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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 

De Grondwet bepaalt dat onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en 
tegen-vooraf verzekerde schadeloosstellingTeen en ander naar bij of krachtens de wet te 
stellen voorschriften (artikel 14, lid 1). Binnen de Nederlandse rechtsorde bestaat er niet 
alleen op constitutioneel niveau een bepaling terzake, maar ook kan artikel 1 Eerste 
Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden worden ingeroepen, dat een vergelijkbare bepaling bevat waarin 
het recht van eigendom als zodanig bovendien uitdrulckelijk wordt gewaarborgd. 

De Onteigeningswet (1851) bepaalt dat onteigening in twee fasen, een administratief- en 
een civielrechtelijke, plaatsvindt. De eerste fase dient ter verkrijging van een 
onteigeningstitel, de tweede ter vaststelling van de schadeloosstelling. Twee uitspraken 
hebben de onteigeningsprocedure in Nederland beInvloed. In de uitspraak van Sporrong 
en Lohnroth (23 september 1982) werd uitgemaakt dat administratieve geschillen - met 
name als eigendomsrechten in het geding zijn - onder de werking van artikel 6 EVRM 
vallen. In de Benthem-uitspraak (23 oktober 1985) werd uitgemaakt dat de Kroon niet als 
een onathankelijke en onpartijdige rechter beschouwd kon worden. Sedert deze uitspraak 
is een strikte scheiding tussen beide genoemde fasen, niet meer van toepassing; de 
burgerlijke rechter toetst de -administratiefrechtelijke onteigeningstitel ook inhoudelijk. 
De onteigeningsprocedure is inmiddels verouderd. Bovendien is de procedure niet 
afgestemd op de volgens de Algemene Wet bestuursrecht gangbare procedures. Zo 
moeten gemeentelijke onteigeningsbesluiten bij Koninklijk Besluit, de Raad van State 
gehoord, worden goedgekeurd en is er geen mogelijkheid van beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak. Tenslotte is gebleken dat de onteigeningsprocedure veel tijd in 
beslag neemt. Om deze reden zijn in een aantal wetsvoorstellen bijzondere bepalingen 
opgenomen om de procedure te versnellen, echter met als gevolg dat het systeem van 
rechtsbescherming ondoorzichtig is geworden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Tracewet is door de Raad van State aangegeven dat het wenselijk is 
na te gaan of zodanige wijziging van de Onteigeningswet mogelijk is dat in algemene zin 
voorzieningen worden getroffen om de procedures te versnellen. 

Blijkens de startnotitie van 31 januari 2000 heeft een MDW (Marktwerking, 
Deregulering en Wetgevingskwaliteit)-werkgroep de opdracht gekregen om te komen 
met aanbevelingen o.a. ten behoeve van de stroomlijning van de onteigeningsprocedure, 
het gewenste beschermingsniveau in de Onteigeningswet en de gewenste verhouding 
tussen de administratief- en civielrechtelijke fasen alsmede van eerstgenoemde fase ten 
opzichte van de Algemene Wet bestuursrecht. Door de MDW-werkgroep is in dit 
verband verzocht om een intematonaal vergelijkend onderzoek naar het systeem van 
onteigening en eigendomsbeperking in een aantal (3 a 4), hoofdzakelijk ons omringende, 
landen (zie hiema onder 2.). Wat het onderzoek naar eigendomsbeperking betreft wordt 
in de startnotitie opgemerkt dat ook hieraan aandacht moet worden besteed omdat de 
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overgang van eigendomsbeperking naar onteigening, als inbreuken die op eigendom 
worden gemaakt, vloeiend is. 

Doel van deze verkennende studie was inzicht te verkrij gen in de in het buitenland 
gehanteerde systemen terzake, opdat uit de ervaring in voor Nederland relevante 
buitenlanden lering kan worden getrokken met het oog op de door de MDW-werkgroep 
op te stellen aanbevelingen. 

1.2. 	Landenkeuze 

Deze studie heeft het volgende geografische bereik (uiteraard inclusief Nederland als 
referentiekader voor het onderzoek met betrekking tot het buitenland): 

- Canada 
- Duitsland 
- Frankrijk 
- Japan 
- Verenigd Koninlcrijk 

De motivering van de keuze van Duitsland, Frankfijk, Engeland en Japan was volgens de 
startnotitie als volgt. Een onderzoek naar de situatie in Duitsland kon interessant zijn, 
omdat men in het Ruhr- en andere sterk geIndustrialiseerde en dichtbevolkte gebieden te 
maken kan Icrijgen met dezelfde noodzaak tot onteigening Ms in Nederland. Mede gezien 
de federate structuur van Duitsland is er dan ook voor gekozen het onderhavige 
onderzoek op deelstaatniveau tot Nordrhein Westfalen te beperken 
In de startnotitie werd voorts overwogen dat de keuze van Frankrijk interessant kan zijn, 
omdat het Nederlandse civiele rechtssysteem van oorsprong is afgeleid van de Franse 
Code Civil en de Onteigeningswet voor •een belangrijk deel op privaatrechtelijke leest is 
geschoeid. 
Onderzoek naar de situatie in het Verenigd Koninlcrijk werd relevant geacht vanwege de 
vergelijking met het Angelsaksische rechtssysteem. 
Gesteld werd tenslotte dat het van belang kon zijn am Japan in het onderzoek te 
betreldcen, gelet op de met Nederland vergelijkbare problematiek (een qua oppervlakte 
relatief klein land met veel bebouwing). 
Omdat het T.M.C. Asser Instituut in het bijzonder over expertise t.a.v. het 
onteigeningsrecht in Canada bleek te beschikken, werd dit land toegevoegd aan de te 
onderzoeken landen. Gezien de federale structuur van Canada werd ervoor gekozen het 
onderzoek op deelstaatniveau te beperken tot British Columbia, omdat het over recente 
wetgeving beschikt. 
In dit verband dient ook !Croatia te worden vermeld, omdat het T.M.C. Asser Instituut 
eerder, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder het MATRA 
Programma, een rechtsvergelijkende studie m.b.t. de onteigeningsprocedures in 
Nederland en Kroatie heeft uitgevoerd in samenwerking met de juridische faculteit van 
de Universiteit van Zagreb (Hague-Zagreb Project on the Judicial Protection of the Rights 
and Interests of Individuals, oktober 1999). Dit onderzoek heeft geresulteerd in een 
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wetsvoorstel omtrent een wijziging van de onteigeningsprocedure in Kroatie om deze in 
overeenstemming met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, waarbij 
Kroatie sinds 1997 partij is, te brengen. Omdat het wetsontwerp terzake op de leest van 
de Nederlandse Onteigeningswet is-geschoeid, kan daaruit echter geen lering voor de 
Nederlandse situatie worden getrokken met het oog op de door de MDW-werkgroep op te 
stellen aanbevelingen, zodat Kroatie niet behandeld is in het kader van de landenstudies. 

1.3. Onderzoeksvragen 

Als uitgangspunt voor de vragen en de indeling ervan hebben de onderzoeksvragen zoals 
vermeld in de startnotitie van het Ministerie van Justitie d.d. 31 januari 2000 gediend. 

- Systeem 

- In de eerste plaats zal de Nederlandse onteigeningsprocedure in kaart worden gebracht, 
waarbij ook de constitutionele grondslag behandeld zal worden. De invloed van de 
Benthem-uitspraak zal worden uiteengezet voor wat betreft de ruimere toetsing die de 
burgerlijke rechter hanteert ten aanzien van de administratiefrechtelijke fase van de 
onteigeningsprocedure. De uiteenzetting van de Nederlandse onteigeningsprocedure dient 
als referentiekader voor het onderzoek naar de andere landen, met name om eventuele 
verschillen en overeenkomsten te kuruien analyseren. Er zal per te onderzoeken land een 
inventarisatie van de relevante nationale wet- en regelgeving inzake onteigening worden 
uitgevoerd: grondwettelijke en verdragsrechtelijke grondslagen, algemene en bijzondere 
wet- en regelgeving en overige wettelijke en andere regelingen ten aanzien van 
eigendomsbeperking. 

- Vervolgens wordt onderzocht hoe de systemen van onteigening per land inhoudelijk 
zijn ingericht. Onderzocht zal worden welke systemen er gelden voor specifieke 
beleidsterreinen. De volgende beleidsterreinen hebben in deze studie bijzondere aandacht 
gekregen: ruimtelijke ordening, infrastructuur en, waar mogelijk, natuur- en 
landinrichting. Zijn er aparte regimes voor bepaalde soorten van onteigening of wordt de 
algemene onteigeningsprocedure (in hoofdlijnen) toegepast op specifieke 
beleidsterreinen? 
Tenslotte zal nagegaan worden hoe het gesteld is met de mogelijkheden tot 
eigendomsbeperking. Een eigenaar kan en gedoogplicht opgelegd worden, maar het is 
ook mogelijk dat zijn recht van eigendom op andere wijze wordt bezwaard. Ook hier is 
de vraag of de algemene onteigeningsprocedure wordt toegepast dan wet er een apart 
regime van beperkte inbreuken op de eigendom van kracht is. 

- Procedure 

Per land zal een analyse van de procedures van onteigening en eigendomsbeperking 
worden gemaakt met betaking tot de volgende punten (met Nederland als 
referentiekader): 
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- aard (administratief-, civielrechtelijk of anderszins) en inhoud van de procedures van 
onteigening; 

- de voorwaarden waaronder onteigening kan plaatsvinden; 

- de besluitvorming ten aanzien van de titels van onteigening (bevoegde instanties en 
organen; op centraal of decentraal niveau); 

de besluitvorming ten aanzien van de (hoogte van) schadevergoeding (bevoegde 
instanties en organen; op centraal of decentraal niveau); is een voorschot op 
schadeloosstelling mogelijk?; 

de rechtswaarborgen en het systeem van rechtsbescherming (de mogelijkheden om 
bezwaar en/of beroep tegen besluiten tot onteigening aan te tekenen); 

de duur van de procedures (van de publieke bekendmaking van het 
onteigeningsbesluit tot de juridische eigendomsovergang). 

de eventuele voorbereiding van wetswijzigingen met betrekking tot voomoemde 
vragen. 

- Specifieke onderwerpen 

Per land zal tevens worden nagegaan en onderzocht: 

de regeling van onteigening en eigendomsbeperking ten aanzien van roerende zaken 
en rechten; hoe is de verhouding tussen onteigening en eigendomsbeperking 
geregeld? 

het bestaan van de rechtsfiguur van "zelfrealisatie" (de bloldcade van het 
voorkeursrecht van gemeenten bij de verkoop van grond doordat de eigenaar van de 
grond de bestemming van de grond zelf realiseert); 

het bestaan van een systeem van onteigening en eigendomsbeperking ten aanzien van 
ondergronds bouwen en de inrichting daarvan; is het mogelijk om slechts een recht te 
verkrijgen op een ondergronds gedeelte en niet de volledige eigendom van de grond 
te verwerven? 

1.4. 	Methoden van onderzoek 

De juridische methode van onderzoek die bij deze studie is toegepast, was 
rechtsvergelijkend, waarbij de Nederlandse situatie terzake van de juridische regeling van 
onteigening en eigendomsbeperking bij de landenstudie het referentiekader vormde. 
Het onderzoek is verricht door middel van gerichte literatuur- en documentatiestudie 
(wetgeving en rechtspraak) per te onderzoeken land. Gezien het zeer beperkte tijdsbestek 
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waarin het onderzoek voltooid diende te zijn, is er geen (in het Engels gestelde) enquete 
opgesteld om onder relevante contactpersonen en andere mogelijke respondenten te 
worden verspreid. De beschikbare tijd bleek ook te kort om de onderzoeksresultaten met 
verzoek om commentaar aan de respectieve nationale overheden voor te leggen. 
Afgezien daarvan bleek het niet goed mogelijk het buitenlandse "netwerk", de 
"counterparts" van de meest betrokken ministeries in Nederland (Justitie, Verkeer en 
Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) op te sporen. De 
onteigeningsproblematiek is kennelijk naar zijn aard een typisch "lokale" 
aangelegenheid, waarbij in de praktijk over en weer nog weinig over de grens behoeft te 
worden .gekeken. De opdracht tot_het onderhavige rechtsvergelijkende onderzoek is 
wellicht alleen daarom al uniek te noemen. Opgemerkt dient daarom ook te worden dat 
deze studie zich beperkt tot een inventarisatie van de onteigeningsprocedures in de 
respectieve buitenlanden, waarbij geen -  systematisch onderzoek is gedaan naar aspecten 
van de praktijk van wetstoepassing. 
Vermelding verdient in het bijzonder dat het Japanse Ministry of Construction (Land 
Expropriation Division) zeer behulpzaam is geweest bij het opstellen van het rapport over 
Japan. Door dit Ministerie werd o.a. een Engelse vertaling van de Landonteigeningswet 
ter beschikking gesteld. 
Gedurende het onderzoek vond tweemaal overleg plaats met de Begeleidingscommissie, 
op 15 maart en 4 april 2000 (zie Bijlage voor de samenstelling van de Commissie). 

1.5. 	Opzet en indeling van het rapport 

In het rapport worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. 

In Hoofdstuk 2 wordt Nederland als referentiekader behandeld. 

In de Hoofdstukken 3 tot en met 7 worden de landenstudies gepresenteerd: 
achtereenvolgens komen aan de orde Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan en het 
Verenigd Koninkrijk. 

In alle gevallen wordt een algemeen schema van behandeling der deelonderwerpen die 
rechtstreeks zijn afgeleid van de onder 1.3. supra vermelde onderzoeksvragen, gevolgd: 

1. Grondslag van onteigening 
a) Verdragsrechtelijke grondslag 
b) Constitutionele grondslag 
c) Wettelijke grondslag(en) 

2. Onteigening 
2.1. Algemene onteigeningsprocedure 
a) Voorwaarden van onteigening 
b) Aard en inhoud van de procedure 
c) Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 
d) Besluitvorming m.b.t. schadevergoeding 
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e) Mogelijkheden van bezwaar en beroep 
f) Duur van de procedure 
g) Eventuele wetswijzigingen in voorbereiding 

2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 
Is er een apart regime van onteigening? Zijn er bijzondere wetten van toepassing? 

2.3. Eigendomsbeperkingen. 
Zijn er aparte wettelijke regelingen t.a.v. eigendomsbeperkingen? 

3. Specifieke onderwerpen 
a) Onteigening m.b.t. roerende zaken en rechten 
b) Zelfrealisatie 
c) Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

Aan het slot van de hoofdstukken per land wordt telkens een samenvatting van de 
belangrijkste bevindingen gegeven. 

Hoofdstuk 8 bevat de algemene conclusies van dit onderzoek, die zijn gebaseerd op de 
vergelijlcing van de bevindingen der landenstudies aan de hand van het algemene schema 
(zie onder 1.5. supra). Tot slot worden de punten vermeld die in het bijzonder relevant 
kunnen zijn in het licht van het opstellen van aanbevelingen door de MDW-werkgroep ter 
stroomlijning van de Nederlandse onteigeningsprocedure. 
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Hoofdstuk 2: NEDERLAND 

2.1. 	Grondslag van onteigening 

a) Verdragsrechtelijke grondslag 

Binnen de Nederlandse rechtsorde is er een expliciete verdragsbepaling die de 
onteigening regardeert. De desbetreffende bepaling is artikel 1 van het eerste Protocol 
van het Verdrag tot Bescherming -van de Rechten -van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden. 1  In tegenstelling tot de meeste andere Europese landen is er geen 
constitutionele toetsing in Nederland toegestaan; krachtens artikel 120 van de Grondwet 
mag de rechter de grondwettigheid van wetten en verdragen niet toetsen. Met het oog 
hierop en de werking van artikel 94 van de Grondwet, dat duidelijk stelt dat wetten geen 
toepassing vinden, indien er strijd is met een ieder verbindende bepalingen van 
Verdragen, komt het belang van artikel 1 van het eerste Protocol van het Verdrag aan het 
licht. De rechter in Nederland heeft de mogelijkheid, ja heeft zelfs de plicht, om wetten te 
toetsen aan verdragen. Ten aanzien van de onteigening brengt dit met zich mee dat de 
rechter bepalingen van de Onteigeningswet kan toetsen aan artikel 1 van het eerste 
Protocol van het bedoelde Verdrag. In het geval dat er bepalingen strij dig zijn met het 
Verdrag zullen de desbetreffende bepalingen niet van toepassing zijn. Aangezien de 
MDW-onteigeningswetwerkgroep al een uitgebreid verslag heeft geschreven over de 
verdragsrechtelijke grondslag, zal dit aspect hieronder niet meer aan de orde komen. 

b) Constitutionele grondslag 

Uiteenzetting van artikel 14 van de Grondwet 2  
Artikel 14 lid 1 bevat drie componenten: 
• algemeen belang; 
• vooraf verzekerde schadeloosstelling; 

artikel 1 
1. Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op ongestoord genot van hun vrijheid. Niemand zal van 

zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden 
neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht. 

2. De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten, dat een Staat heeft om 
die wetten toe te passen,,welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van 
eigendom in overeenstemming met het algemeen .belang of om de betaling van belastingen en andere 
heffingen en boeten te verzekeren. 

2 artikel 14. 
1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen being en tegen vooraf verzekerde 

schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften. 
2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld 

onteigening geboden is. 
3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat het recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming 

in de schade indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of 
onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt. 
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• bij of lcrachtens de wet te stellen voorschriften. 

Onteigening kan alleen plaatsvinden, zo volgt uit art. 14 lid 1, op grond van het 
`algemeen belang'. Artikel 1 van de Onteigeningswet geeft een nadere invulling van het 
begrip `algemeen belang', zij het dat bier de oudere terminologie algemeenen nutte' 
wordt gehanteerd. Onteigening 'ten algemeenen nutte' houdt in dat deze in het publiek 
belang kan plaatsvinden. Er wordt niet alleen gedacht aan het publiek belang van de 
Staat, maar ook aan die van de lagere overheden zoals provincies, gemeenten of 
waterschappen. Tot de mogelijkheden behoren ook natuurlijke personen of 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. 

Artikel 14 lid 1 stelt voorts dat onteigening alleen kan plaatsvinden tegen vooraf 
verzekerde schadeloosstelling. Voorheen moest de schadeloosstelling niet alleen vooraf 
verzekerd maar ook vooraf betaald zijn aan de persoon van wie onteigend zal worden. 
Lid 2 van hetzelfde artikel beperkt deze voorwaarde echter door te stellen dat in geval 
van nood de onteigening zonder vooraf verzekerde schadeloosstelling kan plaatsvinden. 
Sinds 1848 heeft de grondwet met betrekking tot het begrip 'flood' limitatief de 
noodtoestanden opgesomd. Deze zijn: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en 
watersnood. De laatste grondwetswijziging van 1983 hanteert slechts de term `nood' 
zonder deze specifiek uit een te zetten. Uit de toelichting op deze grondwetswijziging valt 
alleen op te maken dat er meer onder het begrip `nood' valt dan de noodtoestanden die 
voorheen limitatief werden opgesomd. 

Sinds 1983 is er delegatie van wetgevingsmacht in zaken van onteigening toegestaan. De 
in het derde lid gebezigde woorden `bij of lcrachtens de wet' hebben in de Nederlands 
wetgeving het gevolg dat delegatie is toegestaan. De bevoegdheid van de formele 
wetgever om nadere regelgeving, in casu voorschriften ten aanzien van onteigening, te 
stellen, wordt overgedragen aan andere lagere organen die deze bevoegdheid op eigen 
gezag en verantwoordelijkheid uitoefenen. 

Mast de drie voornoemde bestanddelen van onteigening regelt lid 3 de 
schadeloosstelling in geval van aantasting van de eigendom anders dan door onteigening. 
Wanneer de eigendom wordt vernietigd, onbruikbaar wordt gemaakt of beperlct ten 
behoeve van het algemeen belang heeft de eigenaar recht op schadeloosstelling. 

c) Wettekke grondslag(en) 

De Nederlandse onteigeningswet stamt uit 1851 en is maar liefst zestig keer aangevuld en 
gewijzigd, hetgeen de onteigeningswet het karakter van een typische aanbouwvvet geeft. 
De onteigeningswet kan opgedeeld worden in een algemeen deel en een bijzonder deel. 
Het algemene gedeelte bestaat uit Titel I 'Over onteigening in gewone gevallen'(artt. 5- 
61). De Titels II tot en met VII (ard. 62-123) vallen onder het bijzondere gedeelte en zijn 
in de loop der jaren tot stand gekomen voor de nieuwe beleidsterreinen om aldus 
tegemoet te komen aan de specifieke doeleinden waarvoor onteigend kan worden. 
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De onteigeningwet vangt aan met enkele algemene bepalingen die van toepassing zijn op 
alle gevallen van onteigening 3  
Artikel 1 geeft een nadere uitwerking van artikel 14 van de Grondwet. Zoals eerder 
behandeld, wordt hier een nadere invulling van het begrip algemeen belang gegeven en 
wordt bepaald ten name van wie onteigend mag worden. 

Uit artikel 2 volgt dat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepasselijk is op het 
geding van onteigening dat aangespannen moet worden bij de burgerlijke rechter. 

Artikel 3- geeft aan van wie onteigend mag worden. Krachtens lid 1 mag zowel van de 
eigenaar van een onroerende zaak als van de rechthebbende van een zakelijk recht op de 
desbetreffende onroerende zaak onteigend worden. Op grond van artikel 4 kan er ook 
afzonderlijk onteigend worden van een rechthebbende van een zalcelijk recht op een 
onroerende zaak. 
Uit deze twee artikelen valt tevens af te leiden wat vatbaar is voor onteigening. Alleen 
onroerende zaken en beperkte rechten die gevestigd zijn op onroerende zaken (zakelijke 
rechten) zijn vatbaar voor onteigening lcrachtens de Onteigeningswet. 

2.2. 	Onteigening 

2.2.1.Algemene onteigeningsprocedure 

a) Voorwaarden van onteigening 
De voorwaarden voor onteigening staan in artikel 14 van de Grondwet en zijn nader 
uitgewerkt in de onteigeningswet. Deze zijn reeds summier behandeld. 

b) Aard en inhoud van de procedure 
De reguliere onteigening die is geent op de uit 1851 daterende onteigeningswet bestaat 
uit een administratiefrechtelijke fase, die wordt gevolgd door een civielrechtelijke fase. 
De administratiefrechtelijke fase strekt tot het verkrijgen van een onteigeningstitel, 
terwijl de civielrechtelijke fase dient ter verlcrijging van een onteigeningsvonnis en de 
vaststelling van de schadeloosstelling. 

De laatste jaren is er een verandering te signaleren op het gebied van de toetsing door de 
burgerlijke rechter. Voorheen werden de administratiefrechtelijke fase en de 
civielrechtelijke fase strilct van elkaar gescheiden met als gevolg dat de 
administratiefrechtelijke fase slechts summier getoetst werd. Heden vindt er een ruimere 
toetsing plaats door de burgerlijke rechter. Dit is het gevolg van de volgende drie 
ontvvikkelingen: 

3  Tenzij bepaalde artikelen van de `Algemeene Bepalingen' niet van toepassing zijn verklaard krachtens den 
van de bijzondere titels. Het gaat met name om artikel 1 dat een nader invulling geeft aan het begrip 
algemeen belang dat juist anders wordt ingevuld door de bijzondere titels. 
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- Sinds de grondswetswijziging van 1983 warden de noodtoestanden van artikel 14 van 
de Grondwet niet meer limitatief opgesomd. Zonder uitleg of een heldere omlijning van 
het begrip `noodtoestanden' wordt er in feite meer ruimte gecrederd voor de rechter om 
zelf invulling te geven aan het begrip `noodtoestanden'. 

- De algemene tendens in de rechtspraak is dat er een ruimere toetsing door de rechter 
wordt toegelaten. Tegenwoordig vindt er een grotere belangenafweging plaats, hetgeen 
niet alleen in het civiel recht maar ook in het administratieve recht valt te constateren. 
Deze ontwiklceling heeft ook invloed gehad op de onteigeningsrechter die 
dientengevolge een ruimere toetsing aanlegt m.b.t. het onteigeningsbesluit. 

-De laatste ontwikkeling die van invloed is geweest op de toetsingsbevoegdheid van de 
rechter is het Benthem-arrest. 4  Deze uitspraak komt er kort samengevat op neer, dat het 
Kroonberoep in strijd is met artikel 6 EVRM, aangezien geschillen over burgerlijke 
rechten en plichten door een onathankelijke en onpartijdige rechter moeten warden 
beslecht. De ICroon valt echter niet als zodanig aan te merken volgens het Hof, daar het 
onteigeningsbesluit door een Minister wordt genomen, die alleen een niet bindend advies 
inwint van de Raad van State. In een eerdere uitspraak van het Europese Hof, Sporrong 
en LeMnroth arrest, 5 was al uitgemaalct dat adrninistratieve geschillen, met name als 
eigendomsrechten in het geding zijn, als burgerlijke rechten en plichten beschouwd 
moeten worden en dientengevolge onder de werking van artikel 6 EVRM vallen. 
Aangezien het onteigeningsbesluit oak valt aan te merken als een burgerlijk geschil zal 
de onafhankelijke en onpartijdige burgerlijke rechter het onteigeningsbesluit inhoudelijk 
toetsen aan de citeria die de Kroon zelf hanteert. Met deze ontwiklceling zijn de 
administratieve en civielrechtelijke procedure meer op elkaar afgestemd, aangezien de 
'Croon in haar besluit voortaan meer rekening houdt met de jurisprudentie van de 
onteigeningsrechter, die immers haar onteigeningsbesluit zal toetsen. 

c) Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 

De hoofdprocedure van de administratieve fase van onteigening is geregeld in Titel I 
van de onteigeningswet. Gezien het feit dat deze procedure sinds 1963 niet meer 
gebruilct is, zal deze procedure buiten beschouwing blijven. In de pralctijk vinden de 
meeste onteigeningen plaats op grand van Titel II, Ha, He en Titel IV: 

• Titel II: over onteigening bij de vestingbouw en de bouw van andere 
verdedigingswerken, de aanleg, het herstel of onderhoud van dijken; 

• Titel Ha: over onteigening van wegen, bruggen, bermen, bermsloten en kanalen en 
onteigening voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen en spoorwegwerken, 
kanalen, havenwerken, werken ten behoeve van de bestrij ding van verontreiniging 
van oppervlaktewateren en terreinen en werken voor de luchtvaart, alsmede voor de 
verbetering van rivieren; 

• Titel IIc: over onteigening in het belang van de winning van oppervlaktedelfstoffen; 

4  Benthem v. The Netherlands (23 October 1985), European Human Rights Report, Volume 8, p.l. 
5  Sporrong and Llinnroth v. Sweden (23 September 1982), European Human Rights Report, Volume 5, 

p.35. 
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• Titel IV: over onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de 
volkshuisvesting. 

De administratieve fasen van Titels II, ha en IIc zijn vrijwel identiek en zullen tezamen 
behandeld worden. Vervolgens zal een uiteenzetting plaatsvinden van de administratieve 
fase op grond van Titel IV. 

Titels II, Ha en Ik 
De algemene voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
Bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de beslissing tot onteigening 
krachtens artikel 63 lid 1. Allereerst dient de bekendmaking van de terinzagelegging in 
een of meer dag- of nieuwsbladen te geschieden waarbij de Minister tevens de aard en de 
strekking van de feitelijke werkzaamheden vermeldt. Het uitgewerkt plan tot onteigening 
met uitvoerige kaarten en grondtekeningen dient door de Minister ter inzage gelegd te 
worden in de gemeente waar de onroerende zaak zich bevindt. Gedurende vier weken 
krijgen de belanghebbenden de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen. De 
belanghebbenden kunnen hun zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren 
brengen. 

Krachtens artikel 64 vindt de aanwijzing van de te onteigenen onroerende zaak plaats bij 
Koninklijk Besluit, de Raad van State gehoord hebbende. Op grond van artikel 64a dient 
het Koninklijk Besluit binnen zes maanden genomen te worden na de sluiting van de 
terinzagelegging. Het Koninklijk Besluit wordt kenbaar gemaakt aan de Gedeputeerde 
Staten, het gemeentebestuur, de onteigende partij, de eigenaren en andere 
belanghebbenden. Krachtens artikel 64a lid 2 wordt het Koninklijk Besluit in de 
Staatscourant gepubliceerd en ter inzage gelegd in de gemeente waar de onroerende zaak 
zich bevindt voor een periode van vier weken. Voorafgaande aan de terinzagelegging 
dient deze bekend gemaakt te worden in de Staatscourant of in een of meer dag- of 
nieuwsbladen. 

Titel IV 
De onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting 
kent een enigszins een andere procedure. De onteigening kan plaatsvinden ten behoeve 
van de uitvoering van of ter handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een 
bestemmingsplan of ten behoeve van de uitvoering van een bepaald bouwplan. In artikel 
77 lid 1 en lid 2 wordt beschreven wat er onder bouwplannen verstaan wordt en ten 
behoeve van welke typen bouwplannen onteigening kan plaatsvinden. 

Op grond van artikel 78 kan de onteigening plaatsvinden ten name van de gemeente, van 
een ander publiekrechtelijk orgaan of van een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid. Wanneer onteigening plaatsvindt ten name van een publiekrechtelijk 
orgaan of van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is er een andere 
proc.edure voorgeschreven dan die van toepassing is als er onteigend wordt ten name van 
de gemeente. 
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De onteigening ten name van de gemeente zal hier eerst aan de orde komen. Op de 
voorbereiding van de beslissing tot onteigening van de gemeenteraad is de openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht van 
toepassing (zie hierboven). De burgemeester en wethouders dragen zorg voor de 
terinzagelegging. De gemeente dient binnen zes maanden na de sluiting van de 
terinzagelegging het raadsbesluit tot onteigening voor te dragen aan de Minister 
krachtens artikel 80 lid 3. Het raadsbesluit wordt naast de voordracht aan de Minister ter 
inzage gelegd bij de gemeente voor een periode van vier weken. Voorafgaand dient de 
bekendmalcing van de terinzagelegging plaats te vinden in een of meer dag- en 
nieuwsbladen. Belanghebbenden lcurmen gedurende deze periode schriftelijk hun 
zienswijze kenbaar maken aan de Minister, mits zij tijdig hun bezwaren bij het 
gemeentebestuur kenbaar hebben gemaakt. 

Artikel 85 biedt de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden de administratieve 
fase van de onteigeningsprocedure te verkorten. De gemeenteraad kan onmiddellijk 
overgaan tot het nemen van een raadsbesluit tot onteigening, waarbij de openbare 
voorbereidingsprocedure overgeslagen wordt. 

Op grond van artikel 86 lid 1 dient de goedkeuring van het raadsbesluit bij Koninlclijk 
Besluit binnen negen maanden na de sluiting van de terinzagelegging plaats te vinden. De 
Gedeputeerde Staten, de eigenaren en eventueel belanghebbenden worden op de hoogte 
gesteld van het Koninklijk Besluit. Alvorens de Minister besluit, worden degenen die 
tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid gesteld zich te doen 
horen. Het raadsbesluit wordt tezamen met het Koninklijk Besluit gepubliceerd in de 
Staatcourant. 

1Crachtens artikel 88 lid 3 jo. 54a bestaat er de mogelijkheid voor de onteigende partij om 
vervroegd de benoeming van een rechter-commissaris en een of meer deskundigen te 
verzoeken. Het verzoekschrift is gericht aan de rechtbank die over de onteigening beslist. 
Binnen een maand dient de rechtbank op het verzoek te beslissen. De onteigenende partij 
zorgt ervoor dat binnen een week een afschrift van het verzoekschrift betekend of 
aangetekend verstuurd wordt aan degene die in het verzoekschrift zijn vermeld. Zodra het 
verzoek is toegewezen wordt de dag waarop de opneming door de deskundigen dient 
plants te vinden vastgesteld door de rechter-commissaris. 

Wanneer onteigening ten name van een publielcrechtelijk lichaam of een rechtspersoon 
met volledige rechtsbevoegdheid plants vindt, geldt er een andere procedure. Het verzoek 
tot onteigening wordt ingediend bij de Minister krachtens artikel 87 lid 1. De 
burgermeester draagt zorg voor de bekendmaking van de nederlegging in een of meer 
dag- of nieuwsbladen. De nederlegging van de stuldcen vindt plants in de gemeente waar 
de desbetreffende onroerende zaak is gelegen. Gedurende een periode van vier weken 
krijgen de belanghebbenden de gelegenheid om bun zienswijze schriftelijk kenbaar te 
maken Icrachtens artikel 87 lid 3. Het Koninklijk Besluit dient op grond van artikel 87 lid 
6 binnen negen maanden genomen te worden. De Gedeputeerde Staten, het 
gemeentebestuur, de eigenaren en andere rechthebbenden worden op de hoogte gesteld 
van het Koninklijk Besluit. ICrachtens artikel 87 lid 7 wordt het Koninklijk Besluit 
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gepubliceerd in de Staatscourant en ter inzage gelegd in de gemeente waar de onroerende 
zaak zich bevindt. Voorafgaand dient de nederlegging bekend gemaakt te worden in de 
Staatscourant of in een of meer dag- en nieuwsbladen. 

d) Besluitvorming m.b.t. schadevergoeding 

De civielrechtelijke procedure 
Hoofdstuk III (artt. 17-54) met als titel Wan het geding tot onteigening' omvat een aantal 
gedetailleerde voorschriften over de civiele procedure van onteigening, die van 
toepassing zijn op de onteigening op grond van Titel II, ha, IIc en IV. Gezien de opzet 
van deze bespreking wordt hier volstaan met een beknopte weergave van de hoofdlijnen. 

Artikel 17 schrijft voor dat de onteigenende partij eerst bij minnelijke overeenkomst 
tracht de onroerende zaak te verwerven. Dit minnelijk overleg dient plaats te vinden 
nadat een onteigening bij Koninklijk Besluit is verlcregen en voordat tot dagvaarding 
wordt overgegaan. Het belang van het minnelijk overleg moet niet onderschat worden. 
Wanneer het minnelijk overleg succesvol verloopt, is er geen civiele procedure meer 
nodig. De eigendom van de onroerende zaak zal dan op normale wijze geleverd worden. 
Door inschrijving van de notariele transportakte in de registers is de juridische 
eigendomsovergang bewerkstelligd en kan de onteigenende partij overgaan tot de 
feitelijke inbezitname van de onroerende zaak. 

De andere mogelijkheid is dat het minnelijk overleg niet succesvol is verlopen (artikel 18 
lid 1). In dit geval zal de onteigenende partij een civiele procedure starten door een 
dagvaarding uit te brengen aan de eigenaar die bij het desbetreffende Koninklijk Besluit 
is aangewezen. De rechtbank waarbinnen de te onteigenen zaak is gelegen is bevoegd om 
kennis te nemen van de zaak. De dagvaarding dient op straffe van nietigheid de som van 
de schadevergoeding te vermelden die wordt aangeboden door de onteigenende partij 
krachtens artikel 22. 

De onteigenende partij heeft de mogelijk om in de dagvaarding een vervroegde uitspraak 
over de onteigening te vorderen. Wanneer de onteigenende partij een verzoek heeft 
gedaan tot benoeming van een rechter-commissaris en deskundigen ter opneming van de 
onroerende zaak, is de onteigenende partij verplicht om een vervroegde uitspraak te 
vorderen op straffe van niet-ontvankelijlcheid. Krachtens artikel 54g dient de dagvaarding 
waarbij een vervroegde uitspraak tot onteigening is gevorderd binnen twee maanden na 
de opneming te worden uitgebracht. Naast het uitspreken van de onteigening stelt de 
rechtbank het voorschot op de schadeloosstelling vast en de som als zekerheid voor de 
voldoening van de schadeloosstelling. Tevens worden een rechter commissaris en een of 
meer deskundigen benoemd ter vaststelling van de schadeloosstelling. Warmeer de 
opneming reeds heeft plaats gevonden stelt de rechtbank de datum vast van de 
nederlegging van het deskundigenrapport. Op-grond van artikel 54t zijn de artikelen 35, 
36, 37 lid 1, 38-54 van overeenkomstige toepassing op de procesgang die volgt nadat het 
deskundigenrapport ter inzage is gelegd. 

13 



Wanneer er geen vordering tot vervroegde onteigening is gedaan, benoemt de rechtbank 
de rechter-commissaris en een of meer deskundigen ter vaststelling van de 
schadeloosstelling lcrachtens artikel 27. De rechter-commissaris stelt een datum binnen 
zes maanden vast van de nederlegging van het deskundigenrapport. Gedurende vier 
weken na de nederlegging kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift bij de rechter 
cotrunissaris indienen. De ingediende bezwaarschriften worden ter zitting behandeld ten 
overstaan van de rechter-commissaris indien dit wenselijk wordt geacht lcrachtens 
artikel 36 lid 3. De terechtzitting voor de rechtbank vindt plaats vier weken na de 
behandeling van de bezwaarschriften; en de uitspraak volgt vier weken later. Warmeer 
er geen bezwaarschriften zijn ingediend vindt op grond van artikel 37 lid 1 de 
terechtzitting uiterlijk zes weken na de dag van de nederlegging van het 
desktuidigenrapport plaats. 

Het vonnis bij vervroegde onteigening stelt alleen de schadeloosstelling vast 
overeenkomstig artikel 54t. Het vonnis bij niet vervroegde onteigening spreekt de 
onteigening uit en tevens de vaststelling van de schadeloosstelling. Pas nadat het vonnis 
onherroepelijk is geworden, zal het vonnis ingeschreven kunnen worden in de registers 
en is de juridische eigendomsovergang bewerkstelligd. Bij inschrijving van het vonnis 
dient er een bewijs van betaling van de schadeloosstelling overlegd te worden op grond 
van artikel 59. Door deze overschrijving verkrijgt de onteigenende partij de eigendom 
van de desbetreffende onroerende zaak vrij van alle rechten en lasten die daarop rusten 
waarbij hypothecaire inschrijvingen ambtshalve worden doorgehaald. Wanneer de 
juridische eigendomsovergang is bewerkstelligd, kan de feitelijke overname plaats 
vinden. 

Schadeloosstelling 
De maximale en meest totale inbreuk op het eigendomsrecht wordt gevormd door 
onteigening. De door de onteigening ontstane schade, onder te verdelen in juridische en 
feitelijke, is rechtmatig van aard aangezien onteigening pas plaatsvindt nadat het rechtens 
geoorloofd is. Op grond van artikel 40 bestaat de volledige schadeloosstelling uit alle 
schade die rechtstreeks en noodzakelijk het gevolg is van de onteigening 6. De 
schadeloosstelling bestaat uit drie schadeposten: 

- verlies van de onroerende zaak: Op grond van artikel 40b wordt de waarde van de 
onroerende zaak vastgesteld volgens de werkelijke waarde, hetgeen inhoudt dat van de 
prijs uitgegaan wordt die bij een veronderstelde koop tot stand komt tussen de onteigende 
en de onteigenaar in het vrije commerciele handelsverkeer. De feitelijke berekening van 
de schadeloosstelling vindt plaats op basis van de wet en de rechtspraak. 

- waardeverminderirtg van het overblijvende: De waardevermindering van het 
overblijvende kan zowel blijvend als tijdelijk van aard zijn, oftewel bedrijfsschade of 

6  De schadeloosstelling die in de artikelen 40 tot 41a wordt besproken gaat uit van de positie van de 
eigenaar van de onroerende zaak. Ten aanzien van zakelijke rechthebbenden op de onroerende zaak zijn 
er aparte artikelen van toepassing. Zie artikel 42, 42a en 43. 
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lastenverzwaring, die beide vergoed dienen te worden indien deze het rechtstreeks en 
noodzakelijk gevolg zijn van de onteigening. 

- persoonlijke schade: Onder persoonlijke schade valt inkomensschade voorzover deze 
voortvloeit uit de onteigening; hieronder vallen onder andere verhuis- en 
verplaatsingskosten. Ook valt belastingschade aan te merken als persoonlijke schade 
indien deze rechtstreeks het gevolg is van de onteigening. 

e) Mogelijkheden _van bezwaar en beroep 

In de administratieve fase van onteigening op grond van Titel II, ha en IIc kunnen 
belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken tegen het plan dat ter inzage is gelegd 
krachtens artikel 63 lid 4 jo 3:13 Algemene wet Bestuursrecht. 
In de administratieve fase van onteigening op grond van Titel IV lumen 
belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken tegen de onteigening ten name van de 
gemeente lcrachtens artikel 3: 13 Algemeen wet Bestuursrecht. Tegen het raadsbesluit 
kunnen belanghebbenden eveneens hun zienswijzen inbrengen krachtens artikel 84 lid 3 
en 85 lid 1. Wanneer er een verkorte procedure geldt dan kunnen de belanghebbenden 
enkel tegen het raadsbesluit hun zienswijze inbrengen. Vindt de onteigening ten name 
van een publiekrechtelijk lichaam of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 
plaats dan kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken op grond van artikel 
87 lid 3. 

Tegen het Koninldijk Besluit bestaat geen mogelijkheid van hoger beroep bijde afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uit de bijlage van artikel 8:5 van de 
Algemene wet Bestuursrecht volgt dat er geen beroep open staat bij de rechter. 

Als het vonnis van de rechtbank nog niet onherroepelijk is geworden, dan kan de 
gedaagde die niet is verschenen op de zitting het rechtsmiddel verzet gebruiken. Dit moet 
binnen 8 dagen ingesteld worden nadat het vonnis aan hem is betekend krachtens artikel 
51 van de onteigeningswet. 

Tegen het onteigeningsvonnis is geen hoger beroep toegelaten, aangezien beide partijen 
genoeg mogelijkheden hebben gehad om de feitelijke waarderingen te betwisten. Een 
cassatieberoep, daarentegen, behoort wel tot de rechtsmiddelen die partijen kunnen 
instellen op grond van artikel 52 van de onteigeningswet. Dit moet gebeuren binnen twee 
weken na de uitspraak. 

f) Duur van de procedure 

Administratieve fase van onteigeningsprocedure op grond van Titel II, Ha, Ik: 
De ter inzage legging van het plan en het inbrengen van zienswijze: vier weken. 
Het nemen van het Koninklijk Besluit: binnen zes maanden. 
De ter inzage legging van het Koninklijk Besluit: vier weken. 
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Administratieve fase van onteigening ten name van de gemeente op grond van Titel IV: 
De ter inzage legging van het ontwerpbesluit en inbrengen zienswijzen: vier weken. 
Het nemen van het raadsbesluit tot onteigening: binnen zes maanden. 
Ter inzage legging van het raadsbesluit en inbrengen zienswijzen: vier weken. 
Het nemen van het Koninldijk Besluit: binnen negen maanden. 

Wanneer er een verkorte procedure van toepassing is dient binnen een maand na het 
nemen van het raadsbesluit het besluit voorgedragen te worden aan de Minister op grond 
van artikel 85 lid 1. 

Administratieve fase van onteigening ten name van een publielcrechtelijk lichaam of 
rechtspersoon met volledige rechtbevoegdheid op grond van Titel IV: 
Indienen van verzoek bij de Minister, ter inzage legging van het verzoek, inbrengen 
zienswijze: vier weken. 
Het nemen van het Koninklijk Besluit: binnen negen maanden. 
De ter inzage legging van het Koninklijk Besluit: vier weken. 

Binnen twee jaar dient de eigendom bij minnelijk overeenkomst te zijn verlcregen of 
behoort de eigenaar gedagvaardigd te zijn krachtens artikel 64a lid4, 80 lid 3 en artikel 
87 lid 7. Indien er geen vervroegde onteigening gevorderd is, benoemt de rechtbank een 
rechter-commissaris en een of meer deskundigen ter vaststelling van de 
schadeloosstelling. ICrachtens artikel 34 lid 4 dient het deskundigenrapport binnen zes 
maanden na de opneming afgerond te zijn; de rechter-commissaris heeft evenwel de 
mogelijkheid om een verzoek tot uitstel in te dienen. Ten aanzien van de opneming is 
slechts vermeld in artikel 28 dat de rechter-comtnissaris met spoed de tijd en plaats 
vaststelt. Gedurende vier weken na de nederlegging van het deskundigenrapport kunnen 
belanghebbenden hun bezwaarschriften indienen bij de rechter commissaris lcrachtens 
artikel 36 lid I. Indien het wenselijk wordt geacht worden de bezwaarschriften ten over 
overstaan van de rechter-commissaris ter zitting behandeld. Vier weken na de 
behandeling van de bezwaarschriften dient de terechtzitting plaats te vinden op grond 
van artikel 37 lid I. Uiterlijk vier weken na de terechtzitting doet de rechtbank uitspraak. 
Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend vindt de terechtzitting uiterlijk zes weken 
na de dag van de nederlegging van het deskundigenrapport plaats. 

g) Even rude wetswijzigingen in voorbereiding 
Momenteel is een MDW-project belast met het doen van voorstellen tot onder meer 
vereenvoudiging en modernisering van de onteigeningsprocedure. 

2.2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 

Infrastructurele projecten 

In Nederland wordt van oudsher als vaststaand aangenomen dat bij de uitvoering van de 
voor de publieke dienst bestemde objecten zoals wegen, rivieren, Icanalen en dijken, de 
eigendom van deze objecten bij de overheid berust, die met de aanleg, het beheer en het 
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onderhoud daarvan is belast. Dit beginsel is ook in de onteigeningswet verankerd. De 
onteigeningsnoodzaak zal moeten worden aangenomen als de inbeslagneming zodanig 
ingrijpend is dat verder gebruik van de onroerende zaak onmogelijk is. Bij 
infrastnicturele projecten is de -blijvende betrokkenheid van -de overheid noodzakelijk. 

In Januari 1999 is een Koninldijk Besluit tot onteigening gepubliceerd, waarin een 
—opmerkelijk-nienwe -  benadering is neergelegd m.b.t. de vraag of het nodig is om de 

ondergrond van een infrastructureel werk te verwerven. Het ging daarbij om een 
• dijkverbetering in de Overijsselse gemeente 01st. Ter uitvoering van een 
dijkverbeteringsplan was op basis van de Wet op de Waterkering de totstandkoming van 
een Koninldijk Besluit tot onteigening van de voor die dijkverbetering benodigde grond 
verzocht. Na een aantal bezwaren van de betreffende grondeigenaren heeft de Kroon 
overwogen dat in gevallen waarin de eigenaar van de ondergrond van de dijk bereid is 
om een erfdienstbaarheid te vestigen ten behoeve van de uitvoering van het 
dijkverbeteringsplan, de noodzaak tot aanwijzing van de gronden voor onteigening niet is 
aangetoond. 

Het project Betuweroute, de goederenspoorlijn die Rotterdam met het Duitse en Europese 
achterland verbindt, heeft een omvang die in Nederland slechts incidenteel voorkomt. Dat 
geldt niet alleen voor de voorbereiding van de besluitvorming over dit project, maar 

.vooral voor de inmiddels aangebroken fase van aanleg. Het neerleggen van 160 kilometer 
spoorrails in een dicht bebouwd en strak gereguleerd land als Nederland, brengt een reeks 
•activiteiten met zich mee die om grote zorgvuldigheid en nauwkeurige planning vragen. 
Voor de verwerving van 3300 percelen ,wordt met 1450 grondeigenaren onderhandeld; 
mede voor de aanvraag van circa 8000 vergunningen is bestuurlijk overleg nodig met 28 
gemeenten, twee provincies en een handvol water- en recreatieschappen. Als instrument 
ter verwezenlijking van de Betuweroute zijn de Tracewet en de daarvan afgeleide 
Tracebesluiten tot stand gekomen. 

2.2.3. Eigendomsbeperkingen 

Gedoogbeschikking ingevolge de Belemmeringen wet Privaatrecht 

Als voorbeeld van een bijzondere wettelijke regeling die de eigendom beperkt, kan 
worden genoemd de Belemmeringenwet Privaatrecht. Deze wet verplicht rechthebbenden 
ten aanzien van onroerende zaken om openbare werken te gedogen. 

2.3. 	Specifieke onderwerpen 

a) Onteigening 	roerende zaken en rechten 

b) Zelfrealisatie 
In gevallen van een beroep op zelfrealisatie, waarbij de noodzaak tot onteigening wordt 
betwist omdat de eigenaar stelt zelf te kunnen en te willen realiseren, luidt de vaste 
formule van de Kroon: 
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• In het kader van een voorgenomen onteigening zal moeten worden aangetoond dat, 
zonder de voorgestelde grondverwerving door de gemeente, het doe waarvoor wordt 
onteigend niet of niet in de door de gemeente gewenste vorm te bereiken is; 

• Voorts is van belang, dat wanneer een grondeigenaar bereid en in staat is zelf de op 
zijn grond rustende bestemmingen te verwezenlijken, onteigening voor dat doel niet 
noodzakelijk is; 

• Dit beginsel kan uitzondering lijden wanneer door de gemeente ter verwezenlijking 
van de betrokken bestenuningen een andere vorm van planuitvoering wordt gewenst 
dan de eigenaar voor ogen staat. In een dergelijk geval is onteigening echter slechts 
gerechtvaardigd indien is aangetoond dat aan die andere vorm van planuitvoering in 
het publieke belang dringend behoefte bestaat (dit ter beoordeling van het 
gemeentebestuur). Of de betrok1cen grondeigenaren zelf daadwerkelijk tot 
planuitvoering over lcunnen gaan, hangt in hoofdzaak af van de vorm van 
planuitvoering. Potentiele uitvoerders van het bestemmingsplan zullen met het oog 
daarop inzicht moeten verkrijgen in de door de gemeente voorgestane wijze van 
planuitvoering, hetgeen doorgaans voor een belangrijk deel uit de toelichting op het 
bestemmingsplan of uit de bij dat plan behorende voorschriften al dan niet met de 
beschrijving in de hoofdlijnen blijkt. 

