt (het ‘per-
soonsgebonden’ element van de relativiteit). Van belang is 
in dit verband het arrest Staat/Fabricom uit 2014. Het ging 
in die zaak om onjuiste mededelingen door de Staat aan 
gegadigden voor een bepaalde subsidie, inhoudende dat 
indiening van een subsidieaanvraag na een bepaald tijd-
stip zinloos was. Fabricom kon de bewuste subsidie niet zelf 
aanvragen, maar was wel potentieel begunstigde daarvan. 
Het hof oordeelde dat de Staat door het verstrekken van 
onjuiste mededelingen onrechtmatig had gehandeld en dat 
de geschonden norm strekte tot bescherming van “allen tot 
wie de mededelingen zijn gericht”. Nu de Staat kon weten 
dat achter de formele aanvrager andere belanghebbenden 
zoals Fabricom schuilgingen, strekte de geschonden norm 
volgens het hof ook tot bescherming van Fabricom. De Hoge 
Raad liet dat oordeel, als verweven met waarderingen van 
feitelijke aard, in stand.57

Van de Sande concludeert dat het erop aankomt of de over-
heid ten tijde van de informatieverstrekking bedacht was of 
had moeten zijn op het betrokken belang van de benadeel-
de.58 Dit lijkt mij een juiste maatstaf, al zou ik menen dat de 
relativiteit in zoverre (dus voor wat betreft het persoons-
gebonden element ervan) opgaat in het onrechtmatigheids-
oordeel. Van gerechtvaardigd vertrouwen in de zin van het 
arrest ’s-Hertogenbosch/Van Zoggel kan namelijk naar mijn 
mening niet worden gesproken als de dreigende belangen-
aantasting niet kenbaar was voor de overheid, en de be-
nadeelde dus niet heeft mogen aannemen dat de overheid 
de verstrekte informatie op zijn situatie zou afstemmen 
(zie par. 4 hierboven). De auteur bekritiseert overigens een 
dergelijk “inbouwen van relativiteit” in het onrechtmatig-
heidsoordeel, al erkent hij dat het “in praktisch opzicht wel 
handig is”.59

Wat betreft de ‘zakelijke’ relativiteit en de ‘ontstaansrela-
tiviteit’ (het type schade en de wijze van schadeveroorza-
king waartegen de norm beschermt) betoogt de auteur dat 
alleen schade die voorzienbaar was in het licht van het doel 

53 Vgl. K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:163 BW (2018), aant. 
4.3.5.6.

54 Van de Sande, diss., p. 305 e.v.
55 Van de Sande, diss., p. 320.
56 Vgl. K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012, 

p. 34, waar ik betoog dat alle (ongeschreven) informatieplichten naar hun 
aard deze doelstelling hebben.

57 HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3073, NJ 2014/509 (Staat/Fabricom).
58 Van de Sande, diss., p. 326-331.
59 Van de Sande, diss., p. 334-335.

waarvoor de informatie is gevraagd en verstrekt, voor ver-
goeding in aanmerking komt.60 Ook hier onderschrijf ik zijn 
betoog, met de kanttekening dat het ontbreken van een 
voorzienbare belangenaantasting volgens mij reeds aan het 
aannemen van onrechtmatigheid in de weg staat. Ter verge-
lijking wijs ik op de bekende bodemverontreinigingsjuris-
prudentie van de Hoge Raad, waarin is geoordeeld dat zorg-
vuldigheidsnormen uitsluitend strekken “ter bescherming 
van belangen van anderen waarop de dader bedacht moest 
zijn” en dat men bij schending van niet-kenbare belangen 
“even goed, zo niet beter [kan] zeggen dat de dader (in zo-
verre) niet onrechtmatig heeft gehandeld”.61

