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• Criteria

• Grondslag voor onderhandelingsplicht

• Invulling in jurisprudentie

• Rol van standaardvoorwaarden

Inhoud
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• Het moet gaan om een openbaar werk van algemeen nut 

(algemeen belangcriterium)

• Serieus onderhandelen leidt niet tot oplossing

• Niet meer belemmeringen dan redelijkerwijs noodzakelijk

• Belangen rechthebbende (eigenaar) vorderen geen onteigening

• Volledige schadeloosstelling

Gedoogbeschikking BP:  criteria 
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• Redelijk aanbod, als onderdeel daarvan: algemene voorwaarden

• Grondslag: artikel 2 lid 5 BP: “Is geen overeenstemming verkregen, dan kan 
een verplichting, als in artikel 1 bedoeld, bij met redenen omkleede beslissing 
van Onze Minister van Waterstaat, zoo nodig onder voorwaarden te stellen 
aan den verzoeker, worden opgelegd.”

• Rechtsbescherming bij bestuursrechter (Afdeling bestuursrechtspraak)

• Systematiek keert terug in Omgevingswet: artikel 10.11 sub b: 
gedoogplicht kan worden opgelegd indien “met rechthebbende op de 
onroerende zaak, ondanks een redelijke poging daartoe geen schriftelijke 
overeenstemming is bereikt over het gebruik daarvan.”

Grondslag onderhandelingsplicht BP
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Hoofdregel:
Minister dient zich bij het opleggen van een 
gedoogplicht te vergewissen dat de 
initiatiefnemer een serieuze en redelijke 
poging heeft ondernomen om langs 
minnelijke weg met de rechthebbende tot 
overeenstemming te komen. Daarbij moet 
worden onderzocht of de voorstellen tot 
vergoeding niet “op voorhand onwerkelijk of 
onredelijk zijn”. De hoogte van de 
vergoeding hoeft de Minister niet te toetsen.
 ABRvS 18 december 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:2468

 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1285

Het redelijk aanbod in de 
jurisprudentie 
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• Geen strengere maatstaf

• Peilmoment waarop aan eis moet zijn voldaan

• ABRvS 18 december 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:4326 (Windpark Zeewolde)

Strengere maatstaf? Peilmoment
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• Aanbod moet ten minste voorzien in volledige schadeloosstelling
 ABRvS 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:1581, TBR 2017/129, m.nt. F.A. Mulder & F.A. Linssen

• Aanbod moet alle relevante schadecomponenten bevatten

• Rechthebbende moet aannemelijk maken dat schadecomponent zich 
daadwerkelijk voordoet. Laat hij dit na, dan hoeft de component niet te worden 
meegenomen, tenzij op voorhand vast staat dat de aanleg en instandhouding van 
het werk de betreffende schadecomponent heeft veroorzaakt

 ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:129, r.o. 8.5 en 8.6

• Schadecomponent hoeft niet al concreet te zijn ingevuld. Wel moet zijn voorzien 
in een systeem waarin, bij discussie, het bestaan en de begroting van de schade 
aan de orde kan worden gesteld

 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1285

Volledige schadeloosstelling
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• Onder huidig recht hoeft aanbod geen 
gebruiksvergoeding te bevatten.

 ABRvS 22 januari 2014, ECLI:RVS:2014:129, r.o. 8.6

• Onder de Omgevingswet kan in bepaalde 
gevallen een verplichting bestaan om een 
redelijke gebruiksvergoeding te betalen. Die zal 
dan in het aanbod moeten worden 
meegenomen.

• Artikel 13.3e Omgevingswet

Gebruiksvergoeding
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• Voldoende reactietijd
 Termijn van 3 dagen is in elk geval te kort  

(ABRvS 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1581)

• Aansluiting bij onteigeningsrecht?
 Reactietermijn van 4 weken + rappeltermijn van 

2 weken

• Zo veel mogelijk onduidelijkheden wegnemen
 Samenstelling aanbod
 Wijze van uitvoering van het werk; toezeggingen!
 ABRvS 14 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2967
 Toelichting algemene voorwaarden

Overige voorwaarden redelijk aanbod
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• Aanbodbrief met…
o Overeenkomst tot vestigen zakelijk recht; en/of
o (Concept-)akte tot vestiging opstalrecht; en/of
o Algemene voorwaarden

• Kijk naar het gehele samenstel van documenten, waaronder algemene 
voorwaarden

• Voorwaarden moeten voorzien in vergoeding van alle schade die 
ontstaat vanwege vestiging opstalrecht en aanleg, aanwezigheid en 
instandhouding van beoogde werken

• Initiatiefnemer mag opnemen dat bepaalde schade pas wordt vergoed 
op het moment dat deze zich daadwerkelijk manifesteert 
(toekomstschade) 

Standaardvoorwaarden
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ABRvS 8 juni 2022, r. 2.3:

“De omstandigheid dat LTO 
Nederland zijn instemming met 
de standaardovereenkomst heeft 
ingetrokken, maakt zoals de 
rechtbank terecht heeft 
geoordeeld, niet dat de 
voorwaarden uit de door TenneT 
gehanteerde overeenkomst op 
voorhand onredelijk zijn.”

• Hanteren van standaardovereenkomst mag
 ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:833

• Vasthouden aan standaardcontract met een zakelijk 
recht voor onbepaalde tijd mag

 ABRvS 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:751

 ABRvS 8 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1597, r.o. 2.4

• Vasthouden aan hele standaardcontract? Niet altijd. In 
voorkomen geval maatwerk. Tegenvoorstellen niet op 
voorhand buiten behandeling laten.

 ABRVS 8 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1597, r.o. 2.4

Jurisprudentie standaardvoorwaarden (I)
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• Resultaat in onderhandeling opstalrecht hoeft niet gelijk aan of 
vergelijkbaar te zijn met de rechtsverhouding die ontstaat in geval 
gedoogplicht van kracht wordt

 ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:833

• Uitsluiten rechtsopvolgers voor toekomstschade in standaardcontract 
(i.t.t situatie bij gedoogbeschikking) maakt aanbod niet op voorhand 
onwerkelijk of onredelijk

 ABRvS 8 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1597, r.o. 3.1

• Niet vastleggen toezegging commercieel medegebruik maakt aanbod 
evenmin onwerkelijk of onredelijk

• Grens? Proportionaliteit?

Jurisprudentie standaardvoorwaarden (II)
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• Initiatiefnemer hoeft geen genoegen te 
nemen met afspraak die zwakker karakter 
heeft dan zakelijk recht
 ABRvS 22 maart 2017, ECLI:RVS:2017:751 

(huurovereenkomst)

 ABRvS 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2468 
(bruikleenovereenkomst)

• Adequate regeling voor 
geschillenbeslechting

Standaardvoorwaarden overig
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