Ook de burgerlijke rechter wordt geconfronteerd met het verweer van zelfrealisatie. 
Wanneer het verweer niet in de administratieve fase wordt gevoerd, betrekt de burgerlijke 
rechter het niet bij de rechtmatigheidstoets voor zover het betreft de belangenafweging 
(noodzakelijIcheidstoets); immers een verweer tegen de noodzakelijkheid van onteigening 
is alleen toelaatbaar als dit verweer is gevoerd vanaf het begin van de administratieve 
procedure. Dit uitgangspunt wordt niet gehanteerd als het bezwaar tegen de onteigening 
zonder enige belangenafweging aan de rechtmatigheid van de onteigening in de weg 
staat. De rechter baseert dat op artikel 84 lid 3 Onteigeningswet, dat ertoe strelct dat 
alleen door de gemeenteraad niet erkende zienswijzen door de 'Croon kunnen worden 
beoordeeld. 
Wanneer het verweer van zelfrealisatie wel in de administratieve fase is gevoerd, dan zal 
de burgerlijke rechter het opnieuw gevoerde verweer marginaal toetsen door te 
beoordelen of de ICroon in redelijlcheid heeft kunnen beslissen het onteigeningsbesluit 
goed te keuren c.q. het onteigeningsbesluit van de Minister in stand te laten. 

Wanneer kan een eigenaar met succes een beroep doen op zelfrealisatie? (als de eigenaar 
beschikt over een stuk grond dat het gehele plan bevat of een afzonderlijk deel van het te 
realiseren plan) 

• Indien de grondeigenaar beschikt over voldoende kennis, ervaring en geld; 
• Indien de eigenaar zich bereid verklaart het plan uit te voeren zoals dat de gemeente 

voor ogen staat en dit aantoont door het overleggen van plannen, financieringsopzet 
etc. 
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Andere factoren die van invloed kunnen zijn is de bereidheid van de eigenaar om een 
exploitatieovereenkomst te sluiten en de bereidheid om de grond ten behoeve van 
openbare voorzieningen over te dragen. er  te dragen. 

c) Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

In Nederland is er geen specifiek systeenrvoor onteigening en eigendomsbeperking met 
het oog op ondergronds bouwen. 
Artikel 10 Wet Ruimtelijke Ordening geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een 
bestemmingsplan vast te stellen. De WRO gebruikt slechts de term grond en niet 
ondergrond of bovengrond. Indien het voor een goede ruimtelijke ordening nodig is, biedt 
de WRO de mogelijkheid voor ondergrondse bestetnmingen. 
Kernbegrippen in de Woningwet zijn "bouwen" en "bouwwerk". Een bouwwerk dat 
onder de grond is geplaatst, is volgens de jurisprudentie een bouwvergurmingplichtig 
bouwwerk. 
Bepalingen uit het Bouwbesluit zijn ontworpen voor bovengronds bouwen; er is geen 
rekening gehouden met ondergronds bouwen. Het Centrum voor Ondergronds Bouwen is 
bezig met het opstellen van richtlijnen met veiligheidsvoorschriften voor ondergrondse 
bouwwerken. 
De Model-Bouwverordening 1992 bevat geen belemmeringen voor ondergronds bouwen. 
Voor nadere informatie omtrent ondergronds bouwen wordt er verwezen naar Dr. H.D. 
Ploeger (Privaatrechtelijke aspecten van de aanleg van boortunnels, Kluwer, Deventer 
1997). 
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Hoofdstuk 3: CANADA 

3.1. 	Grondslag van onteigening 

a) Verdragsrechtelijke grondslag 

Het Canadese Onteigeningsrecht wordt op geen enkele manier beInvloed door 
intemationale verdragsbepalingen die van toepassing zijn op de onteigening van land. 
Verder maalct Canada met betreldcing tot verdragen gebruik van de dualistische theorie: 
verdragen warden door middel van wetten in het staatsrecht geImplementeerd. Zonder 
een dergelijke implementatie kunnen zij geen invloed hebben op het interne recht. Binnen 
het Canadees staatsrechtelijk systeem hebben verdragen geen hogere normatieve rang. 

b) Constitutionele grondslag 

De onteigeningsbevoegdheden van overheidsinstanties hebben geen expliciete 
grondwettelijke grondslag. 7  Deze bevoegdheden ktumen warden beschouwd als 
onderdeel van de legislatieve bevoegdheden die de Federale Regering en de provinciale 
wetgevende machten zijn toegekend door de Grondwet s . Hieruit volgt dat de verdeling 
van legislatieve bevoegdheden tussen de federale en provinciale machten de belangrijkste 
restrictie vormt m.b.t. de onteigeningsrechten van federale en provinciale autoriteit. 

Economische vrijheden en eigendomsrechten zijn niet vastgelegd in de Canadese 
Grondwet of in het Canadese Handvest voor de Rechten van de Mens en Fundamentele 
Vrijheden. Deze zijn zelfs bewust uit de invloedssfeer van het handvest gelaten. De 
Canadese Federale Rechter (Federal Court) heeft een constitutionele deskundige 
instemmend aangehaald, die opmerkte dat het handvest geen garanties geeft voor een 
eerlijke procedure of schadevergoeding bij de onteigening van onroerende zaken. 9  
De bescherming van economische rechten bestaat echter wel in de Bill of Rights en in 
sommige provinciale handvesten voor de bescherming van de rechten van de mens. 10  
(deze hebben geen, a-priori, constitutionele status). De Bill of Rights, bijvoorbeeld, 
erkent "het recht van het individu op leven, vrijheid, veiligheid van de persoon en genot 
van eigendom, en het recht dit niet te worden ontnomen, behalve in het geval een 
behoorlijke procesgang is gevolgd", als een fundamenteel mensenrecht. Op een 
vergelijkbare manier hebben hoven en rechtbanken steeds, als een algemeen beginsel, het 

7  Artikel 117 geeft echter de Federale Kroon onteigeningsbevoegdheid om redenen van nationale 
beveiliging. 

ANDREE LAJOIE, EXPROPRIATION ET FEDERALISME AU CANADA 61 en 86 (1972). Provinciale 
onteigeningsbevoegdheden kunnen ook worden verbonden aan de wetgevende bevoegdheid van de 
provincies m.b.t. onroerende goederen en civiele rechten, alhoewel deze oplossing door sommige auteurs 
wordt verworpen. Id., 84. 

9  Archibald v. Canada, [1997] 3 F.C. (T.D.). 

I°  Canadian Bill of Rights, R.S., c. C-12.3, Artikel 2; Handvest voor de Bescherming van de Mens en 
Fundamentele Vrijheden, R.S.Q., C. C-12, Artikel 6. 
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recht erkend dat geen land wordt onteigend tenzij een behoorlijke procesgang is gevolgd. 
Artikel 952 van het Burgerlijk Wetboek van Quebec bepaalt tevens dat "[pen] eigenaar 
mag worden gedwongen zijn eigendom over te dragen behalve als gevolg van 
onteigening volgens de wet voor openbaar gebruik en met inachtneming van een 
gerechtvaardigde en voorafgaande schadevergoeding." Als gevolg van het algemene 
principe van respect voor eigendomsrechten besliste het Canadese Hooggerechtshof: 

De onteigening van land is een van de meest ultieme uitoefeningen van bestuurlijk gezag. De gehele of 
gedeeltelijke eigendom van een individu in beslag te nemen behelst een aanzienlijk verlies en 
bovendien een significante inmenging in de private eigendomsrechten van een individu. Hieruit volgt 
dat de bevoegdheden van een onteigeningsautoriteit strilct in het voordeel van diegenen wier rechten 
zijn aangetast, geInterpreteerd dienen te worden. Dit principe is door eminente auteurs beklemtoond en 
in besluiten van dit gerechtshof benadrukt. [referenties weggelaten] 

Verder dient de Onteigeningswet, aangezien het een wet met een compensatoir karakter is, breed en 
liberaal te worden geInterpreteerd in overeenstemming met haar doelstelling. De inhoud, en niet de 
vorm, zal hierbij de doorslaggevende factor zijn. [referenties weggelaten] In Laidlaw v. Municipality of 
Metropolitan Toronto, [1978] 2 S.C.R. 736, op p. 748, is opgemerkt dat leen] compensatoire wet, in 
geval van een dubbelzinnigheid, niet dient te worden geInterpreteerd als inhoudende het ontnemen van 
common law tenzij dit duidelijk wordt bepaald in de wet". 

De toepassing van deze principes heeft geresulteerd in de veronderstelling dat wanneer land wordt 
onteigend, een vergoeding zal worden betaald. Dit is de consistente benadering van dit gerechtshof 
geweest. [referenties weggelaten] 

Hieruit volgt dat de Onteigeningswet op een brede en doelgerichte manier gelezen dient te worden 
teneinde te voldoen aan de doelstelling van de Wet, inhoudende de volledige schadevergoeding van 
landeigenaren wier bezit onteigend is:" 

c) Wettelijke grondslag(en) 

De verdeling van bevoegdheden tussen de federale en provinciale wetgevende machten is 
een moeilijk onderwerp en vormt een van de meest controversiele aspecten in het 
Canadese constitutionele recht. Ter illustratie volgt hieronder een opsomming van een 
aantal specifieke lichamen met bevoegdheden, die ook bijbehorende onteigeningsrechten 
omvatten. Het Federale parlement heeft een exclusieve bevoegdheid over een reeks 
onderwerpen zoals de postdienst, militaire en marine-eenheden, defensie, navigatie en 
scheepvaart, interprovinciaal transport en communicatie, etc. Hieraan dient de 
declaratoire bevoegdheid van het Federale Parlement 12  en de bevoegdheden die 
uitgeoefend worden voor de "vrede, orde en goed staatsbestuur van Canada" te worden 
toegevoegd. De provinciale wetgevende machten hebben exclusieve bevoegdheid, inter 
alia, over locale werken en ondernemingen, gemeentelijke instellingen, interprovinciaal 
transport en communicatie, de vestiging, het onderhoud en het beheer van ziekenhuizen, 
inrichtingen, scholen, niet duurzame natuurlijke hulpbronnen, bosbouw hulpbronnen en 
de opwekking en productie van elektrische energie. 

11 Toronto Area Transit Operating Authority v. Dell Holdings Ltd., [1997] 1 S.C.R. 32, op 16 van 
gekopieerde tekst. De zaak had betrekking op de Onteigeningswet van Ontario. 

12  Het Federate Parlement kan een werk "in het openbaar belang van Canada of twee of meer Provincies" 
verklaren. De Grondwet, 1867, Artikel 92 (10) c). 
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In de jaren '70 en '80 vond een aantal hervormingen plaats in de federale en provinciale 
onteigeningsprocedures. De federate procedure is ten gevolge van een Rapport van de 
Canadese Wethervormingscommissie uit 1975 verbeterd. Ontario, de grootste Canadese 
provincie, ging de Federale Regering voor door haar procedure in 1968 te verbeteren in 
reactie op een Rapport van de Wethervormingscommissie van Ontario en een Rapport 
van het Koninklijk Commissieonderzoek naar Burgerlijke Rechten. Zoals aangegeven 
door het Canadese Hooggerechtshof, deed de Wethervormingscommissie van Ontario 
twee principale aanbevelingen: 

[De Commissie] merkte op dat de primaire beleidsoverweging de vergoeding van de schade geleden 
door de onteigende partij, diende te zijn. Op pagina 11 van het rapport wordt deze stelling op de 
volgende manier uiteengezet: 
Uit haar onderzoek naar de ontwikkeling van het Canadese recht heeft de Commissie het oordeel 
gevormd dat een aantal van de moeilijkheden die gepaard gaan met de vaststelling van de vergoeding 
voortkomt uit een onvermogen om te erkennen dat de basis daarvoor niet kan worden gevonden in een 
denkbeeldig afdingen op de prijs die voor land dient te worden betaald in een deal tussen twee private 
partijen, noch de onderhandeling van een norrnale koop op de markt, maar in de nakoming door de 
staat van haar verplichting de schade die een individu van overheidswege heeft geleden te vergoeden 
en de schade, het ongemak, en de verstoring in het leven van haar onderdanen zo veel mogeliik te 
beperken. [Nadruk bijgevoegd.] 

De tweede aanbeveling behelsde dat een onteigeningswet een kader diende te bieden voor de 
vaststelling van schadevergoeding, die voldoende flexibel zou zijn voor schadevergoeding in 
verschillende omstandigheden. In feite werd voorgesteld dat de wet een kader diende te bieden voor de 
vaststelling van schadevergoeding met voldoende flexibiliteit om in specifieke gevallen een eerlijke 
behandeling te garanderen (hetgeen wij interpreteren als schadevergoeding te bieden) 13  

3.2. 	Onteigening 

3.2.1. 	Algemene onteigeningsprocedure 

Eerst zal de algemene onteigeningsprocedure krachtens federaal recht worden behandeld. 
Aangezien elke provincie eigen regels m.b.t. onteigeningsprocedures heeft opgesteld, is 
het interessant een van deze provincies te behandelen. Het recht van Brits Colombia zal 
als voorbeeld dienen omdat het een van de meest recente wetten is. De Onteigeningswet 
van Brits Colombia is in 1987 tot stand gekomen en is sindsdien slechts marginaal 
gewijzigd. 

Federale onteigening 

a) Voorwaarden van onteigening 

Een aantal van de federale onteigeningsbevoegdheden zijn ontleend aan de Federale 
Onteigeningswet. Artikel 3 bepaalt dat "enig belang in land [...] welk, naar het oordeel 
van de Minister [van Openbare Werken], nodig is voor een openbaar werk of andere 

13 
Toronto Area Transit Operating Authority v. Dell Holdings Ltd., [1997] 1 S.C.R. 32, op 15 van 

gekopieerde tekst. 
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openbare doelstelling, door de Kroon mag worden onteigend." Andere federate wetten 
kennen ook onteigeningsbevoegdheden toe aan de Minister die belast is met de 
toepassing van een specifieke wet, met de bevoegdheid van de Governor in Council 
(Ministerraad), I4  Sommige openbare lichamen hebben ook onteigeningsbevoegdheden 
die in verband staan met hun specifieke doelstellingen. Havencommissies I5  mogen 
bijvoorbeeld met de goedkeuring van de Governor in Council en in overeenstemming 
met de Federale Onteigeningswet, een belang in grond onteigenen conform de 
doelstellingen van deze wet, in gevallen waarbij zij niet in staat blijken overeenstemming 
te bereiken met de eigenaar omtrent de te betalen prijs voor het belang in het land. 16  
Artikel 4 van de Federale Onteigeningswet schrijft specifieke eisen voor omtrent de 
onteigening van bepaalde gebieden die worden bewoond door de inheemse bevolking. 

Onteigeningsprocedures worden ingesteld door de registratie van een Notice of Intention 
(Kennisgeving van Intentie) tot Onteigening door de Attorney General op verzoek van de 
Minister van Openbare Werken. Volgens artikel 5 van de Federale Onteigeningswet, 
dient de Kennisgeving het volgende uiteen te zetten: 

• Een beschrijving van het land; 
• De aard van het te onteigenen belang; 
• Een indicatie van de openbare werken of ander openbaar doel waarvoor het belang 

nodig is; 
• Een verklaring waarin staat dat het de bedoeling is dat het belang door de Kroon zal 

worden onteigend. 

De Kennisgeving wordt geregistreerd in het kantoor van de griffier voor de provincie, het 
district of de registratie-indeling waarin het betrokken land ligt. Na deze registratie dient 
de Kennisgeving in tenminste den publicatie met een algemene verspreiding in het gebied 
waar het betrokken land ligt, te worden gepubliceerd en dient een kopie van de 
Kennisgeving aan iedereen te worden toegestuurd die enig recht of belang heeft in het te 
onteigenen land. 

In een aantal beslissingen is beklemtoond dat de verklaring van het doe van de 
onteigening voldoende nauwkeurig dient te zijn; de eigenaar kan aldus controleren of de 
onteigening voor een authentiek, openbaar doel wordt onteigend 17.  In overeenstemming 
met deze eis, bepaalt artikel 5 (4) van de Federale Onteigeningswet dat iedereen een 
verzoek kan indienen bij de Minister voor additionele gegevens die de Minister tot zijn 
beschikking heeft met betrekking tot het openbare werk of ander openbaar doe! waarvoor 

14 Bijvoorbeeld, National Parks Act, R.S., c. N-13, Artikel 6(4).; Domein Waterlcrachtwet, R.S., 1985, c. 
W-6, Artikelen 6 and 7. 
15  Havencommissies zijn verantwoordelijk voor de regulering van en de controle op het gebruik en de 
ontwiklceling van alle land, gebouwen en andere onroerende zaken binnen de grenzen van de havens, 
inclusief de havendokken, werven, en uitrusting. 
16 Havancommissiewet, R.S., c. H-1, artikel 23. Tevens de Atoomenergiecontrolewet t, R.S., c. A-16, 
artikel 10; Omroepenwet, c. B-9.01 (1991, c. 11), artikel 49; Canadese havencorporatiewet,. R.S., 1985, c. 
C-9, artikel 37. 
17  Leiriao v. Val-Belair, [1991] 3 S.C.R. 349, afwijkende mening van J. L'Heureux-Dube en aangehaalde 
autoriteiten. De zaak had betrekking op de Steden en gemeentewet van Quebec. 
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het belang wordt onteigend, en dat de Minister deze gegevens zal verschaffen als hij dit 
uitvoerbaar en in het algemeen belang acht. Bijzondere bepalingen zijn van toepassing als 
het doel betrekking heeft op de veiligheid of de beveiliging van Canada of een staat die 
op een of andere wijze verbonden is met Canada.. 

b) Aard en inhoud van de procedure 

Het Canadese rechtssysteem is niet gebaseerd op het onderscheid dat in sommige 
continentale Europese rechtssystemen gemaalct wordt tussen civiel en administratief 
recht. Hetzelfde kan worden gezegd over de procedure. Procedures die betrekking hebben 
op openbare lichamen worden in specifieke wetten gevonden, of in het geval van Quebec, 
in de Wet van Burgerlijke Rechtsvordering of in specifieke wetten ig• 

Een aantal specifieke wetten schrijft echter specifieke procedures voor die voor 
administratieve rechtbanken toegepast dienen te worden. 19. Deze worden ook wel 
aangemerkt als 'quasi-rechtelijke' procedures die getoetst worden aan bepaalde criteria 
van een eerlijke procesvoering. Bij federale onteigeningen is de geldende procedure 
vastgelegd in de Federale Onteigeningswet. Deze wet geldt voor de meeste federale 
onteigeningen, met de noodzakelijke aanpassingen als de onteigeningsbevoegdheden 
ontleend zijn aan andere wetten. In tegenstelling tot provinciale onteigeningen, (zie 
infra), is de Federal Court (een civiele rechtbank) het bevoegde fonim. 20  

De onteigeningsprocedure is verdeeld in twee belangrijke fasen. De eerste fase omvat de 
instelling van de procedure, de publiciteitsmaatregelen die moeten worden genomen door 
de onteigeningsautoriteit, de middelen om bezwaar aan te tekenen tegen sommige 
aspecten van de onteigening en het definitieve besluit van bevestiging of afstandneming 
van de onteigening. De tweede fase bestaat o.a. uit de vaststelling van de 
schadevergoeding, de middelen om bezwaar aan te tekenen tegen die vaststelling, en het 
definitieve besluit. Artikel 4 t/m 24 van de Federale Onteigeningswet regelt de procedure 
die leidt tot de belcrachtiging van de onteigening, terwijI artikel 25 t/m 39 van de wet de 
procedure behelst die leidt tot de vaststelling van de schadevergoeding en andere schade, 
en de inbezitneming van het onteigende belang. 

IS 
 Onderwerpen van privaatrecht, inclusief eigendom, vallen meestal onder provinciale jurisdictie. Negen 

van de tien provincies passen het common law-systeem toe, alleen Quebec heeft een civielrechtelijk regime 
m.b.t. privaatrechtelijke onderwerpen. 

19 
 In het Canadese rechtssysteem zijn "administratieve rechtbanken" onderdeel van uitvoerende afdelingen 

van de overheid. Hoewel deze vaak worden aangeduid als "court" of "tribunal" (maar ook "board", 
"commission", "regie") zijn de besluiten die hierdoor worden uitgevaardigd vaak administratief en niet 
rechterlijk van aard. Als administratief orgaan zijn zij onderworpen aan het toezicht van rechterlijke 
instanties. 

20 
Het Federale Hof herziet de betwiste besluiten van federate besturen, commissies en rechtbanken. De 

jurisdictie van de Federate rechtbank behelst ook zaken over intellectuele eigendomsrechten, zeerechtelijke 
zaken, staatsburgerschap aanvragen en andere aanvragen onder bepaalde federate wetten. Het Federate Hof 
deelt haar jurisdictie met het provinciale Hof met betreklcing tot claims door en tegen de Kroon. Deze 
wordt in rechtzaak- en beroepsafdelingen opgesplitst. 
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c) Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 

Binnen een periode van 120 dagen na de registratie van de Kennisgeving van Intentie, 
mag de Minister, rekening houdende met het rapport van de hearing officer (zie infra), 
afstand doen van het voomemen tot onteigening of dit bevestigen. Indien de 
Kennisgeving van Intentie voordat deze periode is verstreken nog niet is bevestigd, zal 
deze geacht worden te zijn vervallen. Als de intentie tot onteigening is bevestigd, dient de 
Minister iedereen die een bezwaar heeft aangetekend, op verzoek een kopie van het 
rapport van de hearing officer te verschaffen en, waar geen gevolg is gegeven aan het 
bezwaar, een met redenen omklede verklaring van de Minister te geven waarom hier geen 
gevolg aan is gegeven. 

De Kennisgeving van Bevestiging wordt door de Attorney General geregistreerd alwaar 
de Kennisgeving van Intentie is geregistreerd. Zodra de Kennisgeving van Bevestiging is 
geregistreerd, zal het belang in de grond volledig bij de Kroon berusten. Na de registratie 
wordt een kopie van de kennisgeving gestuurd naar iedereen die enig recht, bezit of 
belang in het land lijkt te hebben en iedereen die een bezwaar bij de Minister heeft 
ingediend 

Artikel 19 van de Federale Onteigeningswet regelt de verschillende tijdstippen waarop de 
Kroon gerechtigd wordt het land feitelijk in bezit te nemen of te gebruiken. Ben periode 
van 90 dagen na de registratie van de Kennisgeving van Bevestiging is de maximale 
toegestane termijn voordat de Kroon bezit neemt van het land. De Governor in Council 
mag een kortere periode voorschrijven als de onteigening dringend noodzakelijk is. 

Overeenkomstig artikel 20 van de Federale Onteigeningswet is de Minister gerechtigd 
kennis te geven van zijn voomemen afstand te doen van de onteigening voordat enige 
schadevergoeding is betaald, als hij van mening is dat het belang niet (meer) nodig is of 
dat een beperkter belang nodig is (bijvoorbeeld een recht van overpad). De voormalige 
eigenaar kan deze afstandsverklaring aanvaarden of verwerpen. Als afstand wordt gedaan 
van het voomemen tot onteigening, heeft de eigenaar recht op schadevergoeding voor 
daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de registratie van de Kennisgeving van het 
Voomemen tot Onteigening. Verder heeft hij recht op schadevergoeding voor de 
juridische kosten, de kosten voor de waardebepaling van het belang en andere redelijk 
gemaakte kosten die verband houden met het indienen van een schadeclaim. 

d) Besluitvorming 	schadevergoeding 

Het recht op schadevergoeding staat vermeld in artikel 25 van de Federale 
Onteigeningswet: "De Kroon zal aan iedereen schadevergoeding betalen die direct voor 
de registratie van een kennisgeving van bevestiging eigenaar was van een recht, bezit of 
belang in het land waar de kennisgeving betrekking op heeft." Binnen een termijn van 90 
dagen na de registratie van de Kennisgeving van Bevestiging, dient de Minister iedereen 
die recht heeft op schadevergoeding een schriftelijk aanbod tot schadevergoeding te doen, 
voor een bedrag dat overeenkomt met de geschatte schadevergoeding waartoe die 

25 



persoon gerechtigd is. Het aanbod is gebaseerd of een schriftelijke waardebepaling van 
de waarde van het onteigende belang. Schadevergoeding dient aan iedereen te worden 
betaald die, direct voor de registratie van de kennisgeving van bevestiging, de eigenaar 
van het onteigende belang was. Als het aanbod wordt aanvaard, wordt het desbetreffende 
bedrag aan die persoon uitbetaald. De aanvaarding van het aanbod wordt gemaakt 
onverminderd het recht om additionele schadevergoeding te vorderen. 

De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het geheel van de waarde van het 
onteigende belang toen het in bezit werd genomen (d.w.z. de registratie van de 
Kennisgeving van Bevestiging) en het bedrag van een eventuele waardedaling in de 
resterende eigendom van de eigenaar. Artikel 26 van de Federale Onteigeningswet 
definieert de waarde van een onteigend belang als de marktwaarde daarvan, d w.z. "het 
bedrag dat zou zijn betaald voor het belang als, ten tijde van de onteigening, het was 
verkocht op de open markt door een welwillende verkoper aan een welwillende koper." 
Hetzelfde artikel schrijft specifieke regels voor om in verschillende omstandigheden, de 
waarde van het onteigende belang vast te stellen. Bijvoorbeeld, als een eigenaar de grond 
bewoonde, dient de schadevergoeding rekening te houden met de kosten, uitgaven en 
verliezen die voortvloeien uit- of gepaard gaan met het ongemak voor de eigenaar. Er 
worden tevens specifieke regels gegeven voor gevallen waarbij gebouwen die op het land 
staan, bestemd zijn voor gebruik als school, ziekenhuis, gemeenschappelijke instelling of 
religieuze of charitatieve instelling, of als het land wordt gebruikt voor huisvesting, of als 
het land bezwaard is met pacht of een zekerheidsrecht. Ben reeks factoren die niet in 
aanmerking dienen te worden genomen, staat ook vermeld, te weten: enig verwacht of 
daadwerkelijk gebruik door de 'Croon van het land op enig moment na de onteigening en 
elke vermeerdering of vermindering in het belang dat voortvloeit uit de te verwachten 
onteigening. 

De waardevermindering van de resterende eigendom wordt berekend als de totaalwaarde 
van het land voor de onteigening minus het geheel van de waarde van het onteigende 
belang en de waarde van de belangen in het resterende land na het moment van 
inbezitneming. De vaststelling van laatstgenoemde waarde vindt op dezelfde manier 
plants als de vaststelling van de waarde van het onteigende belang, waarbij echter 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of —vermindering ten gevolge van 
de bouw of het gebruik (of verwachte bouw of gebruik) of het openbare werk (of gebruik 
van het onteigende land voor enig publiek doel). 

Artikel 29 van de Federale Onteigeningswet stelt de persoon die recht heeft op 
schadevergoeding in staat om de juridische kosten, de kosten voor de waardebepaling en 
andere redelijk gemaakte kosten te vorderen van de ICroon. 

e) Mogelificheden van bezwaar en beroep 

Bezwaar tegen de onteigening 
Artikel 10 van de Federale Onteigeningswet regelt de opzet van openbare hoorzittingen. 
Alle personen die bezwaren hebben tegen de beoogde onteigening mogen binnen 30 
dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Minister onder vermelding van de aard van 
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het bezwaar, de gronden waarop het bezwaar berust en de aard van het belang van de 
persoon in die specifieke zaak. Als voor het einde van deze termijn van 30 dagen een 
bezwaar is ontvangen, dient de Minister een openbare hoorzitting te gelasten inzake het 
bezwaar of enig ander aangetekend of aan te tekenen bezwaar bij de Minister (dw.z., 
personen worden niet uitgesloten van het aantekenen van bezwaar nadat de periode van 
30 dagen is vervallen als een openbare hoorzitting is bijeengeroepen). 

Artikel 10 (11) van de Federale Onteigeningswet ziet op het geval dat het bezit of 
gebruik van het land dringend noodzakelijk is. Indien de Governor in Council 
(Ministerraad) voor de registratie van een Kennisgeving van Intentie, van mening is dat 
het gebruik of bezit van het land dringend noodzakelijk is en dat het bijeenroepen van een 
openbare hoorzitting een uitstel zou veroorzaken die nadelig is voor het openbare belang, 
mag de Raad beslissen dat er geen openbare hoorzitting zal worden gehouden. 

De hoorzitting wordt geleid door een hearing officer, die wordt aangesteld door de 
Attorney-General. Deze hearing officer is geschilct bevonden voor de taak en niet 
werkzaam in de Openbare Dienst. Binnen 7 dagen na zijn benoeming dient deze 
functionaris een geschikte tijd en plaats vast te stellen voor de openbare hoorzitting en 
publiciteitsmaatregelen te nemen die vergelijkbaar zijn met de reeds vermelde 
maatregelen (publicatie in een uitgave met een algemene verspreiding en kennisgeving 
aan iedere eigenaar van een te onteigenen belang). 

De hearing officer dient tij dens de hoorzitting iedere persoon die bezwaar heeft 
aangetekend bij de Minister de gelegenheid te geven te worden gehoord, evenals iedere 
andere persoon waarvan hij het noodzakelijk acht, tenzij het bezvvaar lichtzinnig of 
hinderlijk of niet te goeder trouw" wordt geacht. De officer mag het land inspecteren en 
mag alle geschreven verklaringen die voor of tijdens de hoorzitting bij hem zijn 
ingediend door enig persoon die bezwaar heeft aangetekend bij de Minister ontvangen en 
in overweging nemen. Personen die mogen worden gehoord tij dens de hoorzitting mogen 
door een raadsman worden vertegenwoordigd. De kosten die door personen worden 
gemaakt bij het aantekenen van een bezwaar kunnen worden vergoed. 

Binnen 30 dagen na zijn aanstelling moet de hearing officer een rapport voorbereiden en 
dit indienen bij de Minister van Openbare Werken. De werkzaamheden van de hearing 
officer zoals uiteengezet in de Wet zijn beperkt tot het rapporteren aan de Minister 'over 
de aard en gronden van de bezwaren" die tegen de onteigening worden ingebracht tijdens 
de hoorzitting. 

De onteigeningsprocedure die is neergelegd in de Federale Onteigeningswet laat niet de 
betwisting van de onteigening per se toe. Zulke besluiten kunnen echter worden 
aangevochten middels normale gerechtelijke herzieningsprocedures voor het Federale 
Gerechtshof. Krachtens de Federal Court Act behelzen de redenen tot betwisting, inter 
alia, als de Minister: 
• Heeft gehandeld zonder bevoegdheid of buiten zijn bevoegdheid of heeft geweigerd 

zijn bevoegdheid uit te oefenen; 
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• Een algemeen rechtsbeginsel, een behoorlijke procesgang of een andere procedure die 
hij wettelijk had moeten nakomen, niet heeft nageleefd; 

• Een juridische fout heeft gemaakt bij het nemen van een beslissing of bevel, ongeacht 
of deze fouten openbaar zijn geworden of niet. 

Onenigheid over schadevergoeding 
Artikel 30 van de Federate Onteigeningswet ziet op de situatie waarbij de eigenaar en de 
Minister niet in staat blijken overeenstemming te bereiken over het bedrag van de 
schadevergoeding. Beide partijden zijn gerechtigd om binnen een termijn van 60 dagen 
nadat het aanbod is gedaan, de andere partij op te roepen te onderhandelen over de 
schadevergoeding. De tank van de onderhandelaar (of onderhandelaars), die wordt (en) 
aangesteld door de Governor in Council (Ministerraad) op voordracht van de Attorney-
GeneraI21  ' is om alles in het werk te stellen om een vereffening van de schadevergoeding 
te realiseren. Hij is gerechtigd het land te inspecteren, en alle waardebepalingen, 
taxatieprijzen, of andere geschreven of mondelinge bewijsstukken, waarop de eigenaar of 
de Minister afgaan voor hun schatting van het te betalen schadebedrag, die bij hem zijn 
ingediend in overweging te nemen. De onderhandelaar dient binnen een termijn van 60 
dagen een rapport in te dienen bij de Minister en een kopie hiervan aan de eigenaar te 
sturen. 

Het is niet verplicht een beroep te doen op een onderhandelaar. Volgens artikel 31 van 
de Federale Onteigeningswet - indien op een gegeven moment na de registratie van de 
Kennisgeving van Bevestiging de eigenaar nog geen aanbod heeft aanvaard, of binnen 
een jaar na de aanvaarding van een aanbod - heeft een persoon die recht heeft op 
schadevergoeding het recht gerechtelijke stappen te nemen bij het Federate Gerechtshof 
voor de toewijzing van de schadevergoeding. De Attorney-General mag eveneens een 
kennisgeving indienen bij het gerechtshof waarin de bijzonderheden van de onteigening 
staan vermeld. Partijen hebben 30 dagen om te reageren door middel van een Verklaring 
van Verdediging (door de Attorney-General) of een Verklaring van Eis (de eigenaar). Het 
proces voor het Federale Gerechtshof wordt opgeschort als een van de partijen 
opgeroepen is over de schadevergoeding te onderhandelen. 

Het gerechtshof zal de hoogte van de te betalen schadevergoeding vaststellen en bevel 
geven tot de verdeling of betaling van een eventueel schadebedrag, en tot het vaststellen 
van de rechten van alle belanghebbenden. Alle verdere claims zullen nadat het oordeel is 
geveld uitgesloten worden. Beroep mag worden aangetekend bij de Afdeling Beroep van 
het Federate Gerechtshof. 

1) Duur van de procedure 

Het minimale termijn vanaf de instelling van de procedure tot de bevestiging of 
afgelasting van de onteigening is 30 dagen (als er geen bezwaren bestaan tegen de 
onteigening) en de maximale termijn is 120 dagen (waarna het voornemen tot 
onteigening als afgelast zal worden geacht). De tweede fase, de vaststelling van de 

21  Elke 'geschikte persoon' die niet in openbare dienst is, mag als onderhandelaar warden gekozen. 
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schadevergoeding, kan veel langer duren. De Minister heeft 90 dagen na de bevestiging 
om een schadevergoedingsaanbod te doen. De eigenaar heeft een termijn van een jaar om 
een verklaring van Eis in te dienen voor additionele schadevergoeding als hij het aanbod 
heeft aanvaard. 

g) Eventuele wetswijzigingen in voorbereiding 

Niet van toepassing. 

Provinciale onteigeningen: Brits Colombia 

a) Voorwaarden van onteigening 

Krachtens de wet van Brits Colombia zijn de volgende instanties o.a. bevoegd om land te 
onteigenen: de provinciale overheid en haar instellingen, regionale districten, gemeenten, 
schoolbesturen en nutsbedrijven (hierna de "onteigeningsautoriteit"). Alle onteigeningen 
dienen te worden goedgekeurd door de relevante autoriteit (hierna "goedkeurende 
autoriteit"). De goedkeurende autoriteiten zijn - voor onteigening door de provinciale 
overheid of haar instellingen - de verantwoordelijke Minister die belast is met de 
uitvoering van de Federale Onteigeningswet krachtens welke de onteigeningsautoriteit de 
bevoegdheid wordt gegeven te onteigenen; voor een onteigening door een raad of 
regionaal districtsbestuur krachtens de Gemeentewet, de gemeente of het bestuur; voor 
een onteigening krachtens het Handvest van Vancouver, de Gemeenteraad van 
Vancouver; voor een onteigening lcrachtens de Scholenwet, de Schoolbestuur Beheerders; 
voor een onteigening krachtens de Riool en Afwateringsverordening voor Vancouver, of 
de Waterverordening voor Vancouver, de Corporatie die respectievelijk is ingesteld en 
samengevoegd onder die wetten. In deze laatste gevallen waar een Minister niet de 
goedkeurende autoriteit is, mag de Lieutenant Governor in Council (Uitvoerende Raad) 
een lid van de Uitvoerende Raad benoemen, bijvoorbeeld de Minister van Gemeentelijke 
Zaken en Woningtoezicht lcrachtens de Gemeentewet, als de goedkeurende autoriteit voor 
die specifieke onteigening. 

De eerste formele stap van de onteigeningsprocedure is de betekening van een 
kennisgeving van onteigening door de onteigeningsautoriteit aan de goedkeurende 
autoriteit en aan alle eigenaren wier land onteigend gaat worden en wier belang in het 
land geregistreerd staat bij het kadaster. Andere publiciteitsmaatregelen zijn ook nodig, 
zoals de plaatsing van een bord op het te onteigenen land dat een kopie bevat van de 
kennisgeving tot onteigening of een samenvatting van de inhoud daarvan. Ben kopie van 
de kennisgeving tot onteigening dient ook in het kadaster te worden geregistreerd. De 
kennisgeving tot onteigening dient, inter alia, de naam en het adres van de 
onteigeningsautoriteit en de goedkeurende autoriteit te vermelden, een plattegrond van 
het te onteigenen land te bevatten dat voldoende duidelijk is om het land in de 
archiefstuldcen van het kadaster te herkennen en de reden waarom de onteigening nodig 
is. Zoals hierboven vermeld voor de federale onteigeningen, dient de reden van de 
onteigening voldoende nauwkeurig geformuleerd te zijn zodat de eigenaar kan 
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controleren of de onteigening om gegronde openbare redenen plaatsvindt en binnen de 
bevoegdheden van de onteigeningsautoriteit valt. 

b) Aard en inhoud van de procedure 

De algemene onteigeningsprocedure is vastgelegd in de Wet van Brits Colombia van 
1987. Deze wet kan geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven op onteigeningen 
waarvoor specifieke wetgeving geldt. Evenals de federale procedure is de provinciale 
procedure verdeeld in twee fasen. De eerste fase behelst de instellingsprocedure, de 
publiciteitsmaatregelen die dienen te worden genomen door de onteigeningsautoriteit, de 
middelen die personen ter beschiklcing staan om enkele aspecten van de onteigening te 
betwisten en het definitieve besluit van bevestiging of afgelasting van de onteigening. De 
tweede fase behelst de vaststelling van de schadevergoeding, de middelen om deze 
vaststelling aan te vechten en het definitieve besluit. 

De meeste onteigeningsprocedures krachtens provinciale wetten geschieden voor 
administratieve rechtbanken. Dit kan een administratieve rechtbank zijn met een 
jurisdictie over verschillende gemeentelijke of planologische zaken (het geval in 
Ontario), het kan een gespecialiseerde afdeling zijn die onderdeel is van een 
administratieve rechtbank met een ruimere jurisdictie (het geval in Quebec), of het kan 
een gespecialiseerd orgaan zijn met een quasi-exclusieve bevoegdheid over 
onteigeningszaken (het geval in Brits Colombia). Bovendien mogen in sommige gevallen 
beroepen en verzoekschriften voor juridische herziening bij rechtbanken worden 
ingediend22. De herzieningscriteria kurmen per rechtsgebied verschillen. 1Crachtens de 
Wet van Brits Colombia van 1987, vinden onteigeningsprocedures plaats voor de Rand 
voor Onteigeningsschadevergoeding (Expropriation Compensation Board) (hierna "De 
Raad"), welke een onafhankelijk orgaan is dat bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter 
en acht andere leden. Bet Bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van inquiry 
officers die alvorens de onteigening plaatsvindt inlichtingen dienen in te winnen. Deze 
Raad is tevens bevoegd het bedrag van de schadevergoeding te bepalen bij verschil van 
mening over dit onderwerp tijdens de onteigening. 

c) Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 

Krachtens artikel 3 van de Wet van Brits Colombia van 1987, mag een eigenaar besluiten 
land over te dragen of in dienst te stellen van een onteigeningsautoriteit zonder 
onteigening. Als de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de te betalen 
vergoeding, dient het Bestuur de vergoeding op dezelfde manier te bepalen als wanneer 
het land onteigend was geweest. 

Binnen 30 dagen na de ontvangst van het rapport van de inquiry officer (zie infra), 
bepaalt artikel 18 van de Wet van Brits Colombia van 1987 dat de goedkeurende 
autoriteit de onteigening moet goedkeuren, wijzigen of verwerpen. Dit besluit dient, 
onder vermelding van de redenen, aan iedere deelnemer in het onderzoek en iedere 

22  Als administratieve lichamen vallen administratieve tribunalen onder de controle en het toezicht van 
rechtbanken. 
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eigenaar van het te onteigenen land betekend te worden. Indien geen onderzoek heeft 
plaatsgevonden, geldt geen minimum termijn voor de goedkeuring van de onteigening. 

In tegenstelling tot de Federale Wet verleent de Wet van Brits Colombia van 1987 zelf 
geen onteigeningsbevoegdheden. Deze bevoegdheden worden in andere bepalingen 
toegekend. De Wet van Brits Colombia van 1987 regelt alleen de onteigeningsprocedure. 
Hieruit volgt dat de wet geen middelen biedt om het onteigeningsrecht zelf of de 
geldigheid van de redenen van de onteigening aan te vechten. Een dergelijke betwisting 
kan tot stand worden gebracht door middel van juridische herzieningsprocedures van 
administratieve rechtshandelingen die beschikbaar zijn krachtens de Wet op de Juridische 
Herzieningsprocedure. Volgens artikel 2 van de Wet op de Juridische 
Herzieningsprocedure mag het Hooggerechtshof in rechtelijke procedures, inter alia, 'een 
verklaring of rechtelijk bevel, of beide, in verband met de uitoefening, de weigering tot 
uitoefening, of voorgestelde of beoogde uitoefening, van een wettelijke bevoegdheid' 
toekennen. 

d) Besluitvorming 	schadevergoeding 

Als een onteigening is goedgekeurd (of goedgekeurd met wijzigingen), dient de 
schadevergoeding te worden vastgesteld. Volgens artikel 30 van de Wet van Brits 
Colombia van 1987, "heeft iedere eigenaar van land dat is onteigend recht op 
schadevergoeding." De voorzieningen inzake schadevergoeding van de Wet van Brits 
Colombia van 1987 zijn gebaseerd op het algemene principe dat, nadat de 
schadevergoeding is ontvangen, de eigenaar in dezelfde positie dient te zijn als voor de 
onteigening. 

Volgens artikel 20 van de Wet van Brits Colombia van 1987, dient de goedkeurende 
autoriteit binnen 30 dagen nadat goedkeuring is gegeven om over te gaan tot onteigening, 
de eigenaar een voorschot te betalen dat gelijk is aan het geschatte te betalen bedrag. De 
onteigeningsautoriteit mag te alien tijde, tot tien dagen voor de aanvang van een 
hoorzitting door het Bestuur om de schadevergoeding te bepalen, het bedrag van het 
voorschot verhogen. Het aanvaarden van het voorschot heeft geen gevolgen voor het 
recht van de eigenaar om additionele schadevergoeding te eisen. De vaststelling van het 
bedrag van het voorschot wordt niet volledig door de onteigeningsautoriteit bepaald. Het 
moet worden gebaseerd op een waardebepaling die is uitgevoerd door onafhankelijke en 
deskundige personen. De onteigeningsautoriteit mag deze externe waardebepaling niet 
vervangen door haar eigen interne evaluatie, maar het bedrag van het voorschot mag 
echter wel worden gebaseerd op verschillende externe rapporten. 23 * 

Schadevergoeding wordt gebaseerd op de marktwaarde van het bezit of belang in het 
onteigende land plus een redelijke schadeloosstelling voor het ongemak. Artikel 28 van 
de Wet van Brits Colombia van 1987 definieert 'marktwaarde als 'het bedrag dat er voor 
zou zijn betaald als het op de onteigeningsdatum door een welwillende verkoper aan een 
welwillende koper op de openbare markt was verkocht.' De meest aanvaarde methode om 

23 Oceanside Village Developments Inc. v. MoTH, BC Hof, Uitspraak op 3 februari 1997, paras. 17-25, 
beschilcbaar op http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/97/02/s97-0214.txt  
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de waarde te bepalen is de vergelijkende methode, maar andere methoden mogen indien 
de omstandigheden dit vereisen ook worden gebruikt. Op dezelfde wijze als de Federale 
Onteigeningswet, sluit Artikel 33 van de Wet van Brits Colombia van 1987 sommige 
elementen uit bij de bepaling van de marktwaarde. De verwachte of daadwerkelijke 
doelstelling waarvoor de onteigeningsautoriteit het land wil gebruiken, of een 
waardevermeerdering of —vermindering van de grond die voortvloeit uit enige 
onteigening of mogelijke onteigening mag, inter alia, niet in aanmerking worden 
genomen. 

De fundamentele bepaling m.b.t. de vaststelling van de schadevergoeding staat in artikel 
31 van de Wet van Brits Colombia van 1987. Dit artikel stelt dat wanneer de marktwaarde 
is gebaseerd op een ander gebruik van het land dan het gebruik op de onteigeningsdatum, 
het schadevergoedingsbedrag het hoogste is van ofwel: 

• De marktwaarde op het gebruik op de onteigeningsdatum plus een redelijke 
schadeloosstelling voor het geleden ongemak; ofwel, 

• De marktwaarde op het land gebaseerd op zijn hoogste en beste gebruik op de 
onteigeningsdatum 

indien de marktwaarde die is gebaseerd op de hoogste en het beste gebruik op de 
onteigeningsdatum hoger is dan de marktwaarde die gebaseerd is op het bestaande 
gebruik op de onteigeningsdatum, zal geen schadevergoeding worden betaald voor het 
geleden ongemak) 24  Het gebruik van de onteigende grond ten tijde van de inbezitneming 
dient objectief te worden vastgesteld, 

... het bestaande gebruik kan niet alleen worden vastgesteld door te verwijzen 
naar de subjectieve bedoelingen van de specifieke eigenaren ten tijde van de aankoop 
of ten tijde van de onteigening. Men dient ook rekening te houden met het praktische 
gebruik dat de eigenaar maakte van de eigendom ten tijde van de inbezitneming. Het 
argument om het hoogste en beste gebruik te vergelijken met het bestaande gebruik 
lijkt het sterkst als de desbetreffende eigendom onbewoond en niet-productieve 
grond is die zal worden ontwikkeld of eenvoudigweg wordt vastgehouden voor 
toekomstige ontwikkeling. 25.  

Verschillende soorten ongemakken kunnen worden vergoed volgens artikel 34 van de 
Wet van Brits Colombia van 1987. Deze bestaan o.a. uit: (a) redelijke kosten, uitgaven en 
financieel geleden schade die direct zijn te wijten aan de door de eigenaar geleden 
ongemalcken veroorzaakt door de onteigening en; (b) redelijke kosten gemaakt voor de 
verhuizing naar een ander gebied, juridische en taxatiekosten die nodig zijn voor de 
aanschaf van een vergelijkba(a)r(e) belang of woning op een ander stuk land. 

24  Zie bijvoorbeeld, Kliman eta! v. The Board Of Trustees of School District No. 63 (Saanich), B.C. Hof, 
Uitspraak van 14 januari 1997, paras 9 en 20, besehikbaar op http://www.courts.gov.bc.ea/jdb-
txt/ca/97/001c97-00  II .txt. 

25 
Morse v. MoTH, Onteigeningsbestuur van Brits Colombia, Uitspraak Decision van 4 januari 2000, 

Artikel 6.1, beschikbaar op http://www.ecb.gov.bc.caidecision/1596179.htm.  
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Ongemakschade die is geleden voor de onteigening kan ook worden vergoed. 26 * 
Voorzieningen worden ook getroffen voor bedrijven die op de onteigende grond werden 
uitgeoefend. Als het onhaalbaar blijkt om het bedrijf elders te vestigen, zal een 
additioneel bedrag worden uitbetaald dat de waarde van de goodwill van het bedrijf moet 
voorstellen. 

De Wet van Brits Colombia van 1987 houdt ook rekening met verschillende 
omstandigheden. Het voorziet bijvoorbeeld in additionele schadevergoeding voor 
bewoners en huurders van woningen. Als de onteigende grond belast is met een 
bewoonde woning, kan een additionele schadevergoeding van vijf procent van de 
marktwaarde worden uitbetaald voor het gedeelte dat wordt gebruikt voor 
woondoeleinden die niet groter zijn dan 0,5 hectare. Schadevergoeding voor huurders 
met een huurovereenkomst van minder dan een jaar wordt beperkt tot een bedrag dat 
overeenkomt met drie maanden huur en redelijke verhuiskosten. 

Artikel 35 van de Wet van Brits Colombia van 1987 behandelt de situatie waarbij de 
markt voor de onteigende eigendom hap is (bijvoorbeeld, kerken of scholen). In zulke 
gevallen kan de schadevergoeding worden gebaseerd op de redelijke kosten voor 
herbouw op een andere locatie, tenzij de eigenaar liever wordt uitbetaald volgens de 
reguliere schadevergoedingsbepalingen in de wet. 

Bij een gedeeltelijke inbezitneming heeft de eigenaar recht op schadevergoeding voor de 
vermindering in de marktwaarde van de resterende grond en redelijke geleden 
persoonlijke- en bedrijfsschade die direct zijn te wijten aan de inbezitneming of die 
voortvloeien uit de bouw of het gebruik van de werken waarvoor het land is onteigend 
krachtens artikel 40 van de Wet van Brits Colombia van 1987.. 

e) Mogelijkheden van bezwaar en beroep 

Bezwaar tegen de onteigening 
Bezwaren tegen de onteigening mogen naar voren worden gebracht krachtens artikel 10 
t/m 17 van de Wet van Brits Colombia van 1987. De eigenaar mag binnen 30 dagen 
nadat hij de Kennisgeving van Onteigening heeft ontvangen schriftelijk om een 
onderzoek verzoeken om te bepalen of de voorgenomen onteigening noodzakelijk is om 
de doelstellingen van de onteigeningsautoriteit te realiseren of dat die doelstellingen beter 
op een andere manier kunnen worden bereikt. 

Men mag geen verzoek tot een onderzoek indienen bij lineaire ontwikkelingen', zoals 
snelwegen, spoorwegen, hydro- of andere elektrische transmissie/distributieleidingen, 
pijpleidingen, riool- water- of ontwateringsleidingen. 

Het Bestuur moet binnen 7 dagen nadat het een verzoek tot onderzoek heeft ontvangen, 
een inquiry officer aanstellen. Het Bestuur mag in bepaalde gevallen een dergelijk 

26  Sequoia Springs West Development Corporation v. MoTH, Onteigeningsschadevergoeding Bestuur van 
Brits Colombia, Uitspraak van 15 februari 2000, para. 98, beschikbaar op 
http://www.ecb.gov.bc.ca/decision/9395180.htm.  
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verzoek weigeren, bijvoorbeeld als het alleen is gebaseerd op een eis tot 
schadevergoeding. 22.  Deze inquiry officer moet birmen 21 dagen nadat hij is aangesteld 
een openbare hoorzitting organiseren. Het doel van deze hoorzitting is het onderzoeken 
"[...] of de voorgenomen onteigening van de grond noodzakelijk is om de doelstellingen 
van de onteigeningsautoriteit te bereiken [...], of dat deze doelstellingen beter kunnen 
worden bereikt door (a) een alternatieve locatie, of (b) de hoeveelheid te onteigenen land 
of de aard van het belang in het te onteigenen land te wijzigen." 