7. Causaal verband, schade en eigen schuld

Hoofdstuk 7 behandelt de leerstukken van causaal verband, 
schade en eigen schuld, toegespitst op gevallen van onjuis-
te informatieverstrekking door de overheid. Ik vind het 
prijzenswaardig dat de auteur ook deze deelthema’s heeft 
meegenomen in zijn onderzoek, temeer omdat zij, zoals de 
auteur terecht opmerkt, corresponderen met dat waar het 
de benadeelde daadwerkelijk om te doen is: schadevergoe-
ding.62 Tegelijk heb ik de indruk dat de auteur hier (noodge-
dwongen) erg selectief te werk is gegaan. Wat hij te berde 
brengt is – in de terminologie van het proefschrift – niet 
onjuist, maar ook niet in alle opzichten volledig.63 Zo was 
ik wel benieuwd geweest hoe de auteur denkt over de mo-
gelijkheden om benadeelden in processuele zin tegemoet te 
komen bij het notoir lastige bewijs van causaal verband bij 
informatieverzuimen.64 De auteur signaleert het punt wel, 
maar gaat er niet op in.65

Het voorgaande is in die zin problematisch, dat de auteur 
naar mijn indruk behoorlijk hoge eisen stelt aan (het bewijs 
van) causaal verband. Aangetoond moet worden (i) wat de 
overheid in de hypothetische situatie zonder normschen-
ding had gedaan, (ii) wat de burger in die situatie zou heb-
ben gedaan en (iii) wat eventueel betrokken derden (zoals 
in het geval van Staat/Fabricom: de vergunningaanvrager) 
zouden hebben gedaan. Aan de hand van deze “drietraps-
raket” moet dan worden bezien of de schade zou zijn uit-
gebleven als de overheid zich had onthouden van onjuiste 
informatieverstrekking.66 Dat lijkt mij geen sinecure. De 
auteur doet één handreiking aan de benadeelde: de moge-
lijkheid om de schade te begroten door toepassing van de 

60 Van de Sande, diss., p. 331-338 en 342.
61 HR 30 september 1994, NJ 1996/196, m.nt. C.J.H. Brunner (Staat/Shell), r.o. 

3.8.4.
62 Van de Sande, diss., p. 344.
63 Vgl. bijv. uitvoerig over kwesties van causaal verband en schade bij infor-

matieverzuimen in de beleggingspraktijk A.C.W. Pijls, Misleidende beurs-
berichten (diss. Rotterdam), 2018.

64 Zie daarover bijv. A.J.P. Schild, ‘Het ‘condicio sine qua non’-verband bij de 
schending van een zorgvuldigheidsverplichting: enige wegen naar Rome’, 
RM Themis 2009 (afl. 6), p. 254-264; en I. Giesen en K.L. Maes, ‘Omgaan 
met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van 
verzuimde informatieplichten’, NTBR 2014/27 (p. 219-232).

65 Van de Sande, diss., p. 364 (voetnoot 67).
66 Van de Sande, diss., p. 347-363, 390 en 425-426.
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leer van de kansschade.67 Die benadering acht hij “soms” 
mogelijk in het kader van (alleen) het derde element van de 
causaliteitstoetsing: de vraag wat eventuele derden zouden 
hebben gedaan.68 Ik houd het erop dat hierover het laatste 
woord nog niet is gezegd.69

Wat betreft de schade betoogt de auteur, met gebruikma-
king van bestuursrechtelijke terminologie, dat alleen “dis-
positieschade” voor vergoeding in aanmerking komt.70 In 
civielrechtelijke termen gaat het om het “negatief belang” 
(schade doordat in vertrouwen op de verstrekte informa-
tie is gehandeld) in plaats van het “positief belang” (schade 
doordat het gewekte vertrouwen niet is gehonoreerd). Dat 
volgt, zoals de auteur terecht signaleert, uit de aard van de 
geschonden norm: aan de overheid wordt verweten dat zij 
gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt, niet dat dit ver-
trouwen is geschonden.71 In zoverre bestaat er een wezenlijk 
verschil met het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel, 
dat onder omstandigheden vereist dat de overheid het door 
haar gewekte vertrouwen daadwerkelijk honoreert. Nuttig 
is overigens dat de auteur laat zien dat in het kader van het 
negatief belang behalve geleden verlies ook gederfde winst 
voor vergoeding in aanmerking kan komen.72

