
annotatie Ars Aequi december 2019  999

arsaequi.nl/maandblad  AA20190999Annotatie

Herijking van het 
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 mei 2019, ECLI: NL: RVS: 2019: 
1694, AB 2019/302 m.nt. L.J.A. Damen, JB 2019/124 m.nt. C.L.G.F.H. Albers

Inleiding
Op de overheid moet je kunnen vertrouwen. Een betrouw
bare overheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een 
goed func tio nerende samenleving. De eis dat burgers van 
de overheid op aan moeten kunnen, is in maar liefst drie 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur terug te vin
den: het formele rechtszekerheidsbeginsel, het mate riële 
rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Het formele rechtszekerheidsbeginsel beschermt tegen 
onduidelijk recht. Het eist dat het recht vaststaat, ken
baar is en daadwerkelijk wordt toegepast. Voor besluiten 
geldt dat die duidelijk en ondubbelzinnig moeten zijn 
geformuleerd en dat de betekenis ervan niet afhankelijk is 
van de uitleg door een ander. 

Het mate riële rechtszekerheidsbeginsel beschermt de 
burger tegen het intrekken en wijzigen van besluiten. 
Het gaat met name om het verbod om met terugwerkende 
kracht ten nadele van iemand een besluit te wijzigen. Hier 
geldt het uitgangspunt: eens gegeven blijft gegeven. Als 
bijvoorbeeld een organisatie een subsidie voor een bepaal
de activiteit ontvangt, betekent dat niet dat ze daar tot in 
lengte van jaren aanspraak op kan blijven maken, maar 
wel dat de overheid niet zo maar kan zeggen: sorry, we 
hebben ons vergist, we vinden achteraf dat we die subsidie 
nooit hadden moeten toekennen en gaan de uitgekeerde 
subsidiebedragen terugvorderen. 

Het vertrouwensbeginsel werkt richting de toekomst. 
Het houdt in dat als de overheid bij de burger gerecht
vaardigde verwachtingen wekt, deze, indien enigszins 
mogelijk, moeten worden gehonoreerd. Hier geldt het 
uitgangspunt: beloofd is beloofd.

Het is niet verbazend dat in het rechtsverkeer het ver
trouwensbeginsel geldt. En niet alleen in het publiek
recht, maar ook in het privaat recht. Je moet nu eenmaal 
kunnen afgaan op de uitlatingen van de wederpartij. Er 
is wel een verschil tussen het privaat recht en het pu
bliekrecht. In het privaat recht zijn partijen vrij om over 
hun rechten te beschikken. Zij kunnen daar van alles 
en nog wat over toezeggen. Bij bestuursorganen ligt dat 
ingewikkelder. Van bestuursorganen kun je niet zeggen 
dat die ‘vrij’ zijn over hun rechten te beschikken. Ze heb
ben wel allerlei bevoegdheden, maar die zijn aan grenzen 
gebonden. Ze moeten worden uitgeoefend in het algemeen 
belang en met inachtneming van regels van publiekrecht. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat een bestuursorgaan geen 
toezeggingen kan doen over iets waar het helemaal niet 
toe bevoegd is. 

Vaak zal het overigens niet voorkomen dat bestuurs
organen iets beloven wat ze niet kunnen of willen waar
maken. In de regel zal de overheid de bij burgers gewekte 
verwachtingen juist wel kunnen en willen waarmaken. Als 
een wethouder tegen een projectontwikkelaar zegt dat hij 
diens plannen voor de gemeente prachtig vindt en dat hij 
zeker weet dat het in orde komt met de daarvoor beno
digde vergunningen, zal hij dat bijna altijd zeggen omdat 
hij die plannen prachtig vindt en er zeker van is dat het 
in orde komt met die vergunningen. Maar het komt voor 
dat overheid en burger elkaar verkeerd begrijpen, dat 
een ambtenaar of bestuurder de toepasselijke regels niet 
goed kent of dat de overheid van gedachten verandert. Als 
dat aan de orde is, kan het vertrouwensbeginsel in beeld 
komen.
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Kan, omdat het vertrouwensbeginsel eerst en vooral een 
beginsel is dat een rol kan spelen als sprake is van een 
besluit waaraan een belangenafweging voorafgaat. Gewekt 
vertrouwen kan de weging van belangen beïnvloeden en 
ertoe leiden dat het bestuursorgaan een ander besluit moet 
nemen dan wanneer het geen vertrouwen had gewekt. En 
heel soms, maar dat doet zich maar een enkele keer voor, 
kan het vertrouwensbeginsel ook een besluit beïnvloeden 
dat het bestuur neemt op grond van een gebonden be
voegdheid. 