De onteigeningsautoriteit en alle andere partijen die een belang hebben in het land mogen 
door de inquiry officer worden gehoord. Alle deelnemers mogen worden 
vertegenwoordigd door een raadsman, bewijsstukken aanvoeren en getuigen en ander 
betrokkenen in het onderzoek onderwerpen aan gehoor, wederverhoor en kruisverhoor. 
De inquiry officer dient binnen dertig dagen na de eerste dag van het onderzoek een 
rapport met zijn feitelijke bevindingen en aanbevelingen met betreklcing tot de 
voorgenomen onteigening te presenteren aan de goedkeurende autoriteit en aan iedere 
deelnemer aan het onderzoek. 

Onenigheid m.b.1 de hoogte van de schadevergoeding 
De eigenaar mag binnen een jaar nadat het voorschot is betaald het Bestuur verzoeken 
een additionele schadevergoeding vast te stellen. Artikel 25 bepaalt dat indien het 
Bestuur niet binnen een jaar nadat de betaling is gemaakt een aanvraag ontvangt, de 
eigenaar zal worden geacht deze betaling als een volledige vereffening van zijn of haar 
eis tot schadevergoeding te beschouwen. Dit artikel is tevens van toepassing op gevallen 
waarbij de eigenaar ermee heeft ingestemd zijn grond over te dragen of in dienst te 
stellen overeenkomstig artikel 3 van de wet (zie supra), waarbij geen overeenstemming is 
bereikt over de hoogte van de schadevergoeding. Een betwisting van de geldigheid van 
de onteigening voor een gerechtelijke instantie zal de looptijd krachtens artikel 25 28  niet 
opschorten. Desondanlcs kan de eigenaar het Hof verzoeken de rechtelijke procedure 
tegen het Bestuur op te schorten als de aanvraag om de schadevergoeding vast te stellen 
is ingediend. 

Volgens artikel 28 van de Wet van Brits Colombia van 1987 kan een verzoek tot 
herziening van besluiten of vaststellingen van het Bestuur worden ingediend bij het Hof. 
De toetsingscriteria kunnen afhankelijk van de ingediende zaak verschillen. Over het 
algemeen kan men stellen dat het criterium bij vragen met betrekking tot de interpretatie 
van de wet een correcte toepassing is, d.w.z. een dwaling in rechte is voldoende voor een 
rechterlijke herziening. In gevallen waarbij de hoogte van de schadevergoeding wordt 
betwist, is het criterium restrictiever; het betreft dan eerder een criterium van 

27  Andere verwerpingsgronden zijn: als het Bestuur het verzoek als lichtzinnig, lastig of niet te goeder 
trouw gemaakt' beschouwt, en als de persoon die het onderzoek verzoekt reeds `substantieel de 
mogelijkheid heeft gehad bezwaar in te dienen tegen de onteigening'. 

28 Pemberton Haughton v. Heffley Creek Waterworks District , Onteigeningsbestuur van Brits Colombia, 
Uitspraak van 5 februari 1999, 66 L.C.R. 1, beschikbaar op 
http://www.ecb.gov.bc.ca/decision/4197166.htm.  
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redelijkheid. Tenzij de toegekende schadevergoeding onredelijk is, zal het Hof niet 
tussenbeide komen. 29.  

J) Duur van de procedure 

De minimale termijn tussen de instelling van de procedure en de bevestiging of 
afstandneming van de onteigening is 30 dagen (als er geen bezwaren zijn tegen de 
onteigening) en de maximale termijn is 118 dagen (in gevallen waarbij een openbare 
hoorzitting wordt gehouden). Als de onteigening wordt goedgekeurd dient binnen 30 
dagen een voorschot te worden uitbetaald en zal de eigenaar een termijn van een jaar na 
de betaling krijgen om een Verklaring van Eis in te dienen voor additionele 
schadevergoeding. Na de vaststelling van de schadevergoeding door het Bestuur mag de 
eigenaar in bepaalde gevallen binnen 30 dagen beroep aantekenen tegen het besluit. 

g) Eventuele wetswijzigingen in voorbereiding 

Niet van toepassing. 

3.2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 

Zoals reeds aangegeven, worden sommige onteigeningen onderworpen aan andere 
wetgeving dan de Wet van Brits Colombia van 1987. De Spoorwegenwet van Brits 
Colombia, de Noodprogrammawet, de Gezondheidswet, de Petroleum en Aardgaswet, de 
Pijpleidingenwet, de Spoorwegenwet en de Waterwet schrijven hun eigen procedure voor 
of verwijzen naar een aantal bepalingen van de Wet van Brits Colombia van 1987. 
Krachtens artikel 27 van de Waterwet bijvoorbeeld, heeft een vergunninghouder het recht 
land te onteigenen dat redelijkerwijze nodig is voor de bouw, het onderhoud, de 
verbetering of de exploitatie van werken die vallen onder zijn vergunning. In het 
specifieke geval van de Waterwet, behelst het begrip "land" tevens een bezit of belang in-
of erfdienstbaarheid op het land. Het artikel bepaalt dat de eigenaar van het onteigende 
land er voor moet worden vergoed door de vergunninghouder. De te volgen procedure bij 
de onteigening van land en de methode om de schadevergoeding vast te stellen staat in 
het Waterreglement. 

Wanneer de vergunninghouder en de eigenaar van het betrokken land geen 
overeenstemming kunnen bereiken over hoeveel land redelijkerwijze nodig is en de 
hoogte van de schadevergoeding, kan de vergunninghouder volgens artikel 25 van het 
Waterreglement beginnen met de onteigeningsprocedure. 
Dit wordt bewerkstelligd door een kennisgeving van het voomemen tot onteigening van 
het land, een plattegrond waarop het gebied staat dat de vergunninghouder wenst te 
verwerven en een vermelding van de geboden schadevergoeding, in te dienen bij de 

29  Bijvoorbeeld, Surrey Animal Hospital Ltd v. MoTH, BC Hof, Uitspraak van 7 januari 1997, para. 7, 
beschikbaar op http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca197/00/c97-0004.txt;  Actton Petroleum Sales Ltd. & 
Actton Super-Save Gas Stations Ltd. v. MoTH, BC Hof, Uitspraak van 28 mei 1998, para. 9, beschikbaar 
op http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/98/03/c98-0312.txt.  
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controleur van de waterrechten en de griffier van het kadaster en te betekenen aan elke 
eigenaar van het betrokken land. Artikel 30 bepaalt dat, indien de eigenaar de 
beslagleggende vergunninghouder en de controleur niet binnen 30 dagen heeft 
geinformeerd of hij de geboden schadevergoeding zal aanvaarden, partijen een verzoek 
mogen indienen bij het Bestuur voor een vaststelling van de hoogte van de 
schadevergoeding voor het betroldcen land. 

De procedure voor het Bestuur behelst een hoorzitting die uit twee fasen bestaat. In de 
eerste fase stelt het Bestuur de aard en voorwaarden vast, inclusief het rechtskarakter van 
het belang, het precieze gebied van de inbezitneming, de aard van de werken die 
gebouwd en onderhouden zullen worden en de geldende voorwaarden. Als deze zaken 
zijn vastgesteld en de partijen vervolgens in staat zijn op deze basis waardebepalingen en 
andere bewijsstukken te produceren, zal het Bestuur in de tweede fase de hoogte van de 
te betalen schadevergoeding vaststellen. 

Als de schadevergoeding die door het Spoorbedrijf wordt geboden niet wordt aanvaard, is 
volgens artikel 53 van de Spoorwegenwet, de BC Onteigeningswet van toepassing voor 
de vaststelling van de schadevergoeding. Andere delen van de BC Onteigeningswet zijn 
niet van toepassing op deze categorie onteigeningen, zoals de publiciteitsmaatregelen (die 
worden geregeld in de the Spoorwegenwet zelf) of de onderzoeksprocedure. 

3.2.3. Eigendomsbeperkingen 

De federate en provinciale onteigeningswetten zijn van toepassing op de onteigening van 
een bezit of belang in land, inclusief een erfdienstbaarheid, een recht van overpad of een 
ander belang. In een zaak die aanhangig werd gemaakt voor het Bestuur voor additionele 
schadevergoeding, bijvoorbeeld, bestond het onteigende belang uit een erfdienstbaarheid 
op een regenwaterafvoerleiding. De gemeentelijke verordening keurde de onteigening 
goed van: 
• Het recht om een deel van het betrokken onroerend goed te betreden en hiervan 

gebruik te maken, namelijk de landerijen gelegen vanaf het zuiden van een lijn die 
evenwijdig is getekend tot- en in een loodrechte verhouding staat met een afstand van 
3,0m vanaf de zuidelijke grens, (het regen-waterafvoerleidingsgebied genaamd), voor 
regenwaterafvoerleidingsdoeleinden. 

• Het recht op het "uitgraven, installeren, bouwen, repareren en onderhouden van een 
leiding of leidingen in, onder of boven het regenwaterafvoerleidingsgebied voor de 
doorgang en het vervoer van regenwater". 

• Het recht om het totale onroerend goed in kwestie te betreden in de uitoefening van de 
rechten en bevoegdheden lcrachtens de verordening. 

• De verplichting om, indien het regenwaterafvoerleidingsgebied is betreden, "enige 
schade of verstoring die is veroorzaakt aan het oppervlak van het 
regenwaterafvoerleidingsgebied, te herstellen 

30 Brian Walter Hughes en Alice Mary Gibson Hughes v. The Corporation of The City of Victoria, BC 
Onteigeneningsschadevergoeding Bestuur, Uitspraak van 13 december 1988, beschikbaar op 
http://www.ecb.gov.bc.ca/decision/0688002.htm.  
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In de civielrechtelijke context van de provincie Quebec, is de Quebec Onteigeningswet 
op een vergelijkbare manier van toepassing op de onteigening van onroerende rechten 
(inclusief erfdienstbaarheid). Met betrekking tot de watervoorziening bepaalt 
bijvoorbeeld de Stads en Plattelandswet van Quebec dat 

426. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen omtrent de verlcrijging van enig 
onroerend goed voor waterwerken of enig ander doel vermeld in de voorgaande artikelen, of 
omtrent het recht van overpad over zulk een onroerend goed, of een erfdienstbaarheid daarop, 
mag hetzelfde middels onteigening worden verkregen. 

Op een vergelijkbare manier mag de Krooncorporatie die verantwoordelijk is voor de 
opwekking en distributie van elektriciteit (Hydro-Quebec), met overheidsgoedkeuring, 
krachtens artikel 33 van de Hydro-Quebec wet, 

(3) verkrijgen middels onteigening: 
(a) Elke onontgonnen waterlcracht; 
(b) Elke onroerende zaak, servituut of gebouw die/dat nodig is voor de exploitatie 
van waterkrachten gehouden door de Corporatie of voor de opwekking, 
transmissie of distributie van stroom; 
(c) Elke onroerende zaak die nodig is voor de aanleg van wegen om toegang te 
verschaffen tot de bedrijven van de Corporatie, of om wegen te vervangen die 
door de Corporatie onbruikbaar zijn verklaard. 

3.3. Specifieke onderwerpen 

a) Onteigening met betrekking tot roerende zaken en rechten 

De onteigeningsprocedures zijn tevens van toepassing op roerende zaken die horen bij de 
onteigende onroerende rechten. Buiten deze context zijn er geen algemeen van toepassing 
zijnde procedures voor de onteigening van roerende zaken. De onteigening van roerende 
zaken is ofwel gebaseerd op een specifieke wet (bijvoorbeeld, als de aandelen van een 
particuliere corporatie onteigend worden) of op andere juridische technieken 
(bijvoorbeeld, verplichte vergunningen). 

b) Zelfrealisatie 

Er is geen equivalent concept of juridische techniek gevonden. 

c) Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

Het recht van een onroerend goed strekt zich uit tot de ondergrond. Als slechts het recht 
tot de ondergrond vereist is, kunnen openbare lichamen een beperkt belang in het land 
onteigenen, bijvoorbeeld een recht van overpad tot de ondergrond. In geval van water, 
elektriciteit, gas of vergelijkbare leidingen, kan tevens een recht van overpad tot het 
oppervlak worden onteigend om toegang te verschaffen voor reparatiedoeleinden, het 
vervangen van leidingen en vergelijkbare redenen. 
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De schadevergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de schade die wordt veroorzaakt 
en de gevolgen van de onteigening op het gebruik van het land. In een zaak die aanhangig 
werd gemaakt voor de BC Onteigeningsraad bijvoorbeeld, had de gedaagde een recht van 
overpad op het onroerende goed van de eiser genomen vanwege een ingegraven aardgas-
pijpleiding. Net  land was onbewoond maar kon uiteindelijk worden ontwikkeld. Net  
Bestuur oordeelde dat "de eiser in feite het volledige gebruik van zijn gebied niet [had] 
verloren, en nam het voorstel over van de gedaagde, dat het daadwerkelijk verlies kon 
worden gewaardeerd op ongeveer 50% van de waarde van de onbeperkte eigendom " 31 . 
Net  Hof van Ontario heeft overwogen dat een aantal factoren in aanmerking konden 
worden genomen om de residuwaarde van het land vast te stellen, waaronder, toekomstig 
onderhoud en controles, de eventuele aanleg van additionele leidingen, beperkingen tegen 
het aanleggen van wegen en andere verbeteringen zonder toestemming, aansprakelijkheid 
van de eigenaar om onroerend-goed belasting te betalen met betrelcking tot het land 
inclusief het recht van overpad, en de invloed op het onderhouden van het resterende 
land32  

3.4. Samenvatting 

Net Canadese Onteigeningsrecht wordt op geen enkele manier belinvloed door 
intemationale verdragsbepalingen die van toepassing zijn op de onteigening van grond. 
De Canadese Grondwet (inclusief het Handvest tot bescherming van de Rechten van de 
Mens en Fundamentele Vrijheden) biedt geen garantie op een eerlijke procedure of 
schadevergoeding voor de onteigening van onroerende goederen. 

De onteigeningsbevoegdheden van openbare lichamen hebben geen uitdruldcelijke 
grondwettelijke basis. Dergelijke bevoegdheden worden geacht toe te komen aan de 
wetgevende machten die volgens de Grondwet aan de Federale Regering en de 
provinciale wetgevende lichamen zijn toegekend. De Federale regering heeft 
bijvoorbeeld een exclusieve bevoegdheid over postbedrijven, leger- en marinediensten, 
defensie, navigatie en scheepvaart, interprovinciale transport en communicatie, etc. De 
provinciale wetgevende machten hebben een exclusieve bevoegdheid over lokale werken 
en ondememingen, gemeentelijke instellingen, interprovinciaal transport en 
communicatie. 

Het Canadese rechtssysteem is niet gebaseerd op het onderscheid dat in sommige 
continentale Europese rechtssystemen gemaakt wordt tussen civiel en administratief 
recht. Hetzelfde kan worden gezegd over de procedure. Procedures die betrekking hebben 
op openbare lichamen zijn neergelegd in specifieke wetten, of in het geval van Quebec, in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of in specifieke wetten. De 
"administratieve rechtbanken" waarnaar wordt verwezen, zijn gespecialiseerde lichamen 
die zijn ingesteld om administratieve besluiten te nemen, die binnen hun jurisdictie 

31  Seaside Acres Ltd. v. Centra Gas British Columbia Inc., BC Onteigeningsschadevergoeding Bestuur, 
Uitspraak van 2 oktober 1998, beschikbaar op http://www.ecb.gov.bc.caAlecision/5491162.htm   
32  Gevolgd in Cokato Stock & Dairy Farms v. Femie, BC Onteigeningsschadevergoeding Bestuur, 
Uitspraak van 5 december, 1994, beschikbaar op http://www.ecb.gov.bc.ca/decision/4691078.htm   
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vallen. Zij hebben alle hun eigen procedurele regels. Ze zijn onderworpen aan het 
toezicht van rechterlijke instanties. 

Federale procedure 

Federale onteigeningsbevoegdheden worden ontleend aan de Federale Onteigeningswet 
en andere federale wetten die onteigeningsbevoegdheden toekennen aan de Minister die 
verantwoordelijk is voor toepassing van een specifieke wet of aan sommige openbare 
gemeentebesturen. De procedure die is vastgelegd door de Federale Onteigeningswet is 
op de meeste federale onteigeningen van toepassing, met de noodzakelijke aanpassingen 
als de onteigeningsbevoegdheden uit andere wetten voortvloeien. Een rechtelijke 
instantie (de Federal Court) is het bevoegde forum voor onteigeningszaken. 

Onteigeningsprocedures worden ingesteld door middel van de registratie van een 
Kennisgeving van de Intentie tot Onteigening. De Minister mag binnen een 
voorgeschreven periode na de registratie van de Kennisgeving, rekening houdende met 
eventuele bezwaren, afstand doen van de intentie tot onteigening of dit bevestigen door 
middel van een Kennisgeving van Bevestiging. Als de Kennisgeving van Bevestiging is 
geregistreerd, zal het belang in het land volledig bij de Kroon berusten. De Minister dient 
binnen een termijn van negentig dagen na de registratie van de Kennisgeving van 
Bevestiging iedereen die recht heeft op schadevergoeding een aanbod te doen, dat is 
gebaseerd op een schriftelijke waardebepaling van het onteigende belang. De 
aanvaarding van dit aanbod wordt gedaan onverminderd het recht om additionele 
schadevergoeding te eisen. 

De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het geheel van de waarde van het 
onteigende beland ten tijde van de inbezitneming en de hoogte van een eventuele 
waardevermindering in het resterende onroerende goed van de eigenaar. De waarde van 
een onteigend belang is de marktwaarde daarvan. Onder verschillende omstandigheden 
kunnen specifieke regels van toepassing zijn op de vaststelling van de waarde van een 
onteigend belang, bijvoorbeeld, als een eigenaar het land bewoonde of als het land werd 
gebruikt voor bewoning, of als een gebouw specifiek ontworpen is voor gebruik als 
school, ziekenhuis, gemeentelijke instelling of religieuze of charitatieve instelling. 

Na de registratie van een Kennisgeving van Intentie mag elke persoon die een belang in 
de zaak heeft bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen onteigening. Hierna moet een 
openbare hoorzitting worden gehouden. Nadat hij de bezwaren heeft aangehoord, dient 
de hearing officer een rapport op te stellen "over de aard en gronden van de bezwaren" 
tegen de onteigening die zijn ingediend tijdens de hoorzitting; dit rapport moet 
vervolgens worden ingediend bij de Minister van Openbare Werken. De 
onteigeningsprocedure die is vastgelegd in de Federale Onteigeningswet, laat niet de 
betwisting van de onteigening per se toe. Zulke besluiten kunnen worden aangevochten 
door middel van juridische herzieningsprocedures voor de Federal Court. Gronden voor 
betwisting zijn o.a. dat de Minister zonder of buiten zijn bevoegdheid heeft gehandeld of 
een fundamenteel rechtsbeginsel, een behoorlijke procesgang of een andere procedure die 
hij diende na te leven, niet heeft nageleefd. 
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Als de eigenaar en de Minister niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over de 
hoogte van de schadevergoeding, zijn partijen gerechtigd elkaar op te roepen te 
onderhandelen over een schadevergoedingsregeling. De taak van de onderhandelaar is 
om alles in het werk te stellen om een regeling van de schadevergoeding te 
bewerkstelligen. De onderhandelaar dient rapport uit te brengen bij de Minister en de 
eigenaar een kopie van het rapport toe te sturen. Het is echter niet verplicht om een 
onderhandelaar in te stellen. Een persoon die recht heeft op schadevergoeding mag 
gerechtelijke stappen nemen voor de Federal Court om het schadebedrag waartoe hij 
gerechtigd is te vorderen. 

De minimale termijn tussen de instelling van de procedure tot de bevestiging of 
afstandsneming van de onteigening is dertig dagen (indien er geen bezwaren zijn) en de 
maximale termijn is 120 dagen (waama geacht zal worden dat afstand is gedaan van het 
voomemen tot onteigening). De Minister heeft 90 dagen na de bevestiging om een 
aanbod tot schadevergoeding te doen. De eigenaar heeft een termijn van een jaar om een 
Verklaring van Eis in te dienen voor additionele schadevergoeding. 

Pro vinciale procedures: British Columbia 

De meeste onteigeningsprocedures die zijn vervat in provinciale wetten vinden plaats 
voor administratieve rechtbanlcen. Verder mogen in sommige gevallen beroep- en 
verzoekschriften bij de burgerlijke rechter worden ingediend. De herzieningscriteria 
kunnen per rechtgebied verschillen. Elke provincie heeft haar eigen regels omtrent 
onteigeningsprocedures. De algemene onteigeningsprocedure van Brits Colombia is een 
van de meest recente. Deze is neergelegd in de Onteigeningswet van Brits Colombia van 
1987. Onteigeningsprocedures vinden plaats voor de Raad voor 
Onteigeningsschadevergoeding (Expropriation Compensation Board). 

Krachtens de wet van Brits Colombia zijn o.a. de volgende instanties bevoegd om land te 
onteigenen: de provinciale overheid en haar instellingen, regionale districten, gemeenten, 
schoolbesturen en nutsbedrijven. Alle onteigeningen dienen te worden goedgekeurd door 
de desbetreffende politieke autoriteit. De BC Onteigeningswet verleent op zichzelf geen 
onteigeningsbevoegdheden. Deze bevoegdheden worden in andere bepalingen verleend. 
De wet regelt alleen de onteigeningsprocedure. 

De eerste formele stap in de onteigeningsprocedure is de betekening van een 
kennisgeving van onteigening door de onteigeningsautoriteit aan de goedkeurende 
autoriteit en aan alle eigenaren wiens land onteigend gaat worden. De goedkeurende 
autoriteit dient na ontvangst van het rapport van de inquiry officer de onteigening goed te 
keuren, te wijzigen of te verwerpen. Als geen onderzoek is verricht, geldt er geen 
minimale termijn voor de onteigening. 

De onteigeningsautoriteit dient de eigenaar een voorschot te betalen dat gelijk is aan het 
geschatte schadevergoedingsbedrag. De aanvaarding van het voorschot zal geen invloed 
hebben op het recht van de eigenaar om additionele schadevergoeding te eisen. De 
marIctwaarde van het land zal ofwel worden gebaseerd op het gebruik ervan, of op zijn 
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hoogste en beste gebruik ten tijde van de onteigening. Andere elementen mogen ook 
worden meegenomen in de marktwaarde zoals de waarde van het voordeel dat voortvloeit 
uit de bewoning of het gebruik van het land door de eigenaar, of de waarde van 
verbeteringen die zijn aangebracht door een eigenaar die in een woning woont die op het 
land stmt. Ongemakschade omvat redelijke kosten, uitgaven en financieel geleden schade 
die direct zijn toe te schrijven aan het ongemak. Er is tevens een bepaling voor situaties 
waarbij een bedrijf wordt uitgeoefend op het onteigende land. Voor de vaststelling van de 
schadevergoeding mogen ook andere omstandigheden in aanmerking worden genomen, 
zoals additionele schadevergoeding voor bewoners of huurders van woningen. 

Na ontvangst van de Kennisgeving van Onteigening kan de eigenaar een onderzoek 
aanvragen om vast te stellen of de voorgestelde onteigening van het land noodzakelijk is 
om de doelstellingen van de onteigeningsautoriteit te realiseren of dat ze beter bereikt 
zouden kunnen worden door een alternatieve locatie, of door de hoeveelheid ingenomen 
land of de aard van het belang in het in bezit te nemen land te wijzigen (zulke aanvragen 
mogen niet worden ingediend voor zaken zoals snelwegen, spoorwegen, hydro- of andere 
elektrische transmissie/distributieleidingen, pijpleidingen, riool, water of 
ontwateringsleidingen/hoofdleidingen). De inquiry officer dient een rapport met zijn 
feitelijke bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de voorgenomen onteigening 
in te dienen. De wet voorziet niet in middelen om het onteigeningsrecht op zichzelf of de 
geldigheid van de doelstelling van de onteigening aan te vechten. 

De eigenaar mag binnen een jaar nadat het voorschot is betaald het Bestuur verzoeken 
een additionele schadevergoeding, waarop hij recht meent te hebben, vast te stellen. Het 
is mogelijk om beroep in te dienen bij het Hof van Beroep om besluiten of vaststellingen 
door het Bestuur te herzien. 

De minimale termijn tussen de instelling van de procedure en de bevestiging of 
afstandneming van de onteigening bedraagt dertig dagen (indien er geen bezwaren tegen 
de onteigening zijn) en de maximale termijn bedraagt 118 dagen (in gevallen waarbij een 
openbare hoorzitting wordt gehouden). De eigenaar heeft een termijn van een jaar na de 
betaling van het voorschot om een verklaring van eis voor additionele schadevergoeding 
in te dienen. 

Verdere kanttekeningen 

Sommige onteigeningen onder de wet van Brits Colombia worden onderworpen aan 
andere wetten, inter alia, de Spoorwegenwet van Brits Colombia, de 
Noodprogrammawet, de Gezondheidswet, de Petroleum en Aardgaswet, de 
Pijpleidingenwet, de Spoorwegenwet en de Waterwet. Deze schrijven ofwel hun eigen 
procedure voor of verwijzen naar andere bepalingen in de BC Onteigeningswet. 

Een belangrijk kenmerk van de Canadese onteigeningsprocedures is om de procedure in 
twee fasen te scheiden — een korte fase over de modaliteiten van de onteigening die leidt 
tot de overdracht van de eigendom en een mogelijk langere fase als additionele 
schadevergoeding wordt gedist. Voorschotten zijn vereist, zowel volgens federale als 
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provinciale wetgeving en dienen via& de onteigening van het land plaats te vinden. De eis 
van een voorschot is gerelateerd aan het feit dat de eigendom wordt overgedragen op het 
tijdstip van de bevestiging van de inbezitneming, voordat de definitieve vaststelling van 
de schadevergoeding heeft plaatsgevonden. 

De federale en provinciale onteigeningswetten zijn van toepassing op de onteigening van 
elk bezit of het belang in land, inclusief erfdienstbaarheden, recht van oveipad of andere 
belangen. 

Het eigendomsrecht strekt zich uit tot de ondergrond. Als slechts het recht tot de 
ondergrond vereist is, kunnen openbare lichamen een beperkt belang in het land 
onteigenen, bijvoorbeeld een recht van overpad tot de ondergrond. In geval van water, 
eleIctriciteit, gas of vergelijkbare leidingen kan tevens een recht van overpad tot het 
oppervlak worden onteigend om toegang te verschaffen voor reparatiedoeleinden, het 
vervangen van leidingen en vergelijkbare redenen. 
De schadevergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de veroorzaalcte schade en de 
gevolgen van de onteigening op het gebruik van het land. Factoren die in aanmerking 
dienen te worden genomen zijn o.a. toekomstig onderhoud en controles, de eventuele 
aanleg van additionele leidingen, beperkingen tegen het aanleggen van wegen en andere 
verbeteringen zonder toestemming, aansprakelijIcheid van de eigenaar om onroerend goed 
belasting te betalen met betreldcing tot het land inclusief het recht van overpad, en de 
invloed op het onderhouden van het resterende land. 
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Hoofdstuk 4: DUITSLAND 

4.1. Grondslag van onteigening 

a) Verdragsrechtelijke grondslag 

In Duitsland staat niets boven de grondwet (Grundgesetz) m.b.t. eigendomsrechtelijke 
regelingen. Het EVRM bezit slechts de rangorde van een gewone federale wet 
(Bundesgesetz) 33  en men kan er vanuit gaan dat de bepalingen van artikel 14 van de 
grondwet in vergelijking met het EVRM de meer specifieke en omvangrijker rechten 
waarborgen. 

b) Constitutionele grondslag 

De constitutionele voorwaarden van het eigendoms- en onteigeningsrecht zijn in de drie 
leden van artikel 14 van de grondwet geregeld. 

Artikel 14 lid I (eerste volzin) garandeert de eigendom, die volgens de tweede zin aan de 
zogenaamde inhouds- en beperkingsbepalingen (Inhalts- und Schrankenbestimmungen) 
onderworpen is. 
De eigendom en het erfrecht worden gewaarborgd. Inhoud en beperkingen worden bij 
wet geregeld. 
Artikel 14 lid II regelt dat eigendom ook verplichtingen met zich mee brengt ('Eigentum 
verpflichtet. Sein Gebrauch soil zugleich dem 'Wohl der Allgemeinheit dienen. ). Dit 
betekent dat de eigendom een sociale bestemming heeft en dat ook voor de eigenaar het 
in artikelen 20 en 28 van de grondwet neergelegde Sozialstaatsprinzip bindend is. 

Artikel 14 lid III bepaalt dat onteigening alleen in het algemeen belang is toegestaan en 
bij of krachtens de wet de schadevergoeding vanwege onteigening moet worden geregeld 
(Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zuleissig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmass der Entscheidigung 
regelt. Die Entscheidigung ist unter gerechter Abweigung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Hejhe der Entscheidigung 
steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.'). Daarmee is 
m.b.t. de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding (die in een onteigeningswet 
moet worden geregeld) in geval van een rechtmatige onteigening volgens lid III de 
gewone rechter bevoegd. 

Het constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht) heeft in het verleden heel duidelijk 
gemaakt dat er onderscheiden dient te worden tussen artikel 14 leden I en III van de 
grondwet. 
Het onderscheid of het gaat om een toelaatbare onteigening op grond van een 
onteigeningswet in de zin van artikel 14 lid III van de grondwet of om een ontoelaatbare 
inbreuk op de eigendom volgens art. 14 lid I van de grondwet is daarom belangrijk, 

33  Zie: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Grundgesetz, artikel 14 - Rdnr.le. 
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omdat ervan afhangt welke rechtsgang dient te worden gevolgd. Aldus beslist de gewone 
rechter over de hoogte van de schadevergoeding (art. 14 lid III zin 4 van de grondwet). 
Hij beslist ook of de persoon in kwestie op grond van bestaande wettelijke regelingen een 
schadevergoeding toekomt (daarmee wordt de wijze van schadevergoeding door de 
civiele rechtbanken beslist). 

Daarentegen dienen tegen de inbreuk op de eigendom en een onrechtmatige onteigening 
door de overheid stappen bij de administratieve rechter te worden ondernomen (de vraag 
of er mag worden onteigend, moet via de administratieve rechter worden opgehelderd). 
Bij de vraag over de wijze van onteigening gaat het dus om een administratiefrechtelijke 
vraag en is publielcrecht van toepassing. M.b.t. de rechtsvraag over de hoogte van de 
schadevergoeding is het de gewone rechter weliswaar in principe niet verboden om de 
wijze van de onteigening ruim te toetsen, maar, ook warmer over de rechtmatigheid van 
de wijze van onteigening een geschil bestaat, bepaalt hij de hoogte van de 
schadevergoeding. Zodoende is de rechtsbescherming tegen onteigeningen in principe 
tweesporig. Daarbij moet ook worden vermeld dat in verband met onrechtmatige en 
verwijtbare inbreuken op de eigendom over ambtsschendingen op grond van 
staatsaansprakelijkheid volgens artikel 839 van het burgerlijk wetboek (Burgerfiches 
Gesetzbuch) Jo artikel 34 van de grondwet door de gewone rechter dient te worden 
geoordeeld. 

Op de eigendom volgens lid I van artikel 14 van de grondwet kan dus slechts lcrachtens 
de aldaar genoemde inhouds- en beperkingsbepalingen inbreuk worden gemaakt. 
Inhouds- en beperkingsbepalingen zijn abstracte inbreuken op het eigendomsrecht, die bij 
wet plaatsvinden. De inhouds- en beperkingsbepalingen leggen de uitoefening van het 
eigendomsrecht in abstracto vast zoals dit bijvoorbeeld in de monumentenwetgeving en 
de wet op de waterhuishouding geschiedt. 
De tweesporige rechtsbescherming, die door het uitputten van alle rechtsmiddelen de 
hoogste administratieve rechter (Bundesverwaltungsgericht), het hoogste federale hof 
(Bundesgerichtshof ) en het constitutioneel gerechtshof met vragen over onteigening 
belastte, heeft in het verleden met name tussen de civiele rechtbanken enerzijds en het 
constitutionele hof anderzijds tot uiteenlopende interpretaties m.b.t. de toepassing van art. 
14 van de grondwet geleid. 
Aldus gold tot het zogenaamde Nassauskiesungsbeschluss34  van het constitutionele hof 
de aan een onteigening gelijk te stellen inbreuk (enteignungsgleicher Eingriffi op de 
eigendom als een onrechtmatige inbreuk, die door het hoogste federate hof op art 14 van 
de grondwet werd gebaseerd en een verplichting tot schadevergoeding tot gevolg had. 
Het constitutionele hof verwierp deze motivering als een onjuiste interpretatie van het 
grondrecht van de eigendom, omdat - zoals hierboven vastgesteld - een onrechttnatige 
inbreuk op de eigendom slechts aan de hand van art. 14 lid I van de Grondwet kan 
worden getoetst en bij de administratieve rechter kan worden aangevochten. De eigenaar 
kan zich juist niet meer beperken tot gedogen en liquideren (Dulden und Liquidieren), 
hetgeen voor de inwerkingtreding van de grondwet betekende dat de eigenaar 
schadevergoeding in plaats van teruggave van de eigendom kon eisen. 

34  Bundesverfassungsgericht, Band 58, 300 e.v. 
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Echter blijft tot op heden in de rechtspraak en literatuur omstreden of de aan een 
onteigening gelijk te stellen inbreuk hiermee tiberhaupt nog bestaat en zo ja, op welke 
wettelijke grondslag hij kan worden gebaseerd en welk toepassingsbereik hij heeft. 
De meeste auteurs gaan er echter vanuit dat deze rechtsfiguur nog bestaat, maar ze leiden 
deze nu af van de algemene opofferingsgedachte (allgemeiner Aufopferungsgedanke), die 
in de artikelen 74 en 75 van de Inleiding tot het algemene Pruisische landrecht 
(Einleitung Allgemeines Preufiisches Landrecht) was gecodificeerd. 

De rechtsfiguur van de aan een onteigening gelijk te stellen inbreuk speelt in het 
bijzonder een rol in de gevallen dat de inbreuk op de eigendom niet meer kan worden 
hersteld, zoals bij inbreuken door feitelijke maatregelen die een belemmering van de 
eigendom zonder dat er een rechtshandeling aan te pas is gekomen, veroorzalcen. Voorts 
bestaat daarnaast ook nog de zogenaamde onteigenende inbreuk, (enteignender Eingriff) 
waarbij dezelfde voorwaarden gelden als voor de aan een onteigening gelijk te stellen 
inbreuk, met het verschil dat hij geldt voor rechtmatige inbreuken die voor de eigenaar 
een onaanvaardbare belasting betekenen. 

De voorwaarden van de met een onteigening gelijk te stellen inbreuk op basis van de 
algemene opofferingsgedachte zijn, dat het gaat om een rechtstreekse inbreuk op een bij 
artikel 14 lid I van de grondwet beschermde eigendomssituatie, welke inbreuk een 
bijzonder offer betekent en dat primaire rechtsbescherming niet meer mogelijk is. In de 
literatuur wordt ten dele de opvatting aangehangen dat een inhoudsbepaling die tot 
compensatie verplicht (ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung), overeenkomt met een 
onteigenende inbreuk. Bij een dergelijke inhoudsbepaling gaat het om een abstracte 
eigendomsbeperking die bij wijze van uitzondering financiele schadevergoeding tot 
gevolg heeft, omdat zij in het individuele geval een onaanvaardbare belasting voor de 
eigenaar betekent (zie daarover hierna onder 4.2.3.). De schadevergoedingsplichtige 
inhoudsbepaling is echter altijd nog een duidelijk abstracte beperking van de eigendom, 
die wegens schending van de gelijkheids- en proportionaliteitbeginselen volgens artikel 3 
van de grondwet onrechtmatig is. 

Onafhankelijk van de ingewikkelde dogmatische onderbouwing van het eigendomsrecht 
en het ontbreken van een federale regeling van het onteigenings- en 
staatsaansprakelijkheidsrecht zijn door de hereniging van Duitsland na 1990 nieuwe 
rechtsvragen over de rechtmatigheid van onteigeningen onder het nationaal-socialisme en 
communisme gerezen. 
Zo diende in het gebied waarmee de Bondsrepubliek werd uitgebreid - de nieuwe 
deelstaten (Bundesleinder) - eerst een met de grondwet conforme eigendomsregeling te 
worden opgesteld en een wettelijke schadeloosstelling (Wiedergutmachung) voor de in de 
Sovjetrussische zone en in de latere DDR onrechtmatig uitgevoerde onteigeningen tot 
stand te worden gebracht 35 . Dit werd geregeld door de wet inzake schadevergoeding en 
compensatie (Entscheidigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz) van 2 december 1994, 

35  Zie in detail: Depenheuer/Greszick, Eigentum und Rechtsstaat, NJW 2000, p. 385 e.v. (385). 
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waarvan de grondwettigheid omstreden was en waarover recentelijk ook 
europeesrechtelijke problemen zijn ontstaan 36 . 
Het constitutionele hof heeft eveneens bevestigd dat de benadeling van een persoon, die 
onder het nationaal-socialisme werd onteigend en onder het DDR-regime zijn 
eigendomsaanspraken niet met succes kon verdedigen, in principe is toegestaan. Slechts 
in geval van groot onrecht dat door het nationaal-socialisme is aangedaan, heeft de 
wetgever voorzien dat het verzuim van schadeloosstelling in de nieuwe deelstaten wordt 
hersteldn  

c) 	Wettelijke grondslag(en) 

De bevoegdheden van eigenaren van roerende of onroerende goederen zijn bij gewone 
wet, in artikel 903 van het burgerlijk wetboek, geregeld. In hoeverre de bestanddelen van 
een goed ook door het eigendomsrecht worden begrepen, dus onder hetzelfde 
rechtsregime vallen, is in artikel 90 en volgende van het burgerlijk wetboek geregeld. 
Deze wet bevat echter geen onteigenings- en schadevergoedingsregelingen. In dit 
verband dient echter de vordering op basis van ambtelijke aansprakelijkheid volgens 
artikel 839 van het burgerlijk wetboek jo artikel 34 van de grondwet te worden genoemd, 
die een concurrerende grondslag voor aanspralcen wegens onrechtmatige inbreuken op de 
eigendom vormt (zie hiervoor onder b). 

Onteigenings - en schadevergoedingsregelingen zijn in gewone publiekrechtelijke wetten 
te vinden. Daarbij dient erop te worden gewezen dat het grondrecht van de eigendom 
volgens artikel 14 van de grondwet weliswaar het constitutionele kader voor inbreuken 
op de eigendom en onteigening vormt, maar onteigeningsregelingen in principe onder de 
concurrerende wetgeving van de deelstaten volgens artikel 72 Jo 74 onder punt 14 van de 
grondwet vallen. Dit betekent dat de deelstaten de bevoegdheid tot wetgeving hebben, in 
zoverre de federate staat (Bund) geen gebruik heeft gemaakt van zijn wetgevende 
bevoegdheid. Dit is echter niet gebeurd; er bestaat geen federate onteigeningswet, zodat 
elk van de vijuien Lander zijn eigen onteigenings- en schadevergoedingswet op 
deelstaat-niveau tot stand heed gebracht (bijvoorbeeld Nordrhein-Westfalen in 1989 38.  
Daannee bestaat er op federaal niveau weliswaar geen algemene onteigeningswet, maar 
in plaats daarvan zijn er op bepaalde gebieden bijzondere onteigeningsregelingen in 
federale wetten te vinden, omdat onteigeningen op het gebied van de burgerluchtvaart en 
de spoorwegen uitsluitend onder de federale wetgevingsbevoegheid vallen (artikel 73 
onder 6 en 8 van de grondwet). 
Voorts is in de federale spoorwegenwet (Bundes-Eisenbahngesetz) en de federale 
autosnelwegenwet (Bundesfernstrassengesetz) een spoedprocedure in de vorm van een 
bestennningsplanprocedure (Planfeststellungsverfahren) voorzien (zie daarover hierna 
onder 4.2.2). Voor de verdere procedure wordt vervolgens echter in wetstechnische zin 
naar de deelstaat-regelingen verwezen. Zo regelt bijvoorbeeld artikel 19 van de federate 
spoorwegenwet de onteigening en heeft artikel 19a van deze wet betreklcing op 

36  Daartoe: Depenheuer/Greszick, p. 386; verder: Besluit van het Bundesverfassungsgericht, vonnis van 23 
november 1999, NJW 2000, p.413 
37  Daartoe: Bundesverfassungsgericht, besluit van 4 augustus 1999, p. 421 e.v. 
38  Onteigenings- en schadevergoedingswet van de deelstaat Nordrhein-Westfalen van 20 juni 1989. 
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schadevergoeding, maar daaraan wordt toegevoegd: 	das Verfahren und den 
Rechtsweg gelten die Enteignungsgesetze der Lander entsprechend.' 

4.2. Onteigening 

4.2.1. Algemene onteigeningsprocedure 

Zoals onder 4.1. werd vastgesteld gaat het volgens het constitutionele hof uitsluitend om 
een onteigening volgens artikel 14 lid III van de grondwet, indien het een gerichte 
inbreuk door een rechtshandeling van overheidswege (dus geen feitelijke maatregel) op 
door artikel 14 lid I beschermde rechtsposities betreft 39* Onteigening kan door een 
materiele wet (administratieve onteigening) of een wet in formele zin (wettelijke 
onteigening) plaatsvinden. Zij is slechts toegestaan, indien zij in het algemeen belang 
geschiedt en in het kader van een koppelingsregeling (Junktimregelung; zie hierna onder 
4.2.1.a.) de wijze en omvang van de schadevergoeding wordt geregeld. 

a) Voorwaarden van onteigening 

In de uitleg van het constitutionele hof zijn de algemene voorwaarden voor een 
grondwettelijk toelaatbare onteigening volgens artikel 14 lid III van de grondwet als volgt 
nader bepaald: 

wettelijke grondslag 

Onteigening kan volgens de grondwet slechts bij of krachtens de wet plaatsvinden. 
Hiermee wordt bedoeld dat onteigening hetzij door een wet in formele zin hetzij op grond 
van een wettelijke machtiging door een bestuurlijke maatregel plaatsvindt. In de 
rechtspraak is bepaald dat onder wetten ook Rechtsverordnungen (materiele wetten die 
door de executieve worden uitgevaardigd) of Satzungen (bij statuten gaat het om 
materieel recht dat door zelfstandige bestuursorganen - namelijk gemeenten - wordt 
uitgevaardigd, bijvoorbeeld het bebouwingsplan (Bebauungsplan) vallen40' 
De regel is dat onteigening op grond van een materiele wet plaatsvindt, omdat slechts in 
dat geval een concrete toetsing volgens artikel 100 van de grondwet mogelijk is (er 
bestaat weliswaar ook nog een abstracte toetsingsprocedure, maar deze kan niet door het 
individu, maar uitsluitend door federale of deelstaat-organen worden gehanteerd). 

39  Bundesverfassungsgericht, Band 52, 1 e.v.: dit beperktere onteigeningsbegrip werd door het 
Bundesgerichtshof overgenomen, omdat er in de rechtsspraak voorheen verschillende 
onteigeningsbegrippen werden gehanteerd. Zo brengt het Bundesverwaltungsgericht onteigening onder de 
zogenaamde theorie van het bijzondere offer (Sonderopfertheorie), volgens welke de bijzondere ernst en 
reikwijdte van de inbreuk moet worden aangetoond. Het Bundesgerichtshof paste veeleer de zogenaamde 
theorie van de afzonderlijke rechtshandeling (Einzelakttheorie) toe, volgens welke onteigening iedere 
toelaatbare, gedwongen inbreuk van staatswege op de eigendom is, de individu in het bijzonder betreft en 
hem tot een onaanvaardbaar offer voor het algemeen belang dwingt. 
40  Schmidt-Bleibtreu/Klein, Grundgesetz, artikel 14 - Rdnr. 12 
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het algemeen belang 

Het algemeen belang is reden en beperking van de onteigening en dit dient in de 
onteigeningswet (enteignendes Gesetz) nader te worden bepaald. Door het algemeen 
belang wordt niet gedekt het uitsluitend bevorderen van particuliere belangen, maar het is 
in het algemeen belang indien het particuliere winst- en innovatiepotentieel wordt 
vergroot en daarmee de handhaving of verbetering van de economische structuur wordt 
gediend4I  

onteigening ten gunste van particulieren? 

Zoals hiervoor reeds werd geconstateerd is onteigening ten gunste van particulieren niet 
uitgesloten. Dit is toelaatbaar, omdat het niet uitsluitend op de begunstigde persoon, maar 
het te bereiken doel aankomt. 

schadevergoedingsregeling (koppelingsregeling) 

De koppelingsregeling (Junktimregelung) betekent dat de schadevergoeding voor een 
onteigening alleen rechtmatig kan zijn, wanneer de onteigeningswet tevens de wijze en 
de omvang van de schadevergoeding bepaalt. De volgens artikel 14 lid III (vierde volzin) 
bevoegde gewone rechter kan een ontbrekende schadevergoedingsregeling noch bij 
analogie invullen noch uit artikel 14 van de grondwet afleiden. Hij is verplicht om de 
onteigeningswet die in strijd met de grondwet is, volgens artikel 100 lid 1 van de 
grondwet aan het constitutionele hof bij wege van concrete toetsing voor te leggen, opdat 
de begrotingsautoriteit van de wetgever en het monopolie van het constitutionele hof tot 
vernietiging gehandhaafd blijven 42  En de individu dient bij de administratieve rechter 
tegen de onrechtmatigheid van de onteigening op te treden. 
De begunstigde is tot schadevergoeding verplicht; in geval van onteigening ten gunste 
van een particulier is de particulier daartoe verplicht. 
Het koppelingsvoorschrift geldt niet voor preconstitutionele wetten (wetten die voor de 
inwerkingtreding van de grondwet bestonden) en het is toegestaan dat de wetgever bij de 
toepassing van de onteigeningsprocedure naar een algemene onteigeningswet verwijst 43  

b) Aard en inhoud van de procedure 

Zoals hiervoor reeds werd vastgesteld dient met de verhouding tussen federale en 
deelstaat-wetten en tussen algemene en bijzondere wetten rekening te worden gehouden. 
Aldus kent het federale recht geen onteigenings- en schadevergoedingswet, maar slechts 
bijzondere regelingen in de wetgeving inzake kerninstallaties, de federale spoorwegen en 
de federale autosnelwegen, die overigens voor de verdere procedure naar de 
respectievelijke algemene onteigenings- en schadevergoedingswetgeving van de 

41 Bundesverfassungsgericht, Band 74, 264/287 e.v.; Pieroth/Schlink, Grundrechte, Staatsrecht 11, Rdnr. 
943 
42  Pieroth/Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, 14. Auflage (1998) Rdnr. 939 
43  Bundesverfassungsgericht, Band 56, 249 e.v. 
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deelstaten verwijzen. Maar eerst moet worden nagegaan of er op deelstaat-niveau geen 
bijzondere regelingen in-bijzondere wetten zoals de monumentenwet van toepassing zijn. 
Zo regelt bijvoorbeeld de waterwet van Nordrhein-Westfalen (artikel 46) de 
toelaatbaarheid van onteigeningen Cfiir die Zwecke der Ventlichen Wasserversorgung, 
der Wentlichen Abwasserbeseitigung, eines Geweisserausbaus, der dem Wohl der 
Allgemeinheit dient, ist die Beschreinkung oder Entziehung von Grundeigentum oder 
Rechten an Grundeigentum im Wege der Enteignung zuleissig). Of wordt in de wet over 
de monumentenzorg van Nordrhein -Westfalen (artikel 30) onteigening geregeld 
(' Baudenkmeiler keinnen enteignet werden...') en wordt in lid III van hetzelfde artikel 
bepaald: 'Das Landesenteignungs- und entschadigungsgesetz ist anzuwenden.' 

De onteigeningswet van Nordrhein-Westfalen" kan vervolgens worden toegepast, indien 
het onteigening in Nordrhein-Westfalen betreft. Deze wet is ingedeeld in algemene 
bepalingen (toepassingsgebied, doel en voorwerp van onteigening; artikelen 1-3), 
bepalingen over toelaatbaarheid van onteigening (artikelen 4-7), schadevergoeding 
(artikelen 8-17), procedure (artikelen 18-36), voortijdige bezitstoewijzing en 
voorbereidende werkzaamheden (artikelen 37-39), overname- en 
schadevergoedingsprocedure (artikelen 40-41), teruggave van de eigendom (artikelen 42- 
43) kosten en executie (artikelen 44-45) , bijzondere voorschriften voor het Rheinische 
Braunkohlegebiet' (artikelen 46-49), en rechtsgang (artikel 50). De wet is op 1 januari 
1990 in werking getreden en trad in de plaats van o.a. twee preconstitutionele wetten 45  
(de wet over de onteigening van grondbezit van 11 juni 1874 en de wet over een 
vereenvoudigde onteigeningsprocedure). 