Ten slotte behandelt de auteur nog de mogelijkheid dat de 
aansprakelijkheid van de overheid wordt verminderd we-
gens eigen schuld van de benadeelde (art. 6:101 BW). Zijn 
aandacht gaat vooral uit naar de onderzoeksplicht van de 
burger.73 Ik heb hier vraagtekens bij. Volgens mij is die on-
derzoeksplicht al verdisconteerd in de vertrouwenstoetsing 
die bij het aannemen van onrechtmatigheid moet worden 
doorlopen. Staat eenmaal vast dat de overheid onrechtma-
tig heeft gehandeld door het verstrekken van onjuiste infor-
matie waarop de burger heeft mogen vertrouwen, dan vind 
ik het ongerijmd om in het kader van art. 6:101 BW alsnog 
te oordelen dat de burger de juistheid van die informatie 
had moeten onderzoeken.74 Treffend vind ik in dit verband 
de (ook door Van de Sande aangehaalde75) observatie van de 
Nationale ombudsman in zijn VAR-preadvies uit 2018: 

‘Als je de overheid vertrouwt, ga je zonder veel nadenken 
af op de juistheid van de informatie die zij je geeft.’76 

De auteur denkt hier anders over. Volgens hem moet wor-
den onderzocht “of in het concrete geval in redelijkheid van 
de burger kon worden verlangd dat hij, hoewel hij redelij-
kerwijs mocht afgaan op de verkregen overheidsinformatie, 

67 Vgl. HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491, NJ 2013/237, m.nt. 
S.D. Lindenbergh (Deloitte/H.), r.o. 3.5.3.

68 Van de Sande, diss., p. 363-369, 390 en 426. 
69 Vgl. over causaliteitsproblemen i.v.m. tussenkomend menselijk handelen 

R.J.B. Boonekamp, GS Schadevergoeding, art. 6:98 BW (2018), aant. 5.2.
70 Van de Sande, diss., p. 357 e.v. en 371.
71 Van de Sande, diss., p. 372 (en in gelijke zin p. 211 e.v.).
72 Van de Sande, diss., p. 372-373.
73 Van de Sande, diss., p. 378 e.v.
74 Zie K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012, 

p. 555-557.
75 Van de Sande, diss., p. 427.
76 R.F.B. van Zutphen, ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’, in: Ver-

trouwen in de overheid (preadviezen VAR 2018), Den Haag: BJU 2018, 
p. 223.

die informatie toch op één van de hiervoor genoemde ma-
nieren zou (laten) verifiëren”.77 Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat deze maatstaf op twee gedachten hinkt. 
Tegelijk erken ik dat die maatstaf beter aansluit bij de gang-
bare praktijk dan de door mij bepleite ‘digitale’ benadering 
van de vertrouwenstoetsing (bij gerechtvaardigd vertrou-
wen geen eigen schuld).78

