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Regelmatig blogt zij over hoe (soms opmerkelijke) uitspraken tot stand komen. 

 
Als een buurman belooft geen protest tegen uw bouwplan 
in te stellen, hoe sterk staat u dan eigenlijk?  
 

 
 
Het komt vaak voor: partijen maken samen bouwplannen. In een privaatrechtelijke 
overeenkomst komen ze een grondruil of verkoop van gronden overeen, waarbij ze afstand 
doen van rechtsmiddelen. Dat betekent dat ze vastleggen om ten opzichte van elkaar geen 
beroep of protest aan te tekenen tegen de vergunningen die voor de bouwplannen nodig 
zijn.  
 
Er moet wel concreet omschreven staan om welke plannen het precies gaat en van welke 
rechten iemand exact afstand doet. Bijvoorbeeld, de een zal geen bezwaar aantekenen als 
de ander een extra bedrijfshal bouwt op zijn terrein.  
 
Tóch bezwaar aantekenen 
Maar wat als die ander, ondanks een afstandsverklaring, tóch bezwaar maakt bij de 
gemeente? Dan volgt er een bestuursrechtelijke procedure, met alle risico’s van dien. Want 
als dat bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard, kan het zomaar betekenen dat het met 
de buurman zo zorgvuldig afgesproken bouwplan door zijn onverwachte dwarsliggerij niet 
door kan gaan. Of er moeten aanpassingen komen en het project loopt flinke vertraging op. 
Met extra bouwkosten als gevolg.   
 
Binnen het bestuursrecht is een dergelijke afstandsverklaring van rechtsmiddelen namelijk 
niet van kracht. En dat heeft een reden. Het is een wettelijk uitgangspunt dat iedereen die 
een direct belang heeft bij een vergunning die aan een ander wordt verleend, daartegen 
bezwaar moet kunnen maken.   



 
De vraag is nu hoe de civiele rechter omgaat met deze afstandsverklaring. Kun je 
bijvoorbeeld de schade die je lijdt als gevolg van zo’n bestuursrechtelijke procedure 
verhalen?  
 
Een waargebeurd verhaal ter illustratie 
Arie heeft een supermarkt. Samen met Bernhard, eigenaar van een tuincentrum in hetzelfde 
dorp, maakt hij plannen om zich te vestigen op een nieuwe locatie. De oude locatie van het 
tuincentrum wordt woonbestemming en op de nieuwe plek komt naast Bernhards 
tuincentrum de nieuwe supermarkt. Bernhard tekent ervoor deze wijzigingen in 
bestemmingen niet aan te vechten: hij doet afstand van rechtsmiddelen.  
 
Ondertussen draagt Bernhard zijn tuincentrum over aan zijn neef Max. Max gaat het 
tuincentrum verder uitbaten en huurt daarbij een ruimte in de nieuw te bouwen supermarkt 
huren.  
 
Als ook de gemeente planologisch alle medewerking verleent, lijkt alles in kannen en 
kruiken. 
 
Maar dan gebeurt het.  
 
Bernhard dient een zienswijze, en nadien een beroepschrift in tegen het bestemmingsplan. 
Hij wil voorkomen dat zijn oude locatie enkel een woonbestemming krijgt. Ook schrijft hij 
een brief aan Arie waarin hij de afstandsverklaring vernietigt. Met als reden: er is misbruik 
gemaakt van omstandigheden.   
 
Kan Bernhard dit zomaar stellen?  
De afstandsverklaring van rechtsmiddelen kan inderdaad door de civiele rechter nietig 
worden verklaard. Maar, alleen als er sprake is van een wilsgebrek: iemand wordt 
moedwillig bewogen te tekenen voor iets en doet dat door een bijzondere omstandigheid. 
Bijvoorbeeld onder dwang of uit onervarenheid. Iemand wordt bedreigd of er is sprake van 
bedrog of dwaling. Daarbij moet er een causaal verband zijn: zonder die bijzondere 
omstandigheid zou er niet getekend zijn.  
 
En wat waren die bijzondere omstandigheden volgens Bernhard?  
Bernhard zegt te hebben getekend onder invloed van drank. Neef Max wist van zijn 
alcoholgebruik en zette hem ertoe aan zijn handtekening te zetten. Ook kampte hij met 
oogproblemen: hij zou de overeenkomst niet hebben kunnen lezen.  
 
Daarnaast meent Bernhard dat er sprake is van dwaling. Bernhard dacht dat hij een 
vergoeding zou krijgen voor zijn medewerking aan het afstand doen van rechtsmiddelen. 
Ook dacht hij bij Max in loondienst te komen. Arie had toch ook kunnen weten dat hij nooit 
zou hebben getekend, zonder een behoorlijke tegenprestatie? Hij is er door Bernhard en 
Max ingeluisd. 
 
Wat zegt het Hof?  



Het Hof oordeelt anders. Zo kon Bernhard geen medische verklaringen overleggen over zijn 
oogproblemen. Ook oordeelt het Hof dat hij ondanks zijn drankgebruik, gewoon kennis had 
kunnen nemen van de inhoud van de overeenkomst. Er is dus geen sprake van misbruik van 
omstandigheden.  
 
En dat erin luizen? Ook dwaling is niet aan de orde, volgens het Hof. Bernhard kan 
onvoldoende uitleggen hoe Arie dan had kunnen weten dat er tegenprestaties geleverd 
zouden worden, voor de exploitatieoverdracht en de bestemmingswijziging.  
 
Vertragingsschade 
In het geval van Bernhard spreekt het Hof uit, dat er sprake is van een wanprestatie van 
Bernhard. Hij had zich gewoon aan de afspraken moeten houden. De overeenkomst waarin 
hij afstand doet van rechtsmiddelen is juridisch 100% geldig.  
 
Overigens was Bernhard de enige die rechtsmiddelen tegen het bestemmingsplan indiende. 
Bezwaar, dat de bestuursrechter na 9 maanden onzekerheid van tafel veegde. De 
vertragingsschade die Arie leed, moet Bernhard nu volledig aan Arie vergoeden.  
 
En zo laat deze uitspraak zien, dat het mogelijk is om afstand te doen van rechtsmiddelen. 
Kom je die afspraken echter niet na, dan kan het zijn dat de schade die daardoor geleden 
wordt, op jou wordt verhaald. 
 
 
 
Mr. Angela Coppelmans is als advocaat  
gespecialiseerd in vastgoed, bouw en overheid  
in de breedste zin van het woord.  
 
Heb je advies nodig of wil je meer weten?  
Bel of mail. 
Telefoon : 013-4668862   
Mail        : a.coppelmans@devoort.nl 
 
 
 