Artikel 4 van de onteigeningswet van Nordrhein-Westfalen vereist dat onteigening in het 
algemeen belang geschiedt en proportioneel is (het doel van de onteigening kan niet op 
een andere aanvaardbare wijze worden bereikt). Voorts wordt ervan uitgegaan dat de 
aanvrager serieus moeite doet om het te onteigenen perceel op passende voorwaarden 
onderhands te verwerven (de aanvrager, die de aanvraag tot onteigening bij het bevoegde 
overheidsorgaan indient, moet dus eerst trachten om een vervangend perceel aan te 
bieden; artikel 16 van de wet). 
Bovendien moet de aanvrager aannemelijk maken dat hij het perceel binnen een redelijke 
termijn ook voor het beoogde doel van de onteigening zal gebruiken. Indien een 
bestemmingsplanbesluit (zie hierna onder 4.2.2.) of een andere administratieve handeling 
noodzakelijk is, dient deze definitief te zijn, dus niet meer langs gerechtelijke weg 
aanvechtbaar. 
Voor de onteigeningsprocedure is in Nordrhein-Westfalen het districtsbestuur (voor de 
gemeentelijke hervormingen: de premier van de deelstaat) bevoegd (artikel 18 van de 
wet); een volledige aanvraag dient bij dit overheidsorgaan te worden ingediend. Bij de 
aanvraag tot onteigening dienen de voor de beoordeling van het voornemen en de 
behandeling van de aanvraag noodzakelijke stukken te worden ingediend (artikel 19). 
De onteigeningsprocedure is onderverdeeld in de voorbereiding van de mondelinge 
behandeling, de inleiding van de onteigeningsprocedure en het vaststellen van een termijn 
voor de mondelinge behandeling, alsmede de onteigening en het onteigeningsbesluit en 

44  Onteigenings -en schadevergoedingswet van de deelstaat Nordrhein-Westfalen van 20 juni 1998. 
45  Pruisische wetten, omdat sinds 1815 de Rheinprovinz onder Brandenburg/Pruisen viel. 

49 



de executie van het onteigeningsbesluit volgens artikel 33. Deze voorschriften hebben 
qua formulering veel gemeen met de bepalingen van het burgerlijk procesrecht. Zo wordt 
onteigening in een spoedprocedure uitgevoerd, wordt een termijn voor de mondelinge 
behandeling vastgesteld (artikel 25) en dient de districtsoverheid als onteigeningsorgaan 
in alle stadia van de procedure naar overeenstemming tussen de betroldcenen partijen te 
streven. Met de inleiding van de onteigeningsprocedure treedt ook een beschikkings- en 
wijzigingsverbod m.b.t. het perceel in werking (artikel 26). 
De tot onteigening bevoegde instantie is gehouden in alle stadia van de procedure naar 
overeenstemming tussen de betrokkenen partijen te streven. Indien er geen 
overeenstemming tot stand komt, beslist de tot onteigening bevoegde instantie op grond 
van een mondelinge behandeling over het verzoek tot onteigening (artikel 29) en neemt 
een besluit tot onteigening (artikel 30). Dit besluit vermeldt de te onteigenen personen, de 
begunstigde van de onteigening en andere betrokken partij en, het doel van de onteigening 
en de termijn, waarbinnen het perceel voor het beoogde doel moet worden gebruilct, het 
voorwerp van de onteigening, de wijze en hoogte van de schadevergoeding. 
Tot een executie van het onteigeningsbesluit wordt pas overgegaan wanneer het besluit 
niet meer langs gerechtelijke weg kan worden aangevochten. Vervolgens wordt een 
uitvoeringsbeschiklcing (Ausfthrungsanordnung) uitgevaardigd, nadat de financiele 
schadevergoeding is betaald (artikel 33). Op de in de uitvoeringsbeschikking vastgestelde 
dag treedt voor de tot op dat moment geldende rechtstoestand de in het 
onteigeningsbesluit geregelde nieuwe rechtstoestand in de plaats; de wijziging van de 
rechtstoestand kan echter pas in het kadaster worden ingeschreven warmer ook deze 
administratieve handeling niet meer kan worden aangevochten. 
Op verzoek van een der betrokken partij en kan het tot onteigening bevoegde 
overheidsorgaan vooraf over de overdracht of het belasten van de eigendom van een te 
onteigenen perceel of andere door de onteigening te effectueren wijzigingen beslissen 
(artikel 29). In dat geval moet het overheidsorgaan bepalen dat aan de rechthebbende 
vooruitbetaling ten bedrage van de te verwachten schadevergoeding moet plaatsvinden. 
Omdat deze procedure jarenlang kan duren, kan ook voortijdige bezitstoewijzing 
plaatsvinden (artikel 37). Dit veronderstelt echter dat onmiddellijke toewijzing dringend 
noodzakelijk is, de vereiste bestemmingsplanprocedure (zie hierna onder 4.2.2.) is 
uitgevoerd, de rechtshandeling niet meer kan worden aangevochten en de toelaatbaarheid 
van de onteigening met voldoende zekerheid vaststaat. 

c) Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 

Zoals hiervoor werd vastgesteld vindt onteigening plaats door een onteigeningsbesluit dat 
van publiekrechtelijke aard is. Volgens artikel 113 van het Baugesetzbuch wordt 
bijvoorbeeld een onteigeningsbesluit uitgevaardigd en dit wordt volgens artikel 117 van 
het wetboek uitgevoerd. M.b.t. een executoriale titel bepaalt artikel 122 van het wetboek 
dat de executie plaatsheeft: 1. op grond van een proces-verbaal over overeenstemming 
vanwege de daarin genoemde prestaties, 2. op grond van een definitief 
onteigeningsbesluit vanwege de te betalen financiele schadevergoeding of 
compensatiebetaling en 3. op grond van een besluit over vroegtijdige 
eigendomstoewijzing of opheffing vanwege de daarin vastgestelde prestaties. 
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Tot de executie waarbij door het kantongerecht (Amtsgericht) een authentieke akte wordt 
opgemaakt, blijft de onteigeningsprocedure echter van administratiefrechtelijke aard en 
wordt door het bevoegde districtsorgaan c.q. gemeente (volgens het Baugesetzbuch is het 
hogere bestuursorgaan het onteigenende overheidsorgaan) uitgevoerd. 
Deze deelstaat-organen zijn ook bevoegd wanneer het om federate onteigeningen gaat en 
federaal recht van toepassing is, omdat de federate staat in principe niet over een eigen 
bestuursdienst beschikt en de deelstaten in opdracht van de federate staat federate 
wetgeving uitvoeren (daarover artikel 85 van de grondwet). Dit is bijvoorbeeld voorzien 
voor onteigeningen ten behoeve van autosnelwegen, die door de instantie die belast is 
met de wegenbouw worden uitgevoerd; de deelstaten zijn daarbij uitvoerders in opdracht 
van de federale staat (artikel .20 lid 1 Bundesfernstrassengesetz). 
Zo is het districtsbestuur van Keulen in feite het overheidsorgaan voor onteigeningen en 
m.b.t. de procedures volgens het Baugesetzbuch en de onteigenings- en 
schadevergoedingswet van de deelstaat Nordrhein-Westfalen bevoegd. 

d) Besluitvorming m.b.t. schadevergoeding 

Deze hangt nauw samen met het onteigeningsbesluit, omdat onteigening zonder 
gelijktijdige regeling van de wijze en omvang van de schadevergoeding niet is 
toegestaan. In de procedure die tot het onteigeningsbesluit leidt, wordt dus tegelijkertijd 
de omvang van de schadevergoeding vastgesteld. Het onteigeningsbesluit wordt door een 
uitvoeringsbeschikking ten uitvoer gebracht, wanneer de door de onteigening begunstigde 
de financiele schadevergoeding heeft betaald, in het geval van een vroegtijdige 
beschikking de vastgestelde vooruitbetaling heeft verricht of op toelaatbare wijze heeft 
gedeponeerd, daarbij afstand doende van het recht van terugbetaling (artikel 33). 

e) Mogelijkheden van bezwaar en beroep 

De rechtsbescherming tegen onteigening is tweesporig. De bestuursorganen en de 
administratieve rechtbanken zijn bevoegd met betrekking tot de toelaatbaarheid van 
onteigening en de procedurele vereisten terzake (dit vloeit voort uit de constitutionele 
voorwaarden, die hiervoor onder 4.1. werden besproken). 
Het is de taak van de gewone rechtbanken over de hoogte van de schadevergoeding te 
beslissen en te toetsen, of aan de betrokken partij een passende schadevergoeding werd 
toegekend. 
Omdat het bij de onteigeningsprocedure, die op toelaatbare wijze volgens het 
Bundesbaugesetzbuch of de onteigenings- en schadevergoedingswet van de deelstaat 
wordt uitgevoerd, om een gewone administratieve procedure gaat, bestaat in principe ook 
de mogelijkheid van administratiefrechtelijk bezwaar. Het bezwaar heeft in de Duitse 
administratiefrechtelijke procedure in principe schorsende werking indien geen 
onmiddellijke executie werd bevolen. 

0 Duur van de procedure 

De duur van de procedure hangt ervan al of het onteigening in het kader van een 
bestemmingsplanprocedure (zie hierna onder 4.2.2.) of een bijzondere onteigening 
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betreft. In beginsel kan de procedure bij het volledig uitputten van alle rechtsmiddelen 
jarenlang duren. Er is echter een versnelde bestemmingsplanprocedure mogelijk; een 
andere uitzondering geldt voor maatregelen die onder de Aufbau Ost vallen. 

g) Eventuele wetswijzigingen in voorbereiding 

Gelet op het feit dat de onteigenings- en schadevergoedingswetgeving van de deelstaten 
pas tien jaar oud is, zijn de belangrijkste wettelijke grondslagen van recente datum. 
Op het gebied van staatsaansprakelijkheid bestaat een dringende behoefte aan wetgeving, 
omdat door de recente rechtspraak van het constitutionele hof inzake de aan een 
onteigening gelijk te stellen inbreuk op de eigendom (enteignungsgleicher Eingrill) grote 
rechtsonzekerheid is ontstaan. Een poging in het begin van de jaren tachtig om een en 
ander op federaal niveau uniform te regelen, mislukte echter door het ontbreken van 
federale wetgevende bevoegdheden terzake. 
Thans zijn weliswaar door de nieuwe redactie van artikel 74 lid 11 onder 25 van de 
grondwet de federale bevoegdheden hiermee uitgebreid, maar er is tot nu toe nog geen 
gebruik van gemaakt. De noodzaak van een uniforme regeling wordt nog duidelijker 
doordat in de nieuwe deelstaten na de eenwording de wet over staatsaansprakelijkheid 
van de voormalige DDR van 12 mei 1996 nog geldt als recht op deelstaatniveau, terwijl 
in de oude deelstaten op de algemene opofferingsgedachte (allgemeiner 
Aufopferungsgedanke) in het algemene Pruisische landrecht uit de tijd van Koning 
Frederik de Grote moet worden teruggegrepen. 
M.b.t. de Aufbau Ost is besloten tot een tijdelijke verlenging van de 
bestemmingsplanprocedure tot het jaar 2004 voor projekten inzake verkeersplanning, die 
in het kader van de bestemmingsplanprocedure versneld zullen worden uitgevoerd 46  

4.2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 

Bestemmingsplanprocedure (Planfeststellungsverfahren) 

Indien bij megaprojecten voor luchthavens, spoorwegen, autosnelwegen en kerncentrales 
vele eigendommen zijn betrolcken, kunnen aanspraken en bezwaren uitsluitend in het 
kader van een zogenaamde bestemmingsplanprocedure (Planfeststellungsverfahren), dat 
een bestenruningsplanbesluit veronderstelt, ingediend worden. 
Het onteigenende overheidsorgaan is de instantie die bevoegd is een hoorzitting te doen 
plaatsvinden en het bestemmingsplan vast te stellen. Alle bezwaren van betrokkenen 
partijen dienen binnen een bepaalde termijn ingediend te worden, zodat ze in een 
spoedprocedure tezamen kunnen worden behandeld. Er zal dus van formele of materiele 
praeclusie spralce kunnen zijn. Dat betekent dat bezwaren worden uitgesloten en niet 
meer voor de rechter mogen worden gebracht, omdat zij reeds in de administratieve 
procedure of de bestemmingsplanspoedprocedure konden worden ingebracht (deze 
beperking van de rechtsbescherming is weliswaar in het licht van artikel 19 lid IV van de 
grondwet inzake rechtsbescherming niet zonder problemen, maar wordt binnen beperkte 
grenzen als grondwettig beschouwd) 47.  

46  Daartoe NJW-Wochenspiegel, Heft 3, 2000, p. XLIX 
47  Daartoe: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Grundgesetz, artikel 19- Rdnr.18a. 
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De procedure wordt ook bespoedigd door de zogenaamde concentratiemethode, volgens 
welke slechte een enkele instantie over de noodzakelijke vergunningen beslist en niet een 
hele reeks instanties erbij wordt betrokken, die elk zelfstandig dienen te toetsen of aan de 
voorwaarden is voldaan hetgeen zeer tijdrovend is. 

De algemene voorwaarden van een dergelijk procedure zijn in de artikelen 72 en 
volgende van de federale en deelstaat-wetten inzake het administratieve procesrecht 
(Verwaltungsverfahrensgesetze) geregeld. Indien deze procedure wettelijk is 
voorgeschreven (artikel 38 van de wegenverkeerswet (Strassen - und Wegegesetz) van 
Nordrhein-Westfalen of artikel 9b van de federale wet inzake kerninstallaties (Bundes-
Atomgesetz), is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. 
De bestemmingsplanprocedure dient in het openbaar bekend te worden gemaakt en is 
onderverdeeld in de procedure voor een hoorzitting (artikel 73 van de wet inzake het 
administratieve procesrecht van Nordrhein-Westfalen), een bestemmingsplanbesluit 
(artikel 74) en de rechtsgevolgen van het bestemmingsplanbesluit (artikel 75). 
De aanvrager dient het bestemmingsplan in en de met de hoorzitting belaste instantie 
wint de adviezen van de instanties in, die door het plan in hun taakstelling worden 
geraakt. Vervolgens dient het plan op initiatief van bedoelde instantie gedurende een 
maand in de gemeenten die er door worden geraakt, ter inzage te worden gelegd. Een 
ieder wiens belangen waarschijnlijk door het bestemmingsplan worden geraakt, kan 
binnen twee weken na afloop van de inzagetermijn schriftelijk of door middel van een 
proces-verbaal bij de instantie belast met de hoorzitting of bij de gemeente bezwaren 
tegen het plan indienen. 
Daarna wordt een bestemmingsplanbesluit uitgevaardigd. In dit besluit beslist bedoelde 
instantie over de bezwaren, waarover bij de bespreking van het plan geen 
overeenstemming kon worden bereikt. 
De rechtsgevolgen van een bestemmingsplanbesluit zijn verstrekkend. Zo wordt de 
toelaatbaarheid van het plan inclusief de noodzakelijke vervolgmaatregelen m.b.t. andere 
installaties ten opzichte van alle belangen die erdoor worden geraalct, vastgesteld. Naast 
het bestemmingsplanbesluit zijn andere beslissingen van overheidswege, met name 
publiekrechtelijke vergunningen, goedkeuringen of toestemmingsprocedures niet 
noodzakelijk. 

onteigening t.b.v. de spoorwegen 

Voor de spoorwegen geldt de algemene spoorwegenwet van 27 december 1993 en de 
spoorwegenwet van Nordrhein-Westfalen van 5 februari 1957 geldt in die deelstaat voor 
de spoorwegen die niet bij het Duitse spoorwegennet (Bundesbahn) behoren (artikel 1 
over het toepassingsgebied). 

In de algemene spoorwegenwet van de federale staat is onteigening geregeld in artikel 22, 
volgens hetwelk onteigening ten behoeve van de aanleg en uitbreiding van 
bedrijfsinstallaties van de spoorwegen is toegestaan, indien zij voor de uitvoering van een 
volgens artikel 18 vastgesteld en goedgekeurd bouwplan noodzakelijk is. Volgens artikel 
18 is hiervoor een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk en volgens artikel 20 lid II is 
er ook sprake van verstrekkende materiele preclusie, omdat bezwaren die niet binnen de 
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gestelde termijn zijn ingediend niet alleen in de administratieve, maar ook de 
gerechtelijke procedure zijn uitgesloten. Verder wordt in artikel 22 lid IV naar de 
onteigeningswetten van de deelstaten verwezen. 
In artikel 15 van de spoorwegenwet van Nordrhein-Westfalen is onteigening geregeld, 
volgens welke bepaling met het verlenen van het recht tot exploitatie van spoorwegen 
(dat houdt volgens artikel 2 in, dat voor de aanleg en de exploitatie van een spoorweg ten 
behoeve van het openbaar vervoer door de Minister voor Economische Zaken, 
Middenstand en Verkeer van de deelstaat vergunning wordt verleend) aan de aanvrager 
het recht op onteigening in het kader van het vastgestelde plan is gegeven. Voorts is de 
onteigenings- en schadevergoedingswet van de deelstaat van toepassing. 

onteigening ten behoeve van autosnelwegen 

Voor autosnelwegen van de federale staat, die zijn onderverdeeld in Bundesautobahnen 
en Bundesstrassen, geldt de federale wet inzake autosnelwegen 
(Bundesf'ernstrassengesetz). 
Onteigening is in artikel 19 van de federale wet geregeld, volgens welke bepaling de 
instanties die belast zijn met wegenbouw het onteigeningsrecht bezitten om hun taken te 
kurmen uitvoeren. Verder is onteigening toegestaan, indien zij voor de uitvoering van een 
volgens artikel 17 vastgesteld en goedgekeurd bouwplan noodzakelijk is. 
Ook hier wordt naar de bestemmingsplanprocedure verwezen. Bij het 
bestemtningsplanbesluit dient met de door het plan geraakte openbare en particuliere 
belangen inclusief het milieubelang in het kader van de afweging rekening te worden 
gehouden. Indien de rechten van anderen niet of niet wezenlijk worden geraakt, kan in 
plaats van een bestemmingsplanbesluit ook een planvergunning worden verleend. Ook in 
dit geval wordt verder naar de onteigeningswetten van de deelstaten verwezen (artikel 19 
lid V). 

In 1991 is een bestemmingsplanspoedprocedure voor de Aufbau 0st 48  door de wet inzake 
de versnelde aanleg van verkeerswegen in de nieuwe deelstaten en de deelstaat Berlijn 
ingevoerd. De procedure geldt volgens artikel 1 van de wet voor de federale spoorwegen, 
autosnelwegen, waterwegen, burgerluchthavens en tramlijnen in de nieuwe deelstaten. 
Bij de onteigeningsprocedure wordt volgens artikel 9 van de wet naar de 
schadevergoedingsregeling van het Baugesetzbuch verwezen. 

In Nordrhein-Westfalen zijn onteigening en schadevergoeding in artikel 42 van de 
wegenverkeerswet geregeld. Ook bier wordt weer naar de onteigenings- en 
schadevergoedingswet van de deelstaat verwezen. 

48 1-lieronder dient de algemene politieke beslissing te worden verstaan, dat in de toegenomen behoefte aan 
nieuwe straten, autowegen enz. door spoedmaatregelen wordt voorzien. Verder werden in het recente 
verleden voor de opbouw van de nieuwe deelstaten miljarden DM ter beschikking gesteld. 
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bouwplannings- en ordeningsrecht 

In het kader van de buitengewoon gecompliceerde regelingen m.b.t. het uitvoeren van 
bouwwerkzaamheden heeft de federale wetgever in begin van de jaren negentig getracht 
vereenvoudigingen door te voeren en oplossingen voor de urgente behoefte aan woningen 
te vinden. Aldus werd de maatregelenwet (Massnahmengesetz) behorend bij het wetboek 
inzake het uitvoeren van bouwwerkzaamheden (Baugesetzbuch) uitgevaardigd49 . 
Bouwkundige 	exploitatie 	vereist 	een 	voorbereidend 	bestemmingsplan 
(Flachennutzungsplan) en een uitvoerend bebouwingsplan (Bebauungsplan). De 
ontwiklceling van bouwplannen die voor het lenigen van de dringende behoefte aan 
woningen worden opgesteld, gewijzigd of aangevuld, werd door de maatregelenwet 
vereenvoudigd. Zo maakt artikel 6 van de wet het mogelijk dat gemeenten een 
stedenbouwkundig contract met derden over stedenbouwkundige maatregelen sluiten. 
In het toepassingsgebied van een bebouwingsplan, een formeel vastgesteld 
saneringsgebied of een bij statuut beschermd verklaard gebied hebben gemeenten een 
voorkeursrecht bij de aankoop van percelen. Dit recht mag echter alleen worden 
uitgeoefend, wanneer dat door het algemeen belang wordt gerechtvaardigd (artikel 24 
Baugesetzbuch). 
Er bestaat ook een bijzonder voorkeursrecht van gemeenten tot de koop van percelen, 
wanneer in het toepassingsgebied van een bebouwingsplan het gebruik voor publieke 
doeleinden of voor compensatie - en vervangingsmaatregelen volgens artikel 8a van de 
federale natuurbeschermingswet bij statuut is vastgelegd. 
Indien in het bebouwingsplan terreinen worden aangewezen voor gemeentelijk gebruik, 
sport en spelaccommodaties, afvalverwerking enz., moet aan de eigenaar volgens de wet 
schadevergoeding worden toegekend. Ook kan hij eventueel volgens artikel 41 
Baugesetzbuch schadevergoeding eisen vanwege de vestiging van erfdienstbaarheden 
(voet- en rijpad, waterleiding). Volgens artikel 42 Baugesetzbuch kan de eigenaar bij een 
wijziging of opheffing van toelaatbaar gebruik een passende financiele schadevergoeding 
eisen. 
Indien dit echter naar de mening van de eigenaar niet tot een bevredigend resultaat leidt, 
kan hij ook een verzoek tot onttrekking van de eigendom indienen dat een 
schadevergoedingsprocedure tot gevolg heeft. 

Onteigening is verder in de artikelen 85 en volgende Baugesetzbuch geregeld. 
Onteigening is slechts mogelijk indien de voorwaarden van artikel 14 van de grondwet 
zijn vervuld en de aanvrager serieuze pogingen tot onderhandse verwerving heeft 
ondernomen. De onteigeningsprocedure is onderverdeeld in een onteigeningsverzoek, het 
onteigeningbesluit, het vaststellen van een termijn voor een mondelinge behandeling en 
de beslissing van de onteigeningsinstantie, die de schadevergoeding bepaalt. 

onteigening van monumenten 

Volgens artikel 30 van de monumentenwet (Denkmalschutzgesetz) van de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen kunnen bouwkundige monumenten en aard- en nagelvaste 
archeologische vondsten (Bodendenkmaler) worden onteigend, indien alleen daardoor: a) 

49 Maatregelenwet bij het Baugesetzbuch, in de versie van de bekendmaking van 28 april 1993. 
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een monument in zijn bestaande vorm kan worden behouden, b) een monument uit een 
oogpunt van algemeen belang voor het publiek toegankelijk kan warden gemaakt, of c) in 
een beschermd opgravingsgebied systematisch onderzoek kan warden gedaan. 

4.2.3. Eigendomsbeperkingen 

In beginsel geldt in Duitsland dat de eigenaar bescherming van zijn eigendom geniet, 
maar de omvang van zijn eigendom eerst bij wet moet warden vastgesteld. Daarom 
bestaan er de inhouds- en beperkingsbepalingen (Inhalts- und Schrankenbestimmungen) 
(artikel 14 lid I van de grondwet). 
Vanwege de verschillen van interpretatie (zie hiervoor onder 4.1.b.) heeft het 
constitutionele hof een beperkte definitie van onteigening gegeven en maakt het 
onderscheid tussen abstracte inbreuken volgens artikel 14 lid I (door algemene inhouds-
en beperkingsbepalingen) en concrete inbreuken volgens artikel 14 lid III van de 
grondwet. Aldus wordt het gebruik van de eigendom bijvoorbeeld door de 
monumentenwetgeving en wetgeving inzalce natuurbehoud op rechtmatige wijze 
beperkt50  Overigens wordt de particuliere eigendom door het buurrecht ingevolge artikel 
906 van het burgerlijk wetboek beperkt. 

De wetgeving, die inhouds- en beperkingsbepalingen bevat, is onderworpen aan de eisen 
van de rechtsstaat (proportionaliteitsbeginsel enz). 
Indien een inbreuk op deze beginselen plaatsvindt, is de inhouds- en beperkingsbepaling 
onrechtmatig. Deze wordt echter niet - en hier blijkt het verschil dat er bestaat tussen de 
leden I en III van artikel 14 van de grondwet - in een onteigening getransformeerd en de 
gelaedeerde kan er derhalve niet toe overgaan om langs gerechtelijk weg 
schadevergoeding te eisen. Veeleer kan de inbreuk bij wijze van uitzondering als een 
zogenaamde aan compensatie onderworpen inhoudsbepaling (ausgleichspflichtige 
Inhaltsbestimmung) tot financiele schadevergoeding leiden. Voorwaarden hiervoor zijn 
dat door de zwaarte van de inbreuk de aanvaardbare grenzen zijn overschreden en het 
gelijkheidsbeginsel is geschonden 51 . Aldus in het concrete geval dat de verplichting tot 
het gratis afstaan van presentexemplaren aan openbare bibliotheken door het 
constitutionele hof ongrondwettig werd verklaard 52 . Andere concrete voorbeelden zijn 
onevenredig belastende gebruiksbeperkingen en emissies door bedrijfsinstallaties en - 
inrichtingen. 
Zoals gezegd geldt compensatie voor onrechtmatige inhouds- en beperkingsbepalingen 
echter slechts bij wijze van uitzondering, omdat de eigenaar geen recht van keuze heeft 
tussen schadevergoeding en herstel. Een inbreuk op het eigendomsrecht volgens artikel 
14 lid I van de grondwet moet in eerste instantie met de beschikbare rechtsmiddelen 
worden gecorrigeerd. 

"Zie enkele voorbeelden: Palandt, Bitrgerliches Gesetzbuch, Oberblick von § 903, Rdnr.34 e.v. 
51  Vaste rechtspraak: Bundesverfassungsgericht, Band 70, 200 e.v. 
52  Bundesverfassungsgericht, Band 79, 192 
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Daarentegen betekent onteigening een concrete ingreep die altijd onder artikel 14 lid III 
valt. Onteigening wordt gedefinieerd als een `volledige of gedeeltelijke onttrekking van 
concrete subjectieve rechtsposities, die door lid I zijn bepaald' 53.  

Indien bij een opgraving, op een perceel of in watergebied een roerend Bodendenkmal 
wordt ontdekt, moet het door de eigenaar van het perceel op verzoek tegen 
schadevergoeding worden afgegeven (artikel 17 van de monumentenwet). Voorts dienen 
eigenaren hun monumenten in stand te houden (artikel 7). Indien een Bodendenkmal op 
een perceel wordt ontdekt, dient dit onmiddellijk aan de gemeente of het 
Landschaftsverband 4  te worden medegedeeld. Vervolgens dient het Bodendenkmal in 
onveranderde staat te worden gehouden. Bepaalde percelen waarop zich aantoonbaar 
archeologische vondsten bevinden, kunnen door• een eenvoudige beschikking in overleg 
met het Landschaftsverband of de Stadt Keulen voor een periode van drie jaar tot 
beschermd opgravingsgebied worden verklaard (artikel 14), hetgeen tenslotte tot 
onteigening kan leiden (artikel 30 van de wet). 
Voorts bestaat volgens artikel 32 Baugesetzbuch een beperking van het gebruik van 
terreinen die voor gemeenschapsdoeleinden (verkeer, groenvoorziening enz.) bestemd 
zullen worden, waardoor bouwplannen die tot waardevermeerdering leiden alleen mogen 
worden uitgevoerd, indien de eigenaar van een compensatie van de waardevermeerdering 
afziet. 

4.3. Specifieke onderwerpen 

a) Onteigening m.b.t. roerende zaken en rechten 

Onteigening van roerende zaken en rechten valt in beginsel ook onder artikel 14 lid III 
van de grondwet, maar eerdergenoemde wetgeving is daarop niet van toepassing, met 
uitzondering van de bijzondere regelingen inzake roerende Bodendenkmeiler. In de 
praktijk is onteigening van kunstwerken, bodemschatten en andere voor de gemeenschap 
waardevolle voorwerpen denkbaar. Echter, de wet tot behoud van Duitse cultuurgoederen 
(Gesetz zum Schutz Deutschen Kulturguts gegen Abwanderung) regelt de verplichting tot 
aangifte en uitvoerbeperkingen, maar voorziet niet onteigening in de zin van 
eerdergenoemde wetten. Bij wijze van uitzondering kan echter, indien met 
cultuurgoederen een strafbaar feit is gepleegd, in strafrechtelijke zin onttrekking van de 
eigendom plaatsvinden (artikel 16 van de wet jo artikel 74 en volgende van het wetboek 
van strafrecht). Dat is ook een rechtmatige vorm van onttrekking van de eigendom die 
echter geen schadevergoeding tot gevolg kan hebben en niet als onteigening wordt 
aangeduid, maar aan het proportionaliteitsbeginsel moet voldoen. 

53  Bundesverfassungsgericht, Band 52, 1 e.v. (27); Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, Oberblick von § 903, 
Rdnr. 4 
54  Lancischaftsverbande zijn gemeentelijke instanties, die in het Rheinland dateren van de Franse bezetting 
in het begin van de negentiende eeuw en waarvan de taken in de Landschafisverbandsordnung zijn 
vastgelegd. Het zijn publiekrechtelijke lichamen die in Nordrhein-Westfalen zijn onderverdeeld in de 
Landschaftsverbande Rheinland en Westfalen-Lippe en de hun toegewezen taken m.b.t. de ziekenhuizen, 
het wegennet en het natuurbeheer uitvoeren. 
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Een andere vorm van onttreklcing van de eigendom is inbeslagneming volgens artikel 
111a van de auteurswet, volgens welke de door schending van het auteursrecht 
vermenigvuldigde exemplaren aan het bezit worden onttrokken. 

b) Zelfrealisatie 

Volgens artikel 27 Baugesetzbuch kan de koper van een perceel, waarop de gemeente een 
voorkeursrecht heeft, de uitoefening van het voorkeursrecht voorkomen, indien het 
gebruik van het perceel door de koper volgens bestemming geschiedt. 
Volgens artikel 124 van het wetboek bestaat de mogelijkheid dat de gemeente de 
ontslaiting van een gebied (hiermee is de aansluiting op openbare wegen of voetpaden 
bedoeld) aan een derde overdraagt. Daarbij kan de derde zich ertoe verplichten de 
ontsluitingskosten volledig of gedeeltelijk zelf te dragen. 
Volgens artikel 167 van het wetboek kan de gemeente projectontwikkelaars de opdracht 
geven om stedenbouwkundige ontwildcelingsmaatregelen voor te bereiden en uit te 
voeren. Onder stedenbouwkundige maatregelen worden verstaan maatregelen, waardoor 
stadswijken en andere delen van het gemeentelijke gebied vanwege hun bijzondere 
betekenis voor de stedenbouwkundige ontwikkeling en inrichting van de gemeente voor 
het eerst worden ontwikkeld of in het kader van hun stedenbouwkundige herstructurering 
opnieuw tot ontwiklceling worden gebracht (artikel 165 lid II). De maatregelen moeten 
verder huisvesting en werkgelegenheid alsmede het voorzien in de behoefte aan 
gemeentelijke voorzieningen dienen. Daarbij moet de gemeente ingevolge artikel 166 lid 
III in principe de percelen in het stedenbouwlamdige ontwikkelingsgebied verwerven. 
Volgens de derde volzin van dat artikel geldt echter de uitzondering dat de gemeente 
ervan afziet warmer: (1) bij een bouwkundig gebruikt perceel de aard en de omvang van 
het bouwkundige gebruik bij de uitvoering van de ontwikkelingsmaatregel Met moeten 
worden veranderd, of (2) de eigenaar van het perceel, welks gebruik volgens de 
doeleinden van de stedenbouwkundige ontwikkelingsmaatregel is bepaald of met 
voldoende zekerheid bepaalbaar is, in staat is het perceel binnen een passende termijn 
dienovereenkomstig te exploiteren en zich daartoe verplicht. 
Indien de gemeente een perceel niet aankoopt, is de eigenaar verplicht een 
compensatiebedrag aan de gemeente te betalen die met de toename van de waarde van de 
grond als gevolg van de uitvoering van de ontwikkelingsmaatregel overeenkomt. 

e) Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

Artikel 905 van het burgerlijk wetboek luidt als volgt: `Das Recht des Eigentiimers eines 
Grundstiicks erstreckt sich auf den Raum ither der Oberflache und auf den Erdkorper 
unter der Oberflache. Der Eigentiimer kann jedoch Einwirkungen nicht verb ieten, die in 
solcher Hahe oder Tiefe vorgenommen werden, dass er an der Ausschlieflung kein 
Interesse hat." De eerste zin van artikel 905 gaat uit van een in beginsel onbeperkt 
voorwerp van eigendom. De eigenaar kan inbreuken hierop bestrijden met artikel 1004 
van het burgerlijk wetboek. Hierop geeft de tweede zin van artikel 905 een noodzakelijke 
correctie: in die gevallen waarin de grondeigenaar daarbij geen belang heeft, wordt hem 
zijn verbodsrecht ontzegd. Gesproken wordt wel van een Inhaltbeschrankung durch 
mangeln des Eigeninteresse. 
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Beschermd worden slechts belangen die de eigenaar als zodanig heeft. Deze belangen 
zijn tweeerlei: een negatief belang en een positief belang. Men spreekt in dit verband we! 
van Abwehrinteressen en Beherrschungsinteressen. Het negatieve belang bij het verbod 
heeft betrekking op het afweren van (dreigende) hinder of schade voor het actuele of 
toekomstige gebruik van het perceel. Het positieve belang van het verbod kan gelegen 
zijn in het feit dat het gebruik van de ondergrond door de derde de eigenaar stoort in het 
realiseren van eigen (eventueel) voorgenomen gebruik van de ruimte onder zijn erf. De 
eigenaar wordt slechts beschermd in belangen die hij als zodanig heeft. Dit resulteert in 
een belangrijke objectivering: het gestelde belang moet op enigerlei vvijze in verband 
staan met het gebruik van het perceel zelf. Niet elk door de eigenaar gesteld belang wordt 
derhalve beschermd. Niet alleen moet dit belang betrekking hebben op het gebruik van 
het perceel zelf, een verdere objectivering is gelegen in het vereiste dat het moet gaan om 
een schutzwiirdiges Interesse, een beschermerswaardig belang. Het oordeel of de 
eigenaar een zodanig, redelijk belang heeft, hangt geheel af van de omstandigheden van 
het besbetreffende geval, aldus vaste Duitse rechtspraak. Algemene normen bestaan niet. 
Het oordeel over de toelaatbaarheid van het gebruik van de ruimte door de derde mag 
zich niet beperken tot een waardering van de actuele belangen van de grondeigenaar. Ook 
moet acht worden geslagen op zijn toekomstige belangen. 

4.4. Samenvatting 

De enige grondslag om de grenzen en de toelaatbaarheid van onteigening te bepalen is 
het constitutionele recht in de vorm van-artikel 14 van de grondwet. Er bestaat weliswaar 
een tweesporige rechtsbescherming - enerzijds de publielcrechtelijke weg via de 
administratieve rechtbanken tot aan het federale administratieve hof 
(Bundesverwaltungsgericht) toe en anderzijds de civielrechtelijke weg via de civiele 
rechtbanken tot aan het federale hof (Bundesgerichtshof) toe -, maar de omvang van de 
rechtsbescherming en de moeilijke afbakening tussen de inhouds- en 
beperkingsbepalingen in lid I en onteigening in lid III is door het federale constitutionele 
hof (Bundesverfassungsgericht) bepaald. 

Indien het om een onrechtmatige inbreuk op de eigendom gaat, kan bij de civiele 
rechtbank geen eis tot schadevergoeding wegens onteigening worden ingediend. Gedogen 
en liquideren (Dulden und Liquidieren) bestaat niet meer, want dateert van voor de 
inwerkingtreding van de grondwet, maar er moeten tegenmaatregelen worden genomen, 
indien de inbreuk op de eigendom weer hersteld kan worden. Dit onderscheid heeft ook 
invloed op de vraag op welke rechtsgrondslag men zich kan beroepen. Indien het een 
onrechtmatige inbreuk door een feitelijke handeling betreft (een tank ramt bijvoorbeeld 
tijdens een militaire oefening een huis, waardoor dit onbewoonbaar wordt) dient door 
terug te grijpen op de aan een onteigening gelijk te stellen inbreuk (enteignungsgleicher 
Eingriff) een vordering tot schadevergoeding uit de algemene opofferingsgedachte 
(allgemeiner Aufopferungsgedanke) van de artikelen 74 en 75 van de Einleitung 
Allgemeines Preuflisches Landrecht te worden afgeleid en kan geen beroep op artikel 14 
lid III van de grondwet worden gedaan. 
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De voorwaarden voor onteigening zijn dat onteigening alleen uit hoofde van het 
algemeen belang en in geval van voorafgaande vaststelling van de aard en omvang van de 
schadevergoeding kan plaatsvinden. 
Sinds de inwerkingtreding van de grondwet kan onteigening bij wet (wettelijke 
onteigening) en krachtens de wet (administratieve onteigening) plaatsvinden. 
Administratieve onteigeningen zijn bijvoorbeeld bestuurlijke maatregelen die op een 
wettelijke machtiging zijn gebaseerd. Oak kan onteigening bij verordening of statuut 
zoals een bebouwingsplan geschieden. Ook bestaat de mogelijkheid om een 
onteigeningscontract in de vorm van een publielcrechtelijke overeenkomst te sluiten. In 
een dergelijk onteigeningscontract komen partijen de onteigening en schadevergoeding 
overeen (daarover reeds artikelen 16, 17 en 26 van de Pruisische onteigeningswet van 11 
juni 1874; thans artikelen 110 en 111 van het Baugesetzbuch) 55.  
Er is geen algemene, voor alle deelstaten geldende onteigenings- en 
schadevergoedingswet, want dit onderwerp valt onder de concurrerende 
wetgevingsbevoegdheid van de federate staat en de deelstaten. De deelstaten hebben voor 
bun tenitoir onteigenings- en schadevergoedingswetgeving uitgevaardigd. 
Bovendien zijn er bijzondere regelingen in de federate wetgeving en die van de 
deelstaten. Indien het onderwerp niet is geregeld of er uitdruldcelijk naar de onteigenings-
en schadevergoedingswetgeving van de deelstaat wordt verwezen (zoals in artikel 41 lid 5 
van de wegenverkeerswet van Nordrhein-Westfalen of artikel 19a van de federate 
autosnelwegenwet m.b.t. de schadevergoedingsprocedure naar de onteigeningswetten van 
de deelstaten wordt verwezen), is laatstbedoelde wetgeving van toepassing. 
Voor het overige is de instantie die bevoegd is m.b.t. onteigening altijd de overheid van 
de deelstaat en in Nordrhein-Westfalen is dit de districtsregering (zie artikel 18 van de 
onteigeningswet van de deelstaat). In het Baugesetzbuch (artikel 104) is het hogere 
administratieve orgaan als onteigeningsinstantie aangewezen.. 
In Duitsland is het mogelijk dat op verzoek een voortijdige schadevergoeding kan worden 
toegekend (zie artikel 29 van de onteigeningswet van Nordrhein-Westfalen). Indien een 
vroegtijdige bezitstoewij zing plaatsvindt, dient deze door een borgsom ten bedrage van 
de te verwachten schadevergoeding te zijn gedekt (aldus bijvoorbeeld in artikel 166 
Baugesetzbuch). 
Eigendomsbeperkingen moeten duidelijk van onteigening warden onderscheiden. Voor 
dit onderscheid bestaan er niet alleen dogmatische redenen, maar de inbreuken 
verschillen naar bun rechtsgrondslag, voorwaarden en de mogelijke rechtsgang (civiel- of 
administratief- rechtelijke weg). Een niet toegestane eigendomsbeperking kan niet in een 
al dan niet rechtmatige onteigening worden getransformeerd; het gaat hier am een 
rechtsfiguur sui generis. 
Voor megaprojecten, spoorwegen, kerncentrales e.d. geldt in beginsel de 
bestemmingsplanprocedure die de procedure aanzienlijk bespoedigt. 

Daartoe: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Grundgesetz, artikel 14- Rdnr. 12 

60 



Hoofdstuk 5: FRANKRIJK 

5.1. Grondslag van onteigening 

a) 	Verdragsrechtelijke grondslag 

De Europese Conventie voor de Rechten van de Mens vormt in Frankrijk de belangrijkste 
juridische grondslag voor onteigening. 

b) 	Constitutionele grondslag 

Artikel 17 van de Franse Verklaring tot bescherming van de Rechten van de Mens van 
1789 voorziet in de bescherming van eigendom als een onschendbaar recht, tenzij er een 
wettelijk vastgelegde eis van openbaar belang (necessite publique) bestaat en een 
voorlopige en gerechtvaardigde schadevergoeding wordt toegekend. Aangezien de 
Verklaring tot bescherming van de Rechten van de Mens van 1789 onderdeel is van de 
Grondwet van 1958, 56  is de Verklaring de grondwettelijke grondslag voor het toestaan 
van de onteigening op gronden van het openbaar belang. 

De Constitutionele Raad is een onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor het 
controleren van de compatibiliteit van wetten die zijn vastgesteld door het Franse 
Parlement. Sinds 1958 valt de onteigeningsprocedure echter niet meer onder de 
verantwoordelijkheid van de wetgever, maar valt het onder de bevoegdheid van de 
uitvoerende macht. 57  Dit heeft tot gevolg dat de onteigeningsprocedures niet meer door 
de Constitutionele Raad, maar door zowel administratieve als civiele rechtbanken worden 
getoetst. 

c) 	Wettelijke grondslagen 

Artikel 545 van het Burgerlijk Wetboek van 1804 gebruikt het principe dat reeds is 
voorzien in de Verklaring tot bescherming van de Rechten van de Mens van 1789, 
alhoewel een iets andere formulering wordt gebruikt. Artikel 545 verwijst in feite naar de 
mogelijkheid om de eigendom van een ander te onteigenen op gronden van 'het openbare 
belang' (pour cause d'utilite publique) en niet, zoals vermeld in de Verklaring, op 
gronden van een openbare noodzaak (necessite publique). Dit verschil in formulering 
impliceert logischerwijze dat de beoordeling van het recht tot onteigening minder streng 
is in het kader van het Burgerlijk Wetboek van 1804. 

56  Uitspraak nr. 81-132 DC van de Grondwettelijke Raad, 16 januari 1982, OJFR 17 januari 1982 waarbij 
de Grondwettelijke Raad verklaarde dat principes die in de Franse Verklaring tot bescherming van de 
rechten van de mens staan, zoals het recht op eigendom, in overeenstemming met de beperkingen in de 
Verklaring zelf, een volledige grondwettelijke status hebben. 

57  Zie Uitspraak nr. 70-60 L van de Constitutionele Raad, 23 februari 1970, OJFR 1 maart 1970. 
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Het huidige Franse onteigeningssysteem dateert uit een Wet uit 1810 die het principe van 
een tweevoudige onteigeningsprocedure vastlegde. Enerzij ds een 
administratiefrechtelijke procedure die was gewijd aan de formele voorbereiding van de 
onteigening. Anderzijds, een civielrechtelijke procedure die betrekking had op de 
feitelijke overdracht van de eigendom aan de Onteigeningsautoriteit. Deze opsplitsing is 
vandaag de dag nog steeds van lcracht. Het Franse onteigeningssysteem is gewijzigd door 
een Verordening van 1958 en vervolgens gecodificeerd in het huidige 
Onteigeningsreglement van 1977 (Code de l'expropriation pour cause d'utilite publique). 
De Verordening van 1958 had als doel een einde te maken aan het overgrote deel van de 
specifieke onteigeningsprocedures die tot dan toe hadden bestaan (meer dan 46) en deze 
te vervangen door een unieke en allesomvattende procedure. Er bestaan echter nog steeds 
een aantal speciale procedures (zie paragraaf 2.2 hieronder). 

De onteigeningsprocedure die door de Verklaring van 1958 is vastgelegd, zoals die nu is 
gecodificeerd en gewijzigd, behelst nog steeds het Franse positieve recht. Hierbij dient 
echter wel te worden opgemerkt dat deze wetgeving zeer ruim is genterpreteerd door 
Administratieve en Civiele rechtbanken, vooral met betreklcing tot de reikwijdte van het 
begrip `algemeen belang' (zie punt 2 hieronder) en bij het aanpassen van 
onteigeningswetten aan veranderende economische factoren.' s  Derhalve vormt de 
rechtspraak een belangrijke rechtsbron voor de Onteigeningsprocedure. 

5.2. Onteigening 

Zoals hierboven reeds vermeld, is de Franse onteigeningswetgeving gebaseerd op een 
tweevoudige procedure. Enerzijds een administratiefrechtelijke procedure. Anderzijds 
een civielrechtelijke procedure. 

5.2.1. Algemene onteigeningsprocedure 

De administratiefrechtelijke procedure is vastgelegd in artikel L. 11-1 tot L. 11-8 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. Alle besluiten met betreklcing tot het eerste stadium 
vallen onder de (uiteindelijke) verantwoordelijkheid van het Administratieve 
Hooggerechtshof (Conseil d'Etat). De civielrechtelijke procedure met betrekking tot de 
feitelijke onteigening van de voormalige eigenaar van het onroerende goed, inclusief de 
vaststelling van schadevergoeding, wordt geregeld door artikel L. 12-1 tot L 12-6 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. Eventuele gerechtelijke procedures die verband houden 
met dit tweede stadium van de onteigeningsprocedure worden beslecht door het 
Hooggerechtshof. (Cour de Cassation). 

58  Zie, P. CARRIAS en F. CATALANO, "L'evolution des donnees economiques et le droit de 
l'expropriation", Dalloz, 1997, chron. nr . 39, p. 343 die de gevolgen van de economische voorzieningen 
van de onroerende goederenmarkt analyseert op grond van het aantal onteigeningsprocedures, vooral in 
Parijs, en de onteigeningsschadevergoeding die aan de onteigende persoon wordt toegekend. Bijvoorbeeld, 
de onroerend goed 'hausse' op de Parijze markt in de vroege jaren '90 leidde tot een dating, in volume, van 
36% in het aantal onteigeningsverordeningen tussen 1990 en 1996 en van 80% in de civiele 
onteigeningsuitspraken waarbij de schadevergoeding werd vastgesteld. 
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Overeenkomstig de hierboven vermelde artikelen bestaat de totale onteigeningsprocedure 
uit 4 stappen: 
• een voorlopig onderzoek voordat het administratieve besluit wordt genomen, waarbij 

het algemeen belang van een project wordt vastgesteld (enquete prealable a la 
declaration d'utilite publique); 

• een 'stuk land'-onderzoek dat zal leiden tot het administratieve besluit, waarbij de 
overdraagbaarheid wordt vastgesteld (enquete parcellaire aboutissant a l'arrete de 
cessibilite); 

• de overdracht van de eigendom, ofwel met wederzijdse instemming, ofwel door een 
gerechtelijke verordening van de rechter die verantwoordelijk is voor 
onteigeningszaken (juge de l'expropriation); 

• de vaststelling van de schadevergoeding door de rechter die verantwoordelijk is voor 
onteigening. 

a) 	Voorwaarden van onteigening 

Overeenkomstig artikel L. 11-1 van het Onteigeningsreglement van 1977 kan de 
onteigening van onroerende goederen, geheel of gedeeltelijk, of van huurrechten, (droits 
reels immobiliers) alleen worden uitgesproken: 

• mits een verklaring in het algemeen belang (declaration d'utilite publique) is 
uitgesproken na een voorlopig onderzoek, 

• mits het onroerend goed dat onteigend dient te worden is bepaald en 
• mits is gezocht naar eigenaren, huurders en andere belanghebbenden. 

Opmerking verdient dat de Franse wetgeving niet het principe van schadevergoeding 
voor de onteigende persoon als een onafhankelijk criterium vastlegt, hoewel dit wel in de 
Franse Grondwet is vastgelegd. (zie boven, sub 1.b.). Dit houdt in dat de eigenaar van 
het onroerende goed zelf moet aantonen dat hij in aanmerking komt voor 
schadevergoeding. In de praktijk is dit echter altijd mogelijk voor de eigenaar of andere 
belanghebbende, zoals een huurder, aangezien het Bestuur wettelijk verplicht is het 
publiek, voor het voorlopig onderzoek en voor het `stuk land'-onderzoek. (zie hieronder, 
sub 2.1.b), te informeren. 

De eerste en belangrijkste voorwaarde voor onteigening is de verplichting een verklaring 
in het algemeen belang uit te vaardigen. In principe is deze verklaring opgenomen in een 
Besluit dat door de Minister-president of een aantal ministers is aangenomen, na 
verplichte raadpleging van het Administratieve Hooggerechtshof (decret en Conseil 
d'Etat), in overeenstemming met artikel L. 11-2 van het Onteigeningsreglement• 59  Het 

59  De verklaring in het algemeen belang dient deze vorm te hebben: 
- Als een negatief oordeel is uitgesproken door de commissaris die verantwoordelijk is voor het 

voorlopig onderzoek of 
- Als het betrokken project betrekking heeft op het aanleggen van een luchthaven, een snelweg, 

bevaarbare geulen die langer dan 5 km zijn, spoorwegen, gastransportnetwerken of energie of nucleaire 
fabrieken. 
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doe! van deze verklaring is om het geografische bereik van de onteigening te bepalen en 
het publiek te informeren over het beoogde project. 

De definitie van "verklaring in het • algemeen belang" wordt in het 
Onteigeningsreglement niet gegeven, en wordt daarom op een 'case by case' basis door 
het Administratieve Hooggerechtshof vastgelegd. In feite maakt het Administratieve 
Hooggerechtshof een afweging, waarbij de voordelen van een beoogd project door de 
Onteigeningsautoriteit worden vergeleken met de gevolgen die dit project zou kunnen 
hebben voor de particuliere eigendom of andere algemene belangen zoals het milieu of 
de openbare veiligheid (zaak van de Conseil d'Etat, 28 mei 1971, "Vale Nouvelle Est", 
Rapporten CE, p. 409). 60  Zoals hieronder onder sub b) zal worden uitgelegd, kan de 
verklaring in het algemeen belang alleen worden uitgesproken als een voorlopig 
onderzoek is uitgevoerd. 

De tweede en derde voorwaarde hebben betrekking op de precieze identificatie van het te 
onteigenen onroerend goed en de betrokken personen. Deze fase is een aanvulling op de 
verklaring in het algemeen belang en stelt het geografische bereik van de operatie, zoals 
hierboven aangegeven, vast. Zoals hieronder weergegeven, wordt deze fase 
onderverdeeld in twee verschillende, reeds genoemde, operaties, d.w.z. het `stuk land' 
onderzoek en het besluit waarbij de overdraagbaarheid van de eigendom wordt 
vastgesteld. 

b) 	Aard en inhoud van de procedure 

De administratieve fase van de onteigeningsprocedure begint met een verplicht 
voorlopig onderzoek dat resulteert in de formele verklaring in het algemeen belang. Het 
doel van het voorlopig onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het ontworpen om een 
maximaal aantal natuurlijke en rechtspersonen te infonneren en hen het recht te geven 
opmerlcingen of gegevens in te dienen bij de Onteigeningsautoriteit. Anderzijds heeft het 
tot doel de aard van het algemeen belang van een specifiek project te omschrijven. Het 
verzoek kan worden getoetst door een administratieve rechter. 