8. Competentieverdeling: exclusieve 
bevoegdheid van de bestuursrechter?

Tot zover laat het proefschrift zich lezen als een recept voor 
een civielrechtelijk feestmaal, smaakvol samengesteld door 
de auteur. Maar dit feestmaal wordt toebereid door de be-
stuursrechter, als het aan Van de Sande ligt. Dat blijkt pas 
in hoofdstuk 8, als de auteur zijn bevindingen samenvat 
en vertaalt in aanbevelingen. Ik moet bekennen dat deze 
wending in het betoog voor mij als een verrassing kwam.79 
Waarom de bestuursrechter bevoegd verklaren in een 
kwestie die – getuige de voorgaande hoofdstukken – door 
en door civielrechtelijk van aard is?
In hoofdstuk 3 was al gebleken dat de competentieverdeling 
tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter in gevallen van 
onjuiste overheidsinformatie complex is. Hoofdregel is dat de 
burgerlijke rechter bevoegd is om kennis te nemen van vorde-
ringen uit onrechtmatige overheidsdaad.80 De bestuursrechter 
is op zijn beurt exclusief bevoegd om te oordelen over de recht-
matigheid van besluiten. Daarnaast is hij sinds de invoering 
van Titel 8.4 Awb in 2013 bevoegd om in bepaalde bestuurs-
rechtelijke aangelegenheden als schadevergoedingsrechter op 
te treden. Deze bevoegdheid is exclusief voor zover het schade 
betreft die wordt veroorzaakt door een besluit waarover de 
Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad in enige of hoogste 
aanleg oordeelt (art. 8:89 lid 1 Awb) en alternatief in overige 
gevallen, mits de verzochte schadevergoeding ten hoogste 
€ 25.000 bedraagt (art. 8:89 lid 2 Awb). In beide situaties is de 
bevoegdheid van de bestuursrechter, voor zover hier relevant, 
gekoppeld aan de aanwezigheid van (a) “een onrechtmatig 
besluit” of (b) “een andere onrechtmatige handeling ter voor-
bereiding van een onrechtmatig besluit” (art. 8:88 lid 1 Awb). 
Het verstrekken van onjuiste informatie kán onder rubriek (b) 
vallen, maar lang niet alle gevallen van onjuiste informatiever-
strekking zijn hieronder te scharen.81

De civiele rechter vervult hier dus nog altijd een belang-
rijke rol als ‘restrechter’.82 Daarbij respecteert hij wel de 

77 Van de Sande, diss., p. 381.
78 Zie in die zin de bespreking van mijn proefschrift door W.L. Valk, MvV 2013, 

p. 10-11. 
79 Op de achterflap wordt de bepleite stelselwijziging al wel aangekondigd, 

maar de bespreking van het geldende recht in de hoofdstukken 2 tot en 
met 7 loopt hier volgens mij niet (duidelijk) op vooruit.

80 Zie reeds HR 31 december 1915, NJ 1916/407 (Guldemond/Noordwijker-
hout). Zie voorts bijv. G. Snijders, Overheidsprivaatrecht, algemeen deel 
(Mon. BW A26a), Deventer: Kluwer 2011, nr. 8a (met vermelding van ver-
dere vindplaatsen).

81 Van de Sande, diss., p. 115-118.
82 Vgl. in kritische zin T. Hartlief, ‘Schadevergoeding bij onrechtmatige be-

sluiten sinds 1 juli 2013. De burgerlijke rechter vast(er) op de troon?’, in: 
R.J.N. Schlössels e.a. (red.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht, Deven-
ter: Wolters Kluwer 2015, p. 549-568.
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bevoegdheid van de bestuursrechter, in die zin dat hij zich 
geen eigen oordeel vormt over de rechtmatigheid van ap-
pellabele besluiten. Deze ‘leer van de formele rechtskracht’ 
is niet van toepassing op feitelijk handelen van bestuursor-
ganen, zoals onjuiste informatieverstrekking. Dáárover kan 
de civiele rechter zich dus in beginsel vrijelijk een oordeel 
vormen. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat inlich-
tingen die zijn gegeven in de aanloop naar een nog te nemen 
besluit, zozeer kunnen samenhangen met dat besluit, dat zij 
ten opzichte daarvan een “onzelfstandig karakter” dragen. 
Voor zulke inlichtingen geldt dan dat zij, hoezeer ook on-
juist, in beginsel worden “gedekt” door de formele rechts-
kracht van het besluit.83