Vanuit de burger bekeken is de relevante vraag: wan
neer mag hij erop vertrouwen dat het bestuur precies het 
besluit zal nemen dat hij verwachtte? Bezien vanuit de 
overheid is de relevante vraag: wanneer is zij gehouden het 
vertrouwen dat zij bij een burger heeft gewekt, te hono
reren? Voor de rechter is de relevante vraag: hoe moet ik 
toetsen of het bestuur gehouden is het gewekte vertrouwen 
te honoreren? 

Van belang bij de vraag of gewekte verwachtingen moeten 
worden gehonoreerd, is in de eerste plaats of de verwach
tingen als ‘gerechtvaardigd’ kunnen worden gekwalificeerd. 
Is dat het geval, dan betekent dat niet dat ze per definitie, 
maar slechts dat ze ‘indien enigszins mogelijk’ moeten 
worden gehonoreerd. De gewekte verwachtingen moeten 
worden betrokken bij de aan het besluit voorafgaande be
langenafweging. En dan kan het nog alle kanten op.

Er is een eindeloze hoeveelheid jurisprudentie over het 
vertrouwensbeginsel. Dat duidt erop dat er veelvuldig een 
beroep op dat beginsel wordt gedaan. Uit al die jurispru
dentie blijkt echter ook dat een beroep op het vertrouwens
beginsel zelden slaagt. De reden is veelal dat de rechter 
oordeelt dat geen sprake is van ‘gerechtvaardigd’ vertrou
wen. Aan de vraag of en hoe het bestuursorgaan bij zijn be
sluitvorming rekening moet houden met de bij de rechtzoe
kende gewekte verwachtingen komt hij dan niet toe. Dat 
is onbevredigend, omdat de overheid daardoor bijna nooit 
de rekening krijgt gepresenteerd van volgens de betrok
kene onjuiste informatieverstrekking en niet gehonoreerde 
toezeggingen.

De uitspraak die in deze noot centraal staat, betreft de 
toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevings
recht. In de conclusie die staatsraad advocaatgeneraal 
Wattel voorafgaand aan de uitspraak uitbracht, pleit hij 
ervoor bij de beoordeling van een beroep op het vertrou
wensbeginsel meer het perspectief van de burger te kiezen. 
Pakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: de Afdeling) die handschoen op? Die vraag 
proberen we in de noot te beantwoorden, maar eerst gaan 
we in op de inhoud van de uitspraak van de Afdeling. 

De uitspraak
De zaak betreft een dakterras van een woning in Amster
dam. Kort gezegd vindt het college van burgemeester en 
wethouders (hierna: B&W) dat dat groter is dan is toege
staan. B&W nemen een handhavingsbesluit dat inhoudt 

dat het dakterras moet worden verkleind. De balustrade 
moet op ten minste 1,20 meter van de dakrand worden 
geplaatst. Tussen partijen is ook niet in geschil dat vol
gens de van toepassing zijnde regels die afstand minstens 
1,20 meter dient te bedragen. De eigenaar van de woning 
vindt dat B&W desondanks niet tot handhaving mogen 
overgaan, omdat is toegezegd dat de balustrade mocht 
blijven staan waar die stond. De eigenaar is om die reden 
in beroep gekomen tegen de handhavingsbeslissing van 
B&W. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. 
Vervolgens hebben B&W hoger beroep ingesteld. 

Nadat AG Wattel op 20 maart 2019 een conclusie heeft 
uitgebracht,1 doet de Afdeling op 29 mei 2019 uitspraak. 
De uitspraak van de Afdeling valt in twee delen uiteen. 
Eerst geeft de Afdeling een algemeen kader voor het 
beoordelen van een beroep op het vertrouwensbeginsel. 
Vervolgens overweegt ze wat dat betekent voor de onder
havige zaak. 

De Afdeling overweegt in het eerste deel van de uit
spraak dat bij de beoordeling van een beroep op het 
vertrouwensbeginsel drie stappen moeten worden gezet. 
De eerste stap betreft de juridische kwalificatie van de uit
lating en/of gedraging waarop de betrokkene zich beroept. 
Kan die als vertrouwen opwekkend of toezegging worden 
gekwalificeerd? Is dat het geval, dan betreft de tweede 
stap de vraag of die uitlating en/of gedraging aan het be
voegde bestuursorgaan kan worden toegerekend. Worden 
beide vragen bevestigend beantwoord, dan is sprake van 
een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel en moet 
als derde stap de vraag worden beantwoord wat de beteke
nis van het gewekte vertrouwen is bij de bevoegdheidsuit
oefening door het bestuursorgaan.