De Onteigeningsautoriteit wordt niet gedefinieerd of genoemd in Artikel L. 11-1 van het 
Onteigeningsreglement, maar deze autoriteit behelst alle openbare lichamen, zowel de 
Staat en districten, evenals natuurlijke personen aan wie via concessieovereenkomsten 

Bij een positief oordeel van de commissaris die verantwoordelijk is voor het voorlopig onderzoek, dat geen 
betrekking heeft op bovengenoemde projecten, zal een eenvoudig besluit van de minister of lokale overheid 
(arrete ministdriel ou prefectoral) voldoende zijn. 

60 In de zaak Ville Nouvelle Est, bepaalde het Administratieve Hooggerechtshof dat een project in het 
algemeen belang kan worden verklaard zolang de inbreuk op het prive eigendom, de financiele kosten en 
ten slotte de problemen die ermee gepaard gaan m.b.t. de sociale orde, niet excessief zijn in vergelijking 
met het belang van dit project voor de gemeenschap. Zie ook recentelijk de zaak Conseil d'Etat, 1 juli 
1998, SC/ Simian, req. Nr. 155 864 waarbij het Administratieve Hooggerechtshof verklaarde dat de 
voordelen in het algemeen belang van de totstandkoming van een gemeentelijke voorraadbedrijf voor 
mineraalolie voorrang Icrfigt boven het ongemak ervan met betreklcing tot de bescherming van het milieu, 
de veiligheid van vervoer en het ongemak voor prive eigendommen. 
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(contrats de concession), een pakket regulerende bevoegdheden is toegekend. Deze 
concessieovereenkomst is een specifiek kenmerk van het Franse Administratieve Recht. 
De regering delegeert middels deze contracten (bijvoorbeeld concessies voor openbare 
werken voor de aanleg van snelwegen) tegen een vergoeding, de uitvoering van diensten 
die voor private ondememingen van algemeen economisch belang zijn, waarbij 
laatstgenoemde partij regulerende functies kan uitoefenen om zijn opdracht uit te voeren 
Deze functies kunnen o.a. bestaan uit onteigeningsbevoegdheden. 

In de praktijk begint dit voorlopig onderzoek met het indienen van een 
onderzoeksdossier (dossier d'enquete) door de Onteigeningsautoriteit bij de 
Vertegenwoordiger van de Staat in het betrokken gebied (Prefet), conform artikel R. 11- 
3 van het Onteigeningsreglement van 1977. De inhoud van dit dossier zal afhangen van 
de aard van het beoogde project (dat betrekking kan hebben op de verkrijging van 
onroerende goederen of alleen werken of belangrijke stedelijke planning projecten), 
maar zal altijd een kennisgeving met toelichting, een omschrijving van de werken en hun 
toestand, de redenen voor het project en een geschatte begroting bevatten. Deze 
documenten worden allemaal volledig vermeld in artikel R. 11-3 en R. 11-4 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. De administratieve rechter zal controleren of al deze 
documenten in het onderzoeksdossier aanwezig zijn. 

De Prefet neemt op basis van het aan hem voorgelegde onderzoeksdossier het besluit een 
voorlopig onderzoek in te stellen (arrete d'ouverture d'enquete). De Prefet is niet 
verplicht een dergelijk besluit te nemen. In geval van een weigering kan deze worden 
aangevochten voor de administratieve rechter, in tegenstelling tot het besluit om een 
voorlopig onderzoek in te stellen (zie, zaak van de Conseil d'Etat, 23 januari 1970, Neel, 
Rapporten CE, p. 44). Het besluit om een voorlopig onderzoek in te stellen heeft tot 
gevolg dat een commissaris, die onafhankelijk is van de Onteigeningsautoriteit, zal 
worden benoemd, die verantwoordelijk zal zijn voor het voorlopig onderzoek (artikel 
R.11-4, 11-5 en 11-6 van het Onteigeningsreglement van 1977). Het besluit vermeldt 
ook het onderwerp en de duur van het voorlopig onderzoek, dat minimaal 15 dagen moet 
duren, en vermeldt waar het publiek het onderzoeksdossier kan inzien. Het besluit wordt 
in lokale lcranten en op officiele aankondigingen in de betrokken gemeenten 
gepubliceerd, conform specifieke in regels vastgestelde termijnen. Als het voorlopig 
onderzoek achter de rug is, zal het onderzoek, na het rapport van de commissaris, 
officieel worden afgesloten door een besluit van de Prefet. Vanaf dit tijdstip dient de 
termijn te worden berekend voor het uitbrengen van een verklaring in het algemeen 
belang. 

Conform artikel L. 11-5 van het Onteigeningsreglement van 1977 dient de verklaring in 
het algemeen belang (declaration d'utilite publique) binnen een jaar na de afsluiting van 
het openbaar onderzoek te zijn genomen. Deze termijn kan echter met een termijn van 6 
maanden worden verlengd indien de verklaring bij Besluit van het Administratieve 
hooggerechtshof moet worden uitgevaardigd. Indien het Besluit niet binnen deze termijn 
wordt aangenomen, moet de totale procedure vanaf het begin worden herhaald. De 
geldigheid van de verklaring in het algemeen belang is afhankelijk van het feit of het is 
afgestemd op het project dat is ingediend bij het voorlopig onderzoek. Zoals hierboven 
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aangegeven, wordt de verklaring bij Besluit aangenomen na raadpleging van het 
Administratieve hooggerechtshof (principe) of bij Ministerieel Besluit of een besluit van 
de Prejet. De verklaring hoeft niet een specifieke vorm te hebben, maar het dient ofwel 
in het Staatsblad van de Franse Republiek 6I  of in lokale kranten62  te worden 
gepubliceerd. De verklaring vermeldt de tijdsduur waarbinnen de onteigeningsprocedure 
moet hebben plaatsgevonden. Deze termijn bedraagt maximaal 5 jaar voor verklaringen 
die bij ministerieel besluit worden genomen of door de Prefet, die echter door een 
nieuwe verklaring met 5 jaar kan worden verlengd, veer de afloop van de eerste termijn 
(artikel L. 11-5, II van het Onteigeningsreglement van 1977), en in alle andere gevallen 
meestal 10 jaar. 

Een van de rechtsgevolgen van de verklaring in het algemeen belang is dat de verklaring 
de feitelijke onteigening mogelijk zal maken, zonder evenwel de eigendom van het 
onroerende goed over te dragen. Dit impliceert dat de private eigenaar op zijn onroerend 
goed nog steeds werken kan verkopen of realiseren tot het moment dat de verordening 
tot onteigening wordt uitgesproken of de wederzijdse instemming tussen de 
Onteigeningsautoriteit en de eigenaar; (zie sub 2.1 c met betrekking tot deze begrippen). 
Een ander gevolg is dat er geen verplichting bestaat jegens het Bestuur om de 
onteigeningsprocedure voort te zetten. Het derde gevolg is dat de onteigende persoon 
geen legitieme verwachting kan koesteren dat de verklaring in het algemeen belang zal 
worden uitgevoerd. De onteigende persoon kan echter een jaar na de publicatie van de 
verklaring een formele kennisgeving naar de Onteigeningsautoriteit sturen, waarin hij de 
autoriteit overeenkomstig artikel L. 11-7 van het Onteigeningsreglement van 1977, 
verzoekt binnen twee jaar over te gaan tot de -  verwerving van het onroerend goed. 

Het `stuk land' onderzoek (enquete parcellaire) dat leidt tot het besluit waarbij de 
overdraagbaarheid van de eigendom wordt vastgesteld, (acte de cessibilite) behelst het 
tweede deel van de administratieve fase. Zoals reeds vermeld, is het doel van het 'sulk 
land' onderzoek om vast te stellen wat het te onteigenen onroerend goed feitelijk is en 
derhalve de eigenaren en andere belanghebbenden ervan te onteigenen. Het `stuk land' 
onderzoek kan ofwel gelijktijdig met, ofwel na bovengenoemd voorlopig onderzoek 
plaatsvinden. 

Artikel R. 11-19 van het Onteigeningsreglement van 1977 vermeldt de inhoud van het 
stuk land' onderzoeksdossier, dat door de Onteigeningsautoriteit is vastgesteld en aan de 

Prefet is gezonden. Het dossier dient een gedetailleerde plattegrond te bevatten van het te 
onteigenen onroerend goed en een nauwkeurige lijst van de eigenaren van elk te 
onteigenen onroerend object. De procedurele regels die van toepassing zijn op het `stuk 
land' onderzoek zijn vergelijkbaar met bovengenoemde regels die betrekking hebben op 
het voorlopig onderzoek en met het administratieve besluit, waarbij het onderzoek wordt 
geopend. Dit besluit wordt binnen het Franse Administratieve Recht als een 
"voorbereidend" besluit gekwalificeerd, en staat derhalve niet open voor beroep, 
vergelijkbaar met het besluit, waarbij het onderzoek wordt geopend (zie, zaak van de 

61  Als het betrekking heeft op een besluit dat aangenomen is na raadpleging van het Administratieve 
hooggerechtshof of een Ministerieel besluit.. 
62  Als het betrekking heeft op een besluit aangenomen door de Prefet. 
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Conseil d'Etat, 27 januari 1967, Binet, Rapporten CE, p. 46). In tegenstelling tot het 
voorlopig onderzoek, dient het `stuk land' onderzoek elke eigenaar van een te onteigenen 
onroerend goed te informeren conform artikel R. 11-22 en R. 11-23 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. Bovendien dient het stuk land' onderzoeksdossier in 
de gemeente die bij de onteigeningsoperatie is betrokken, geraadpleegd te kunnen 
worden. Het onderzoek wordt onder de verantwoordelijkheid van een commissaris, 
d.m.v. hoorzittingen en onderzoeken ter plaatse, uitgevoerd. 

Op basis van het dossier neemt de Prefet zijn besluit waarbij de overdraagbaarheid van de 
eigendom wordt vastgesteld conform artikel L. 11-8, R. 11-28 en R. 11-29 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. Dit besluit bepaalt de lijst van onroerende objecten die 
onder de onteigeningsprocedure vallen, de eigenaren ervan, de huurders en andere 
belanghebbenden. Dit besluit kan worden aangevochten voor de administratieve 
rechter. 63  Het besluit dat de overdraagbaarheid vaststelt dient binnen 6 maanden na 
aanname ervan bij de rechter te worden ingediend die belast is met de vaststelling van de 
onteigening. 

c) 	Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 

De civielrechtelijke fase van de onteigeningsprocedure vangt aan met de verordening van 
de rechter die belast is met de onteigening. Naast de verordening van de rechter tot 
onteigening, kunnen de Onteigeningsautoriteit en de onteigende perso(o)n(en) voor de 
gehele onteigeningsprocedure of zelfs na de verklaring in het algemeen belang, een 
regeling in der minne treffen. In het laatste geval moet de eigendomsoverdracht de 
schadevergoeding vaststellen. 

De rechter die belast is met de onteigening maakt deel uit van de Rechtbank van Eerste 
Instantie van het gewest (departement) waar het onroerend goed is gelegen. Artikel R. 
12-2 van het Onteigeningsreglement van 1977) bepaalt dat de rechter belast met 
onteigeningszaken binnen 8 dagen na de ontvangst van het besluit van 
overdraagbaarheid, een verordening dient uit te brengen die de feitelijke overdracht van 
het onroerend goed vaststelt. Niet-naleving van deze termijn van 8 dagen zal de 
verordening niet nietig maken, tenzij het de onteigende persoon benadeelt. 64  Deze 
verordening kan alleen worden uitgevaardigd als het dossier dat bij de rechter is 
ingediend compleet is. De rechter kan alleen de `externe formaliteiten' van het dossier 
controleren, maar kan niet de juistheid van de administratieve besluiten zoals de 
verklaring in het algemeen belang of het besluit tot verklaring van overdraagbaarheid 
beoordelen, aangezien hij verplicht is het principe van de scheiding van de civiele en 
administratieve rechter na te leven. Dit principe impliceert dat zelfs indien 
administratieve stappen zijn ondernomen tegen de verklaring in het algemeen belang, de 
rechter verplicht zal zijn de verordening tot onteigening uit te vaardigen. Echter, als de 

63  Alleen personen die direct betrokken zijn bij deze wet, d.w.z. eigenaren die wel (of niet) in de wet 
worden vermeld of huurders, mogen gerechtelijke stappen nemen tegen de geldigheid van deze wet, zie 
bijv. Zaak van de Conseil d'Etat, 7 mei 1975, Tronel-Peyroz, rapporten CE, p. 293. 

" Zaak van de Hoge Raad (Cour de Cassation), 2 juli 1974, JCP 1974, II n° 18147. 
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administratieve rechter de verklaring in het algemeen belang nietig heeft verklaard, zal de 
civielrechtelijke verordening tot onteigening geen rechtsgrond meer hebben, waardoor 
deze niet zal kunnen worden uitgevaardigd. 

De verordening dient de feitelijke Onteigeningsautoriteit te noemen, de te onteigenen 
personen en onroerende objecten; deze personen dienen hiervan op de hoogte te worden 
gebracht door de Onteigeningsautoriteit. Het rechtsgevolg van de verordening tot 
onteigening is de onmiddellijke overdracht in eigendom, zelfs in gevallen van een beroep 
volgens artikel L. 12-2 van het Onteigeningsreglement van 1977 en het verval van alle 
huurrechten of persoonlijke rechten (huurovereenkomsten). 

d) 	Besluitvorming 	schadevergoeding 

De onteigende persoon kan nog steeds gebruik maken van het onroerend goed totdat de 
Onteigeningsautoriteit de financiele schadevergoeding voor de onteigeningsoperatie heeft 
betaald. Conform artikel L. 13-20 van het Onteigeningsreglement van 1977 zal de 
vergoeding in principe bestaan uit een geldsbedrag. Het Onteigeningsreglement van 1977 
voorziet echter ook in een aantal situaties waarbij de vergoeding in natura kan worden 
uitbetaald. Hierbij kan worden gedacht aan groothandelaren of valcmannen die geen 
eigenaar zijn van het onteigende goed of bedrijf en huurders onder de specifieke 
Huisvestingswetgeving van 1948, die het recht hebben andere huisvesting te eisen van de 
Onteigeningsautoriteit. 

De vaststelling van de financiele schadevergoeding voor de onteigening behelst de laatste 
fase van de onteigeningsprocedure, zij het dat de vergoeding tijdens de gehele procedure 
kan worden vastgesteld. Behalve een minnelijke schiklcing vereffening tussen partijen 
conform artikel L. 13-1 van het Onteigeningsreglement van 1977, is de rechter belast met 
de onteigening verantwoordelijk voor de vaststelling van de schadevergoeding die aan de 
te onteigenen personen zal worden betaald. 

Deze fase is tweeledig. Enerzijds zal de Onteigeningsautoriteit alle belanghebbenden 
informeren over haar schadevergoedingsvoorstel en deze uitnodigen hun 
schadevergoedingsbedrag te noemen in overeenstemming met artikel L. 13-2 en 13-3 van 
het Onteigeningsreglement van 1977. 65  Anderzijds kan iedere persoon die betrokken is 
bij de onteigening conform artikel L. 13-4 van het Onteigeningsreglement van 1977 in 
gevallen waarbij geen minnelijke schildcing is bereikt zich via een aangetekend schrijven 
tot de rechter wenden die belast is met de onteigening. De procedure voor de rechter is 
contradictoir. 

Krachtens artikel L. 13-6 en L. 13-7 van het Onteigeningsreglement van 1977 moet de 
beslissing van de rechter onderscheid maken tussen de principale schadevergoeding en de 

65 Benadrukt zij dat conform artikel L. 11-7 van het Onteigeningsreglement, de onteigende persoon het 
recht heeft de Onteigeningsautoriteit te dwingen zijn/haar voormalig onroerend goed te kopen, zolang de 
verklaring in het algemeen belang gepubliceerd is en een jaar voorbij is gegaan sinds deze publicatie. Zie 
hierboven punt 2.1.b. 
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additionele schadevergoeding, die dienen te worden toegekend aan de belanghebbenden 
(eigenaar, verhuurder, huurder), waarbij hun verschillende status met betrekking tot het 
onroerend goed, in aanmerking dient te worden genomen. De financiele 
schadevergoeding dient in ieder geval het integrale gedeelte van het nadeel dat het gevolg 
is van de onteigening te dekken, mits de schade direct, materieel en veroorzaakt is door 
de onteigening conform artikel L. 13-13 van het Onteigeningsreglement van 1977 .66  

De schatting van de prijs van het onroerend goed is ook een taak van de rechter belast 
met de onteigening. In principe dient de rechter zelf een deskundige terzake te zijn en niet 
te vertrouwen op externe deskundigen conform artikel R. 13-28 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. Dit houdt bijgevolg in dat de rechter het onroerend 
goed zelf dient te bezoeken en alle hoorzittingen die hem kunnen helpen bij de 
vaststelling van de waarde van het onroerend goed, conform artikel R. 13-30 van het 
Onteigeningsreglement van 1977 dient bij te wonen. 

Artikel L. 13-5 van het Onteigeningsreglement van 1977 stelt dat de prijs in principe zal 
worden vastgesteld conform de bestaande gebmikswaarde van het goed ten tijde van de 
verordening, in eerste instantie op basis van het effectieve gebruik een jaar voor de 
aanvang van het voorlopig onderzoek. 67  Aangezien de feitelijke onteigening een aantal 
jaren na de schatting van de waarde van het onroerend goed kan worden uitgevoerd, 
hebben een aantal onteigende eigenaren een additionele schadevergoeding verzocht. 68  Dit 
wordt echter krachtens artikel L. 13-15 in drie verschillende gevallen uitgesloten. 
Waardevermeerderingen kunnen niet in aanmerking worden genomen na de peildatum 
(een jaar voor de aanvang van het voorlopig onderzoek) als deze het gevolg zijn van: 

• De vermelding van werken of bedrijvigheden die vallen onder de verklaring in het 
algemeen belang; 

• Het vooruitzicht van wijzigingen van de regels m.b.t. het gebruik van het land; 
• De totstandkoming, drie jaar voor het voorlopig onderzoek, van openbare werken in 

een gemeente waar het onroerend goed is gevestigd. 

In de praktijk is de vraagprijs van onteigende personen 3 tot 7 maal hoger dan het aanbod 
dat door de Onteigeningsautoriteit wordt gedaan en de vaststelling van de 

66  De waardebepaling en toepassing van deze criteria hebben een uitgebreide jurisprudentie tot gevolg 
gehad, die moeilijk samen te vatten en te systematiseren is, vooral met betreklcing tot het causaal verband 
tussen het verlies en de onteigening. Over het algemeen wordt aangenomen dat het causaal verband nauw 
dient te zijn (dus een eigenaar kan geen schadevergoeding krijgen voor gederfde toekomstige huur, of voor 
de verwachtte werkzaamheden die op zijn land zullen worden uitgevoerd door de Onteigeningsautoriteit of 
door de onteigening als zodanig). Het materiele verlies plaatsen de Franse rechtbanken tegenover het 
morele of immateriele verlies dat door de onteigening is veroorzaakt en dat niet kan worden vergoed 
(verlies van gezinswoning bijvoorbeeld) 

67  Deze regel heeft alleen betrekking op onroerende goederen, maar niet op land met een bouwbestemming 
waarop de regels van artikel L. 13-15, II betrekking hebben. 

68  Niettegenstaande hun recht dat is vastgelegd in artikel L. 11-7 van het Onteigeningsreglement, waarbij de 
Onteigeningsautoriteit een jaar na de publicatie van de verklaring in het algemeen belang kan worden 
verzocht hun onroerend goed te kopen. 
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schadevergoeding, inclusief de additionele schadevergoeding, is 54% hoger dan het 
oorspronkelijke aanbod dat door de Onteigeningsautoriteit is gedaan. (gegevens 
afkomstig van F. Catalano, "Le role du juge de l'expropriation", in 
htpp://www.foncier.org/articles/76/76Catalano.htlm  (bezocht op 3/03/2000)). 

e) 	Mogelijkheden van bezwaar en beroep 

Zoals hierboven weergegeven, hangen de (gerechtelijke) beroepsmogelijkheden tegen de 
onteigening van de volgende factoren af: 

• Ten eerste, van de aard van de documenten die aangevochten kunnen worden, d.w.z. 
deze documenten dienen te bestaan uit besluiten/beslissingen in de zin van de Franse 
administratiefrechtelijke- of civielrechtelijke procedure.; 

• Ten tweede, van de administratiefrechtelijke of civielrechtelijke aard van de 
besluiten, wat beslissend is voor welke rechtbanlc de besluiten moeten worden 
aangevochten. 

• Ten derde, van de mate van de beroepsformaliteiten die in het Onteigeningsreglement 
van 1977 zijn vastgelegd. 

Administratieve procedure 
Tijdens de administratieve fase is geen beroep mogelijk tegen de besluiten van de 
Openbare autoriteit om het voorlopig onderzoek 69  en het `stuk land' onderwek in te 
stellen. Deze besluiten behelzen geen besluiten in de zin van het administratief recht, 
maar slechts voorbereidende besluiten. 

Beroep  is mogelijk tegen het besluit tot verklaring in het algemeen belang en het besluit 
waarbij de eigendom overdraagbaar wordt verklaard." Afhankelijk van het openbare 
lichaam dat deze besluiten neemt, (minister of Pre'fet) dient een gerechtelijke procedure 
te worden ingesteld voor het Administratieve Hooggerechtshof of de Administratieve 
Rechtbanken. Beroep tegen bovengenoemde besluiten dient, conform de normale 
administratieve termijnen, twee maanden na de publicatie of kennisgeving van de 
besluiten te worden ingesteld. 

Civiele procedure 
Tijdens de civielrechtelijke fase kan alleen voor het Hooggerechtshof (Cour de 
Cassation) binnen 15 dagen na de vaststelling ervan, inhoudelijk beroep worden ingesteld 
tegen de verordening tot verklaring van de overdracht van de eigendom die is 
uitgevaardigd door de rechter die is belast met onteigening. Beroep kan tevens binnen 15 
dagen na kennisgeving van het oordeel voor het Hof worden ingesteld tegen de 

69 	i Er s hierboven reeds gezegd dat in tegenstelling tot het besluit om het openbaar onderzoek in te stellen, 
een verwerping uitgegeven door de Prefet om het in te stellen binnen twee maanden na de kennisgeving 
van een dergelijke verwerping kan worden aangevochten voor de administratieve rechtbanken. 

Als binnen twee maanden geen direct beroep is ingesteld tegen de verklaring in het algemeen belang, 
kunnen belanghebbenden de rechtsgeldigheid ervan nog steeds indirect aanvechten door gerechtelijke 
stappen te nemen tegen het besluit tot verklaring van de overdraagbaarheid van de eigendom (exception 
d'illegalite)voor de administratieve rechter. 
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vaststelling van de schadevergoeding door de rechter belast met de onteigening, en 
vervolgens voor het Hooggerechtshof in overeenstemming met artikel L. 13-21 en L. 13- 
25 van het Onteigeningsreglement van 1977. 

De vernietiging van een van bovengenoemde administratieve besluiten door de 
Administratieve rechter heeft rechtsgevolgen voor de rechtsgeldigheid van de verdere 
civielrechtelijke besluiten, die worden genomen door de rechter belast met de 
onteigening. Wanneer de verklaring in het algemeen belang nietig wordt verklaard en een 
beroep wordt ingesteld bij het Hooggerechtshof tegen de verordening van de rechter 
belast met de onteigening, zal het Hooggerechtshof verplicht zijn de verordening nietig te 
verklaren. 71  Een andere situatie is die waarbij de verklaring in het algemeen belang nietig 
wordt verklaard en geen beroep is ingesteld tegen de verordening van de rechter belast 
met de onteigening. In dat geval zal de verordening zijn rechtsgeldigheid behouden en de 
onteigening worden uitgevoerd.. 72  

Duur van de procedure 

De duur van de onteigeningsprocedure is afhankelijk van de snelheid waarmee de 
Onteigeningsautoriteit de onteigening uitvoert, zonder rekening te houden met de 
mogelijlcheden die partijen hebben de procedure te vertragen door de besluiten voor de 
nationale rechter aan te vechten. 

Als wij kijken naar het wettelijke tijdsbestek dat is neergelegd in het 
Onteigeningsreglement van 1977 bedraagt de kortste procedure voordat de feitelijke 
onteigening kan worden vastgesteld, ongeveer 2 tot 8 maanden; dit hangt af van de 
snelheid waarmee de openbare lichamen het dossier indienen bij de rechter die is belast 
met de onteigening. Deze schatting is gebaseerd op de volgende berekeningen: 

Het voorlopig onderzoek duurt 16 dagen en de verklaring in het algemeen belang kan 
binnen 15 dagen worden verkregen na de bevindingen van het voorlopig onderzoek. Het 
`stuk land' onderzoek duurt 15 dagen en het besluit tot verklaring van de 
overdraagbaarheid van de eigendom: 15 dagen na de bevindingen van het stuk land' 
onderzoek. 
Aangezien deze 4 fasen kunnen worden samengevoegd, zal de snelste procedure 
ongeveer 1 maand in beslag nemen. In ieder geval dient de verklaring in het algemeen 
belang binnen een jaar na het einde van het voorlopig onderzoek te zijn aangenomen (hier 
kan 6 maanden bij worden opgeteld als de verklaring moet worden genomen na 
raadpleging van het Administratieve hooggerechtshof ). 

71 Zaak van de Cour de Cassation, 12 december 1972, Maine de Carpentras, Bull. Civ. III, p. 499. 

72  Zaak van de Cour de Cassation, 15 december 1975, Torris, Bull. Civ. III, p. 284. Hoewel deze uitspraak 
onderwerp is geweest van veel kritiek vanwege het felt dat het oneerlijk zou zijn, is het desalniettemin 
rechtsgeldig. 
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Het indienen van het dossier bij de rechter belast met de onteigening vindt binnen 6 
maanden plaats na de goedkeuring van het besluit tot verklaring van de 
overdraagbaarheid, en de verordening tot onteigening door de rechter geschiedt binnen 8 
dagen na de ontvangst van het dossier en de vaststelling van de prijs. 

Onteigening kan derhalve zeer snel plaatsvinden, zij het dat de eigendom van het 
onteigend onroerend goed alleen zal warden toegestaan na de feitelijke betaling van de 
schadevergoeding (artikel L. 15-1 van het Onteigeningsreglement van 1977). Binnen een 
termijn van een maand na een dergelijke betaling dient de eigenaar of de persoon die het 
onroerend goed bewoonde, de plaats te hebben verlaten. 

Het Onteigeningsreglement van 1977 voorziet echter in urgentieprocedures waarbij de 
Onteigeningsautoriteit het onroerend goed in bezit mag nemen mits een voorlopige 
schadevergoeding is betaald (artikel L. 15-6 en L. 15-7 van het Onteigeningsreglement 
van 1977). Dit is het geval als belangrijke werken zoals snelwegen of 
spoorweginfrastructuren dreigen te worden vertraagd door de inbezitneming van nog niet 
bebouwde onroerende goederen (artikel L. 15-9 van het Onteigeningsreglement van 
1977)• 73  Na alle belanghebbenden te hebben gehoord, zal de rechter die belast is met de 
onteigening de voorlopige schadevergoeding vaststellen en de Onteigeningsautoriteit 
toestaan het onroerend goed in bezit te nemen. Tegen dit besluit kan alleen bij het Cour 
de Cassation beroep worden ingesteld. 

In elk geval kan, zoals hierboven aangegeven, de uitvoering van de onteigening minimaal 
een jaar na de aamlame van de verklaring in het algemeen belang plaatsvinden op 
verzoek van de onteigende persoon (artikel L. 11-7 van het Onteigeningsreglement van 
1977). Onteigeningen dienen in principe maximaal 5 jaar na de verklaring in het 
algemeen belang plaats te vinden. Zoals hierboven vermeld, kan deze periode echter met 
5 jaar worden verlengd en uiteindelijk nogmaals bij besluit na raadpleging van het 
Administratieve hooggerechtshof worden verlengd, conform artikel L. 11-5 van het 
Onteigeningsreglement van 1977. 

Eventuek wetswijzigingen in voorbereiding 

Volgens onze informatie zijn in de huidige wetgeving geen ingrijpende wetswijzigingen 
voorzien. Men dient echter wel rekening te houden met de publicatie van een rapport van 
het Administratieve hooggerechtshof in 1999 met betreklcing tot het begrip algemeen 
belang (rutilite publique)74  hetgeen in de komende jaren zou kunnen leiden tot 
voorstellen met betreklcing tot de gevolgen van de verklaring in het algemeen belang. 

73  In al deze gevallen Went de inbezitname door het besluit te worden vastgesteld, waarbij het oordeel van 
het Administratieve hooggerechtshof dwingend is. Deze procedure is gebruikt voor de Olympische 
Winterspelen van Albertville in 1992. 
74  Conseil d'Etat, L 'utihtd pubhque aujourd'hui, La Documentation francaise, collection Etudes du Conseil 
d'Etat, Parijs, 1999. 
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5.2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 

In overeenstemming met de laatste Titel van het Onteigeningsreglement van 1977, zijn 
specifieke bepalingen van toepassing op onteigeningsoperaties met een specifiek 
karakter. De uitzonderingen op bovengenoemde onteigeningsprocedures hebben 
betrekking op de administratieve fase of de civiele fase, en soms op beide. 

Specifieke onteigeningsprocedures 
Specifieke onteigeningsprocedures worden geregeld in ad hoc wetgeving. 75  De volgende 
Ad hoc wetgeving voorziet in specifieke onteigeningsprocedures: 

• Wet van 31 december 1913 met betrekking tot historische monumenten (OJFR, 4 
januari 1914); 

• Wet van 2 mei 1930 met betreldcing tot de bescherming van natuurmonumenten en 
plaatsen met een artistiek, historisch, wetenschappelijk of legendarisch karakter 
(OJFR, 4 mei 1930); 

• Wet nr. 70-612 van 10 juli 1970 ter bevordering van het slopen van ongezonde 
woonruimte of huisvesting (habitat insalubre) (OJFR, 12 juli 1970, P.  6543). 

• Wet nr. 76-1022 van 10 november 1976 met betrekking tot de aanleg en de 
bescherming van gezinstuinen (OJFR, 11 november 1976, p. 6539); 

• Wet nr. 83-630 van 12 juli 1983 met betrekking tot de democratisering van 
voorlopige openbare onderzoeken en de bescherming van het milieu (OJFR, 13 juli 
1983, p. 7563). 

De wet van 1913 met betrekking 'tot historische monumenten, die is uitgewerkt in 
daaropvolgende regelingen, voorziet in de mogelijkheid dat het Ministerie van Cultuur 
een onteigeningsprocedure kan instellen tegen een eigenaar van een historisch 
monument, die de vereiste beschermingsmaatregelen niet heeft genomen waardoor het 
onroerend goed aanzienlijk is beschadigd, conform artikel 9-1 van de Wet van 13 
december 1913. Er bestaat noch een voorlopig onderzoek, noch een formele verklaring in 
het algemeen belang. De procedure is snel, aangezien de kermisgeving van het besluit van 
de Minister om de onteigening in te stellen, die aan de eigenaar is gestuurd, binnen een 
maand moet worden uitgebracht. Dit geschiedt door de aanvaarding door de eigenaar van 
de schadevergoeding. Nadat het voorstel naar de Prefet is doorgestuurd, dient het 
verantwoordelijke Ministerie binnen 6 maanden een definitief besluit te nemen. Er kan 
bij het Administratieve hooggerechtshof beroep worden aangetekend tegen het Besluit 
van het Ministerie, en de rechter belast met de onteigening zal de schadevergoeding 
vaststellen. 

De Wet van 1930 met betrekking tot natuurmonumenten verschilt alleen van de normale 
onteigeningsprocedure doordat het Ministerie belast met Culturele Zalen dient te worden 

75  Opgemerkt dient te worden dat conform artikel L. 11-3 van het Onteigeningsreglement, een voorlopig 
onderzoek niet van toepassing is op onteigeningen voor geheime werken die betreklcing hebben op de 
nationale veiligheid, in tegenstelling tot de normale procedure. De Minister-President vaardigt, in 
overeenstemming met het oordeel van een specifieke commissie, de verklaring ten algemene nutte uit. 
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geraadpleegd m.b.t. een eventueel voorlopig onderzoek dat kan leiden tot een verklaring 
in het algemeen belang van de onteigening conform artikel 13 van de Wet van 2 mei 
1930. 

De Wet van 1970 met betrekking tot ongezonde woonruimte of huisvesting verschilt op 
verschillende wijzen van de normale onteigeningsprocedure. Het doel van de onteigening 
kan alleen bestaan uit de constructie van gebouwen of stedelijke projecten met een 
collectief belang. De verklaring in het algemeen belang wordt altijd door de Prelet 
genomen op gronden dat de woonruimte onbewoonbaar wordt verklaard conform het 
Volksgezondheidsreglement. Voorlopige onderzoeken en `stuk land' onderzoeken zijn 
niet nodig. De verklaring in het algemeen belang dient in het bijzonder melding te maken 
van de voorstellen voor nieuwe woonruimte die gedaan zijn aan de personen die in het 
onroerend goed wonen76  en de voorlopige schadevergoeding voor de landeigenaren 
vaststellen. De prijs van de woonruimte wordt alleen berekend aan de hand van het land, 
aangezien de woonruimte onbewoonbaar is verklaard en derhalve geen echte waarde 
heeft. De Prelet is verplicht de onteigeningsprocedure binnen een maand na de 
inbezitneming in gang te zetten, in overeenstemming met de normale 
onteigeningprocedure (verordening tot onteigening en schadevergoeding vastgesteld door 
de rechter belast met onteigening). 

De Wet van 1976 met betreklcing tot gezinstuinen verschilt alleen van de normale 
procedure op het punt van de schadevergoeding die wordt betaald aan de eigenaren van 
dergelijke tuinen, als deze verenigingen zijn. De Wet voorziet in de mogelijkheid om, op 
verzoek van de vereniging, de Onteigeningsautoriteit vergelijkbare tuinen aam te bieden. 
Dit is een uitzondering op de regel die bepaalt dat de vergoeding in geld dient te worden 
uitbetaald. 

De Wet van 1983 met betrelcking tot de democratisering van voorlopige onderzoeken en 
de bescherming van het milieu verschilt in het stadium van het voorlopige onderzoek van 
de normale onteigeningsprocedure. Het bereik van deze Wet betreft stedelijke projecten 
die, naar hun aard, hun samenhang of het karakter van de betrokken zones, het milieu 
zouden kunnen beschadigen. In zulke gevallen zal een commissaris worden aangesteld 
door de administratieve rechter (en niet door de Prelet, zoals in de normale procedure) 
waar het project zal plaatsvinden, die het voorlopig onderzoek zal uitvoeren. Het 
onderzoek mag niet korter dan een maand duren (in tegenstelling tot 15 dagen in de 
normale procedure) en de aankondiging ervan dient 15 dagen voor zijn aanvang te 
worden gepubliceerd. Het doel van deze wet is om het formele karakter van de 
administratieve fase van de onteigeningsprocedure te vergroten en tegelijkertijd bij 
milieugevoelige operaties een betere informatievoorziening aan het publiek te 
garanderen. 

Als de voorstellen worden geweigerd, heeft de Onteigeningsautoriteit het recht de personen onmiddellijk 
uit te zetten. 
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Specifieke regels m.b.t. de inbezitneming van onteigende onroerende goederen hi) 
stedelijke projecten 

Artikel L. 21-1 van het Onteigeningsreglement van 1977 voorziet in specifieke regels met 
betreldcing tot de inbezitneming van onteigende onroerende goederen in het kader van 
stedelijke projecten. In een aantal gevallen heeft de Onteigeningsautoriteit zelfs het recht 
om, nadat de onteigening heeft plaatsgevonden, met wederzijdse instemming, het 
onteigende onroerend goed te verkopen of een concessie op het onteigende goed te 
verlenen aan een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk orgaan. Deze mogelijlcheid is 
alleen van toepassing op de lijst stedelijke projecten die is vervat in Artikel L. 21-1 van 
het Onteigeningsreglement van 1977. De lijst bevat: 

• Onteigende onroerende goederen voor de bouw van een groep gebouwen voor 
huisvesting of een groep gebouwen voor bedrijfsdoeleinden.; 

• Onteigende onroerende goederen voor specifieke bouwzones (zones d'amenagement 
concerti) of zones die zijn goedgekeurd conform stedelijke plannen of die bestaan uit 
sportieve of toeristische waterzones om afvalverwerkingsinstallaties te bouwen. 

• Onteigende onroerende goederen om ongezonde huisvesting te doen verminderen.. 

De Wet nr. 69-7 van 3 januari 1969 met betrekking tot snelwegen en autowegen 77  en 
verder uitgewerkt in daaropvolgende regelingen, is gericht op een onmiddellijke 
inbezitneming van onbebouwde grond als de normale procedure geen onteigening tot 
gevolg heeft gehad. Deze bepaling is ingesteld teneinde onnodige vertragingen bij 
openbare werken tot een minimum te beperken. 

5.2.3. Eigendomsbeperkingen 

Eigendomsbeperking wordt in het Franse rechtssysteem aangeduid als een 
erfdienstbaarheid in het algemeen belang (servitudes d'utilite publique). Dit soort 
eigendomsbeperking wordt in artikel 649 en 650 van het Burgerlijk Wetboek en in het 
Urbanisatie Reglement vermeld. 

De erfdienstbaarheid bestaat niet uit onteigening, maar legt verplichtingen op aan 
eigenaren waardoor hun rechten om hun eigendom te gebruiken in het algemeen belang 
worden beperkt. Zowel strafrechtelijke als civiele sancties worden bij de niet-naleving 
van een dergelijke eigendomsbeperking opgelegd. 

Deze eigendomsbeperking is op twee manieren direct verbonden met onteigening: ten 
eerste maken sommige erfdienstbaarheden gebniik van onteigeningtechnieken en ten 
tweede zal het bestaan van een erfdienstbaarheid op een specifiek onroerend goed een 

77  OJFR, 5 januari 1969, p. 199. Deze wet voorziet tevens in additionele documenten die overlegd dienen te 
worden bij de presentatie van het voorlopig onderzoek en de verklaring in het algemeen belang, conform 
een Besluit van 18 augustus 1970. 
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direct gevolg hebben voor de berekening van de prijs als wordt overgegaan tot de 
onteigening ervan. 78  

De Bijlage bij artikel R. 126-1 van het Urbanisatie Reglement bevat een lijst 
erfdienstbaarheden in het algemeen belang. In feite kunnen vijf categorieen 
eigendomsbeperkingen worden onderscheiden: 

• beperking i.v.m. de bescherming van het natuurlijk of cultureel eigendom (patrimoine 
naturel ou culturel);79  

• heperking i.v.m. het gebruik van bepaalde natuurlijke hulpbronnen of installaties 
(aanleg van elektriciteit en gasapparatuur, telecommunicatieapparatuur); 

• beperking i.v.m. de nationale veiligheid (militaire vliegvelden en militaire 
kustlocaties); 

• beperking i.v.m. de nationale beveiliging en volksgezondheid (bouw van 
begraafplaatsen, oesterbanken, belangrijke natuurreservaten) ; 

• beperking i.v.m. openbare werken (recht op tijdelijke toegang tot prive eigendom 
voor de uitvoering van openbare werken). De tijdelijke inbezitneming van een 
onroerend goed kan de normale onteigeningsprocedure niet vervangen. Ben 
specifieke wet van 29 december 1982 m.b.t. de erfdienstbaarheid van een tijdelijke 
bezetting bepaalt dat indien een dergelijke bezetting langer dan 5 jaar duurt, het 
betrokken bestuur de juiste onteigeningsprocedure zal moeten instellen conform het 
Onteigeningsreglement van 1977. 

Een positieve verplichting kan worden omschreven als een verplichting tot handelen, 
zoals de verplichting van private eigenaren van land dat is gelegen aan de kust, die 
onderdeel is van de openbare maritieme zone (domaine public maritime), om een 
doorgang van 3 meter open te laten voor de exclusieve toegang van voetgangers tot de 
zee (artikel L. 160-6 van het Urbanisatie Reglement). Het Urbanisatie Reglement 
vermeldt met betreklcing tot die verplichting specifiek het recht dat het Bestuur heeft om 
de beperking van de private eigendom te wijzigen en een voorlopig onderzoek, op 
dezelfde manier als het onderzoek bij de onteigeningsprocedure, in te stellen. Dit 
voorbeeld illustreert dat procedures met betreldcing tot de beperking van het private 
eigendom vergelijkbare technieken volgen als de onteigeningsprocedures. Artikel L. 160- 
7 van het Urbanisatie Reglement bepaalt ook dat deze eigendomsbeperking alleen een 
recht op schadevergoeding tot gevolg kan hebben als de schade voor de eigenaar direct, 

78  Bijvoorbeeld, als beslag wordt gelegd op een onroerend goed, tijdens de peildatum van zijn 
waardebepaling, door een erfdienstbaarheid waarbij enige ontwikkeling op land wordt verboden behalve 
onteigening. 

79  De beperking met betrekking tot het behoud van het natuurlijk of cultureel onroerend goed heeft 
enerzijds betrekking op bossen, de zeekust, waterbronnen en nationale parken en anderzijds op historische 
monumenten, historische lokaties en sporteigendom. 
Over het algemeen worden bovengenoemde natuurlijke onroerende goederen beschermd tegen private 
bouwwerkzaamheden. Gebruik en overdracht van priveeigendommen in de nabijheid van deze natuurlijke 
onroerende goederen worden derhalve strikt beperkt tot - of onderworpen aan positieve of negatieve 
verplichtingen. 
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materieel en vanwege deze beperking is veroorzaakt. Hoewel op een andere manier 
verwoord, is deze bepaling, wat betreft de inhoud, gelijkwaardig aan artikel L. 13-13 van 
het Onteigeningsreglement van 1977 (zie bovenstaand punt 2.1 d.). 

Een negatieve verplichting bestaat uit een verplichting om niet te handelen, dat aan 
private eigenaren wordt opgelegd door openbare lichamen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij een onroerend goed dat, in het algemeen belang, een historische classificatie van de 
Minister van Cultuur heeft gekregen. De private eigenaar van een dergelijk monument 
mag geen nieuw gebouw bouwen, renovatiewerlczaamheden uitvoeren of wijzigingen 
aanbrengen zonder de voorafgaande goedkeuring van de Minister. Vergoeding is op een 
vergelijkbare manier als bij onteigening mogelijk. Als geen onderlinge overeenstemming 
wordt bereikt, zal de rechter die belast is met de onteigening de schadevergoeding 
vaststellen.*8°  

Zoals hierboven aangegeven, is een erfdienstbaarheid als onderdeel van huurrechten 
onderworpen aan onteigening krachtens artikel L. 11-1 van het Onteigeningsreglement 
van 1977. Het rechtsgevolg van een dergelijke onteigening is niet de overdracht van de 
eigendom aan de Onteigeningsautoriteit, maar de vemietiging van de erfdienstbaarheid. 
Deze situatie stelt de Onteigeningsautoriteit in staat de erfdienstbaarheid te onteigenen 
zonder het volledige onroerend goed waarop het berust te onteigenen. Volgens het 
Onteigeningsreglement van 1977 is de procedure in beide gevallen echter vergelijkbaar. 

5.3. Specifieke onderwerpen 

a) 	Onteigening met betrekking tot roerende zaken en rechten 

De materiele reikwijdte van de onteigeningsprocedure omvat slechts onroerende 
goederen of huurrechten. Dit houdt ook alle zaken in die behoren bij het onroerend goed, 
zoals de ondergrond of kanalisatie (zoals respectievelijk bepaald door de Conseil d'Etat, 
17 december 1971, Vericel, Rapporten CE, p. 783 en 28 juni 1972, Syndicat 
intercommunal d'alimentation en eau potable de la Lagny, Rapporten CE, p. 495). 
Huurrechten die onteigend kunnen worden bestaan o.a. uit het recht om een onroerend 
goed en specifieke erfdienstbaarheid te gebruiken, vastgelegd in artikel 637 t/m 710 van 
het Burgerlijk Wetboek. Onteigening van huurrechten leidt niet tot de overdracht van de 
eigendom aan de Onteigeningsautoriteit, maar tot de vemietiging van het huurrecht. Een 
roerende zaak kan in beginsel niet worden onteigend. 

De onteigening van een roerende zaak zal doorgaans door opeising of nationalisatie 
geschieden. De onteigening van roerende zaken is echter wel bij hoge uitzondering 

80 Wet van 31 december 1913 m.b.t. historische monumenten, OJFR, 4 januari 1914. Positieve 
verplichtingen zijn ook van toepassing op private eigenaren in die zin dat zij op verzoek van de Minister 
van Cultuurzaken, kunnen worden verplicht reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Indien het behoud van 
het onroerend goed is beschadigd doordat zulke werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, kan de Minister van 
Cultuurzaken de speciale onteigeningsprocedure als voorzien in de Wet van december 1913 instellen. 
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mogelijk m.b.t. patenten i.v.m. de nationa1e veiligheid en maritieme culturele erfgoederen 
die zijn gelegen in de openbare maritieme zone. 

Onteigeningen van patenten 81 i.v.nt de nationale veiligheid 
Krachtens artikel 45 van de Wet nr. 68-1 van 2 januari 1978 is de Staat bevoegd 
patenthouders van hun eigendom te onteigenen, bij besluit dat is aangenomen op basis 
van een rapport van de Minister belast met intellectuele eigendomsrechten en de Minister 
verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Indien beroep wordt ingesteld tegen het 
onteigeningsbesluit, zal de procedure onder strikte geheimhouding voor het 
Administratieve hooggerechtshof plaatsvinden en zal openbaring van de uitvinding 
verboden zijn. De onteigende uitvinder zal op basis van zijn/haar verzoek dat is ingediend 
bij de Minister die is belast met de nationale veiligheid worden vergoed. Als geen besluit 
wordt getroffen m.b.t. de schadevergoeding, kan de onteigende uitvinder 4 maanden na 
de kennisgeving tot schadevergoeding, een procedure starten voor de Rechtbank van 
Eerste 1nstantie in Parijs. De Rechtbank van Eerste 1nstantie in Parijs zal de 
schadevergoeding vervolgens vaststellen. 

Onteigening van maritieme cufturele erfgoederen gelegen in de open bare maritieme 
zone (domaine public maritime) 
Krachtens artikel 11 van Wet van 1 december 1989, is een specifieke 
onteigeningsprocedure van toepassing op maritieme culturele erfgoederen zoals wrakken 
of objecten van archeologische of historische waarde. 
De Minister belast met cultuur zal optreden als de Onteigeningsautoriteit. Er bestaat geen 
voorlopig onderzoek, maar de Onteigeningsautoriteit dient de eigenaar van het (de) 
goed(eren) een formele kennisgeving te sturen waarbij wordt verzocht om zijn/haar 
opmerkingen. De normale civiele rechtbanIcen zijn bevoegd om de eigendom van de 
goederen over te dragen en de schadevergoeding voor de onteigende personen vast te 
stellen. 

b) 	Zelfrealisatie 

Voor zover zelfrealisatie kan worden verstaan als de mogelijkheid voor een individu om 
een project, dat vergelijkbaar is met het door de Onteigeningsautoriteit beoogde project, 
uit te voeren zonder de noodzaak van een onteigening, bestaat deze mogelijkheid niet in 
de Franse wet. De Onteigeningsautoriteit heeft te alien tijd het recht een eigenaar van een 
onroerend goed te onteigenen, zelfs indien laatstgenoemde ermee instemt de werken die 
het openbaar lichaam ermee beoogt, zelf uit te voeren. 

c) 	Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

Krachtens het Franse onteigeningssysteem is onteigening mogelijk voor ondergrondse 
bouwdoeleinden. Private eigenaren van ondergrond kunnen derhalve worden onteigend 

Si  Een patent is een roerende zaak die gedefinieerd is als een titel die voor bepaalde tijd aan zijn eigenaar 
toekomt, tijdens welke periode laatstgenoemde een exclusief recht op zijn/haar uitvinding en het gebruik 
daarvan heeft. 

78 



conform de normale onteigeningsprocedures. Dit is door nationale rechtbanken erkend 
voor de bouw van een tunnel die in het algemeen belang was verklaard, 82  of voor 
ondergrondse kanalisatie. Het land boven dergelijke ondergrondse constructies dient 
conform een normale onteigeningsprocedure te worden onteigend. Deze is echter anders 
dan de ondergrondse onteigeningsprocedure. 

5.4. Samenvatting 

De Franse onteigeningsprincipes berusten op het EVRM en de Franse Verklaring tot 
bescherming van de Rechten van de Mens van 1789, die een constitutionele status heeft. 
Het Onteigeningsreglement van 1977 behelst de huidige wettelijke grondslag voor de 
onteigeningsprocedure in Frankrijk. De onteigeningsprocedure bestaat uit een 
administratiefrechtelijke en een civielrechtelijke fase, die zijn onderverdeeld in 4 stappen. 
Dit zijn de volgende: 
• Een verklaring in het algemeen belang van een project, voorafgegaan door een 

voorlopig onderzoek (enquete prealable a la declaration d'utilite publique); 
• een 'stuk land' onderzoek dat zal leiden tot het administratieve besluit, waarbij de 

overdraagbaarheid wordt vastgesteld (enquete parcellaire aboutissant a l'arrete de 
cessibilite); 

• de overdracht in eigendom, ofwel met wederzijdse instemming, ofwel door een 
verordening van de rechtbank die belast is met onteigeningszaken (juge de 
1 'expropriation); 

• de vaststelling en berekening van schadevergoeding door de rechter die 
verantwoordelijk is voor onteigening. 