Over dit ‘samenhangcriterium’, waarvan de toepassing in 
concrete gevallen niet altijd voor zich spreekt, bestaat in 
de literatuur veel discussie.84 Van de Sande heeft een be-
langrijke bijdrage aan die discussie geleverd, met een in 
hoofdstuk 3 verwerkt artikel getiteld: “De onafhankelijke 
onrechtmatigheid van inlichtingen zonder onzelfstandig 
karakter”.85 Dat klinkt duizelingwekkend, maar zijn visie is 
in essentie eenvoudig: vorderingen tot schadevergoeding 
wegens onjuiste informatieverstrekking moeten alleen af-
stuiten op de leer van de formele rechtskracht wanneer zij 
“de onrechtmatigheid van een besluit direct of indirect tot 
uitgangspunt nemen”.86 Dit lijkt mij een helder uitgangs-
punt, al vrees ik wel dat de tournure “direct of indirect” nog 
steeds ruimte voor discussie biedt, en daarmee een potenti-
ele bron van rechtsonzekerheid vormt. Zelf ben ik bereid die 
rechtsonzekerheid voor lief te nemen: afbakeningsproble-
men zijn eigen aan iedere competentieverdeling.
De auteur gaat in hoofdstuk 8, zoals gezegd, een stap ver-
der. Hij stelt voor de bevoegdheid van de bestuursrechter 
als schadevergoedingsrechter in art. 8:88 lid 1 Awb uit te 
breiden tot (c) “het verstrekken van onjuiste of onvolle-
dige informatie over de uitleg en toepassing van algemeen 
verbindende voorschriften, besluiten en beleid”. Daarnaast 
stelt hij een wijziging van art. 8:89 Awb voor, waardoor 
deze bevoegdheid exclusief zal zijn (ongeacht de hoogte 
van de verzochte schadevergoeding). Zijn belangrijkste ar-
gument voor deze stelselwijziging is dat de bestuursrechter 
de “meest gerede rechter” is om te oordelen over onjuiste 
informatieverstrekking, voor zover betrekking hebbend op 
“bestuursrechtelijke onderwerpen”. De tegenwerping dat de 
civiele rechter beter thuis is in het aansprakelijkheidsrecht, 
verwerpt de auteur met het argument dat de bestuursrech-
ter al sinds 2013 ervaring heeft opgedaan als schadevergoe-
dingsrechter. Verder betoogt hij dat exclusieve bevoegdheid 
van de bestuursrechter een oplossing kan vormen voor de 

83 HR 9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7774, NJ 2006/93, m.nt. M.R. 
Mok (Kuijpers/Valkenswaard), r.o. 3.4 (met verwijzing naar eerdere recht-
spraak).

84 Zie bijv. N. van Triet, ‘Formele rechtskracht en het samenhangcriterium’, 
O&A 2018/25 (p. 100-112) (met vermelding van verdere vindplaatsen).

85 S.A.L. van de Sande, ‘De onafhankelijke onrechtmatigheid van inlichtingen 
zonder onzelfstandig karakter’, in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), De burger-
lijke rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 251-265.

86 Van de Sande, diss., p. 138-162 en 163.

problematische toepassing van de formele rechtskracht op 
gevallen van onjuiste informatieverstrekking.87