Ter toelichting op de eerste stap (‘is sprake van een 
vertrouwen opwekkende uitlating/gedraging?’) overweegt 
de Afdeling dat 

‘meer de nadruk moet worden gelegd op hoe een uitlating bij een redelijk den
kende burger overkomt en minder op wat het bestuursorgaan daarmee bedoelde’.

De Afdeling vervolgt:

‘Om aan te nemen dat een toezegging is gedaan, dient degene die zich beroept op 
het vertrouwensbeginsel aannemelijk te maken dat sprake is van uitlatingen en/
of gedragingen van ambtenaren die bij de betrokkene redelijkerwijs de indruk 
wekken van een welbewuste standpuntbepaling van het bestuur over de manier 
waarop in zijn geval een bevoegdheid al dan niet zal worden uitgeoefend.’ 

Vervolgens noemt de Afdeling een aantal andere omstan
digheden die van belang zijn om te kunnen vaststellen of 
sprake is van een toezegging. Allereerst is van belang dat 
de uitlating en/of gedraging is toegesneden op de concrete 
situa tie. 

‘Algemene voorlichting of uitlatingen over een ander geval of jegens derden zijn 
niet aan te merken als een toezegging.’ 

Ten aanzien van zogenoemde ‘disclaimers’, waarmee een 
bestuursorgaan tracht aan te geven dat aan uitlatingen 
en/of gedragingen in het algemeen geen rechten kunnen 

1 ABRvS 20 maart 2019, ECLI: NL: RVS: 2019: 896 (Conclusie AG Wattel).
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worden ontleend, overweegt de Afdeling dat daaraan in 
het algemeen bij een uitlating die zonder die disclaimer 
een toezegging zou zijn, voorbij kan worden gegaan.

Uitlatingen en/of gedragingen kunnen evenmin als 
toezegging worden gezien als de betrokkene had moe
ten beseffen dat de uitlating van de ambtenaar over een 
beslissing buiten de bevoegdheid van het bestuursorgaan 
ging of in strijd was met de toepasselijke rechtsregels. Van 
belang is daarnaast dat op degene die een beroep op het 
vertrouwensbeginsel doet een zekere onderzoeksplicht 
rust ten aanzien van die aspecten. Vertrouwen kan schrif
telijk, maar ook mondeling worden gewekt. Voorts speelt 
de deskundigheid van de betrokkene een rol. 

Dan de tweede stap (‘kan de toezegging aan het bevoeg
de bestuursorgaan worden toegerekend?’). De Afdeling 
vindt net als de AG dat een verschuiving nodig is van het 
bestuurlijke naar het burgerperspectief. Ter toelichting 
wijst zij op een uitspraak van 19 juli 2017.2 Daarin was 
sprake, zo overweegt de Afdeling, van 

‘uitdrukkelijk namens het bevoegde orgaan gedane toezeggingen van niet daar
toe bevoegde ambtenaren.’ 

De Afdeling vervolgt:

‘In die uitspraak kwam de Afdeling tot het oordeel dat de betrokkene op goede 
gronden mocht veronderstellen dat deze personen de opvatting van het bevoegde 
orgaan vertolkten.’ 

De Afdeling gaat nu, zo meldt zij, echter nog een stap 
verder:

‘De Afdeling zal thans ook in andere gevallen, derhalve in gevallen waarin niet 
uitdrukkelijk is aangegeven dat de toezegging namens het bevoegde orgaan 
wordt gedaan, minder de nadruk leggen op de precieze bevoegdheidsverdeling. 
Ook in die gevallen kan een toezegging worden toegerekend aan het bevoegde or
gaan, indien de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat degene 
die de toezegging heeft gedaan de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte.’

Vervolgens geeft de Afdeling enkele specifieke voor
beelden: toezeggingen door een wethouder en door een 
inspecteur bouw en woningtoezicht. Die kunnen onder 
omstandigheden aan het bevoegde bestuursorgaan worden 
toegerekend.