Met betrekking tot de administratieve fase worden besluiten, waarbij een project als 
zijnde van publiek belang wordt bestempeld, door het Uitvoerend Orgaan (Ministerie of 
vertegenwoordiging in de districten) genomen, meestal na raadpleging van het 
Administratieve hooggerechtshof.  . In principe dienen dergelijke besluiten binnen een jaar 
na het voorlopig onderzoek te worden genomen, maar deze periode kan met 6 maanden 
worden verlengd. Het tweede deel van de administratieve fase, die meestal gelijktijdig 
met het voorlopig onderzoek wordt gehouden, bestaat uit de vaststelling van het precieze 
stuk land en de belanghebbenden; dit mondt uit in een administratief besluit, dat de 
mogelijkheid om de eigendom over te dragen vaststelt. Dit besluit, evenals het besluit 
waarbij een project in het algemeen belang wordt verklaard, kunnen worden 
aangevochten voor de administratieve rechter. 

Het Franse systeem kent m.b.t. de civielrechtelijke fase een speciale rechter die belast is 
met de onteigening. De rechter beveelt de overdracht van de eigendom, berekent de 
schadevergoeding en stelt deze vervolgens vast. Verrassend genoeg, hebben de gevolgen 
van de Benthem uitspraak uit 1985 van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
in Franlcrijk geen rol gespeeld met betrekking tot de bevoegdheid van de civiele rechter 
om meer uitgebreide administratieve besluiten, die tijdens de administratieve fase zijn 

82  Zaak van Conseil d'Etat, 17 december 1971, Vericel, Rapporten CE, p. 783. 
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genomen, te herzien. De schadevergoeding komt overeen met het feitelijk geleden 
verlies; een waardevermeerdering kan niet in aanmerking worden genomen na het jaar 
dat voorafgaat aan de instelling van het voorlopig onderzoek. Rechterlijke beslissingen 
met betreklcing tot de schadevergoeding zijn doorgaans definitief, behalve in gevallen 
waarbij beroep bij het Cour de Cassation kan worden ingediend op de grond dat deze 
beslissing is genomen in strijd met de wet. 

In de praktijk is het moeilijk de duur van de normale onteigeningsprocedure te schatten, 
maar de kortste procedure varieert, in theorie, tussen de 2 en 8 maanden. Bovendien dient 
te worden opgemerkt dat het Onteigeningsreglement van 1977 in een urgente procedure 
voorziet, die de Onteigeningsautoriteit toestaat het land in bezit te nemen (vooral bij 
infrastructurele projecten), mits een voorlopige schadevergoeding wordt betaald. 

Met betreldcing tot specifieke doeleinden dient het bestaan van specifieke 
onteigeningsprocedures te worden vermeld, vooral die verband houden met 
onbewoonbaar verklaarde huisvesting en de bescherming van het milieu. Het verschil met 
de normale onteigeningsprocedure doet zich voor in de administratieve fase, en dan in het 
bijzonder het voorlopig onderzoek. Onteigening voor stadsontwikkelingsprojecten 
verschilt alleen van de normale procedure op het punt van de aanvang van de 
inbezitneming. 

Dit rapport schetst verschillende eigendomsbeperkingen. Eigendomsbeperking kan van 
toepassing zijn op de ondergrond, die ook kan worden onteigend. Volgens het Franse 
systeem kunnen rechten, zoals erfdienstbaarheden en huurrechten ook worden onteigend. 

Wij moeten tenslotte onderstrepen dat het Franse onteigeningssysteem de onteigening 
van roerende zaken lcrachtens specifieke wetgeving toestaat. Het Franse systeem kent 
echter niet de rechtsfiguur van de zelfrealisatie. 
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Hoofdstuk 6: JAPAN" 

6.1. Grondslag van onteigening 

a) Verdragsrechtelijke grondslag 

In Japan berust onteigening niet op een algemene verdragrechtelijke grondslag, maar op 
intemationale bilaterale overeenkomsten die verwijzen naar de wettelijke basis van 
onteigening in Japan (zie hieronder punt 6.1.c.). Dit geldt in het bijzonder voor het Treaty 
on Mutual Co-operation and Security tussen Japan en de Verenigde Staten en de 
Agreement on the Status of the United States Armed Forces. Deze verdragen bepalen dat 
Japan de verplichting heeft om de krijgsmacht van de Verenigde Staten het gebruik van 
faciliteiten en grondgebied toe te staan, mits beide regeringen dit zijn overeengekomen 
via het Gezamenlijke Comite (artikel 25 van de statusovereenkomst). 
Dienovereenkomstig heeft Japan de Wet inzake Speciale Maatregelen m.b.t. Land voor 
de Krijgsmacht van de Verenigde Staten aangenomen. Artikel 14 van die wet bepaalt dat 
de Landonteigeningswet (Land Expropriation Act) van 1951 (zie hieronder punt 6.1.c.) 
wordt toegepast op onteigening en het gebruik van grond in overeenstemming met artikel 
13 van de Wet inzake Speciale Maatregelen. 

Opgemerkt dient te worden dat deze bilaterale overeenkomsten zowel als de Wet inzake 
Speciale Maatregelen m.b.t. Land voor de Krijgsmacht van de Verenigde Staten in 
overeenstemming met de Japanse Grondwet van 3 november 1946 zijn verklaard, in het 
bijzonder met artikel 29, lid 3 (zie respectievelijk Hooggerechtshof van Japan, uitspraak 
nr. 710 van 16 december 1959 en Minister-president v. Gouverneur van Okinawa, 
uitspraak nr. 90 van 28 augustus 1996). 

b) Constitutionele grondslag 

Artikel 29, lid 1, van de Grondwet bepaalt dat het recht van bezit en eigendom van 
goederen onschendbaar is. Lid 3 van dit artikel bepaalt echter dat private eigendom kan 
worden onteigend "voor openbaar gebruik tegen een billijke schadevergoeding". Volgens 
de uitspraak van het Hooggerechtshof van Japan inzake Minister-president tegen 
Gouverneur van Okinawa van 28 augustus 1996 is de Staat in beginsel bevoegd tot het 
onteigenen en gebruiken van particuliere grond voor openbare doeleinden, maar de 
voorwaarden en procedures voor de onteigening en het gebruik van private eigendom zijn 
in bijzondere wetgeving neergelegd. Dit betekent dat alleen de Staat of zijn plaatselijke 
vertegenwoordiger (Prefectural Governor), onteigeningsbevoegdheid hebben en 

83  Dit Hoofdstuk is met name gebaseerd op de waardevolle informatie, waaronder de Engelse versie van de 
Japanse Landonteigeningswet van 1951, die door de heer Sinichi Tamura, Ministerie van Bouwzaken 
(Ministry of Construction), Japan, aan het T.M.C. Asser Instituut werd verstrelct 
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verantwoordelijk zijn voor de onteigeningsprocedure, met uitsluiting van de lokale 
overheid. 

c) Wettelijke grondslag(en) 

De belangrijkste Japanse wetgeving m.b.t. onteigening is de Landonteigeningswet van 
1951 (Tochi Shity5 Ho). Door de toename van stedelijke problemen op het gebied van 
vervoer, huisvesting en milieubescherming en sinds het begin van de economische groei 
in de jaren vijftig zijn beperkingen van de particuliere eigendom algemeen aanvaard. De 
Landonteigeningswet van 1951 bepaalt de voorwaarden en de algemene procedures die 
dienen te worden gevolgd. Naast deze algemene procedure gelden ook twee bijzondere 
procedures die hierna zijn weergegeven (zie onder 6.2.2.), d.w.z. de Buitengewone Wet 
bij de Landonteigeningswet (Exceptional Law of the Land Expropriation Act) van 1961 
en de Stadsontwikkelingswet (City Planning Act) van 1968. 

6.2. Onteigening 

Alhoewel de eerste verantwoordelijkheid voor onteigening bij de Staat ligt, bepaalt de 
Landonteigeningswet van 1951 dat rechtssubject van onteigening en gebruik van de 
grond niet de Staat, maar de projectontwildcelaar (project initiator) is. De 
projectontwikkelaar is een entiteit die de grond voor een project in het openbaar belang 
nodig heeft (artikel 3 van de Landonteigeningswet). De projectontwikkelaar is in feite de 
toekomstige verwervende autoriteit (Acquiring Authority), d.w.z. de instantie die bij de 
overheid verzoekt om onteigening van de grond. 

Volgens artikel 5 van de Landonteigeningswet heeft onteigening betrekking op grond en 
andere rechten zoals pacht. Onteigening van grond impliceert de overdracht van de 
eigendom, terwijl de onteigening van pachtrechten e.d. leidt tot de beeindiging van zulke 
rechten. 

6.2.1. Algemene onteigeningsprocedure 

a) Voorwaarden van onteigening 

Volgens de Landonteigeningswet van 1951 dient een beoogd onteigeningsproject aan de 
volgende vier cumulatieve voorwaarden te voldoen: 

• het project valt onder een van de onderwerpen die in artikel 3 van de 
Landonteigeningswet zijn opgesomd; artikel 3 bevat een volledige lijst van "projecten 
in het openbaar belang, waarvoor land onteigend of gebruikt mag worden". Deze lijst 
behelst o.a. openbare wegen, rivieren en dammen, voorzieningen ten behoeve van 
Japanse Railways, faciliteiten waarin door de Nippon Telegraph and Telephone Corp. 
behoort te worden voorzien, omroepinstallaties. 
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Een projectontwikkelaar kan een publieke of private (rechts)persoon zijn De Kansai 
International Airport Inc. Company, een private rechtspersoon die de internationale 
luchthaven van Kansai exploiteert, mag bijvoorbeeld om onteigening verzoeken 
(artikel 3, lid 12, van de Landonteigeningswet). Artikel 8 van de Landonteigeningswet 
definieert een projectontwikkelaar (project initiator) als een "een persoon die een 
project uitvoert dat betrekking heeft op een van de onderwerpen zoals vermeld in 
artikel 3, waarvoor de onteigening of het gebruik van grond noodzakelijk is". In het 
algemeen zal de publieke of private projectontwikkelaar duidelijk het openbaar belang 
moeten aangeven om de autoriteiten van de noodzaak van een onteigeningsprocedure 
te kunnen overtuigen. 

• de projectontwikkelaar is bereid en is in staat om het project uit te voeren; 

• het projectplan draagt bij tot het juiste en redelijke gebruik van de grond; de 
redelijkheid van het gebruik van de grond dient te worden beoordeeld door de 
autoriteiten die belast zijn met onteigening (zie hieronder 2.1.b. met betrekking tot de 
proj ecterkenningsprocedure); 

• onteigening van de grond is essentieel voor de bevordering van het openbaar belang. 
In dat opzicht bepaalt artikel 1 van de Landonteigeningswet dat er tussen de 
bevordering van het openbaar belang en het belang van de private eigendom een 
afweging moet plaatsvinden. Deze coordinatie is een taak van de autoriteiten die 
belast zijn met de projecterkenning. (zie hieronder 2.1.b.) 

b) Aard en inhoud van de procedure 

De algemene onteigeningsprocedure zoals vastgelegd in de Landonteigeningswet van 
1951 heeft uitsluitend een administratiefkarakter. Dit betekent dat, met uitzondering van 

.toetsing door de rechtbanken en eventueel hoger beroep in te stelleb bij de gerechtshoven 
en het Hooggerechtshof tegen de administratieve besluiten die zijn genomen tijdens de 
verschillende fasen van de onteigeningsprocedure, deze procedure als zodanig geen 
civielrechtelijke of rechterlijke fase behelst zoals in Europa voorkomt. 

Behalve de mogelijkheid voor projectontwikkelaars om gebruik te maken van een 
vrijwillige (onderhandse) onteigeningsprocedure hetgeen niet is vastgelegd in de 
Landonteigeningswet, kan de officiele onteigeningsprocedure in vier fasen worden 
verdeeld: 

• projecterkenningsprocedure; 
• opstellen van de Statements of Land en Statements of Articles (zie hierna); 
• projectbeslissingsprocedure; 
• executie van onteigening. 

De projecterkenningsprocedure (project recognition procedure) vangt aan met het 
schriftelijke verzoek van de projectontwikkelaar dat is gericht aan de bevoegde 
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autoriteiten, tot erkenning van zijn project als een project dat voldoet aan de criteria voor 
de implementatie van onteigening (artikel 18 van de Landonteigeningswet). Het 
schriftelijke verzoek dient de volgende gegevens en documenten te bevatten: 

• naam van de projectontwikkelaar, aanduiding van de projectcategorie en de 
projectlocatie; 

• reden(en) voor het verzoek om projecterkenning; 
• projectplan, omschrijving (tekening) van de projectlocatie en het projectplan en 

andere relevante documenten al naar gelang van de aard van het project. 

Indien het schriftelijke verzoek om projecterkenning of een van de bijgevoegde 
documenten een fout of gebrek bevat, moeten de erkenningsautoriteiten de 
projectontwikkelaar verzoeken om de fout of het gebrek binnen redelijke termijn te 
herstellen. Indien de projectontwildcelaar hierbij in gebreke blijft, dient het project te 
worden afgewezen (artikel 91, lid 2, van de Landonteigeningswet). 

Zoals reeds vermeld, worden de bevoegde autoriteiten bij wie de het verzoek om 
projecterkenning wordt ingediend, aangeduid als de erkenningsautoriteiten (recognition 
authorities). Volgens artikel 17 van de Landonteigeningswet zijn erkenningsautoriteiten 
de Minister van Bouwzaken (voor nationale projecten, indien de Staat of een Prefectuur 
de projectontwikkelaar is en bij projecten die zich uitstreklcen over twee of meer 
Prefecturen) of de Prefectural Governor (voor lokale projecten, inclusief projecten m.b.t. 
lokale gebieden die zich uitstrekken over meer dan een Prefectuur, of havenprojecten). 
De Prefectural Governor is de plaatselijke vertegenwoordiger van de centrale overheid. 
In de reeds genoemde uitspraak van 28 augustus 1996 bepaalde het Hooggerechtshof van 
Japan dat de Landonteigeningswet voor de autoriteiten die zijn belast met de 
onteigeningsprocedure de taak inhoudt passende overheidscontrole uit te oefenen m.b.t. 
het verzoek van de projectontwiklcelaar teneinde het evenwicht te bewaren tussen een 
efficiente uitvoering van het project in het openbaar belang en de waarborgen voor de 
private eigendom, volgens artikel 1 van de Landonteigeningswet. 

De erkenningsautoriteiten moeten ingevolge artikel 24 van de Landonteigeningswet het 
dossier van het schriftelijke verzoek naar de burgemeester van de stad waar het project 
dient te worden uitgevoerd, zenden, opdat het publiek hierover kan worden ingelicht. De 
burgemeester moet het project onmiddellijk in de openbaarheid brengen en de 
documenten tot twee weken na de openbare kennisgeving ter inzage leggen op het 
gemeentehuis. Deze openbare kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

Tijdens deze voorlopige fase van de procedure die leidt tot projecterkenning in het 
openbaar belang, wordt door de erkenningsautoriteiten het schriftelijke oordeel van 
deslcundigen ingewonnen, conform artikel 21 van de Landonteigeningswet, en dienen 
deskundigen, de projectontwikkelaar en, indien noodzakelijk, het publiek te worden 
gehoord (artikelen 22 en 23 van de Landonteigeningswet). Na afloop van de procedure 
vaardigen de erkenningsautoriteiten een kennisgeving uit (artikel 26 van de 
Landonteigeningswet), waarbij al dan niet toestemming wordt verleend om het project in 
het openbaar belang uit te voeren. Dit besluit wordt openbaar gemaakt en de 
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projectontwikkelaar, de Minister van Bouwzaken (wanneer de Prefectural Governor de 
erkenningsautoriteit is), de Prefectural Governor (wanneer de Minister van Bouwzaken 
de erkenningsautoriteit is) en de burgemeester van de gemeente alwaar het project is 
gepland, zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Wanneer de projectontwikkelaar bij 
de Prefectural Governor om projecterkenning heeft verzocht, is in de volgende twee 
gevallen volgens artikel 27 van de Landonteigeningswet administratief beroep mogelijk 
bij de Minister van Bouwzaken: 

• indien de Prefectural Governor erkenning van het project heeft afgewezen; 
• indien de Prefectural Governor binnen drie maanden na de ontvangstdatum van het 

schriftelijke verzoek om projecterkenning geen besluit heeft genomen. 

Het projecterkenningsbesluit is in elk geval onderworpen aan beroep bij de rechtbank, 
d.w.z. de rechtbank die belast is met algemene zaken, in het district waar het project zal 
worden uitgevoerd. 

Het projecterkenningsbesluit dat door de erkenningsautoriteiten wordt genomen blijft een 
jaar na de dag van kennisgeving geldig. Tijdens die periode dient de projectontwikkelaar 
een aanvraag bij het Onteigeningscomite in te dienen om een onteigeningsbeslissing te 
verkrijgen (zie hierna). Indien een dergelijke aanvraag achterwege blijft, zal de 
projecterkenning ongeldig worden verklaard en dient de gehele procedure opnieuw te 
worden ingesteld. Bovendien zal de projecterkenning ook ongeldig worden verklaard 
indien er vier jaar zijn verstreken na de kennisgeving aan de projectontwikkelaar, tenzij 
deze bij het Onteigeningscomite een verzoek om een besluit tot ontruiming indient. In 
tegenstelling tot het beginsel dat de kennisgeving van de projecterkenning aan de 
projectontwikkelaar door - de erkenningsautoriteiten wordt uitgevaardigd, wordt volgens 
artikel 28-2 van de Landonteigeningswet de kennisgeving van de projecterkenning aan de 
onteigende persoon of personen door de projectontwikkelaar gedaan. 

Dit dient in het licht van de tweede fase van de procedure begrepen te worden, d.w.z. het 
opstellen van Statements of Land (verklaringen betreffende de grond) en Statements of 
Articles (Verklaring betreffende rechtstitels) . Het is de taalc van de projectontwikkelaar 
deze twee documenten op te stellen om het perceel, de onteigende personen en andere 
belanghebbenden te lokaliseren. De projectontwikkelaar zal pas bij het opstellen van 
beide Verklaringen precies weten aan welke onteigende personen de projecterkenning 
dient te worden genotificeerd. De eigenaar van de grond en alle andere belanghebbenden 
zullen het opstellen van de Verklaringen bijwonen. Deze documenten worden door de 
projectontwikkelaar, de grondeigenaar en alle andere belanghebbenden ondertekend. 
Indien laatstgenoemden weigeren onder de documenten bun handtekening te zetten, 
kunnen ze ook door de burgemeester of, zo nodig, namens de Prefectuur worden 
ondertekend. 

Volgens artikel 38 van de Landonteigeningswet zal in beginsel de juistheid van de 
gegevens die zijn vermeld in de beide Verklaringen, worden verondersteld tijdens het 
onderzoek door het Onteigeningscomite dat is belast met de projectbeslissingsprocedure 
(zie hierna). 
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De project- of onteigeningsbeslissingsprocedure (project ruling procedure / ruling for 
expropriation) vormt de derde fase van de onteigeningsprocedure. Deze fase heeft tot 
doel de volledige schadevergoeding voor de voormalige eigenaren op basis van het 
schriftelijke verzoek van de projectontwildcelaar te bepalen en te berekenen (artikel 39 
van de Landonteigeningswet) (m.b.t. de besluitvorming over schadevergoeding, zie 
hiema onder 2.1.d.). Volgens artikel 39, lid 2, van de Landonteigeningswet mogen de 
eigenaren van de grond of andere belanghebbenden verlangen dat de projectontwikkelaar 
het verzoek indient bij het Onteigeningscomite. Het aanvraagformulier moet alle 
gegevens en documenten bevatten die het Onteigeningscomite nodig heeft om de 
schadevergoeding te bepalen, waaronder: 

• projectplan en gerelateerde documenten; 
• aanduiding van de te onteigenen percelen; 
• namen en adressen van eigenaren en andere belanghebbenden die rechten hebben 

m.b.t. de grond; 
• schatting van de schadevergoeding m.b.t. de grond en andere rechten dan de 

eigendom; 
• tijdstip waarop de rechten verworven resp. beeindigd moeten worden; 
• Statements of Land 

Het bevoegde overheidsorgaan dat is belast met de projectbeslissingsprocedure is, zoals 
eerder vermeld, het Onteigeningscomite. Dit comite, dat in elke Prefectuur is gevestigd, 
bestaat uit zeven leden die hun bevoegdheden onafhankelijk moeten uitoefenen (artikel 
51, lid 2, van de Landonteigeningswet). De leden worden voor een periode van 3 jaar 
door de Prefectural Governor benoemd, met goedkeuring van de Prefectural Assembly; 
het moeten personen met een grote ervaring en kennis van recht, economie of bestuur die 
in staat zijn rechtvaardig te oordelen over zaken van openbaar belang (artikel 52 van de 
Landonteigeningswet). Ambtenaren in functie kunnen niet tot lid van het 
Onteigeningscomite worden benoemd. Bovendien kunnen volgens artikel 61 van de 
Landonteigeningswet personen die gerelateerd zijn aan de projectontwikkelaar of andere 
belanghebbenden, geen lid van het Onteigeningscomite zijn. Hoewel de taken van het 
Onteigeningscomite administratief van aard zijn, wordt het in het Japanse rechtssysteem 
als een "quasi-rechterlijk" orgaan beschouwd, aangezien zijn functioneren is gebaseerd 
op transparantie en tegenspraak (contradictoire procedure). De rol van dergelijke organen 
die in casu optreden als bindende arbiters tussen de projectontwikkelaar en de 
grondeigenaar en andere belanghebbenden is een algemeen kenmerk van het Japanse 
rechtssysteem." Het Onteigeningscomite stelt de burgemeester van de betroklcen 
gemeente in kennis van het verzoek en informeert de eigenaar en alle andere 
belanghebbenden dat er een verzoek om een onteigeningsbeslissing is gedaan. Om het 
verzoek goed te kunnen beoordelen zal het Onteigeningscomite conform de 
Landonteigeningswet alle belanghebbenden, in het bijzonder de onteigende 
grondeigenaren, gaan horen en bun schriftelijke opmerkingen bestuderen. 

84  See, T. KONO, Judges and Mediators in Japan: The Administration as Motionless Mediator?, in: H. 
BAUM (ed.), Japan: Economic Success and Legal System, Berlin 1997, p. 69 at 76. 
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De onteigeningsbeslissingsprocedure voor het Onteigeningscomite is in twee fasen 
verdeeld, die leiden tot twee verschillende uitspraken, alhoewel de projectontwikkelaar in 
het algemeen tegelijkertijd om beide verzoekt. De eerste fase betreft de beslissing over 
het recht van verwerving (ruling for the acquisition right) (artikel 47-2 van de 
Landonteigeningswet). Deze beslissing bepaalt: 

• de afbakening van de te onteigenen grond op basis van de Statements of Land; 
• de datum waarop de projectontwikkelaar het recht heeft het onteigende land te 

verwerven (artikel 101 van de Landonteigeningswet); 
• de schadevergoeding voor de eigendom van het perceel en voor andere rechten m.b.t. 

de grond. 

De verwervingsbeslissing heeft echter geen betreldcing op de uiteindelijke overdracht van 
de rechtstitel m.b.t. de grond. Deze zaak wordt geregeld door middel van een andere 
beslissing, namelijk de ontruimingsbeslissing (ruling on vacation) (artikelen 47-2 en 49 
van de Landonteigeningswet). In deze beslissing wordt de schadevergoeding voor de 
ontruimingskosten en de bedrijfsschade bepaald (zie hierna over de besluitvorming m.b.t. 
de schadevergoeding onder 2.1.d.). 

Dit onderscheid tussen de twee beslissingen werd bij de •herziening van de 
Landonteigeningswet van 1967 geIntroduceerd. Het doel van deze herziening was om aan 
de grondeigenaar zo spoedig mogelijk schadevergoeding toe te kennen middels de 
beslissing inzake het verwervingsrecht. Zoals reeds vermeld moet de projectontwikkelaar 
het verzoek om een dergelijke beslissing binnen een jaar nadat de projecterkenning door 
de erkenningsautoriteiten werd toegekend, indienen. 

Er kan tegen beide beslissingen van het Onteigeningscomite beroep worden ingesteld bij 
de rechtbank waar het project zal worden uitgevoerd. Met betreldcing tot de 
schadevergoeding dient de eiser echter niet tegen het Onteigeningscomite, maar de 
projectontwikkelaar te procederen. Wanneer deze beslissingen zijn genomen, kan de 
projectontwikkelaar de eigendom van de grond verwerven en zullen andere rechten zoals 
hypotheek of pacht vervallen. De rechten m.b.t. het land moeten worden overgedragen. 

Volgens artikel 47 van de Landonteigeningswet is het Onteigeningscomite niettemin 
bevoegd het verzoek om beide beslissingen in twee gevallen af te wijzen: 

• als het project waarvoor het verzoek is ingediend, materieel verschilt van het project 
dat omschreven is in de kennisgeving van projecterkenning; 

• als het projectplan waarvoor het verzoek is ingediend, duidelijk verschilt van het 
projectplan dat is ingediend met het schriftelijke verzoek om projecterkenning. 

Tenslotte is de executie van onteigening (compulsory execution) de vierde fase van de 
onteigeningsprocedure. Als de ontruimingsbeslissing is afgegeven, moet de eigenaar van 
de grond of van andere rechten m.b.t. de grond deze overdragen aan de 
projectontwikkelaar of de betrokken rechten beeindigen binnen de ontruimingstermijn die 
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in de ontruimingsbeslissing is vastgesteld. De executie van onteigening wordt uitgevoerd 
door de Prefectural Governor (artikel 102-2, lid 2 van de Landonteigeningswet). Het 
hangt echter van de projectontwiklcelaar af of de onteigening tot en met deze laatste fase 
wordt voortgezet. In plants van de implementatie van de onteigening geeft de 
projectontwikkelaar er wellicht de voorkeur aan om tot een minnelijke schiklcing met de 
eigenaar en andere belanghebbenden die rechten hebben m.b.t. de grond, te komen. In 
geval van de uitvoering van de onteigening moet de eigenaar die de grond niet overdraagt 
of verzuimt de andere rechten m.b.t. de grond te beeindigen, strafrechtelijk worden 
vervolgd (artikel 143 van de Landonteigeningswet). 

c) Besluitvorming m.b.t. de onteigeningstitel 

Zoals reeds vermeld onder 6.2.1.a. is de Minister van Bouwzaken verantwoordelijk voor 
de onteigeningen in geval van nationale projecten. De Prefectural Governor is 
verantwoordelijk voor de onteigeningen bij lokale projecten. De overdracht van de 
eigendom van het land zal echter alleen mogelijk zijn, indien de beslissing inzake het 
verwervingsrecht door het Onteigeningscomite is toegekend. 

d) Besluitvorming m.b.t schadevergoeding 

Zoals reeds vermeld voorziet het Japanse onteigeningssysteem in volledige 
schadevergoeding. Dit beginsel vloeit niet voort uit de Landonteigeningswet, maar volgt 
uit artikel 29, lid 3, van de Grondwet van 1946 (zie hierboven onder 6.1.b.), zoals 
unaniem door het Hooggerechtshof bevestigd. 85 Derhalve kunnen individuen, bij gebreke 
van formele wetgeving, rechtstreeks een beroep doen op de relevante bepalingen van de 
Grondwet om passende schadevergoeding te verlcrijgen. 

De schadevergoeding is in beginsel uitgedrukt in een geldbedrag, maar kan ook in natura 
worden uitbetaald, bijvoorbeeld een vervangend stuk land (artikel 82 van de 
Landonteigeningswet). In zo'n geval dient het vervangende stuk land dat door de 
projectontwikkelaar wordt aangeboden na het besluit door het Onteigeningscomite, 
gelijkwaardig te zijn aan het oorspronkelijke stuk land of aan de andere rechten m.b.t. de 
grond dan de eigendom ervan. 

Volgens artikel 46-2 van de Landonteigeningswet kunnen de grondeigenaar of andere 
belanghebbenden die rechten hebben m.b.t. de grond - na de kennisgeving van 
projecterkenning (zie hierboven onder 6.2.1.c.) - de projectontwikkelaar verzoeken om 
betaling van schadevergoeding voor de grond of voor andere rechten m.b.t. de grond clan 
de eigendom nog zelfs voor de beslissing in zake het verwervingsrecht door het 
Onteigeningscomite is genomen. Volgens artikel 46-4 van de Landonteigeningswet dient 
de projectontwikkelaar, na de ontvangst van een verzoek tot betaling van 
schadevergoeding, een schatting van het bedrag te maken en dit binnen twee maanden te 
betalen. De betaling van de schadevergoeding kan derhalve voor de daadwerkelijke 
onteigening geschieden. Niettemin kan de projectontwikkelaar, indien hij bij het 

85 1-looggerechtshof, in re Shikagn, 27 November 1968 
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Onteigeningscomite reeds een verzoek om een beslissing over onteigening heeft 
ingediend, wachten totdat de beslissing is genomen. 

Het beginsel van volledige schadevergoeding behelst het recht van een persoon om 
schadevergoeding te verlangen voor het verlies van de rechten zelf (eigendom, pacht) 
alsmede de zogenaamde gewone schadevergoeding. De schadevergoeding dient echter te 
volgen uit de onteigening zelf en niet uit verliezen die worden veroorzaakt door het 
beoogde project, zoals lawaaioverlast, vervuiling of grondverzakkingen. In 
laatstgenoemd geval zal de onteigende persoon een gerechtelijke procedure moeten 
instellen jegens de projectontwikkelaar (artikel 133 van de Landonteigeningswet). 
Niettemin bevatten artikelen 91 tot en met 93 van de Landonteigeningswet een drietal 
excepties om schadevergoeding te verkrijgen voor verliezen die het gevolg zijn van het 
beoogde project: 

• vergoeding van schade die is veroorzaakt door grondonderzoek e.d..; 
• vergoeding van schade die is veroorzaakt door de afgelasting van een project; 
• vergoeding van schade m.b.t. grond anders dan het te onteigenen perceel. 

De schadevergoeding voor het verlies van rechten betreft behalve de eigendom zelf alle 
rechten m.b.t. grond zoals erfdienstbaarheden of pacht. 

Zoals hierboven vermeld, worden naast het verlies van rechten tevens ontruimings- en 
verhuiskosten en bedrijfsschade vergoed als gewone schadevergoeding (artikel 88 van de 
Landonteigeningswet). Indien er bijv. rechten m.b.t. de onteigende grond moeten worden 
beeindigd, dient er schadevergoeding te worden betaald om de kosten hiervan te dekken. 
Als in dit verband de beeindiging van rechten impliceert dat ze moeten worden 
gescheiden waardoor ze niet meer goed bruikbaar zijn voor hun oorspronkelijke 
doeleinden, kan de eigenaar van deze rechten schadevergoeding verlangen voor de 
beeindiging van alle rechten, (artikelen 77 en 78 van de Landonteigeningswet). In geval 
van de beeindiging van de rechten dient als schadevergoeding voor de te beeindigen 
rechten een eerlijke prijs te worden betaald, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verkoopprijs van soortgelijke rechten in de buurt en andere noodzakelijke factoren 
(artikel 80 van de Landonteigeningswet). 

Zoals reeds vermeld, is het de taak van het Onteigeningscomite in elke Prefectuur om het 
bedrag van de schadevergoeding te berekenen en vast te stellen. Het Onteigeningscomite 
bepaalt ook de dag waarop de schadevergoeding moet worden betaald. Volgens artikel 71 
van de Landonteigeningswet zijn de bedragen van de schadevergoeding voor het verlies 
van rechten gebaseerd op de bedragen die voor de grond worden verkregen, door de 
marktprijzen, die worden berekend door te kijken naar de verkoopprijzen voor 
vergelijkbare percelen in de omgeving en andere factoren, vanaf de dag van de 
kennisgeving van projecterkenning te vermenigvuldigen met een correctiepercentage dat 
overeenkomt met de prijsschommelingen gedurende de periode tussen die datum en de 
dag van de beslissing van het verwervingsrecht. De berekening van de gewone 
schadevergoeding is gebaseerd op de schade op het tijdstip van de ontruimingsbeslissing. 
Volgens artikelen 62 en 63 van de Landonteigeningswet worden de berekening en 
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vaststelling van de schadevergoeding pas uitgevoerd nadat de projectontwikkelaar, de 
grondeigenaar en alle andere belanghebbenden zijn gehoord. 

e) Mogelijkheden van bezwaar en beroep 

De mogelijkheden van beroep tegen de verschillende besluiten in de 
onteigeningsprocedure: 
zijn als volgt: 

• beroep bij de districtsrechtbank tegen het projecterkenningsbesluit dat is genomen 
door de erkenningsautoriteiten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat volgens artikel 
132 van de Landonteigeningswet er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het 
afwijzen van een projecterkenning door de Prefectural Governor; laatstgenoemde 
bepaling dient te worden begrepen in het licht van artikel 27 van de 
Landonteigeningswet, die voorschrijft dat beroep tegen de afwijzing van een 
projecterkenning door de Prefectural Governor dient te worden ingesteld bij de 
Minister van Bouwzaken (zie hierboven onder 6.2.1.b.); 

• beroep bij de districtsrechtbank tegen de beslissingen inzake het verwervingsrecht en 
tot ontruiming die zijn genomen door het Onteigeningscomite, na een verzoek te 
hebben ingediend bij de Minister van Bouwzaken om een nieuw onderzoek in te 
stellen (artikel 129 van de Landonteigeningswet); 

• beroep bij de districtsrechtbank tegen de projectontwikkelaar en niet het 
Onteigeningscomite, vanwege klachten over de schadevergoeding, alhoewel zoals 
hierboven aangegeven, de schadevergoeding wordt vastgesteld door het 
Onteigeningscomite (artikel 133, lid 2, van de Landonteigeningswet). Deze bepaling 
kan als volgt worden begrepen. Juridisch gesproken is de vaststelling van 
schadevergoeding niet een zaak van openbaar belang. Derhalve wordt het gedeelte 
van de onteigeningsbeslissing dat betrekking heeft. op de schadevergoeding, alleen 
aan rechterlijke toetsing tttssen beide partijen onderworpen. Bovendien blijkt het in 
werkelijIcheid praktischer als de verwervingsautoriteit en de eigenaar van de 
onteigende grond elkaar dagvaarden clan beroep in te stellen tegen het besluit van het 
Onteigeningscomite. 

De besluiten van de districtsrechtbanken kunnen worden getoetst door de gerechtshoven 
en, in laatste instantie op juridische gronden, door het Hooggerechtshof van Japan. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat volgens artikel 134 van de Landonteigeningswet 
het aanspannen van een rechtszaak de voortgang van het project en de 
onteigeningsprocedure niet zal opschorten. 

ft Duur van de procedure 

De geschatte duur van de termijn vanaf de openbare bekendmaking van het besluit tot 
onteigening tot de juridische overgang van de eigendom is ongeveer een jaar. De 
projecterkenningsprocedure duurt ongeveer 41 dagen en de beslissingen-procedure 
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(verwervingsrecht en ontruiming) duurt ongeveer 8 maanden. Tussen beide procedures 
ligt een periode van enkele weken. 

De geldigheid van de projecterkenning duurt maximaal een jaar vanaf de kennisgeving 
aan de projectontwikkelaar tot het verzoek om de beslissing inzake het verwervingsrecht. 
Het duurt maximaal vier jaar vanaf de kennisgeving aan de projectontwilckelaar tot de 
datum waarop het verzoek om de beslissing tot ontruiming wordt ingediend. Na verloop 
van deze twee perioden moet de gehele procedure opnieuw worden ingesteld, indien de 
projecterkenning intussen is vervallen. 

g) Eventuele wetswijzigingen in voorbereiding 

Volgens informatie die is verkregen van het Japanse Ministerie van Bouwzaken, bestaan 
er geen plamien om de Landonteigeningswet van 1951 in de nabije toekomst te wijzigen. 

6.2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 

Naast de algemene procedure van de Landonteigeningswet bestaan er twee andere 
belangrijke onteigeningsprocedures. 

De Buitengewone Wet bij de Landonteigeningswet (Exceptional Law of the Land 
Expropriation Law) die is aangenomen in 1961, bevat de spoedprocedure die behoort bij 
de Landonteigeningswet. De procedure werd speciaal opgesteld voor de bouw van 
infrastructurele werken die nodig waren voor de Olympische Spelen in Tokio in 1964. 
Het wordt sindsdien ook nog wel gebruikt, alhoewel het sinds de jaren zeventig zelden is 
voorgekomen. 

De Buitengewone Wet verschilt op drie punten van de algemene procedure: 

• speciale projecterkerming door de Minister van Bouwzalcen op basis van een 
spoedprocedure en besluiten bij volmacht; 

• de spoedprocedure stelt het Onteigeningscomite in staat om besluiten te nemen 
zonder het verzoek eerst volledig te hoeven onderzoeken, zij het dat op een later 
tijdstip een aanvullende uitspraak zal worden gedaan. Deze regel is vastgesteld om 
het proces dat tot toekerming van het recht tot onteigening leidt te bespoedigen; 

• besluit bij volmacht door de Minister van Bouwzaken. Dit stelt de Minister van 
Bouwzaken in staat om een uitspraak te doen indien het Onteigeningscomite nog geen 
beslissing heeft genomen. 

De StadsontwikIcelingswet (City Planning Act) is de tweede uitzondering op de procedure 
van de Landonteigeningswet. De Stadsontwikkelingswet is in 1968 aangenomen en 
bepaalt de procedure voor het opstellen van stedelijke plannen en de uitvoering van 
stadsontwikkelingsprojecten. In het algemeen moet de Dienst voor de Stadsontwikkeling 
beslissen over het gebied waar het plan zal worden uitgevoerd, onbebouwde zones en het 
projectgebied (aanwijzing van een weg, een park of een school) in het stedelijke plan. 
Personen die de grond in het plangebied willen ontwikkelen moeten daarvoor 
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toestemming verkrijgen van de Dienst voor de Stadsontwikkeling. De goedkeuring van 
het stadsontwikkelingsproject zoals bekend gemaakt volgens de Stadsontwikkelingswet, 
treedt in de plaats van de projecterkenning van de Landonteigeningswet. Dit is het enige 
verschil met de algemene onteigeningsprocedure die is vastgelegd in de 
Landonteigeningswet. Personen hebben volgens de Stadsontwikkelingswet het recht te 
verzoeken om de aankoop van grond die is gelegen in het gebied van een 
stadsontwikkelingsproject, volgens de Landonteigeningswet. De Landonteigeningswet is 
ook van toepassing in gevallen dat de grond tegen de wil van de eigenaar dient te worden 
verworven om een stadsontwiklcelingsproject uit te kunnen voeren (artikelen 69 tot en 
met 73 van de Stadsontwikkelingswet). De beslissing tot onteigening komt volgens 
dezelfde procedure als die welke onder 6.2.1.b. is behandeld, tot stand. 

6.2.3. Eigendomsbeperkingen 

Een projectontwikkelaar mag ook verzoeken om beperking van particuliere eigendom 
volgens dezelfde procedure als in de Landonteigeningswet. Artikel 5 van de 
Landonteigeningswet bepaalt aldus in het geval dat het nodig en juist is om rechten te 
beeindigen of te beperken om een stuk land te verschaffen voor een project in het 
algemeen belang. Zulke rechten kunnen, volgens de bepalingen van de 
Landonteigeningswet, worden onteigend of gebruikt. Volgens artikel 5 van de 
Landonteigeningswet betreft het de volgende rechten: 

• beplanting, uitgraving, opstal, erfdienstbaarheden, pand, hypotheek, vruchtgebruik, 
huur en rechten m.b.t. de grond anders dan grondeigendom; 

• mijnrecht; dit recht is gedefinieerd volgens de Mijnwet (Kogye-ken) van 1950 als een 
recht tot mijnontginning en de verkrijging van geregistreerde en andere mineralen die 
zich in dezelfde afzetting als de geregistreerde mineralen bevinden op een 
geregistreerd stuk grondgebied; 

• recht tot gebruik van heetwaterbronnen. 

In geval van eigendomsbeperking, d.w.z. warmer het de projectontwikkelaar is 
toegestaan een stuk niet-onteigend land te gebruiken, verwerft hij dat recht op het tijdstip 
dat is vastgesteld in de beslissing inzake het verwervingsrecht (artikel 101, lid 2, van de 
Landonteigeningswet). 

Alle hierboven behandelde fasen met betreldcing tot onteigening zijn ook van toepassing 
op verzoeken om eigendomsbeperking. De projectontwikIcelaar moet zelf beoordelen wat 
de beste optie is voor het beoogde project. 

6.3. Specifieke onderwerpen 

a) Onteigening 	roerende zaken en rechten 

Volgens informatie die is verschaft door het Japanse Ministerie van Bouwzaken kunnen 
roerende zaken op dezelfde wijze als grondpercelen worden onteigend. 
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b) Zelfrealisatie 

In Japan bestaat geen zelfrealisatie. 

c) Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

De Landonteigeningswet kan worden toegepast m.b.t. ondergrondse werken. 
De projectontwikkelaar kan echter niet de gedeeltelijke eigendom van onteigende 
ondergrondse werken (bijvoorbeeld elektriciteitsleidingen, tunnels) verweven zonder 
rechten te hebben m.b.t. het gebruik van de bovengrond. De projectontwikkelaar kan 
echter volgens de Landonteigeningswet het recht verwerven om een deel van de 
ondergrondse werken te gebruiken. 

6.4. Samenvatting 

Onteigening "in het openbaar belang" is opgenomen in de Japanse Grondwet van 1946. 
De Landonteigeningswet (Land Expropriation Act) van 1951 bevat de algemene 
onteigeningsprocedure, die zowel op onroerende goed als andere rechten zoals pacht van 
toepassing is. In beginsel kan aan een projectontwikkelaar (verwervende autoriteit; 
acquiring authority) alleen het recht tot onteigening worden toegekend indien de 
volgende stappen zijn genomen: 

• er is een projecterkenning afgegeven door de erkenningsautoriteit (recognition 
authority) (Ministerie van Bouwzaken of Prefectural Governor); 

• er zijn Statements of Land (verklaring inzake de grond) en Statements of Articles 
(verklaring inzake rechten) opgesteld door de projectontwikkelaar; 

• er is uitspraak gedaan over de overdraagbaarheid en overdracht van de eigendom en 
de schadevergoeding (beslissingen inzake het verwervingsrecht en de ontruiming) 
door het Onteigeningscomite; 

• de executie van de onteigening is gerealiseerd. 

Ben belangrijk kenmerk van de Japanse onteigeningsprocedure is zijn zuiver 
administratiefrechtelijke karakter. De civiele rechtbanken kunnen, met betreldcing tot de 
overdracht van de eigendom of de berekening en vaststelling van de schadevergoeding, 
niet in de procedure tussenbeide komen. Uiteraard zijn alle administratieve besluiten 
onderworpen aan toetsing door de "gewone" rechter. 

De eerstgenoemde fase van de onteigeningsprocedure behelst de beoordeling door de 
autoriteiten van de kosten en baten van een project in het licht van het algemeen belang 
en de mogelijke negatieve gevolgen ervan voor de private eigendom. 

Het interessantste aspect van het Japanse systeem is zonder twijfel de fase die plaatsvindt 
voor het Onteigeningscomite, dat een gedecentraliseerd staatsorgaan in elke Prefectuur is. 
In het bijzonder met betrekking tot de schadevergoeding, die normaliter door dat orgaan 
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wordt berekend en vastgesteld op basis van het beginsel van volledige schadevergoeding, 
dient echter te worden opgemerkt dat de projectontwiklcelaar verplicht is om de 
grondeigenaar vanaf de kennisgevingsdatum van de projecterkenning schadeloos te 
stellen. Derhalve is betaling van een voorschot, voor de daadwerkelijke onteigening, in 
Japan toegestaan. 

Volgens de gegevens die zijn ontvangen van het Japanse Ministerie van Bouwzaken, kan 
de onteigeningsprocedure ongeveer 1 jaar in beslag nemen. 

Het Japanse systeem kent naast de algemene Landonteigeningswet twee bijzondere 
procedures, namelijk de Buitengewone Wet bij de Landonteigeningswet (Exceptional 
Law of the Land Expropriation Act) en de Stadsontwikkelingswet (City Planning Act). 
De belangrijkste uitzonderingen op de Landonteigeningswet staan in eerstgenoemde wet, 
die in het verleden is gebruikt voor infrastructurele werken (i.h.b. ten behoeve van de 
Olympische Spelen in Tokio in 1964). 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat het Japanse systeem geen "zelfrealisatie" kent. 

94 



Hoofdstuk 7: VERENIGD KONINKRIJK 

7.1. Grondslag van onteigening 

a) Verdragsrechtelijke grondslag 

Het Verenigd Koninkrijk is lid van de Raad van Europa en heeft de Europese Conventie 
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 1950 geratificeerd. 
Protocol 1 van de Conventie, vooral artikel 1, is van toepassing op onteigening. 

b) Constitutionele grondslag 

Het Verenigd Koninkrijk heeft geen grondwet zoals andere Europese landen. 86  Het feit 
dat er niet den enkel document op schrift bestaat dat de grondwet bevat betekent niet dat 
Verenigd Koninkrijk geen grondwettelijke documenten heeft. 87* Ondanks de verschillen 
met de meeste andere grondwetten, kunnen bepaalde grondrechten wel als grondwettelijk 
worden aangemerkt, zoals het recht op eigendom. 

c) Wettelijke grondslag(en) 

De oorsprong van onteigening stamt uit de achttiende eeuw. In die tijd was de bekendste 
vorm van onteigening de zogenaamde omheining van land procedure (inclosure 
movement) waarbij op dwingende wijze rechten op het land teniet gaan met als doel de 
herverkaveling van dat land met het oog op betere landbouwrnethodes. Tegenwoordig 
worden gemeenschapsgronden (commons), voorheen stukken land met speciale 
agrarische doelen en ingewikkelde structuren van eigendomsrechten, praktisch volledig 
gebruikt als openbare recreatiegebieden. De Gemeenschapsgronden Registratiewet van 
1965 (Common Registration Act of 1965) introduceert het moderne systeem van de 
registratie van gemeenschapsgronden en dorpsplantsoenen. Kenmerkend voor de 
omheining van land is het feit dat de onteigenende persoon en onteigende personen vaak 
dezelfde personen waren. 

Verenigd Koninkrijk bestaat uit drie rechtsystemen, Engeland en Wales, Schotland en 
Noord-Ierland. Het rapport zal zich richten op onteigening in Engeland en Wales, die tot 
op zekere hoogte ook van toepassing is op de andere twee rechtssystemen. In hoeverre de 
rechtssystemen van elkaar verschillen zal niet aan de orde komen in het rapport. De 
huidige onteigening in Engeland en Wales behelst een juridisch proces dat bestaat uit vier 
elementen: 

86  In de meeste landen bevat de grondwet belangrijke fundamentele rechten die niet gemakIcelijk lcunnen 
worden gewijzigd. In Verenigd Koninkrijk kan het Parlement zonder speciale procedures en bij gewone 
wet te alien tijde elke wet wijzigen, hoe fundamenteel deze ook mag zijn. 

87  Een paar voorbeelden zijn de Magna Carta van 1215, de Bill of Rights van 1688, de Act of Settlement of 
1700 en de Parliamentary Acts van 1911 en 1949. 
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• Bevoegdheid om te onteigenen; 
• Aanwijzing van land; 
• Verwerving van land; 
• Schadevergoeding. 

In vier algemene wetten wordt elk element van de onteigeningsprocedure geregeld. De 
bevoegdheid om te onteigenen wordt verleend in een zogenaamde machtigingswet 
(authorising Act). ICrachtens deze wet wordt per geval gespecificeerd welk(e) 
licha(a)m(en) en voor welk doel land onteigend kan worden. 

Ten tweede, regelt de Landverwervingswet (Goedkeuringsprocedure) van 1981 
(Acquisition of Land (Authorising Procedure) of 1981) 8' het uitvaardigen van 
onteigeningsbeschiklcingen (compulsory purchase orders). Vroeger werden het verlenen 
van bevoegdheid om te onteigenen niet alleen door spectate algemene wetten geregeld, 
maar bestond ook de mogelijIcheid om per geval de te onteigenende lichaam en land te 
specificeren in een wet die de bevoegdheid verleent om te onteigenen. 

De procedure met betreldcing tot de verwerving van land wordt geregeld door de 
Onteigeningswet van 1965 (Compulsory Purchase Act of 1965), waarbij een belangrijke 
afwijking wordt gevonden in de Onteigeningswet (Verklaring van Overname) van 1981 
(Compulsory Purchase (Vesting Declaration) Act of 1981). 89 ' Tot omstreeks 1950 was de 
Landsclausule Consolidatiewet van 1845 (Lands Clauses Consolidation Act of 1845) de 
belangrijkste rechtsbron met betrekking tot de verwerving van land en schadevergoeding. 

Het Landstribunaal (Lands Tribunal) houdt zich bezig met de vaststelling van 
schadevergoeding en is ingesteld door de Landstribunaalwet van 1949(Lands Tribunal 
Act of 1949) 90 . Dit tribunaal vervangt het systeem van officiate arbiters dat in 1919 is 
ingesteld. De procedure wordt voomamelijk geregeld door de Landvergoedingswet van 
1961 (Land Compensation Act of 1961). Schadevergoeding voor waardevermindering 
van land wordt geregeld door de Landvergoedingswet van 1965 (Land Compensation Act 
of 1965) aangevuld door de Landvergoedingswet van 1973 (Land Compensation Act of 
1973). 

Verenigd Koninlcrijk behoort toe aan de Anglo-Arnerikaanse rechtsfamilie en steunt op het 
principe dat juridische besluiten bindend zijn en een precedent scheppen. Naast wetten, 
vormt de jurisprudentie waarin de rechtbanken wetten hebben geInterpreteerd een 
belangrijke bron van recht. Dit rapport zal ook andere relevante wetten m.b.t. de 
onteigeningsprocedure behandelen en waar mogelijk zat ook aandacht worden besteed 
aan de relevante rechtszaken. 

88  Deze wet vervangt de Landverwervingswet (Goedkeuringsprocedure) van 1946 (Acquisition of Land 
(Authorisation Procedure) Act of 1946) en is niet van toepassing in Noord-lerland. 