Als civilist ben ik geen voorstander van deze stelselwijzi-
ging. De weerstand die ik voel, berust niet op een gebrek aan 
vertrouwen in de bestuursrechter of de bestuursrechtelijke 
procedure.88 Mijn bezwaar is materieelrechtelijk van aard. 
Het onderzoek van Van de Sande toont aan dat de overheids-
aansprakelijkheid wegens onjuiste informatieverstrekking 
is verankerd in het privaatrecht. Het bestuursrechtelijke 
ervan schuilt – afgezien van eventuele reflexwerking van 
bestuursrechtelijke leerstukken als het vertrouwens-, ge-
lijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel89 – in de aard van de 
informatie waarop de auteur zijn onderzoek heeft toege-
spitst (met name bestemmingsplannen). Dat is weliswaar 
een relevant gezichtspunt,90 maar volgens mij niet van zo 
overheersende betekenis dat de gehele aansprakelijkheids-
vraag daarmee bij de bestuursrechter thuishoort. Afhanke-
lijk van het juridische gehalte van de verstrekte informa-
tie en van de stellingen die partijen daarover innemen (vgl. 
par. 2 hierboven), kán een bestuursrechtelijke beoordeling 
noodzakelijk zijn ter beantwoording van de vraag of die 
informatie juist en volledig was. De burgerlijke rechter zal 
zich dan in zoverre terughoudend moeten opstellen, dat hij 
de formele rechtskracht respecteert van besluiten die op 
de verstrekte informatie voortbouwen. Bedacht moet ech-
ter worden dat de (on)juistheid of (on)volledigheid van de 
verstrekte informatie hier niet de kern van de zaak is.91 De 
hoofdvraag is of de burger redelijkerwijs heeft mogen ver-
trouwen op de verstrekte informatie. Dat is volgens mij een 
zuiver civielrechtelijke vraag, die bij de burgerlijke rechter 
thuishoort.
Ook vanuit het perspectief van rechtseenheid lijkt mij de 
bepleite stelselwijziging niet aantrekkelijk. Het ligt im-
mers voor de hand dat het civiele en het bestuursrechtelijke 
aansprakelijkheidsrecht ter zake van onjuiste informatie-
verstrekking uiteen zullen gaan lopen, indien de bestuurs-
rechter exclusief bevoegd wordt verklaard om te oordelen 
over informatieverstrekking door overheden over bestuurs-
rechtelijke onderwerpen.92 Om terug te komen op de eerder 
gebruikte beeldspraak: hoe zal een privaatrechtelijk recept 
smaken als het door de bestuursrechter wordt toebereid, 
met gebruikmaking van bestuursrechtelijk kookgerei? Veel-
zeggend vind ik dat Van de Sande als bijkomend argument 
voor exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter noemt 
dat deze, méér dan de civiele rechter, de door hem gewenste 
terughoudendheid zal betrachten.93 Daarmee bevestigt de 

87 Van de Sande, diss., p. 401-414.
88 Vgl. R.H. de Bock, ‘Mijnbouwschade in Groningen. Waar is de civiele rech-

ter?’, NJB 2019/3 (afl. 1), p. 19-26, n.a.v. het toenmalige concept-wetsvoor-
stel Instituut mijnbouwschade Groningen.

89 Vgl. Van de Sande, diss., p. 74 e.v. en 211 e.v.
90 Vgl. Van de Sande, diss., p. 244 e.v.
91 Vgl. Van de Sande, diss., p. 192 e.v.
92 Vgl. T. Hartlief, ‘Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten sinds 1 juli 

2013. De burgerlijke rechter vast(er) op de troon?’, in: R.J.N. Schlössels e.a. 
(red.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 
2015, p. 565, die eveneens vreest dat burgerlijke rechter en bestuursrech-
ter “uiteenlopende keuzes gaan maken” op hun eigen bevoegdheidsterrei-
nen. 