‘De Afdeling wijst in dit verband op het in de conclusie gegeven voorbeeld dat, 
indien een wethouder met een bepaalde portefeuille de indruk wekt dat hij de 
opvatting van het college vertolkt en op het terrein van zijn portefeuille toezeg
gingen doet, terwijl het voor de betrokkene niet eenvoudig kenbaar is dat deze 
wethouder daartoe niet bevoegd is en niemand hem daar op wijst, het college 
zich niet met succes kan beroepen op de onbevoegdheid van de wethouder om 
een dergelijke toezegging te doen. De Afdeling is verder van oordeel dat ook 
een inspecteur bouw en woningtoezicht, en daarnaast ook een medewerker 
van de afdeling vergunningverlening of de afdeling handhaving, een toezegging 
kan doen over een onderwerp dat zijn werkgebied betreft, die aan het bevoegde 
bestuursorgaan kan worden toegerekend.’

Dat geldt echter niet voor toezeggingen die door balie
medewerkers worden gedaan:

‘Toezeggingen van medewerkers die in zijn algemeenheid slechts algemene 
informatie behoren te verstrekken, zoals een baliemedewerker, kunnen naar het 
oordeel van de Afdeling evenwel niet aan het bevoegde orgaan worden toegere
kend [...].’

Ten slotte de derde stap (‘wat is de betekenis van het ge
rechtvaardigd gewekte vertrouwen voor de bevoegdheids
uitoefening door het bestuursorgaan?’). De bespreking 
daarvan begint de Afdeling met een verwijzing naar een 
uitspraak van 30 mei 2012,3 waaruit volgt 

‘dat het vertrouwensbeginsel niet met zich brengt dat gerechtvaardigde 
verwachtingen altijd moeten worden gehonoreerd. Daartoe is vereist dat bij 
afweging van de betrokken belangen, waarbij het belang van degene bij wie 
de gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt zwaar weegt, geen zwaarder 
wegende belangen aan het honoreren van de verwachtingen in de weg staan. 
Die zwaarder wegende belangen kunnen zijn gelegen in strijd met de wet, het 
algemeen belang en meer specifiek, veel voorkomend in het omgevingsrecht, 
belangen van derden.’

Na die in algemene bewoordingen gestelde overweging 
vervolgt de Afdeling met een relativering van de begin
selplicht tot handhaving in het geval sprake is van een 
toezegging, door te stellen dat

‘het algemeen belang dat gediend is bij handhaving in zijn algemeenheid 
weliswaar zwaar weegt, maar, indien een geslaagd beroep op het 
vertrouwensbeginsel wordt gedaan, niet doorslaggevend hoeft te zijn, als 
er geen concrete bedreigde belangen van enige betekenis aangewezen 
kunnen worden.’ 

Tot slot overweegt de Afdeling dat als zwaarder wegende 
belangen in de weg staan aan honorering van het gewek
te vertrouwen, voor het bestuursorgaan een verplichting 
kan bestaan de schade die er zonder het gewekte vertrou
wen niet was geweest, te vergoeden.

Wat levert de toepassing van de in de uitspraak ver
melde uitgangspunten in deze zaak op?

In haar beoordeling van de zaak over het Amsterdamse 
dakterras leunt de Afdeling sterk op een zeer uitvoerige 
verklaring van de eerdere eigenaar (de huidige eigenaar 
wordt in de uitspraak overigens als [wederpartij] aange
duid) over de contacten die er in de loop der jaren met de 
gemeente over het dakterras zijn geweest. In de eerste 
plaats overweegt de Afdeling dat niet het gerechtvaar
digde vertrouwen is gewekt dat geen vergunning nodig 
zou zijn voor het dakterras.

‘De Afdeling leidt uit de schriftelijke verklaring van de rechtsvoorgangers van 
[wederpartij] niet af dat zij ervan uit konden gaan dat de ambtenaren met wie 
zij over het dakterras hebben gesproken, welbewust het standpunt hebben in
genomen dat een vergunning voor het dakterras en de opbouw niet was vereist. 
De Afdeling overweegt in dit verband dat de inspecteur Bouw en Woningtoe
zicht uitdrukkelijk heeft verklaard niet te weten of een vergunning was vereist, 
terwijl de twee ambtenaren met wie de rechtsvoorgangers daarna, [...] contact 
hadden, het dakterras “illegaal” noemden. Uit de schriftelijke verklaring blijkt 
dat de rechtsvoorgangers van [wederpartij] het dakterras hebben gerealiseerd, 
voordat zij enige zekerheid hadden over een even tuele vergunningplicht. Onder 
die omstandigheden kan [wederpartij] als rechtsopvolgster zich er niet met suc
ces op beroepen dat het vertrouwen is gewekt dat geen vergunning was vereist, 
of dat voor het zonder vergunning gerealiseerde dakterras een vergunning zou 
worden verleend.’