89  Artikel 17 lid 3 van deze wet stelt dat deze wet niet van toepassing zal zijn in Schotland en Noord-
lerland. 
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7.2. 	Onteigening 

De onteigeningsprocedure in Verenigd Koninkrijk bestaat zoals reeds vermeld uit vier 
verschillende elementen die ieder apart behandeld zullen worden. 

7.2.1. Algemene onteigeningsprocedure 

De onteigeningsprocedure in het algemeen belang zal onder deel 2.1 worden behandeld. 
Onteigening voor specifieke doeleinden zal later worden behandeld. 

a) Voorwaarden van onteigening 

De algemene vereisten met betrekking tot de onteigeningsprocedure zijn niet in een 
enkele wetsbepaling vastgelegd. Het zou wellicht toepasselijker zijn om te spreken van 
bepaalde opvallende kenmerken van de onteigeningsprocedure. Elke onteigening dient 
een juridische grondslag te hebben die is vastgelegd in een wet, de machtingingswet. Een 
onteigeningsbeschikking zou als het tweede kenmerk beschouwd kunnen worden en de 
vaststelling en betaling van de schadevergoeding als het derde essentiele kenmerk van de 
onteigeningsprocedure. 

b) Aard en inhoud van de procedure 

Fase Bevoegdheid om te onteigenen 
De eerste vraag die we moeten beantwoorden is welke lichamen de bevoegdheid hebben 
om te onteigenen. Een Ministerie of een overheidsdepartement kan het verwervende 
lichaam zijn alhoewel het tegenwoordig waarschijnlijker zal zijn dat dit gemeenten of 
publiekrechtelijke lichamen zijn. Wat de gemeenten betreft, bepaalt de Lokale 
Overheidswet van 1972 (Local Government Act of 1972) dat principale besturen 
(principal councils) de bevoegdheid hebben om elk stuk land te onteigenen. Onder 
principale besturen valt aan te merken districtbesturen en de London borough councils. 
Ook districtsbesturen namens de gemeenschapsbesturen hebben onteigenings-
bevoegdheid. 

Machtigingswetten dienen de onteigenende partij of partijen en het doel van de 
onteigening te vermelden en tevens welke Minister (goedkeurende autoriteit) een 
dergelijke onteigening dient goed te keuren, tenzij de Minister natuurlijk zelf de 
onteigeningsautoriteit is. De machtigingswet moet bovendien in elk geval de methode 
van aanwijzing van het specifieke stuk land stipuleren. Dit kan eenvoudig worden gedaan 
door in de machtigingswet te verwijzen naar de Landverwervingswet 
(Goedkeuringsprocedure) van 1981. Ben dergelijke verwijzing zal duidelijk maken dat de 
normale procedure krachtens deze wet van toepassing is. 
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Fase flanwijzing van het te onteigenen land (Onteigeningsbeschikkingen) 

Aangezien de onteigeningsbeschikkingen essentieel zijn voor de aanwijzing van het te 
onteigenen land, zou het praktisch zijn om de aard van de onteigeningsbeschikking 
gedetailleerder te behandelen. 9I  Voorheen was een parlementaire bevestiging nodig om 
te onteigeningen, welke overbodig word gemaakt toen de onteigeningsbeschikking in het 
leven werd geroepen tijdens het tijdperk van Edward VII. Onteigeningsbeschiklcingen 
zijn wetgevend van aard aangezien zij de wet veranderen. Hierbij dient wel te worden 
aangemerkt dat onteigeningsbeschikkingen niet de verwerving van land tot stand brengt, 
maar dat slechts de wet dusdanig veranderd wordt dat onder bepaalde voorwaarden het 
rechtmatig wordt geacht om te onteigenen. Onteigeningsbeschiklcingen zijn in feite te 
vergelijken met verordeningen, omdat zij ministeriele bevestiging nodig hebben indien 
zij worden uitgevaardigd door een lagere autoriteit of een ander publiekrechtelijke 
lichaam (behalve de Kroon). 

In feite bestaan er twee procedures voor de uitvaardiging van onteigeningsbeschikkingen 
lcrachtens de Landverwervingswet van 1981: de normale procedure en de speciale 
parlementaire procedure. 

Normale procedure 
De procedure voor de uitvaardiging van een onteigeningsbeschikldng staat in Deel II van 
de Landverwervingswet van 1981. 

• Voorbereiding van een ontwerp-onteigeningsbeschildcing; 
• Publicatie en kennisgeving van de ontwerp-onteigeningsbeschikking; 
• Bezwaren; 
• Bevestiging en publicatie van de onteigeningsbeschikking. 

91  Er zijn echter drie andere procedures waardoor een verwervende autoriteit land kan onteigenen zonder 
een onteigeningsbesluit: 
a) In eon machtigingswet kan land worden aangewezen dat dient te worden onteigend. Voorbeelden zijn 

de Metropolitan Paving Act van 1817, de Liverpool Corporation Act van 1966 en talrijke algemene 
machtigingswetten die door lokale overheden zijn uitgevaardigd. 

b) Machtigingswetten lcunnen in algemene termen voorzien in de verwerving van land en de verwervende 
autoriteit toestaan om te opereren op een wijze die geen onteigeningsbesluit vereist. Voorbeelden zijn 
to vinden in de Defence Act van 1842, de Requisitioned Land and War Works Act van 1945 en de 
Metropolitan Paving Act van 1817 die nog steeds gedeeltelijk van kracht is waardoor verwervende 
autoriteiten eon bepaald stuk land voor onteigening kunnen aanwijzen op grond van het opmeten en 
markeren van de vereiste lokaties. 

c) Machtigingswetten kunnen nog altijd de negentiende-eeuwse procedure toepassen waarbij eon bepaald 
stuk land door middel van een voorlopig besluit, de voorloper van het onteigeningsbesluit, wordt 
aangewezen. Deze procedure is veeleer legislatief dan executief van karakter zoals de procedure 
vermeld onder b). De Light Railways Acts van 1896 en 1912 is een van de weinige wetten waarin deze 
procedure vorkomt. Nadat de betroldcen minister het voorlopige besluit heeft bevestigd, moot de 
verwervende autoriteit het nog bij het Parlement indienen in een wetsvoorstel tot bevestiging van het 
voorlopige besluit, dat, indien het als wet wordt aanvaard, machtigt tot inbezitneming van het stuk land 
in kwestie. 

98 



De ontwerp-onteigeningsbeschikking wordt volgens een voorgeschreven vorm opgesteld 
vergezeld door een landkaart. Deze voorgeschreven vorm kan gevonden worden in het 
Landonteigeningsreglement van 1990 (Compulsory Purchase of Land regulations of 
1990) . 92  

De ontwerpbeschikking dient gedurende twee opvolgende weken in een of meer 
plaatselijke kranten gepubliceerd te worden. De publicatie dient ook de plaats te 
vermelden waar de ontwerpbeschikking en de landkaart ter inzage zijn gelegd waarbij 
een termijn van 21 dagen openstaat voor het indienen van eventuele bezwaren. 
Kennisgeving dient apart betekend te worden aan iedere eigenaar (huurder/pachter en 
bewoner) van enig land dat vermeldt staat in de beschikking. 93.  De kennisgeving dient 
ofwel persoonlijk ofwel door overhandiging aan een ander persoon in het pand te 
geschieden. 94.  

Indien een dergelijk persoon bezwaar indient (wettelijke belanghebbende), is de 
goedkeurende autoriteit (vaak de Minister) verplicht een openbaar onderzoek of een 
besloten hoorzitting in te stellen. Een uitzondering vormen de bezwaren die volgens de 
goedkeurende autoriteit door het Landstribunaal - dat de schadevergoeding dient vast te 
stellen - behandeld kunnen worden. De Minister dient binnen 14 dagen (relevante datum) 
na indiening van de ontwerp-onteigeningsbeschikking, de onteigeningsautoriteit en de 
wettelijke belanghebbenden schriftelijk kennis te geven .van zijn voomemen een 
onderzoek in te stellen. Voorafgaand aan het onderzoek mag een vergadering worden 
georganiseerd waar de onteigeningsautoriteit en de wettelijke belanghebbenden het recht 
•ebben binnen 16 weken na de relevante datum, bun meningen te presenteren. De 
onteigeningsautoriteit dient binnen 6 weken na de relevante datum of 4 weken na 
voomoemde vergadering (indien deze plaatsvindt), en ten minste 28 dagen voor de datum 
van het onderzoek zelf, aan de wettelijke belanghebbenden en de Minister de statement of 

case te betekenen. Het onderzoek dient binnen 22 weken na de relevante datum of 4 
weken na een eventuele vergadering die voor het onderzoek is gehouden, te worden 
vastgesteld. De onteigeningsautoriteit, wettelijke belanghebbenden en andere 
belanghebbenden dienen minimaal 42 dagen van tevoren van de dag en de plaats van het 
onderzoek schriftelijk in kennis te worden gesteld. 

Zulke onderzoeken of hoorzittingen worden voor een door de Minister aangestelde 
inspecteur gehouden. Wettelijke regels maar ook de regels van natuurrecht (natural 

92  Het standaardformulier bevat een schema, in de vorm van een tabel met rubrieken voor respectievelijk 
het referentienummer van het onroerend goed op de bijbehorende kaart, een korte omschrijving van het 
onroerend goed, de vermelding van eigenaren of vermeende eigenaren, pachters/huurders of vermeende 
pachters/huurders en bewonerstbehalve huurders voor een maand of korter. 

93  Huurders voor een maand of minder worden echter uitgesloten; zie EON Motors v Secretary of State for 
the Environment and Newbury District Council (1981) 258 EG 1300 en artikel 12 van de Acquisition of 

Land Act van 1981. 

94  Als de naam van de eigenaar (pachter/huurder of bewoner) niet bekend is, mag een kennisgeving worden 
gestuurd naar de "eigenaar" ("pachter/huurder" of "bewoner") en bij het pand worden bezorgd. Indien 
niemand aanwezig is, op een opvallende plek in het pand worden achtergelaten. 
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justice) die in de rechtbanken zijn gevormd 95  zijn van toepassing op de 
onderzoeksprocedure. Die wettelijke regels zijn o.a. Reglement voor de Onteigening door 
Publiekrechtelijke Lichamen (onderzoeksprocedure) 1990 en het Reglement voor de 
Onteigening door Ministers (Onderzoeksprocedure) 1967 (Compulsory Purchase by 
Public Authorities (Inquiries Procedure) Rules 1990 and the Compulsory Purchase by 
Ministers (Inquiries Procedure)Rules 1967)) De eerste regel van natuurrecht is dat de 
persoon die de onderzoeken en hoorzittingen leidt geen vooroordelen mag hebben. In de 
zaak van R v Sussex Justices, ex parte Mc Carthy werd gesteld dat "Recht niet alleen 
gedaan moest worden, maar ook aantoonbaar en ontwijfelbaar gedaan moest worden 96  . 
De andere regel van natuurrecht is dat beide partijen in een geschil het recht van boor-en 
wederhoor dienen te hebben. 
Beide partijen bij het onderzoek, de onteigeningsautoriteit en de wettelijke 
belanghebbenden, zijn gerechtigd getuigen te horen en personen die bewijs aanvoeren 
aan een kruisverhoor te onderwerpen. Nadat het onderzoek is gesloten zal de inspecteur 
een rapport opstellen met zijn feitelijke bevindingen en aanbevelingen. 

De Minister heeft de discretionaire bevoegdheid het onteigeningsbeschilddng te 
bevestigen of te verwerpen. De Minister zal het rapport van de inspecteur en in alle 
waarschijnlijk het beleid van het ministerie in beschouwing nemen om tot een besluit te 
komen. Als de onteigeningsbeschiklcing wordt bevestigd, dient het in een of meer 
plaatselijke lcranten te worden gepubliceerd. De eigenaren (bewoner en pachter/huurder) 
dienen ook te worden ingelicht. Het onteigeningsbeschikking wordt pas na deze 
publicatie van kracht. 

Speciale Parlementaire Procedure 
Volgens artikel 17-20 van de Landverwervingwet van 1981 is een speciale parlementaire 
procedure nodig als de onteigeningsbeschikking de bevoegdheid verleent om de volgende 
stuldcen land te onteigenen: 

• Land dat wordt beheerd door het Natuurfonds, waarbij het Natuurfonds bezwaar 
tegen de onteigeningsbeschiklcing heeft aangetekend; 

• Land dat onderdeel is van een gemeenschapsgrond, open gebied of volkstuin 97 ' 

Alhoewel de procedure van een onderzoek administratief van aard is, hebben de rechtbanken de doctrine 
ontwikIceld dat dit onderzoek een quasi-rechterlijke fase is in het administratieve proces, hetgeen betekent 
dat in de procedure ook algemene rechtsbeginselen moeten worden toegepast. In de zaak Errington v 
Minister of Health (1935) 1 KB 249 werd gesteld dat: " hoewel het bevestigen van een 
onteigeningsbeschikking een administratieve handeling is, is de overweging die moet voorafgaan aan de 
uitvoering van die handeling van quasi-rechterlijke aard". 

" Zie R v Sussex Justices, ex parte Mc Carthy (1924) 1 KB 256. 

97  Tenzij de Minister verklaart dat aan het publiek, burgers en anderen met rechten m.b.t. het onteigende 
land in ruil daarvoor een stuk land met dezelfde waarde is of zal worden aangeboden. Behalve wanneer het 
vereiste land niet groter is dan 250 vierkante yards of het land vereist is voor het verbreden of de drainage 
van een bestaande snelweg en de Minister verklaart dat de ruil van land onnodig is. 
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• Land waar een historisch monument of ander object van archeologische waarde op 
staat98. 

 

• Land dat eigendom is van een lokale autoriteit of dat door wettelijke ondernemers 
voor hun ondernemingen is verworven 99.  

Wettelijke Beschikkingen (Speciale Procedure) van 1945 en 1965 (Statutory orders 
(Special Procedure) Acts of 1945 and 1965) zijn van toepassing op de speciale 
parlementaire procedure. Bovengenoemde procedure dient tot het punt waar de Minister 
de onteigeningsbeschikking bevestigt, te worden gevolgd. De Minister dient 3 dagen van 
tevoren in de London Gazette een bericht te plaatsen waarin wordt vermeld dat het 
onteigeningsbeschikking wordt ingediend bij het Parlement. Verzoekschriften tegen deze 
bevelen Lumen binnen 21 dagen worden ingediend bij de private Bill Office van de 
Kamers van de Staten-Generaal (Houses of Parliament). Een rapport van deze 
verzoekschriften wordt aan beide Kamers van de Staten-Generaal gepresenteerd en alleen 
als beide Kamers geen resolutie aannemen om de onteigeningsbeschikking nietig te 
verklaren, zal het rapport worden gepresenteerd aan een gezamenlijke commissie van 
beide Kamers. De gezamenlijke commissie kan de onteigeningsbeschikking met of 
zonder wijzigingen nietig verklaren of goedkeuren. Indien de onteigeningsbeschikking 
wordt goedgekeurd, zal het onmiddellijk in werking treden. Indien wijzigingen zijn 
aangebracht, zal de beschikking op een door de Minister vast te stellen tijdstip in werking 
treden. Als de Minister de wijzigingen van de gezamenlijke commissie niet aanvaardt, of 
de procedure wenst voort te zetten hoewel de commissie de beschikking niet heeft 
goedgekeurd, kan het alleen in werking treden als de onteigeningsbeschikking bevestigd 
is door een wet. 

Het is ook mogelijk onteigeningsbeschikkingen uit te vaardigen die niet onder de 
Landverwervingswet van 1981 vallen. Een aantal machtigingswetten vereisen een 
speciale procedure die anders is dan de standaardprocedure vastgelegd in de 
Landverwervingswet van 1981. Alhoewel de verschillen met de normale procedure niet 
zo groot zijn, lijkt het er op dat de Regels voor de Onderzoeksprocedure niet van 
toepassing zijn op deze speciale procedures. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe 
Stedenwet van 1981 (Towns Act of 1981). 

Tenzij de Minister zelf de verwervende autoriteit is of verklaart dat de autoriteit zich tegenover hem heeft 
verplicht om de beschermende voorwaarden m.b.t. het land in acht te nemen. 

99  De wettelijke ondememers kunnen tegelijk met een bijzondere parlementaire procedure bij de betrokken 
Minister een verklaring indienen dat het land in feite wordt gebruikt of dat ze er daarom een belang in 
hebben. De idee erachter is dat zulke land van onteigening behoort te worden uitgesloten, tenzij de Minister 
verklaart dat de onderneming er geen ernstige schade van zal ondervinden omdat aan de ondememers ander 
land zal worden aangeboden of de omstandigheden zodanig zijn dat de grond niet vervangen behoeft te 
worden. 
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c) Besluitvorming in. hi. de onteigeningstitel 

Fase 	Verwerving van land 
Zodra een onteigeningsbeschiklcing in werking is getreden, verschuift de aandacht naar 
de Onteigeningswet van 1965. De derde fase van het daadwerkelijke verwerven van het 
desbetreffende land lcrachtens onteigeningsbevoegdheden kan als volgt worden 
ingedeeld: 

• Normale procedure waarop de Onteigeningswet van 1965 van toepassing is 
• Algemene Overnameverklaring waarop de Onteigeningswet (Overnameverklaring) 

van 1981 van toepassing is. 

Normale procedure 
Notice to treat 
Artikel 5 van de Onteigeningswet van 1965 regelt de notice to treat en bepaalt dat het te 
onteigenen land voldoende dient te worden omschreven. Alle personen met een belang in 
het land en de bevoegdheid om afstand ervan te doen of het te verkopen of over te dragen 
dienen een dergelijke kennisgeving te ontvangen, met uitzondering van 
vergunninghouders of huurders en pachters die een belang van maximaal den jaar hebben 
of van jaar tot jaar. Ben notice to treat is rechtsgeldig indien deze binnen drie jaar nadat 
het onteigeningsbeschildcing in werking is getreden, wordt betekend. Het !can echter 
ongeldig worden beschouwd op basis van vier principes uit de jurisprudentie: 

• Vertraging zonder voldoende rechtvaardiging l® ; 
• Onteigeningsautoriteit kan de intentie vertonen dat hij van de onteigening wil afzien; 
• Het gebruik van het land valt buiten de doeleinden vastgesteld in de machtigingswet; 
• Schending van equity-rechten (te kwader trouw of misbruik van bevoegdheden) 1°I . 

Bij een notice to treat dient de ontvanger binnen 21 dagen zijn belang en eis 
(kennisgeving van eis) met betrekking tot het land kenbaar te maken. Krachtens artikel 6 
van de Onteigeningswet van 1965, zal, indien de ontvanger geen schadevergoedingseis 
indient of partij en niet in staat blij ken overeenstenuning te bereiken omtrent de hoogte 
van de schadevergoeding, de vaststelling van de schadevergoeding worden verwezen 
naar het Landstribttnaal. Hierbij dient te worden aangemerkt dat na betekening van een 
notice to treat, de onteigeningsautoriteit door de eigenaar van land kan worden 

100  De eerste drie beginselen volgen uit Grice v Dudley Corporation (1958) Ch 329. De verwervende 
autoriteit had in 1938 een onteigeningsbesluit verlcregen volgens de Public Works Facilities Act van 1939 
en betekende in 1939 een notice to treat aan de eigenaar. Door de oorlog en het ontstaan van nieuwe 
geschillen had de verwervende autoriteit tegen 1951 haar plannen met betrekking tot het specifieke stuk 
land totaal gewijzigd. De eigenaren van het land zonden in 1955 een dagvaarding naar de rechtbank (High 
Court of Justice), waarin stond dat de notice to treat niet meer rechtsgeldig was. 

1°1  Het laatste beginsel volgt uit Simpsons Motor Sales (London) Ltd v Hendon Corpn (1964) AC 1088. 
Nieuwe omstandigheden na de bevestiging van een onteigeningsbesluit kunnen echter het recht geven om 
het besluit op grond van equity te vemietigen. Zie R v Carmarthen DC, ex parte Blewin Trust (1990) 59 P 
& CR 379. 

102 



gedwongen de procedure voort te zetten. De onteigeningsautoriteit kan alleen binnen 6 
weken na ontvangst van een gepaste schadevergoedingsclaim van de eigenaar, een aan 
deze eigenaar betekende notice to treat intrekken. Indien geen kennisgeving van eis 
wordt betekend, of niet voldoende is gespecificeerd, kan de onteigeningsautoriteit de 
notice to treat te alien tijde na de beslissing van het Landstribunaal over de eis intrekken, 
maar niet later dan 6 weken nadat het besluit onherroepbaar is geworden. Of een 
beslissing onherroepbaar is geworden is afhankelijk van of er beroep ingesteld bij het Hof 
(Court of Appeal) of zelfs bij het Hogerhuis (House of Lords). Als de 
onteigeningsautoriteit echter het land in bezit heeft genomen kan de notice to treat niet 
meer worden ingetrokken. 

Overdracht van land 
De overdracht van land vindt uiteindelijk plaats door de overdracht van eigendom aan de 
verwervende autoriteit. Of de overdracht wordt geregistreerd is afhankelijk van of een 
verplichte registratie van de overdracht van land vereist is. Alle kosten die in verband 
staan met de overdracht van het land komen ten laste van de onteigeningsautoriteit. Bij 
een onteigening, kan het land niet op de datum van de notice to treat door de 
onteigeningsautoriteit in bezit worden genomen, maar pas nadat de schadevergoeding is 
vastgesteld en betaald conform artikel 11(4) van de Onteigeningswet van 1965. Betaling, 
overdracht en inbezitneming dienen tegelijkertijd plaats te vinden. 

Artikel 11 van de Onteigeningswet van 1965 geeft de onteigeningsautoriteit de 
bevoegdheid de eigenaar, bewoner of huurder 14 dagen van tevoren een kennisgeving 
van toetreding (notice of entry) te betekenen. Als de notice to treat betekend is, kan de 
onteigeningsautoriteit, hoewel de schadevergoeding nog niet is betaald, het land in bezit 
nemen. Ben verklaring van inbezitneming dient aan de eigenaar en bewoner te worden 
betekend. Als het land aan een huurder wordt verhuurd, dient de verklaring van 
inbezitneming te worden betekend aan de verhuurder en de huurder, terwijl een notice to 
treat alleen aan de eigenaar wordt betekend (of een persoon die de bevoegdheid heeft te 
verkopen, over te dragen of afstand te doen van het land). 

Speciale procedure: Algemene Verklaring van Overname (General Vesting Declaration)  
Deze nieuwe procedure combineert de notice to treat en de overdracht in een fase en 
wordt geregeld door de Onteigeningswet (Verklaring tot Overname) van 1981. Deze 
procedure kan worden gebruikt door de* onteigeningsautoriteit, mits deze de bevoegdheid 
heeft gekregen middels een onteigeningsbeschikking. De procedure werkt als volgt: 

• Betekening en registratie van kennisgeving waarin het gebruik van een algemene 
verklaring van overname wordt voorgesteld; 

• Uitvoering van de verklaring tot overname; 
• Betekening van kennisgeving dat de algemene verklaring tot overname is uitgevoerd 

en op een aangegeven datum van kracht zal worden; 
• Overdracht van de eigendom van het land aan de onteigeningsautoriteit op die 

aangegeven datum, die bekend staat als de overnamedatum. 
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De onteigeningsautoriteit dient een kennisgeving van intentie (notice of intention) om een 
algemene verklaring van ovemame uit te voeren aan de eigenaar te betekenen en dit te 
publiceren in een plaatselijke lcrant. Een dergelijke kennisgeving kan ten tijde van de 
kennisgeving van de bevestiging van de onteigeningsbeschildcing of later aan de eigenaar, 
pachter/huurder of bewoner worden betekend. De kennisgeving dient echter voor de 
notice to treat plaats te vinden. De algemene verklaring tot ovemame dient uiterlijk twee 
maanden na de kennisgeving van intentie plaats te vinden. Als alle betrokIcen partijen 
hiermee akkoord gaan, mag de termijn korter zijn dan twee maanden. De 
onteigeningsautoriteit dient een kennisgeving te betekenen dat de algemene verklaring tot 
ovemame is uitgevoerd en op een aangegeven datum, niet meer dan 28 dagen later, zal 
ingaan. 

Als een algemene verklaring tot overname eenmaal is uitgevoerd en in werking is 
getreden, zal de onteigeningsautoriteit geacht worden op de zogenaamde overnamedatum 
de notice to treat te hebben betekend. Vanaf dit punt zullen de Onteigeningswet van 1965 
en de Landvergoedingswet van 1961 van toepassing zijn. Tijdens de verklaring tot 
overname procedure heeft de onteigeningsautoriteit niet de mogelijkheid om zich terug te 
trelcken: de tijd voor intrekking tussen een notice to treat en de overdracht bestaat niet in 
deze procedure omdat de notice to treat en de overdracht samenvallen. 

Het land kan tevens middels minnelijke overeenkomst worden verkregen. Een eigenaar 
kan bereid zijn het land aan de onteigeningsautoriteit te verkopen in plants van te wachten 
op een onteigeningsbeschikking maar een onteigeningsautoriteit kan ook besluiten om het 
onroerend goed te kOpen op het moment dat het op de markt is aangeboden. Hij kan dit 
verkiezen omdat hij bereid is voordat het echt noodzakelijk is te kopen of omdat hij 
bereid is elk geschikt onroerend goed dat op de markt komt te aanvaarden. Er bestaan 
gevallen waarbij machtigingswetten de onteigeningsautoriteit alleen middels minnelijke 
overeenkomst in staat stellen land te verwerven. Een dergelijke vrijwillige verkoop kan 
plaatsvinden lcrachtens de Wet op de Openbare Ruimte van 1906 (Open Spaces Act of 
1906). Artikel 3 van de Onteigeningswet van 1965 stimuleert verwervende autoriteiten 
om land middels minnelijke overeenkomst te verwerven op basis van een 
onteigeningsbeschiklcing. In feite bestaan er twee soorten types van verwerving van land 
middels minnelijke overeenkomst. 

Verwerving van land middels minnelijke overeenkomst zonder een 
onteigeningsbeschikking 
Deze overdracht is vergelijkbaar met elke private transactie die betrekking heeft op de 
verkoop van land. Partijen komen een contract overeen met betrekking tot de prestaties 
van hun taken. Eigenaren dienen zich ervan bewust te zijn dat een onteigeningsautoriteit 
nooit, middels een clausule in het contract, kan toestemmen geen gebruik te maken van 
haar wettelijke bevoegdheden tot onteigening en dat de bepalingen met betrekking tot 
schadevergoeding en ongemaldcen niet noodzakelijkerwijze van toepassing zullen zijn. 
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Verwerving van land middels minnelijke overeenkomst: onteigeningsbeschikking op de 
achtergrond 
Artikel 3 van de Onteigeningswet van 1965 behandelt dit soort aankoop middels 
minnelijke overeenkomst en bepaalt dat het wettig zal zijn als de onteigeningsautoriteit 
overeenstemming bereikt met eigenaren van elk stuk land over de aankoop van dat land. 
Zelfs als een onteigeningsautoriteit er voor kiest het land middels minnelijke 
overeenkomst te verwerven, mag het krachtens artikel / (3) van de Onteigeningswet van 
1965 het land nog steeds middels een onteigeningsbeschikking verwerven. De betekenis 
van een onteigeningsbeschikking zit in het feit dat de onteigeningsautoriteit te alien tijde 
de onteigeningsprocedure kan voortzetten, zelfs als de eigenaar besluit niet meer 
vrijwillig te verkopen. Als een onteigeningsbeschikking is uitgevaardigd, kan de 
onteigeningsautoriteit nog steeds een notice to treat betekenen aan de eigenaar. Indien er 
geen onteigeningsbeschikking is uitgevaardigd, kan de eigenaar te allen tijde voordat de 
contracten zijn ondertekend van mening veranderen over de verkoops van zijn land, en een 
notice to treat kan dan niet aan hem worden betekend. 

d) Besluitvorming 	schadevergoeding 

Geschillen over schadevergoeding zijn voornamelijk feitelijke geschillen. Krachtens de 
Landsclausulewet van 1845 werd de schadevergoeding meestal door de arbiter 
vastgesteld. De Landverwervingswet (Vaststelling van Schadevergoeding) van 1919 
(Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act of 1919) heeft een procedurele 
wijziging ingevoerd door de verschillende methodes ter vaststelling van de 
schadevergoeding te vervangen door een standaardprocedure voor de afhandeling van 
geschillen over de schadevergoeding. Een panel van officiele arbiters werd 
dientengevolge ingesteld om een oordeel te vellen over deze geschillen. 
De Landstribunaalwet van 1949 heeft de officiele arbitrageprocedure afgeschaft en heeft 
het Landstribunaal ingesteld, dat bestaat uit een President, die een gerechtelijke post heeft 
vervuld of een advocaat is, en de andere leden die bestaan uit advocaten, procureurs of 
taxateurs. Het Tribunaal heeft een brede jurisdictie om zaken met betrekking tot land vast 
te stellen. 

Partijen kunnen zaken voorleggen aan het Tribunaal, ook wel bekend als verwijzing met 
toestemming (reference by consent). In voorkomende gevallen heeft het Tribunaal de 
bevoegdheid om als arbiter op te treden. Het Tribunaal neemt deze besluiten achter 
gesloten deuren en deze zijn bindend voor partijen. Indien er geen overeenstemming 
bereikt kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan het Tribunaal als dit wettelijk is 
geregeld. 

De procedure van het Tribunaal vindt normaliter in het openbaar plaats en het Tribunaal 
is in Londen gevestigd, alhoewel het regelmatig zittingen in het land organiseert. De 
procedure wordt geregeld door de Landstribunaal Regels van 1975 (Lands Tribunal Rules 
of 1975) zoals gewijzigd door de Landstribunaal (Amendement) Regels van 1977 (Lands 
Tribunal (Amendment) Rules 1971), de Landstribunaal (Amendement nr. 2) Regels van 
1981 (Lands Tribunal (Amendment No 2) Rules 1981) en de Landstribunaal 
(Amendement) Regels 1990 (Lands Tribunal (Amendment) Rules 1990). 
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Zaken moeten formed verwezen worden naar het Tribunaal. De griffier van het 
Tribunaal dient de verwijzing te registreren en een kopie van de kennisgeving aan de 
andere partij in het geschil te sturen conform artikel 16 en 17 van de Landstribunaal 
Re gels van 1975. Deze kennisgeving zal ten minste 28 dagen na de betekening van de 
notice to treat of de kermisgeving van eis worden gedaan. 

De procedure is vergelijkbaar met een rechtzitting bij een juridisch proces. Het Tribunaal 
hoort mensen die een verbale getuigenis afleggen, alhoewel beedigde verklaringen ook 
mogelijk zijn. Er bestaat ook een bepaling met betrekking tot -de inzage van stukken, het 
houden van interlocutoire procedures en pre-trial reviews. De schriftelijke beslissing van 
het Tribunaal dient met redenen omkleed te zfin. lin . Als een bedrag is toegekend dat 
afhankelijk is van de beslissing van het Tribunaal met betrelcking tot een juridische vraag 
(question of law), zal een alternatief bedrag worden vastgesteld welke was toegekend als 
het tot een ander oordeel was gekomen over de juridische vraag. 

Wanneer dient de schadevergoeding te worden vastgesteld? Er bestaat geen wet die 
aangeeft op welk tijdstip de schadevergoeding dient te zijn vastgesteld en derhalve 
kunnen de meeste antwoorden worden gevonden in de jurisprudentie. De oude regel 
bepaalde dat de waardebepaling van de schadevergoeding ten tijde van de notice to treat 
moest worden vastgesteld, conform de Penny v Penny zaak uit 1868. 

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog is deze regel afgeschaft en vervangen door 
een aantal verschillende opties: vooral de datum van inbezitneming en het tijdstip 
wanneer de zaak wordt verwezen naar het Landstribunaal. 
Indien partijen een schadevergoeding zijn overeengekomen, wordt de overeenkomst die 
het besluit m.b.t. de schadevergoeding behelst als bindend beschouwd conform het 
normale overeenkomstenrecht. Met betreklcing tot het tijdstip van de waardebepaling, 
dient dit de datum van inbezitneming te zijn. 
Indien de onteigeningsautoriteit lu -achtens een kennisgeving van inbezitneming fysiek 
bezit neemt van een deel van het land, wordt zij geacht bezit te hebben genomen van het 
totale land op de eerste van die data. 
Als het Tribunaal een bedrag toekent, zal de laatste dag voor het einde van de 
hoorzittingen worden beschouwd als de datum van de waardebepaling. Als het Hof 
(Court of Appeal) een zaak echter terug verwijst naar het Landstribunaal, zal de 
schadevergoeding voor het desbetreffende land worden vastgesteld op de dag van de 
oorspronkelijke hoorzitting van het Landstribunaal. 

Voorschot 
Tot voor kort waren er geen wettelijke bepalingen voor de betaling van voorschotten. 
Artikel 52 van de Land Schadevergoedingswet van 1973 (Lands Compensation Act of 
1973) (zoals gewijzigd door artikel 63 van de Ontwikkelings- en Schadevergoedingswet 

1°2  Het besluit kan ook mondeling worden gegeven, mits partijen hiervan geen ongemak of nadeel 
ondervinden. 
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van 1991 (Planning and Compensation Act of 1991) en door de Lokale 
Onroerendgoedbelasting wet van 1975 (Local Land Charges Act of 1975)) voorziet in de 
betaling van een voorschot. Eisers kunnen tot maximaal 90% van de schadevergoeding 
van een onteigeningsautoriteit die reeds bezit heeft genomen eisen voordat 
overeenstemming is bereikt over de schadevergoeding. De eiser dient een schriftelijk 
verzoek in te dienen onder vermelding van gegevens die de onteigeningsautoriteit nodig 
zou kunnen hebben om het voorschot te kunnen betalen. Betaling dient binnen drie 
maanden na de inbezitneming of de eis tot betaling plaats te vinden, welke zich als laatste 
aandoet. 

Artikel 5 van de Land Schadevergoedingswet van 1961 bevat 6 regels met betreldcing tot 
de vaststelling van schadevergoeding tegen de marktwaarde: 

• Er zal geen rekening worden gehouden met het feit dat het een onteigening betreft l°3;  
• De waarde van het land zal, conform hieronder bepaald, in aanmerking genomen 

worden die het zeer waarschijnlijk op de open markt door een welwillende verkoper 
zou opbrengen l°4' 

• De speciale geschiktheid en aanpassing van het land voor doeleinden zullen niet in 
beschouwing worden genomen, als dat doel alleen krachtens wettelijke bevoegdheden 
kan worden uitgeoefend, of waarvoor geen markt is behalve de vereisten van een 
autoriteit die onteigeningsbevoegdheden heeft. 105 ; 

• Uitgezonderd is de waardevermeerdering van het land ten gevolge van het gebruik 
van het onroerend goed op een manier die door de rechtbank zou kunnen worden 
tegengehouden, of in tegenstelling tot de wet is, of schadelijk is voor de gezondheid 
van de bewoners van het pand of de volksgezondheid.; 

• Als het doel van de land nu en tevens na de onteigening nog steeds een doel vormt 
waarvoor geen algemene vraag of markt zou zijn voor land met dat doe!, mag de 
schadevergoeding worden vastgesteld op basis van de redelijke kosten van 
equivalente herhuisvesting als het Landstribunaal tevreden is dat de herhuisvesting 
bona fide is. 106 ; 

103  Vroeger was 10% korting gebruikelijk als het land werd onteigend. Door de eerste regel wordt dit 
beginsel afgeschaft. 

104  De betaling van schadevergoeding heeft alleen betrekking op het land als kapitaalgoed op het tijdstip 
van de waardebepaling. Gederfde winst en verlies van goodwill die de waarde van een bedrijf als 
kapitaalgoed kunnen daarnaast ook worden vergoed maar als inbreuk op het eigendomsrecht (disturbance). 

1°5 1n Fraser v City of Fraserville (1917) AC 187 wordt deze regel als volgt geformuleerd: de daadwerkelijk 
vast te stellen waarde is de waarde voor de verkoper van het onroerend goed in de staat waarin het op het 
tijdstip van de onteigening verkeert met al zijn bestaande voordelen en al zijn mogelijkheden, met 
uitzondering van eventuele voordelen als gevolg van de uitvoering van het plan waarvoor het onroerend 
goed wordt onteigend. Zie Keith Davies, Law of Compulsory Purchase and Compensation, fifth ed., p. 141. 

ImKerken zijn een typisch voorbeeld van deze regel. Volgens artikel 45 van de Land Compensation Act van 
1973 kan een onroerend goed onder de werking van deze regel vallen als het pand op dat moment wordt 
bewoond door een lichamelijk gehandicapte persoon en voor dat doe is aangepast. 
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• De wettelijke bepalingen van regel (ii) zullen geen invloed hebben op de 
waardebepaling van de schadevergoeding voor verstoring van het genot ongemaldcen 
of andere zaken die geen direct verband hebben met de waarde van het land. 

De waardebepaling van de schadevergoeding van het land is in zoverre besproken. 
Bovendien dienen (ver)deling van het land (severance) en nadelige invloed op het land 
(injurious affection) die direct zijn gebaseerd op de waarde van het land te worden 
vergoed, alhoewel deze gerelateerd zijn aan de marktwaarde van het onteigende land. De 
inbreuk op het eigendomsrecht wordt niet direct gebaseerd op de waarde van het land, 
maar vormen wel een integraal onderdeel van de schadevergoeding voor het onteigende 
land. De waardebepaling van de inbreuk op het eigendomsrecht wordt apart vastgesteld, 
wat kan worden afgeleid uit regel 6 met betrekking tot de vaststelling van de 
schadevergoeding. Wat als inbreuk op het eigendomsrecht kan worden beschouwd, is op 
basis van jurisprudentie gecategoriseerd. De algemene eis is dat de inbreuk op het 
eigendomsrecht het natuurlijke en redelijke gevolg van de onteigening dient te zijn en 
tevens causaal verband bestaat. Voorbeelden van commerciele inbreuken op het 
eigendomsrecht zijn verlies van goodwill, winsten en voorraden. Andere voorbeelden met 
betrelcking tot commerciele en residentiele woningen zijn verhuiskosten, additionele 
reiskosten, aanpassing van het pand, professionele uitgaven en uitgaven die verband 
houden met de aanschaf van een nieuw pand. Artikel 37 van de 
Landschadevergoedingswet van 1973 behandelt betalingen ten gevolge van inbreuken op 
het eigendomsrecht. Bewoners die geen eigenaren zijn hebben het recht een betaling ten 
gevolge van inbreuken op het eigendomsrecht te vorderen, die niet moet worden verward 
met het schadebedrag ten gevolge van inbreuk op het eigendomsrecht, dat beschikbaar is 
voor onteigende bewoners. Dergelijke schadebedragen maken deel uit van de 
schadevergoeding, terwij I de betaling ten gevolge van inbreuk op eigendomsrecht op 
zichzelf staat. 

e) Mogelijklieden van bezwaar en beroep 

Aanvechten van een onteigeningsbeschikking 
Deel V van de Landverwervingswet behandelt het aanvechten van 
onteigeningbeschikkingen voor de rechtbanlc (High Court). Zoals eerder vermeld, zijn de 
juridische vangnetten tijdens openbare hoorzittingen de regels van het natutuTecht 
wettelijke regels. De grondslagen om een onteigeningsbeschikking aan te vechten zijn: 

• Dat de bevoegdheidsverlening om te onteigenen niet krachtens de 
Landverwervingswet van 1981 of de relevante machtigingswet heeft plaats gevonden; 

• Dat de procedurele vereisten van de relevante wetten en regels (inclusief het 
Onderzoeksprocedure Reglement) niet zijn nageleefd. 

Het dient te worden aangemerkt dat een besluit tot onteigening op basis van het 
Wednesbury-principe m  zelfs kan worden verworpen als bovengenoemde gronden wel 

1 " Zie Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corpn (1984) 1 KB 223. 
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zijn nagekomen. Dit principe kan als volgt worden weergegeven: het besluit zelf mag niet 
zo onredelijk zijn dat geen redelijk denkende Minister (of autoriteit) hiertoe zou kurmen 
zijn gekomen. 

Aanvechten van een notice to treat 
Zoals reeds besproken, kan de rechtbank een notice to treat op basis van de vier 
grondslagen nietig verklaren. 

Aanvechten van een beslissing van het Landstribunaal 
Een beslissing van het Tribunaal is definitief en er kan geen beroep tegen worden 
ingediend. Indien een van de partijen echter van mening is dat het besluit een juridische 
fout (error of law) )bevat, kan hij het Tribunaal verzoeken een zaak te verwijzen naar het 
Hof Court of Appeal. Dit betekent dat geen beroep kan worden ingediend tegen het 
besluit m.b.t. de waardebepaling, terwijl dat deel van het besluit dat een juridische fout 
bevat, wel naar het Hof kan worden verwezen. 

J) Duur van de procedure 

De duur van de procedure hangt voornamelijk af van welke procedure precies is gevolgd. 
Desalniettemin kan een ruwe schatting worden gemaakt van de duur van de procedure. 

Als een onteigeningsautoriteit besluit land te onteigenen op basis van een 
machtigingswet, dient het een ontwerp- onteigeningsbeschikking op te stellen, dat 
vervolgens twee opeenvolgende weken in een plaatselijke krant moet worden 
gepubliceerd. Een termijn van drie weken staat open voor het indienen van bezwaren. 

De Minister dient binnen twee weken na de indiening van de ontwerp-
onteigeningsbeschikking op een bepaalde datum, de zogenaamde relevante datum, aan te 
geven dat hij een onderzoek zal instellen. Het onderzoek zelf dient binnen tweeentwintig  
weken na de relevante datum plaats te vinden. Er is geen informatie verschaft omtrent de 
periode die de Minister nodig heeft om te bepalen of de onteigeningsbeschikking wel of 
niet zal worden bevestigd. Er is ook geen indicatie gegeven op welke termijn een 
denmaal bevestigd onteigeningsbeschikking dient te worden gepubliceerd. 

Als een onteigeningsbeschikking in werking is getreden, dient de onteigeningsautoriteit 
binnen drie jaar een notice to treat te betekenen. Krachtens de Verklaring tot 
Overnameprocedure, dient een kennisgeving van intentie (om een verklaring tot 
overname uit te voeren) aan de eigenaar te worden betekend. Dit kan tegelijkertijd met de 
bevestiging van het onteigeningsbeschikking, maar moet in ieder voor de notice to treat, 
plaatsvinden. De uitvoering van de algemene verklaring tot overname dient minstens 
twee maanden na de kennisgeving van intentie plaats te vinden. De algemene verklaring 
tot ovemame zal ten minste 28 dagen na de kennisgeving dat de verklaring tot overname 
is uitgevoerd, in werking tred—en. 
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g) Eventuele wetswijzigingen in voorbereiding 

Op basis van geraadpleegde literatuur zijn geen fundamentele legislatieve veranderingen 
gevonden met betrelcking tot de onteigening. Desalniettemin zijn een groot aantal kleine 
wijzigingen aangenomen met betrekking tot de belangrijkste wetten die de 
onteigeningsprocedure regelen. Daar deze geen invloed hebben op de algemene 
onteigeningsprocedure zijn deze wijzigingen niet opgenomen in het rapport. 

7.2.2. Onteigening op specifieke beleidsterreinen 

De onteigening van land voor bestemmingsdoeleinden zal worden besproken en ook 
dient aandacht te worden besteed aan `omgekeerde onteigening' (inverse compulsory 
purchase). 

Veelal wordt land met een specifiek doel door onteigeningsautoriteiten onteigend, 
waaronder de ontwikkeling van dat land. Teneinde deze ontwiklceling uit te klumen 
voeren heeft de onteigeningsautoriteit lcrachtens de Stads- en 
Plattelandsontwikkelingswet van 1990 (Town and Country Planning Act of 1990) 108  een 
bouvvvergunning nodig. Het bestemmingsplan, ook wel bekend als een structuurplan, is 
een schriftelijk plan waarin staat vermeld welke bouwvoorstellen toegepast dienen te 
worden bij de besluitvorming van specifieke ontwikkelingsvoorstellen. Een 
bestemmingsplan vereist ministeriele goedkeuring en wordt verkregen voor het gehele 
bestemmingsplan. Het onderliggende principe van bestemmingsplaimen op alle gebieden 
is: een reeks algemene bepalingen, strategisch van aard en een aparte reeks gedetailleerde 
bepalingen die er een bepaalde uitvoering aan geven. Deze bepalingen kunnen betreldcing 
hebben op elk gebied van een lokale overheid en deze bestempelen als actiegebied voor 
ontwik1celing, herontwikkeling of verbetering van het gehele gebied of een deel daarvan. 
Een dergelijke actie zal niet als gevolg hebben land aan te wijzen voor onteigening en de 
onteigening van land voor bestemmingsdoeleinden hoeft niet noodzakelijkerwijze 
opgenomen te worden in het plan. 

Het begrip bestemmingsdoeleinden wordt behandeld in artikel 226 van de Stads- en 
Plattelandsontwikkelingswet van 1990 1° . Volgens dit artikel is de Minister bevoegd elke 
lokale autoriteit de bevoegdheid te verlenen land te onteigenen dat geschikt is voor de 
uitvoering van ontwiklceling, herontwildceling en verbeteringen van land dat vereist is 

I " Als de ICroon de ontwikkelaar is, is er geen toestemming benodigd, aangezien de Kroon niet 
onderworpen is aan bouwtoezicht. 

Een andere bouwbestemming wordt behandeld in artikeI 47 van de Planning (Listed Buildings and 
Conservation Areas) Act van 1990. De Minister stelt de verwervende autoriteit in staat om een gebouw dat 
op de monumentenlijst staat en van aanzienlijk architectonisch of historisch belang maar geen officieel 
beschermd historisch monument is, te onteigenen als het onderhoud van het gebouw verwaarloosd is. De 
bouwbestemming van een dergelijke onteigening is het behoud van het pand. 
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voor een doel dat noodzakelijk is in het licht van een juist uitvoering van het 
bestemmingsplan in het gebied waar het land ligt 11°.  

Als het land is verworven door een lokale autoriteit mag deze -het land overdragen aan 
projectontwikkelaars. Artikel 233 van de Stads- en Plattelandsontwikkelingswet van 1990 
reguleert deze zaak en stelt de lokale autoriteit in staat voorwaarden te stellen aan de 
overdracht van land aan projectontwikkelaars om het beste gebruik van het land vast te 
stellen. 
De lokale autoriteit mag het land ook zelf ontwikkelen. Dit kan het geval zijn bij, 
bijvoorbeeld, de aanleg van wegen (wat meestal niet interessant is voor particuliere 
aannemers) of werk dat van dien aard is dat het binnen de eigen nineties van de autoriteit 
valt. Artikel 235 van de Stads- en Plattelandsontwikkelingswet van 1990 stelt duidelijk 
dat functies van een lokale overheid o.a. bestaan uit de bevoegdheid om een werk te 
plaatsen, bouwen en uit te voeren op elk land dat verworven is door een lokale autoriteit 
voor bestemmingsdoeleinden. 

Omgekeerde onteigening is een speciaal type onteigening aangezien een eigenaar de 
lokale autoriteit kan dwingen land van hem te kopen. De eigenaar neemt het initiatief in 
plaats van de autoriteit. Er bestaan twee vormen van omgekeerde onteigening: 
aankoopkennisgevingen (purchase notices) krachtens de ontvvikkelingswetten en 
huisvestingswetten en blight kennisgevingen (blight notices). Een eigenaar van land mag 
een aankoopkennisgeving betekenen aan de lokale autoriteit als de bouwvergunning is 
afgewezen en het land niet nuttig gebruikt kan worden. Een dergelijke kennisgeving kan 
,00k worden betekend als een bouwvergunning is toegekend maar onder zulke 
voorwaarden, dat het land hierdoor niet meer nuttig kan worden gebruikt. 
Aankoopkennisgevingen kunnen tevens krachtens de huisvestingswet worden betekend. 
Als de lokale autoriteit bepaalde gebouwen wenst te slopen omdat ze dichtbij andere 
gebouwen staan wat schadelijk is voor de gezondheid, mogen de eigenaren van die 
gebouwen een aankoopkennisgeving betekenen aan de bouwvereniging. Over het 
algemeen zijn aankoopkennisgevingen gericht op de ontwikkelingswaarde (development 
value), aangezien de bestaande gebruikswaarde (existing use value) van het land 
praktisch nihil is. Als de lokale autoriteit niet voldoet aan de aankoopkennisgeving, kan 
dit worden verwezen naar de Minister. Als een aankoopkennisgeving is aanvaard door de 
lokale autoriteit of is bevestigd door de Minister, zal een notice to treat worden geacht te 
zijn betekend en zal de normale onteigeningsprocedure worden gevolgd. 
Blight kennisgevingen concentreren zich op de bestaande gebruikswaarde, welke is 
verminderd door de blight. Er dient aan stringente regels te worden voldaan voordat een 
blight kennisgeving in werking treedt. Indien een blight kennisgeving wordt 
aangevochten, wordt dit voorgelegd aan het Landstribunaal. Een notice to treat wordt 
twee maanden nadat de blight kennisgeving is betekend en niet is aangevochten, geacht te 
zijn betekend. 

11°Artikel 226 van de Town and Country Planning Act van 1990 betreft onteigening en artikel 227 betreft 
onderhandse verwerving. 
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7.2.3. Eigendomsbeperkingen 

De eigendomsbeperking kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zoals onder 3a) zal 
worden besproken, is het mogelijk een recht op land te onteigenen in plaats van de 
volledige eigendom op het land. 

Een onroerend goed kan op de monumentenlijst staan vanwege zijn speciale historische 
of architectonische waarde waardoor bepaalde eigendomsbeperkingen opgelegd kunnen 
warden. Conform de Ontwiklcelingswet (Monumentale gebouwen en 
Conservatiegebieden) van 1990 (Planning (Listed) Buildings and Conservation Areas) 
Act of 1990), kan bij een gebouw dat op de monumentenlijst is geplaatst toestemming 
nodig zijn om renovatie- en verbouwingswerkzaamheden uit te mogen voeren. 

Er bestaan wellicht oak andere vormen van eigendomsbeperking. Met het oog op de 
beschikbaar gestelde tijd en de tijd die nodig was om een grote hoeveelheid wetten te 
bestuderen die betreklcing hebben op eigendomsbeperking, is in dit opzicht geen verder 
onderzoek verricht. 