93 Van de Sande, diss., p. 432.
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auteur impliciet dat de bepleite stelselwijziging afbreuk zal 
kunnen doen aan de materiële rechtseenheid op dit gebied.
Meer in algemene zin merk ik nog het volgende op. De com-
petentieverdeling tussen de civiele rechter en de bestuurs-
rechter is ingewikkeld en omstreden. Verschillende auteurs 
hebben gepleit voor een brede stelselherziening, zoals de 
auteur ook signaleert.94 Bij die stand van zaken lijkt mij 
een gelegenheidsoplossing als door de auteur bepleit – een 
gedeeltelijke stelselherziening die is toegespitst op het ge-
valstype dat de auteur tot onderwerp van zijn proefschrift 
heeft gekozen – niet logisch en (ook daarom) niet overtui-
gend. Áls het stelsel wordt aangepast, dan wat mij betreft in 
structurele zin en niet uitsluitend voor gevallen van onjuis-
te informatieverstrekking over bestemmingsplannen.
Deze principiële bezwaren wegen voor mij zwaarder dan 
het praktische voordeel dat competentieperikelen kun-
nen worden verminderd, indien de bestuursrechter in de 
hier bedoelde gevallen exclusief bevoegd wordt verklaard. 
Overigens lijken mij (nieuwe) competentieperikelen in het 
door de auteur bepleite stelsel niet uitgesloten. Men denke 
bijvoorbeeld aan de vraag hoe het begrip “bestuursrechte-
lijke onderwerpen” moet worden afgebakend95 en hoe on-
juiste informatieverstrekking moet worden afgebakend van 
andere, mogelijkerwijs samenhangende verwijten aan de 
overheid. En wat te denken van de situatie dat de overheid 
in het geheel geen informatie over een bestuursrechtelijk 
onderwerp heeft verstrekt, terwijl zij dat volgens de burger 
wel had moeten doen: valt dat onder “het verstrekken van 
onjuiste of onvolledige informatie over de uitleg en toepas-
sing van algemeen verbindende voorschriften, besluiten en 
beleid”? Terzijde wijs ik op het belang van afstemming met 
het regime van aansprakelijkheid in de semipublieke sec-
tor.96 Waar de overheid zelf in toenemende mate publieke 
taken privatiseert, ligt de gedachte dat publiekrechtelijke 
onderwerpen exclusief tot het domein van de bestuursrech-
ter behoren, minder voor de hand.

9. Slot

Zoals aangekondigd ben ik in deze recensie (deels) kritisch 
geweest. Mijns inziens past dat bij een proefschrift van dit 
kaliber. De gebruikelijke plichtplegingen over boekenkasten 
waarin het proefschrift niet mag ontbreken heb ik achter-
wege gelaten, maar de lezer moge duidelijk zijn dat ik onder 
de indruk ben van het boek. Van de Sande heeft een gedurfd 
en gedegen proefschrift geschreven over een voor de prak-
tijk belangrijk onderwerp. Zijn analyse van het geldende 
recht inzake de overheidsaansprakelijkheid voor onjuiste 
informatieverstrekking vind ik grotendeels overtuigend. 
Zijn pleidooi voor een stelselwijziging – exclusieve be-
voegdheid van de bestuursrechter – vind ik moeilijk te rij-
men met die analyse en onaantrekkelijk. Volgens mij toont 

94 Van de Sande, diss., p. 396 e.v. (met vermelding van vindplaatsen).
95 Vgl. hetgeen in par. 2 werd opgemerkt over het moeilijk te maken onder-

scheid tussen feitelijke dwaling en rechtsdwaling.
96 Zie daarover E.F.D. Engelhard, ‘Aansprakelijkstellingen in de semipublieke 

sector en de afstemming met het regime voor overheidsaansprakelijkheid’, 
NTBR 2018/32 (p. 232-243).

het proefschrift aan dat de overheidsaansprakelijkheid voor 
onjuiste informatieverstrekking bij uitstek een civielrechte-
lijk onderwerp is. Als het waar is dat (lagere) civiele rechters 
onvoldoende terughoudendheid betrachten op dit gebied, is 
het aan de Hoge Raad om bij te sturen. Exclusieve bevoegd-
heid van de bestuursrechter zou volgens mij (nieuwe) afba-
keningsvragen oproepen en – belangrijker – tot gevolg heb-
ben dat deze tak van overheidsaansprakelijkheid geïsoleerd 
raakt van het algemene verbintenissenrecht, waarin hij zijn 
wortels heeft. De grote verdienste van het proefschrift is dat 
het een bestuursrechtelijke dimensie toevoegt aan het leer-
stuk van informatievergaring en –verstrekking, dat als een 
rode draad door het verbintenissenrecht loopt. De bepleite 
stelselwijziging zou het onderwerp – als civielrechtelijke 
enclave in het bestuursrecht – ontheemd achterlaten. Vol-
gens mij is dat een uitkomst die Van de Sande evenzeer zou 
betreuren als ikzelf. Ik zie uit naar zijn verdere wetenschap-
pelijke bijdragen op dit terrein.
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