Echter, volgens de Afdeling is er wel het gerechtvaardigde 
vertrouwen gewekt dat niet handhavend zou worden 
opgetreden tegen het dakterras. De Afdeling overweegt 
daartoe dat

2 ABRvS 19 juli 2017, ECLI: NL: RVS: 2017: 1946, AB 2017/425, m.nt. T.N. San
ders, JM 2017/124, m.nt. E.J.H. Plambeck (Overbetuwse Paardenbak).

3 ABRvS 30 mei 2012, ECLI: NL: RVS: 2012: BW6882, AB 2012/267, m.nt. H.E. 
Bröring.
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‘de rechtsvoorgangers van [wederpartij] hun plannen met betrekking tot het 
dakterras aan [inspecteur] correct hebben medegedeeld. De rechtsvoorgangers 
zijn er, gelet op de mededeling van [inspecteur], van uitgegaan dat deze plannen 
alsmede zijn bemoeienis met de plannen in een interne memo zijn opgenomen. 
Vervolgens hebben twee ambtenaren van de gemeente, wetende dat het dakter
ras zonder vergunning was gerealiseerd en nadat zij gevraagd hadden wanneer 
het dakterras is gerealiseerd, afzonderlijk van elkaar, uitdrukkelijk tegen de 
rechtsvoorgangers van [wederpartij] gezegd dat, gelet op het feit dat dit terras 
al zo lang aanwezig was, daartegen niet handhavend zou worden opgetreden. 
Deze mededeling paste ook bij de opmerking van [inspecteur] in 1993 dat, als 
de rechtsvoorgangers op korte termijn niets zouden horen, ze ongemoeid zouden 
worden gelaten.’

Van belang voor het oordeel dat sprake is van gerecht
vaardigd gewekt vertrouwen acht de Afdeling verder dat

‘de beide ambtenaren met wie zij [bedoeld wordt: de rechtsvoorgangers van 
de eigenaar, ATM & KJdeG] hadden gesproken de opvatting van het college 
vertolkten over het handhavingsbeleid inzake oude dakterrassen. De Afdeling 
betrekt hierbij dat de beide ambtenaren, van wie de Afdeling aanneemt dat zij 
belast waren met het toezicht op (handhaving van) dakterrassen dan wel met 
het beleid inzake (de handhaving van) dakterrassen, verklaarden dat tegen 
oude dakterrassen niet zou worden opgetreden. Verder acht de Afdeling van 
belang dat er vervolgens 25 jaar niet is gehandhaafd.’

Met die overwegingen zijn de eerste twee stappen gezet: 
er is sprake van een toezegging die aan het bevoegde be
stuursorgaan kan worden toegerekend. Anders gezegd: bij 
de eigenaar is gerechtvaardigd vertrouwen gewekt. Over 
de derde stap (‘wat is de betekenis van het gerechtvaar
digd gewekte vertrouwen voor de bevoegdheidsuitoefe
ning door het bestuursorgaan?’) is de Afdeling vervolgens 
kort:

‘de Afdeling [is] in dit geval van oordeel dat het college in redelijkheid van 
handhaving had moeten afzien. In aanmerking genomen dat het dakterras en 
de opbouw al 25 jaar aanwezig zijn, het college daarvan op de hoogte was, maar 
geen reden zag om daartegen handhavend op te treden, er niet is gebleken van 
klachten van derden, ook op de naastgelegen panden dakterrassen aanwezig 
zijn en inmiddels voor het grootste deel van het dakterras een omgevings
vergunning is verleend, is de Afdeling van oordeel dat niet is gebleken van 
zwaarder wegende belangen dan het belang van [wederpartij] bij behoud van 
het betreffende deel van het dakterras die aan het honoreren van de gewekte 
verwachtingen in de weg staan. Het handhavend optreden is daarom zodanig 
onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden 
in deze situa tie behoort te worden afgezien.’

Het hoger beroep van het college van B&W is ongegrond 
en daarbij speelt de toepassing van het vertrouwens
beginsel een grote rol. Dat de Afdeling daarnaast ook 
memoreert dat het college van B&W wist dat het dakter
ras er al 25 jaar was en daartegen niet optrad, er geen 
klachten van derden waren, ook op naastgelegen panden 
dakterrassen zijn gelegen en het grootste gedeelte van 
het terras inmiddels was vergund, was klaarblijkelijk op 
zichzelf nog (net) niet voldoende voor de conclusie dat het 
college in redelijkheid niet kon beslissen tot handhavend 
optreden. De Afdeling stelt haar uitspraak vervolgens in 
de plaats van het vernietigde besluit en legt uit wat dat 
betekent.