7.3. Specifieke onderwerpen 

a) 	Onteigening m.b.t. roerende zaken en rechten 

Het onderwerp van een onteigening is lance". De vraag is natuurlijk, wat betekent land in 
deze context. Grondmineralen, oogsten, bestanddelen (inclusief gebouwen) zijn deel van 
het land zolang zij hiermee verbonden blijven. Onteigening draagt de eigendom over aan 
de onteigeningsautoriteit samen met het land waarmee zij verbonden zijn, maar een 
eigenaar heeft de keuze deze bestanddelen los te maken en het land vrij van deze 
onderdelen aan de onteigeningsautoriteit te verkopen. Als de eigenaar het land echter 
inclusief deze bijbehorende bestanddelen verkoopt, kan hij schadevergoeding ontvangen 
voor het verlies ervan. 

De wetten die betrekking hebben op de onteigening van land geven geen duidelijke 
definitie van het begrip land 112  Het is in feite niet het land dat onteigend wordt, man de 
belangen (rechten) in het land. De volgende rechten (belangen) in land kunnen door de 
onteigeningsautoriteit worden onteigend: 

• Eigendomsrecht 13  

III  Het recht inzake onroerend goed is in vier wetten geregeld: Law of Properly Act van 1925, Settled Land 
Act van 1925, Administration of Estates Act en Land Registration Act. 

I I2Artikel 7, lid 1, van de Acquisition of Land Act van 1981 en artikel 1, lid 3, van de Compulsory Purchase 
Act van 1965 verklaren slechts dat zij alle definities van land die in de wetgeving zijn neergelegd, zijn 
inbegrepen. Er wordt in het algemeen verwezen naar de machtigingswet. 

"Het land kan onderworpen zijn aan rechten en belangen. Afzonderlijke belangen die zijn gebaseerd op 
equity zoals trust vallen erbuiten. Dat betekent dat vanaf het tijdstip van de verkoop deze belangen 
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• Huur en/of pacht; 
• Erfdienstbaarheden. 

Een interessant aspect is dat een bestaand recht op land kan worden verkregen. Of een 
eigenaar kan worden gedwongen een recht over te dragen dat nog niet bestaat ten tijde 
van de onteigening is bepaald in Sovmots Investment Ltd. V Secretary of State for the 
Environment (1977) 2 All ER 385 zaak. Het Hogerhuis moest beslissen of de 
machtigingswet (Huisvestingswet 1957) om rechten op het land te verkrijgen tevens kon 
worden gebruikt om de eigenaar te dwingen rechten over te dragen die niet bestonden. Er 
werd bepaald dat bestaande rechten, zoals erfdienstbaarheden, konden worden 
verworven, maar niet rechten die toen op dat moment nog niet bestonden. De 
onteigeningsbeschikking dient in elk geval duidelijk te vermelden welke rechten de 
autoriteit wil verwerven. Terwijl de zaak nog diende voor het Hogerhuis, nam het 
Parlement de Lokale Overheidswet (Verscheiden Bepalingen) van 1976 (Local 
Government (Miscellaneous Provisions) Act of 1976) aan, waarin werd vermeld dat 
indien een machtigingswet een autoriteit de bevoegdheid geeft land te onteigenen, het 
ook nieuwe rechten op dat land kan verwerven. De verwerving van dergelijke rechten 
dient te worden behandeld als de verwerving van land, waardoor de 
onteigeningsprocedures en schadevergoedingsregels van toepassing zijn. 
Ben goed voorbeeld hiervan is artikel 250 van de Wegenwet van 1980 (Highways Act of 
1980) lcrachtens welke een wegenautoriteit bevoegd is een verkeersbord te plaatsen 

.zonder de volledige eigendom van het land te verkrijgen. 

Er kon geen indicatie worden gevonden dat roerende zaken onteigend konden worden, 
dus wij kunnen aannemen dat roerende zaken niet kunnen worden onteigend. 

b) 	Zelfrealisa tie 

Er is erkend dat de marktwaarde bestaat uit de ontwikkelingswaarde en de bestaande 
gebruikswaarde. De ontwikkelingswaarde is afhankelijk van de marktvraag naar het land 
voor bestemmingsdoeleinden en de bouwvergunning. 114 In tegenstelling tot vroeger is het 
tegenwoordig sinds de invoering van de controle op bestemmingsplannen veel 
malckelijker om de voorgenoemde voorwaarden te bewijzen. De Stads- en 
Plattelandsontwikkelingswet van 1990 bepaalt dat een marktvraag moet zijn bewezen en 
dat een bouwvergunning moet bestaan of dat dit moet worden aangenomen om aan te 
tonen dat het land ontwikkelingswaarde heeft. Artikel 14 t/m 16 van de 
Landschadevergoedingswet van 1961 keurt de aanname van een bouwvergunning goed 
voor een reeds bestaande bouwvergunning en tevens de aanname van een 
bouwvergunning op voorstel van een onteigeningsautoriteit. Bovendien stelt artikel 16 
van die wet dat een bouwvergunning mag worden aangenomen voor de voorgestelde 

verbonden zijn met het aankoopbedrag en niet meer met het land zelf. De verwervende autoriteit verlcrijgt 
het land derhalve vrij van belangen die zijn gebaseerd op equity. 
"4 In Viscount v Basingtoke Corpn (1966) 3 All ER 161 is duidelijk verklaard dat de marktvraag of een 
bouwvergunning niet voldoende is om de prijs van het land te verhogen in de zin dat de 
ontwikkelingswaarde behoort te worderrbetaald. 

113 



ontwikkeling als het betrokken land onderdeel is van een locatie die in het huidige 
bestemmingplan staat vermeld of een ontwiklcelingsproject is dat redelijkerwijze kan 
worden gebruikt in een algemene categorie die bestemd is voor een gebied dat het 
betrokken land omvat. De algemene ontwikkelingscategorieen bestaan uit residentiele, 
commerciele, en industridle ontwiklcelingen, ook wel bekend als lueratieve 
ontwikkelingen. 

Dee! II van de Landschadevergoedingswet van 1961 stelt de eigenaar in staat een 
certificaat van geschikte altematieve ontwikkeling aan te vragen als het desbetreffende 
land geen deel uitmaakt van een gebied dat in het bestemmingsplan is gedefinieerd als 
een ontwikkelingsgebied of een gebied met commerciele doeleinden. Het doel van het 
certificaat is dat de onteigeningsautoriteit (vaak een lokale overheid) certificeert welke 
ontwikkeling wel of niet zou zijn toegestaan als er geen voorstel tot onteigening was 
geweest. De lokale overheid dient binnen 21 dagen tot 2 maanden na de dag waarop de 
eiser een kennisgeving van de aanvraag aan de andere partij heeft betekend te beslissen of 
het certificaat wordt toegekend of geweigerd. De eigenaar met een belang in het land en 
de lokale overheid hebben het recht binnen een maand nadat een certificaat is 
uitgevaardigd beroep in te dienen bij de Minister. De verongelijkte partijen mog.en het 
besluit van de Minister binnen 6 weken aanvechten bij de rechtbank (High Court). 15 

Tot nu toe richt de discussie zich op hoe en onder welke voorwaarden de 
ontwikkelingswaarde dient te worden bepaald in het licht van de te betalen 
schadevergoeding bij onteigening. Het juridische begrip van zelfrealisatie is ten aanzien 
van Verenigd Koninlcrijk noch in de literatuur, noch in wetten terug te vinden. 

c) 	Onteigening met het oog op ondergronds bouwen 

Er bestaat geen bevoegdheid om een aardlaag onder het oppervlak in bezit te nemen, 
tenzij dit duidelijk is vastgesteld in een machtigingswet. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Transportwet van Londen van 1969 (London Transport Act of 1969) die de 
onteigeningsautoriteit (London Transport Executive) het recht geeft land onder de grond 
te onteigenen voor de aanleg van een ondergronds spoor. Een andere wet die de 
bevoegdheid verleent om een aardlaag te onteigenen is de Wet op de Volksgezondheid 
van 1936 (Public Health Act of 1936) die de onteigeningsautoriteit in staat stelt een riool 
te aan te leggen. 

7.4. Samenvatting 

Het Verenigd Koninkrijk (bier: Engeland en Wales) is partij bij Protocol I bij de 
Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en als zodanig gebonden aan het 
daarin bepaalde m.b.t. onteigening. Bij het trekken van conclusies over het Verenigd 
Koninlcrijk terzake behoren de verschillen tussen het Engelse common law systeem en de 
continentale rechtssystemen evenwel niet te worden onderschat. 

II5Het besluit kan alleen worden aangevochten, indien het ultra vires is tot stand is gekomen (buiten de 
wettelijke bevoegdheden om) of indien niet voldaan is aan de procedurele vereisten in relevante wetgeving. 
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De onteigeningsprocedure van het Verenigd Koninkrijk is verdeeld in een administratieve 
en een juridische fase. Deze fasen bestaan uit de volgende aspecten: 

• bevoegdheid om te onteigenen; 
• aanwijzing van land; 
• verwerving van land; 
• schadevergoeding. 

Elk der fasen wordt door tenminste eon specifieke wet geregeld. De administratieve fase 
behelst de drie eerstgenoemde punten. De onteigeningsbeschikkingen die de verwervende 
autoriteit (acquiring authority) toestaan te onteigenen, zijn gebaseerd op twee 
verschillende procedures: een procedure die normaliter door de uitvoerende macht of 
lokale overheden wordt ingesteld (gewone procedure), en een procedure die 
parlementaire goedkeuring vereist, bijvoorbeeld om national land trusts te onteigenen. 
De verwervende autoriteit moet binnen drie jaar na de bekendmaking ervan de 
onteigeningbeschikking uitvoeren middels een notice to treat aan de eigenaar. De 
onteigeningsbeschilcking is alleen onderworpen aan toetsing door de rechtbank (High 
Court). 
Met betrekking tot de daadwerkelijke inbezitneming staat de Onteigeningswet 
(Compulsory Purchase Act) van 1965 de verwervende autoriteit toe de grond in bezit te 
nemen zonder werkelijk schadevergoeding te hoeven betalen. 

De juridische fase heeft betrekking op de schadevergoeding. De Lands Tribunals zijn 
verantwoordelijk voor het vaststellen en berekenen van de schadevergoeding. Recente 
wetgeving heeft de mogelijkheid van de betaling van een voorschot, dat tot 90% van de 
finale schadevergoeding kan oplopen, gentroduceerd. De besluiten van de Lands 
Tribunal zijn normaliter definitief en kunnen alleen op juridische gronden (point of law) 
worden aangevochten voor het Hof (Court of Appeal). 

De Benthem-uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uit 1985 is 
kennelijk slechts van marginale invloed geweest op het onteigeningssysteem van het 
Verenigd Koninkrijk, aangezien de civiele rechter (Land tribunals) en Hof (Court of 
Appeal) niet oordelen over de wettigheid van administratieve besluiten. Opgemerkt dient 
echter te worden dat de deelneming van rechtbanken in de administratieve fase door 
middel van adviezen niet bestaat in continentale rechtssystemen, waardoor het belang van 
de Benthem-zaak in het Verenigd Koninlcrijk beperkt is. 

In het algemeen is het moeilijk een schatting te maken van de duur van de gehele 
onteigeningsprocedure en het is zeer afhankelijk van de opportuniteit van de 
inbezitneming, aangezien de verwervende autoriteit binnen drie jaar na het 
onteigeningsbesluit een notice to treat moet uitvaardigen. 

Met betrekking tot onteigening voor specifieke doeleinden is een interessant aspect van 
de onteigeningsprocedure in het Verenigd Koninlcrijk het bestaan van een omgekeerde 
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onteigeningsprocedure, waardoor de eigenaar lokale overheden kan dwingen grond van 
hem te kopen. Deze procedure is zowel in de Plannings- als Huisvestingswet voorzien. 

Tenslotte dient te worden benadrukt dat een bestaand recht (pand, erfdienstbaarheden) 
m.b.t. grond verworven kan worden zonder dat de volledige eigendom verworven dient te 
worden. De rechten die de verwervende autoriteit wenst te verlcrijgen middels 
onteigening dienen vermeld te worden in de onteigeningsbeschiklcing. In het Verenigd 
Koninlcrijk bestaat er geen zelfrealisatie. Tenslotte: alleen de ondergrond kan niet worden 
onteigend tenzij het uitdrukkelijk is geregeld in een wet. 
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Hoofdstuk 8: Algemene conclusies 

In dit laatste hoofdstuk worden op grond van de in de landenrapporten (behalve 
Nederland) geschetste regelgevingen inzake onteigening vanuit een rechtsvergelijkende 
invalshoek enkele conclusies van algemene aard geformuleerd; hierbij is het algemeen 
schema dat in alle landenstudies is gehanteerd,_als uitgangspunt genomen (zie voor het 
algemeen schema 1.5. van Hoofdstuk 1: Inleiding; ook: Inhoudsopgave). 
Opgemerkt zij vooraf dat de rechtsvergelijkende methode met omzichtigheid is 
gehanteerd, aangezien de in de landenrapporten beschreven regelgevingen zijn ingebed in 
onderscheiden rechtsfamilies. Zo zijn het Franse en Duitse recht geworteld in de 
Romaans-Germaanse rechtsfamilie, het Engelse en Canadese recht in de Anglo-
Amerikaanse rechtsfamilie, terwijl het Japanse recht deel uitmaalct van de rechtsfamilie 
van het Verre Oosten. 

Tot slot worden een vijftal, aan de algemene conclusies ontleende, onderwerpen, die voor 
de MDW-werkgroep bij de evaluatie ter stroomlijning van de Nederlandse 
onteigeningsprocedure in het bijzonder relevant kunnen zijn, rechtsvergelijkend 
uitvergroot. 

1. Grondslag van onteigening 

Opmerking verdient vooreerst dat sommige van de onderzochte buitenlandse 
onteigeningsprocedures hun grondslag vinden in verdragsregels (bijv. artikel 1 van het 
Eerste Protocol bij het EVRM), grondwettelijke regels zowel als nationale wetgeving 
(bijv. Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk), terwijl andere onteigeningsprocedures 
slechts een wettelijke basis hebben (bijv. Canada). 

2. Onteigening 

2.1. Algemene onteigeningsprocedure 

Wat betreft de algemene onteigeningsprocedure, die wij aantreffen in de landenrapporten, 
valt op dat sommige rechtsstelsels een onteigeningsprocedure kennen, die is opgesplitst 
in een administratiefrechtelijke en een civielrechtelijke fase (Frankrijk, Verenigd 
Koninlcrijk). Andere rechtsstelsels kennen daarentegen een onteigeningsprocedure die 
uitsluitend of voornamelijk administratiefrechtelijk van aard is (Canada, Japan, de Duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen), zij het dat alle administratieve besluiten wel zijn 
onderworpen aan een rechterlijke toets. 
Opmerking verdient voorts, dat — uitgezonderd de onteigeningswet van de Duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen — in alle onderzochte onteigeningswetgevingen 
afzonderlijke besluitvormingsprocedures met betrekking tot het onteigeningsbesluit en de 
vaststelling van de schadevergoeding bestaan. 
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a) Voorwaarden van onteigening 

Met betreklcing tot de gestelde voorwaarden van onteigening volgt uit het 
rechtsvergelijkend onderzoek dat in alle geschetste onteigeningsprocedures onteigening 
steeds het algemeen belang moet dienen en dat voorts schadevergoeding dient te worden 
betaald aan de onteigende persoon. De vraag of het algemeen belang de onteigening 
noodzakelijk maakt, wordt in sommige rechtsstelsels (buy. Duitsland, Japan) expliciet 
getoetst aan het proportionaliteitsbeginsel: 

b-c) Aard en inhoud van de procedure/Besluitvorming met betrekking tot de 
onteigeningstitel 

De onderzochte onteigeningswetgevingen tonen een grote varieteit aan regelgeving met 
betrekking tot de aard en de inhoud van de procedure. Aan al deze wetgevingen ligt, zo 
komt het ons voor, een evenwichtige afweging van de belangen van de onteigenende 
instanties en de onteigende personen ten grondslag. Zo wordt doorgaans vereist dat het 
doel waarvoor onteigend wordt nader wordt gespecificeerd, het onteigeningsplan tijdig 
openbaar wordt gemaakt, de eigenaren worden gehoord, de direct betrokkenen tijdig 
bezwaar resp. beroep tegen het onteigeningsplan kunnen instellen, terwijl het 
uiteindelijke onteigeningsbesluit dient te worden genomen door een 
administratiefrechtelijke of civielrechtelijke autoriteit. Benadrulct zij in dit verband, dat er 
in de respectieve wetgevingen wel aanmerkelijke verschillen bestaan met betrelcking tot 
de wijze en het tijdstip waarop de (feitelijke) overgang van de eigendom plaatsvindt. 

Speciale aandacht verdient op deze plaats de in de British Columbia Act 1987 vervatte 
regeling. Volgens deze Act vindt de onteigeningsprocedure plaats ten overstaan van een 
Expropriation Compensation Board. Deze Board is een onafhankelijk orgaan dat bestaat 
uit een voorzitter, een vice-voorzitter en acht overige leden. Dit orgaan speelt een 
centrale rol bij zowel de onteigening zelf als de vaststelling van de schadeloosstelling. 
Geattendeerd zij hier verder op de recente onteigeningswet van de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen van 20 juni 1998, die een versnelde en efficiente procedure kent. 
Als meest significante elementen uit deze procedure — die voomamelijk van 
administratiefrechtelijke aard is — worden hier gememoreerd dat de onteigenende 
autoriteit (de Bezirksbeherde) het onteigeningsbesluit neemt op grond van voorafgaand 
mondeling overleg met de direct betrokkenen, deze autoriteit in elke fase van de 
procedure tracht tot een minnelijke schiklcing te komen, en in het onteigeningsbesluit 
tevens de aard en de hoogte van de schadevergoeding wordt vastgesteld. 

d) Besluitvorming m.b.t. de scizadevergoeding 

Uit de landenrapporten blijkt dat — uitgezonderd Japan — alle onderzochte rechtsstelsels 
een rechterlijke tussenkomst vereisen met betrekking tot de vaststelling van de 
schadevergoeding. Gesignaleerd zij in dit verband dat alle rechtsstelsels aan partijen de 
mogelijkheid bieden een regeling in der minne te treffen. 
In het bijzonder voor de precieze berekening van de geldswaarde van het te onteigenen 
goed kennen de wetten zeer gedetailleerde regelingen. 
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Wanneer de partijen het niet eens kunnen worden over de (hoogte van de) 
schadevergoeding wordt de uiteindelijke vergoeding steeds vastgesteld via tussenkomst 
van een administratieve of civiele autoriteit. 
Een aantal onteigeningswetgevingen kent een expliciete regeling, dat degene wiens land 
onteigend wordt een schadevergoeding voorafkan krijgen (Japan, Verenigd Koninkrijk, 
British Columbia, Nordrhein-Westfalen). Dit laatste sluit niet uit dat in een latere fase 
alsnog een hogere schadevergoeding wordt toegekend. 

e) Illogelijkheden van bezwaar en beroep 

In de onderzochte rechtsstelsels komen wij voorts een grote diversiteit aan regels met 
betreklcing tot de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen, die — althans voor zover deze 
rechtsstelsels dit onderscheid maken — aan partijen openstaan in zowel de 
administratiefrechtelijke als de civielrechtelijke fase. 
In bepaalde situaties worden deze beroepsmogelijkheden beperkt. Ter adstructie kan 
worden gewezen op Section 10 van de Federal Expropriation Act van Canada. Uit 
Section 10 (1) volgt dat een openbare hoorzitting dient te worden gehouden in het geval 
een persoon de voorgenomen onteigening aanvecht. Uit Section 10 (11) volgt echter dat, 
wanneer de Council van oordeel is dat de inbezitneming van het land dringend vereist is, 
deze openbare hoorzitting achterwege kan blijven. 
De aandacht zij in dit verband verder gevestigd op Section 30 van de Canadese Federal 
Expropriation Act. Uit deze bepaling volgt dat partijen, in het geval zij niet tot 
overeenstemming kunnen komen over de (hoogte van de) schadevergoeding, de 
Governor in Council kunnen verzoeken een "bemiddelaar" (negotiator) aan te wijzen die 
een schadevergoedingsregeling tracht te treffen. 
In deze context verdienen ook vennelding Sections 10 t/m 17 van de British Columbia 
Act 1987. Hieruit volgt dat het verzoek van de eigenaar om te onderzoeken of de 
voorgenomen onteigening van het land noodzakelijk is om de doelstelling van de 
onteigenende autoriteit te verwezenlijken, niet kan worden gedaan in gevallen van 

• zogenaamde "lineaire ontwikkelingen"; hiertoe worden onder meer gerekend de aanleg 
van openbare wegen, spoorwegen, pijpleidingen, rioleringen en waterleidingen. 

f) Duur van de procedure 

Het rechtsvergelijkend onderzoek brengt voorts een aantal markante verschillen met 
betrekking tot de duur van de gehele onteigeningsprocedure aan het licht. Gelet op het 
scala van aan partijen geoffreerde bezwaar- en beroepsmogelijkheden is het moeilijk de 
duur van de respectieve procedures exact vast te stellen. 
Gesignaleerd zij hier, dat in bepaalde situaties de reguliere duur van de procedure kan 
worden verkort. Als illustratie kan dienen de Franse Code de l'expropriation pour cause 
d'utilite publique 1977 (de artikelen L.15-6 en 15-7), die een spoedprocedure kent. Van 
deze spoedprocedure kan, zo lijkt het, gebruik worden gemaakt om vertraging bij de 
ontwikkeling van infrastructurele werken (zoals de aanleg van autowegen of spoorwegen) 
te voorkomen. De onteigenende autoriteit is dan bevoegd de onroerende zaak in bezit te 
nemen onder de voorwaarde dat een voorlopige schadeloosstelling wordt betaald aan de 
onteigende personen. 
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g) Eventuele wetswijziging in voorbereiding 

Er worden geen relevante wetswijzingen voorbereid. 

2.2.0nteigening op speeifieke beleidsterreinen 

Uit de landenrapporten blijkt dat ten aanzien van specifieke beleidsterreinen een keur aan 
speciale onteigeningsprocedures is ontwikkeld in daartoe totstandgekomen ad hoc 
wetgeving. De rechtvaardigingsgrond voor deze speciale procedures lijkt doorgaans te 
zijn, dat de desbetreffende beleidsterreinen in meer of mindere mate het publieke domein 
regarderen. Deze beleidsterreinen betreffen onder meer de gezondheidszorg, de 
monumentenzorg, de volkshuisvesting, de bescherming van het milieu en infrastructurele 
proj ecten. 
Benadrukt zij, dat de in deze speciale regelingen gincorporeerde onteigeningsprocedures 
doorgaans met minder waarborgen (ter bescherming van de onteigende personen) zijn 
omringd en, (mede) als gevolg daarvan, versneld kunnen worden uitgevoerd. Ter 
adstructie hiervan kan worden gewezen op de Japanse Exceptional Law of the Land 
Expropriation Act 1961, de Canadese Water Act en de in het Franse landenrapport 
genoemde speciale wettelijke regelingen. 
Melding kan in dit verband tenslotte worden gemaakt van de rechtsfiguur van de 
omgekeerde onteigening, die in enkele bijzondere onteigeningsprocedures van het 
Verenigd Koninkrijk figureert; deze rechtsfiguur komt erop neer dat voor specifieke 
doeleinden de eigenaar de lokale autoriteiten kan dwingen het land van hem te kopen. 

2.3. Eigendomsbeperkingen 

Alle in de landenrapporten onderzochte rechtsstelsels kennen enigerlei regelgeving ten 
aanzien van de beperking van de eigendom, bijv. in de vorm van een in het algemeen 
belang op de eigendom gevestigde erfdienstbaarheid (zie bijv. de uitvoerige Franse 
regelgeving ter zake). 
Bijzondere aandacht verdient, dat in sommige rechtsstelsels de gewone 
onteigeningsprocedures c.q. onteigeningstechnieken in beginsel ook van toepassing 
worden geacht op de door het desbetreffende overheidsorgaan verzochte 
eigendomsbeperking (Canada, Franlcrijk, Japan, Verenigd Koninkrijk). Voorts zij er in dit 
verband op gewezen dat een dergelijke onteigeningsprocedure niet als rechtsgevolg heeft 
dat de gehele eigendom van de grond waarop het beperkte recht is gevestigd, overgaat op 
de onteigenende autoriteit. 
Gesignaleerd zij, dat in het bijzonder in het Duitse recht een scherpe demarcatielijn wordt 
aangebracht tussen de rechtsfiguur van de eigendomsbeperkingen ("Inhalts-und 
Schrankenbestimmungen") en die van de onteigening (zie artikel 14 van de Duitse 
Grondwet). 
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a) Onteigening m.b.t. roerende zaken en rechten 

In Canada kunnen alleen roerende zaken onteigend worden als ze een bestanddeel 
vormen van de te onteigenen grond. Roerende zaken kunnen in Japan op dezelfde wijze 
als grondpercelen onteigend worden. Het Duitse recht regelt de onteigening van roerende 
zaken in artikel 14 lid III van de Grondwet, maar de afzonderlijke onteigeningswetten op 
deelstaat-niveau zijn niet van toepassing. Als regel is onteigening van roerende zaken 
naar Frans recht niet mogelijk. Er zijn slechts twee uitzonderingen: de onteigening van 
patenten en de onteigening van maritieme culturele erfgoederen die zijn gelegen in de 
openbare maritieme zone. In Frankrijk is het mogelijk om huur- en/of pachtrechten te 
onteigenen. Onder het Engelse rechtssysteem kon geen indicatie gevonden worden met 
betreldcing tot roerende zaken. Daarentegen bestaat er de mogelificheid om zowel een 
bestaand recht als een nieuw te creeren recht te verlcrijgen middels onteigening. 

b) Zelfrealisatie 

Een rechtsfiguur die min of meer equivalent is aan de Nederlandse rechtsfiguur van de 
zelfrealisatie lijkt, zo leren de landenrapporten, te bestaan in het Duitse recht. Andere 
rechtsstelsels kennen niet een soortgelijke rechtsfiguur. In het Engels recht wordt alleen 
gesproken van een development value, de zogenaamde ontwildcelingswaarde van het 
land. De waardebepaling van het land dient onder bepaalde omstandigheden niet alleen 
op basis van de gebruikswaarde, maar ook op basis van de ontwikkelingswaarde 
vastgesteld te worden. 

c) Onteigening met betrekking tot ondergronds bouwen 

Voor het rechtsfenomeen van de onteigening met het oog op het ondergronds bouwen 
bestaat, zo volgt uit de landenrapporten, een regeling in het Canadese, Duitse, Franse en 
Japanse recht. In het Engelse recht bestaat de mogelijkheid tot onteigening van de 
ondergrond slechts dan wanneer een speciale wet daartoe wordt uitgevaardigd (bijv. de 
London Transport Act 1969). 

Tot slot worden hieronder een vijftal, aan de algemene conclusies ontleende, 
onderwerpen, die voor de MDW-werkgroep bij de evaluatie c.q. stroomlijning van 
de Nederlandse onteigeningsprocedure in het bijzonder relevant kunnen zijn, 
rechtsvergelijkend uitvergroot. 

I. Is onteigening mogelijk zonder de tussenkomst van de rechter? 

Vooropgesteld zij, dat uit de landenrapporten blijkt dat de meeste rechtsstelsels, in 
beginsel, een rechterlijke tussenkomst vereisen met betrekking tot de vaststelling van de 
schadeloosstelling. 

Uit de Federal Expropriation Act van Canada volgt, dat indien partijen het eens worden 
over de (hoogte van) schadeloosstelling, geen procedure hiertoe behoeft te worden 
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gevoerd voor de Federal Court. Als partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen 
komen, moet er een procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling bij de Federal 
Court gestart worden binnen een jaar nadat de betaling vooraf door de onteigende partij is 
aanvaard. Opgemerkt zij in dit verband, dat de mogelijkheid bestaat om een bemiddelaar 
in te schakelen om zo alsnog tot overeenstemming te komen over de hoogte van de 
schadevergoeding. 

De British Columbia Expropriation Act kent een soortgelijke regeling. Wanneer partijen 
tot een regeling in der minne komen, al dan niet met de hulp van een "bemiddelaar", kan 
de tussenkomst van de (administratieve) Expropriation Board achterwege blijven. Uit de 
British Columbia Act volgt dat partijen zich dienen te wenden - in het geval zij niet tot 
overeenstemming met betrekking tot de te betalen schadeloosstelling kunnen komen - tot 
de Board binnen een jaar nadat de betaling vooraf is aanvaard. Opgemerkt dient te 
worden dat een administratief orgaan belast is met de vaststelling van de 
schadevergoeding. Er staat beroep open bij de rechter tegen de besluiten van de Board. In 
hoeverre er inhoudelijk getoetst wordt door de rechter hangt in hoge mate af van welke 
besluiten aangevochten worden. 

Ook de Franse onteigeningsprocedure biedt partijen de mogelijkheid om tot een 
mirmelijke regeling te komen over de schadevergoeding. Als er een overeenlcomst tussen 
de partijen tot stand is gekomen dan is er geen rechterlijke tussenkomst meer nodig. Een 
minnelijke regeling kan gesloten worden voordat de gehele onteigeningsprocedure start, 
of zelfs na de zogenaamde verklaring in het algemeen belang (declaration d'utilite 
publique). Komen de partijen er niet uit dan beslist de rechter die met de onteigening is 
belast over de schadevergoeding. Tegen deze uitspraak staat zowel hoger beroep als 
cassatie open voor partijen. 

Evenals de hierboven beschreven rechtsstelsels kent het Engelse recht een afzonderlijke 
besluitvormingsprocedure met betrekking tot de schadeloosstelling. Mochten de partijen 
een minnelijke regeling treffen ten aanzien van de schadevergoeding dan is er geen 
tussenkomst van de Lands Tribunals noodzakelijk. Er is een uitdruklcelijke regeling met 
betreldcing tot de vrijwillige overdracht van het land in het Engelse recht. De Compulsory 
Purchase Act 1965 (Section 3) moedigt de onteigenende autoriteiten zelfs aan om land te 
verlcrijgen via een regeling in der minne. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
verschillende typen van koop op vrijwillige basis. Mochten de partijen niet tot een 
overeenkomst komen dan wordt de schadevergoeding vastgesteld door de Lands 
Tribunals. Tegen de beslissing van de vaststelling van de schadevergoeding staat geen 
beroep open. Daarentegen staat beroep open bij de rechtbanlc als de beslissing een error 
of law vertoont. 

Naar Japans recht wordt het besluit inzake de vaststelling van de schadevergoeding 
daarentegen genomen door het Expropriation Committee, dat tot zijn beslissing komt 
onafhankelijk van de desbetreffende instantie die het besluit met betrekking tot de 
onteigeningstitel neemt. Er staat beroep open bij de rechter aangaande de uitspraak tot 
vernietiging (ruling for vacation). Tevens kan men een beroep instellen tegen de 
onteigenende partij (project initiator) bij het district court over de schadevergoeding. 
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Tegen de uitspraak van het district court staat beroep open bij de Hight Courts en het 
Supreme Court. 

Vermelding verdient tenslotte de regeling die is vervat in de onteigeningswet van de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. In deze onteigeningsprocedure wordt expliciet 
geregeld dat de onteigenende autoriteit (de Bezirksbehorde) in elke fase van de procedure 
ernaar dient te streven dat partijen tot een minnelijke regeling komen. De 
rechtsbescherming in verband met onteigening is tweesporig. De civiele rechtbanken 
beslissen over de schadevergoeding en de hoogte ervan, de administratieve rechtbanken 
oordelen over de rechtmatigheid van de onteigening. Langs beide wegen kunnen alle 
rechtsmiddelen, zoals gebruikelijk worden aangewend: civielrechtelijk tot en met het 
Bundesgerichtshof en administratiefrechtelijk tot en met het Bundesverwaltungsgericht 
als hoogste rechterlijke instanties. 

2. Bestaan er afzonderlijke besluitvormingsprocedures met betrekking tot de 
onteigeningsbeslissing en de schadeloosstelling? 

In de meeste rechtstelsels bestaan er afzonderlijke procedures met betrekking tot de 
onteigeningstitel en de vaststelling van de schadeloosstelling. Onder vraag 2 wordt met 
name de besluitvorming met betrekking tot de onteigeningstitel belicht, daar de procedure 
ter vaststelling van de schadeloosstelling onder vraag 1 reeds behandeld is. 

Volgens de Federal Expropriation Act van Canada wordt het onteigeningsbesluit 
doorgaans genomen door de Minister. Tegen dit besluit kan men in beroep gaan bij het 
Federal Court. Het besluit kan alleen op de volgende gronden worden aangevochten: 
indien de minister zijn bevoegdheid overschrijdt of indien de juiste procedure of 
wettelijke voorschriften niet zijn gevolgd. De rechter heeft tevens de bevoegdheid om het 
besluit van de minister inhoudelijk te toetsen. 

Uit de British Columbia Act volgt dat de beslissing om te onteigenen wordt genomen 
door de autoriteit die wordt aangewezen door een wet, waarbij hem de bevoegdheid om 
te onteigenen wordt verleend. Deze beslissing dient vervolgens te worden goedgekeurd 
door de verantwoordelijke Minister of, al naar gelang de omstandigheden, door een 
andere instantie (Council of Board). Het eigenlijke onteigeningsbesluit wordt uiteindelijk 
door de goedkeurende instantie genomen. Het onteigeningsbesluit kan worden 
aangevochten bij de rechter in het geval de onteigenende of goedkeurende autoriteit haar 
bevoegdheid overschrijdt of de juiste procedure niet is gevolgd. 

Volgens de Franse onteigeningswet is de besluitvorming met betrekking tot de 
eigendomstitel deels van administratieve aard, d.w.z. door de uitvoerende macht (de 
Minister of zijn/haar vertegenwoordiger in een van de departementen (Pre'fet)), deels van 
civiele aard. De verklaring van de overdraagbaarheid van eigendom (acte de cessibilite) 
is een administratief besluit dat aangevochten kan worden bij de administratieve rechter 
binnen twee maanden nadat het besluit kenbaar is gemaakt. 
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In Engeland is de besluitvorming met betrekking tot de onteigening administratief van 
aard. Het besluit tot onteigening (compulsory purchase order) is als het ware de finale 
aanwijzing van de te onteigenen onroerende zaak. Tegen de compulsory purchase order 
staat beroep open bij de rechter. De bevoegdheid om te toetsen is marginaal; de rechter 
kan alleen toetsen of de procedurele vereisten en wettelijke voorschriften zijn nagekomen 
en nagaan of de onteigening een wettelijke grondslag bezit. 

Naar het Japanse recht wordt het besluit met betreklcing tot de onteigeningstitel genomen 
door de Minister van Bouwzaken (Minister of Construction) of de Prefectural Governor. 
Er staat beroep open bij het district court ten aanzien van het besluit inzake 
projecterkenning (project recognition) en de uitspraak omtrent het recht van verwerving 
(ruling for the acquisition right). 

Anders dan in de hierboven geschetste onteigeningsprocedures wordt in de 
onteigeningswet van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen de besluitvorming met 
betreldcing tot de onteigeningstitel en die met betrekking tot de schadeloosstelling door 
dezelfde autoriteit (de Bezirksbehorde) gedaan bij een en hetzelfde besluit 
(Enteignungsbeschluss). 

3. Op welk tijdstip vindt de overgang van de eigendom plaats? 

Volgens de Canadian Federal Expropriation Act vindt de eigendomsoverdracht plaats op 
het tijdstip dat de Notice of Confirmation van de onteigening wordt geregistreerd door de 
Attorney General op verzoek van de Minister. Deze registratie moet plaats vinden binnen 
120 dagen na de registratie van de Notice of Intention. 

Uit de British Columbia Act volgt dat de goedkeurende autoriteit de onteigening dient 
goed te keuren. De beslissing dient, schriftelijk en met redenen omkleed, te worden 
medegedeeld aan iedere eigenaar van het te onteigenen land. De eigendomsoverdracht 
vindt plaats dertig dagen nadat de schadevergoeding vooraf is betaald en na de registratie 
van de Vesting Notice. 

Volgens de Franse onteigeningswet vindt de eigendomsoverdracht plaats op het tijdstip 
dat de (burgerlijke) reciter die met de onteigening is belast, de feitelijke overdracht 
beveelt. De burgerlijke rechter heeft niet de bevoegdheid om de geldigheid van de 
administratieve besluiten te toetsen; die toetsing is immers weggelegd voor de 
administratieve rechter. Tegen het onteigeningsbesluit dat is uitgesproken door de 
burgerlijke reciter staat beroep open bij de Cour de Cassation. 

Volgens Engels recht vindt de eigendomsoverdracht plaats door het opstellen en 
ondertekenen van de transportakte (conveyance). Wanneer de procedure inzake de 
verklaring van ovemame (vesting declaration procedure) is gevolgd, vindt de 
eigendomsovergang plaats op de dag die is aangegeven in de procedure, de zogenaamde 
datum van overname(vesting date). 
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Naar Japans recht dient de Expropriation Committee (een administratief orgaan met 
quasi-rechterlijke bevoegdheden) die in iedere Prefectuur is gevestigd, de feitelijke 
eigendomsoverdracht te bevelen. 

Uit de onteigeningswet van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen volgt dat de 
eigendomsoverdracht plaats vindt op het tijdstip dat het (onherroepelijk geworden) 
onteigeningsbesluit door een uitvoeringsbeschikking (Ausfiihrungsanordnung) wordt 
bevestigd. Deze laatste uitvoeringsbeschikking wordt getroffen, watmeer de onteigenende 
instantie de schadeloosstelling (vooraf) heeft betaald. Echter pas wanneer de 
uitvoeringsbeschikking onaanvechtbaar is geworden, kan de eigendomsovergang in het 
kadaster worden ingeschreven. 

4. Is de gewone onteigeningsprocedure ook van toepassing op een verzoek tot 
beperking van de eigendom? 

Uit de Federal Columbia Expropriation Act blijkt dat de reguliere onteigeningsprocedure 
(met daarbij inbegrepen de vaststelling van de schadeloosstelling) ook geldt in het geval 
van een door het onteigenende orgaan verzochte eigendomsbeperking (bijv. 
erfdienstbaarheden). Met betrekking tot andere typen eigendomsbeperkingen die kunnen 
worden opgelegd — bijv. die het gevolg zijn van wetgeving die de bescherming van 
landbouw- of bosgrond beoogt — en die niet een onteigeningskarakter hebben, is 
bijgevolg de onteigeningsprocedure niet van toepassing. 
Het Franse recht komt erop neer, dat om de door het onteigenende orgaan verzochte 
eigendomsbeperking tot stand te brengen, de gewone onteigeningsprocedure c.q. 
onteigeningstechnieken dienen te worden toegepast. Dezelfde opvatting wordt gehuldigd 
in het Japanse en Engelse recht. 
In het Duitse recht wordt daarentegen een andere benadering gevolgd. Gewezen dient in 
dit verband te worden op artikel 14 van de Duitse Grondwet, waarin een scherpe 
scheiding wordt aangebracht tussen de beperking van de eigendom (Inhalts-und 
Schrankenbestimmungen) en de onteigening, Dit heeft tot gevolg dat de wijze waarop 
eigendomsbeperkingen kunnen worden gevestigd en de vaststelling van de 
schadevergoeding volgens een speciale procedure worden geregeld. 

5. Is een van de rechtsgevolgen van de onteigening van een beperkt recht dat de 
gehele eigendom overgaat? 

Volgens het Franse recht is het rechtsgevolg van een dergelijke onteigeningsprocedure, 
dat de eigendom van het land waarop het beperkte recht (bijv. een erfdienstbaarheid) is 
gevestigd, niet overgaat op de onteigenende autoriteit, maar dat slechts het desbetreffende 
beperkte recht komt te vervallen. Dit stelt de onteigenende autoriteit dus in staat het 
beperkte recht te onteigenen zonder dat de gehele onroerende zaak, waarop dit recht is 
gebaseerd, behoeft te worden onteigend. 
Een soortgelijke benadering lijkt ook te worden gevolgd in het Japanse en Engelse recht. 
Het Canadese recht is op dit punt niet duidelijk. 
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Gelet op de onder punt 4 geconstateerde strikte scheiding tussen de rechtsfiguur van de 
eigendomsbeperking en die van onteigening dient de onderhavige vraag ontkennend te 
worden beantwoord. 
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Startnotitie WODC-onderzoek 

MDW-Onteigeningswet 
Ja 

Inzicht verkrijgen in de in het buitenland gehanteerde systemen van onteigening en 
eigendomsbeperking. 

Wat zijn de in het buitenland bestaande wettelijke stelsels t.a.v. onteigening en 
eigendomsbeperking, hoe zijn deze stelsels ingericht en hoe zien de procedures ter 
effectuering eruit? 

MDW (DW) Jul MDW EZ 

De Nederlandse Onteigeningswet dateert uit 1851. De wet bepaalt dat onteigening in 
twee fases plaatsvindt; een administratiefrechtelijke fase en een civielrechtelijke fase 
De administratiefrechtelijke fase dient ter verkrijging van een onteigeningstitel, de 
civielrechtelijke ter vaststelling van de schadeloosstelling. De onteigeningsprocedure is 
verouderd. Sedert de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
inzake Benthem is een strikte scheiding tussen een civiele en een administratieve 
fasen achterhaald. Ook de burgerlijke rechter toetst de administratieve 
onteigeningstitel inhoudelijk. Verder is de procedure niet afgestemd op de in de 
Algemene -Wet bestuursrecht (Awb) gangbare procedures. Zo moeten gemeentelijke 
onteigeningsbesluiten bij Koninklijk Besluit, de Raad van State gehoord, worden 
goedgekeurd en is er geen mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak. Tenslotte is gebleken dat de onteigeningsprocedure veel tijd in 
beslag neemt. Om die reden zijn in een aantal wetsvoorstellen bijzondere bepalingen 
opgenomen met als doel de procedure te versnellen. Dit heeft tot gevolg dat het 
systeem van rechtsbescherming ondoorzichtig wordt. Bij het wetsvoorstel tot wijziging 
van de Tracewet is door de Raad van State in het nader rapport aangegeven dat het 
wenselijk is na te gaan of wijziging van de Onteigeningswet mogelijk is waarbij in 
algemene zin voorzieningen kunnen worden getroffen om de procedures te 
versnellen. 
Thans is een MDW-werkgroep van start gegaan met als opdracht te komen tot een 
aantal aanbevelingen ten behoeve van o.a. de stroomlijning van de 
onteigeningsprocedure, het gewenste beschermingsniveau in de Onteigeningswet en 
de gewenste verhouding tussen de administratiefrechtelijke en de civielrechtelijke fase 
alsmede van de administratiefrechtelijke fase ten opzichte van de Awb. Door de 
MDW-werkgroep is, met het oog op deze taakopdracht, verzocht om een 
internationaal vergelijkend onderzoek naar het systeem van onteigening en 
eigendomsbeperking in een aantal, hoofdzakelijk ons omringende, landen. 
Gedacht wordt aan 3 a 4 landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Engeland. 
Frankrijk kan interessant zijn omdat het Nederlandse civiele rechtssysteem van 
oorsprong is afgeleid van de Franse Code Civil, en de Onteigeningswet voor een 
belangrijk deel op privaatrechtelijke leest geschoeid is. Duitsland kan interessant zijn 



omdat men in het Ruhrgebied en andere sterk geindustrialiseerde en dichtbevolkte 
gebieden te maken kan Icrijgen met dezelfde noodzaak tot onteigening als in 
Nederland. Engeland is interessant met het oog op de vergelijking met het 
Angelsaksische rechtssysteem. Tenslotte kan het van belang zijn Japan in het 
vergelijkend onderzoek te betrekken, gelt op de met Nederland vergelijkbare 
problematiek van een relatief klein land met veel bebouwing. 
Wanneer er landen bekend zijn met recente wetswijzigingen op dit terrein kan het 
wenselijk zijn deze eveneens in het onderzoek te betrekken. 

	

Onderzoeksvragen en 	 Onteigening vindt meestal plaats vanuit een behoefte aan grond voor het realiseren 

	

toelichung 	 van allerlei (overheids)projecten. Niet zelden is aan de behoefte aan grond reeds 
tegemoet te komen door het opleggen van gedoogplichten. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het gedogen van paten voor een energieleiding op een weiland. 
Er is dan geen sprake van onteigening, maar van eigendomsbeperking. Omdat de 
overgang van de inbreuken die op eigendom gemaakt worden van 
eigendomsbeperlcing tot onteigening een vloeiende is, wordt in het kader van de 
taakopdracht van de MDW-werkgroep tevens aan eigendomsbeperldng aandacht 
besteed. Eigendomsbeperlcingen zijn geregeld in diverse bijzondere wetten, zoals de 
Belemmeringenwet privaatrecht (wet van 13 mei 1927, Stb. 159). 
De volgende onderzoeksvragen zijn aan de orde. 

I Systeem 
I. Hoe is het systeem van onteigening in de onderzochte landen ingericht? Is sprake 

van een algemene wet tot onteigening of zijn voor bepaalde typen onteigening 
bijzondere wetten? (bijvoorbeeld voor volkshuisvesting, infrastructurele werken, 
opleggen van diverse soorten gedoogplichten). 

2. Is in de onderzochte landen sprake van overige wettelijke regelingen ter zake 
eigendomsbeperking en zo ja, hoe is het systeem ingericht? 

IL Procedure 
1. Hoe is de procedure van de onteigening en de eigendomsbeperking ingericht? 
2. Gaat het om een administratieve- een civielrechtelijke procedure of anderzins? 
3. Welke instantie(s) oordelen over de onteigeningstitel) en welke over de hoogte 

van de schadevergoeding? Betreft het daarbij besluitvorming op centraal of op 
decentraal niveau? 

4. Kennen de systemen van de onderzochte landen een met het KB vergelijkbare 
besluitvormingsprocedure? 

5. Kennen de systemen van de onderzochte landen een met de Raad van State 
vergelijkbare instantie in een adviserende rot? 

6. Hoe is in de onderzochte landen het systeem van rechtsbescherming in de 
onteigenings- en eigedomsbeperkende regelgeving? 

7. Wat is de gemiddelde duur van de procedure vanaf de publieke bekendmaking 
van het (voorgenomen) besluit tot onteigening tot het moment van juridische 
eigendomsovergang? 

Specifieke onderwerpen 
1. Hoe is in de onderzochte landen de onteigening en eigendomsbeperking van 

Roerende zaken of rechten geregeld? 
2. Kennen de systemen van de onderzochte landen de figuur van de 'zelfrealisatie'? 

Zelfrealisatie kan plaatsvinden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en 



Datum van oplevering 

Middelenbeslag WODC 

Risico's, onzekerheden, 

• 	beskspunten 

Begeleidingscommissie 

op basis van de jurisprudentie die is gevormd nay de Onteigeningswet. De Wet 
voorkeursrecht gemeenten geeft gemeenten een voorkeursrecht bij de verkoop 
van daartoe aangewezen gronden waarmee de gemeente een recht van voorrang 
in het rechtsverkeer krijgt. Het voorkeursrecht kan niet worden uitgeoefend indien 
de grondeigenaar de bestemming van de grond zelf realiseert (bijvoorbeeld het 
bouwen van woonhuizen) dan wel daartoe een overeenkomst sluit met een 
projectontwild(elaar. Hiermee wordt het voorkeursrecht omzeild en wordt de prijs 
opgedreven waaraan grondeigenaar en projectontwikkelaar zich verrijken. Op 
basis van de Onteigeningswet is in de rechtspraak het criterium ontwikkeld dat 
onteigening ondanks een voornemen van de grondeigenaar tot zelfrealisatie eerst 
gerechtvaardigd is indien kan worden aangetoond dat aan een andere vorm van 
planuitvoering in het publieke belang dringend behoefte bestaat. 

3. Kennen de systemen van de onderzochte landen een systeem voor onteigening en 
eigendomsbeperking met het oog op ondergronds bouwen en zo ja, hoe is dit 
Ingericht? 

4. Zijn in de onderzochte landen wetswijzigingen in voorbereiding die relevant zijn 
voor de bovenaangehaalde vraagstelling ter zake van onteigening en 
eigendomsbeperking? 

Methoden 	 1. Literatuuronderzoek, waaronder bestudering van de regelgeving met toelichting. 
2. Interviews met een beperkt aantal daartoe geselecteerde deskundigen. 

Gevraagde producten en/of 	 Rapportage met onderzoeksresultaten 
diensten 

Benodigde expertise 

Wijze van uitvoenng 

1 april 2000. Toelichting: De korte termijn is noodzakelijk gelet op het felt dat de 
onderzoeksresultaten input zijn voor de MDW-werkgroep die de rapportage op 1 mei 
2000 dient af te ronden. 
Kennis van wet- en regelgevingscompexen op het terrein van het civiele en het 
bestuursrecht. Affiniteit met buitenlandse rechtsstelsels. 
Extern 
Totaal onderzoek valt in de categorie: Fl 75.000 tot Fl 100.000,-- (inc BTW) 
Tussen Ju en EZ is en verdeling van onderzoekskosten ten behoeve van MDW 
gemaakt. Volgens deze afspraken komt dit onderzoek ten laste van Justitie i.c. het 
WODC 

Ja: van beperke samenstelling: EZ, Ju, WODC 
Voorzitter: hoogleraar. 

	

Qverig 	 De vereisten die in internationaal verband aan onteigening worden gesteld (o.a. artikel 

	

(o.m. relevante eerdere 	 1 van het protocol 1 bij het E'VRM-verdrag) zijn reeds door de MDW-werkgroep in 

	

onderzoeken) 	 kaart gebracht. 
Het onderzoek dient zich vooral uit te strekken tot de onteigenings- en de 
schadevergoedingsprocedure. Dat wil zeggen dat niet primair behoeft te worden 
onderzocht op welke wijze de waardebepaling van te .onteigening zaken plaats vindt. 
Mocht de informatie hierover eenvoudig te generen zijn mede op basis van 
bovengenoemde onderzoeksvragen dan is daarvoor belangstelling. 
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