‘De Afdeling zal zelf in de zaak voorzien en het primaire besluit, verzonden op 
22 december 2016, herroepen. De Afdeling zal bepalen dat deze uitspraak in de 
plaats treedt van het door de rechtbank vernietigde besluit. Het college hoeft 
dus niet opnieuw te beslissen op het door [wederpartij] gemaakte bezwaar. Het 
voorgaande betekent dat de last onder dwangsom niet langer geldt. De handha
vingsprocedure is met deze uitspraak beëindigd.’

Noot

1 Het bijzondere van deze uitspraak is dat die – in navol
ging van de conclusie van de AG – op het eerste gezicht 
een herijking van de toepassing van het vertrouwensbe
ginsel lijkt in te houden, maar dat bij nadere beschouwing 
moet worden geconstateerd dat de uitspraak geen wezen
lijke verandering van de bestaande jurisprudentie over 
het vertrouwensbeginsel inhoudt. Het zou ons overigens 
niet verbazen als uitspraak en conclusie er uiteindelijk 
wel voor gaan zorgen dat de bestuursrechter een beroep 
op het vertrouwensbeginsel vaker zal honoreren dan tot 
nu toe het geval is. Al deze drie observaties lichten we 
hieronder kort toe (zie de punten 2, 3 en 4). Daarna ma
ken we nog een enkele opmerking over iets waar de AG 
veel en de Afdeling weinig over zegt, te weten de moge
lijke verplichting van het bestuursorgaan om schade te 
vergoeden in die gevallen waarin gerechtvaardigd gewekt 
vertrouwen niet wordt gehonoreerd (punt 5) en stellen we 
tot slot de vraag of de criteria ter beoordeling van een be
roep op het vertrouwensbeginsel (verder) verruimd zouden 
moeten worden (punt 6). 

2 De conclusie van AG Wattel bevat een krachtige bood
schap. Het perspectief van de burger, in plaats van dat 
van het bestuursorgaan, moet bij de beoordeling van 
een beroep op het vertrouwensbeginsel centraal staan. 
Dat betekent dat als de rechter een beroep op het ver
trouwensbeginsel beoordeelt, hij zich niet primair moet 
verplaatsen in de hoedanigheid en de bedoelingen van 
de functionaris die de vertrouwenwekkende uitlating 
heeft gedaan, maar zich moet afvragen hoe die uitspra
ken en/of gedragingen overkwamen bij de burger bij wie 
vertrouwen is gewekt. Waar mocht een redelijk denkende 
burger op rekenen, gezien de inhoud van de uitlatin
gen en de positie van de persoon die ze deed? Het effect 
van die perspectiefwisseling is waarschijnlijk dat vaker 
sprake is van gerechtvaardigd gewekt vertrouwen, maar 
niet noodzakelijkerwijs dat gewekt vertrouwen vaker 
zal moeten worden gehonoreerd dan nu het geval is. Wel 
zal het bestuursorgaan aan wie de vertrouwenwekkende 
uitlating en/of gedraging wordt toegerekend vaker voor 
de vraag komen te staan op welke manier hij in zijn 
besluitvorming rekening moet houden met het gewekte 
vertrouwen. Omdat, gezien de belangen van derden en 
het algemeen belang, honorering niet altijd mogelijk is, 
zal meer aandacht nodig zijn voor schadevergoeding als 
instrument om recht te doen aan het niet gehonoreerde, 
maar gerechtvaardigd gewekte vertrouwen.

De uitspraak van de Afdeling bevat een even krachtige 
boodschap als de conclusie van de AG. Ook de Afdeling 
stelt het perspectief van de burger meer centraal. Daar
naast maakt de Afdeling inzichtelijk waar de mogelijk
heden liggen om een beroep op het vertrouwensbeginsel 
gehonoreerd te krijgen. De mogelijkheden om met succes 
een beroep op het vertrouwensbeginsel te doen, worden 
meer benadrukt dan de beperkingen. Dat de uitlating 
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en/of gedraging is gedaan door een onbevoegde functiona
ris hoeft geen probleem te zijn, dat een brief of email met 
een toezegging tevens een in algemene bewoordingen ge
stelde disclaimer bevat evenmin, en ook het feit dat hono
rering op gespannen voet zou staan met de beginselplicht 
tot handhaving hoeft geen belemmering te zijn voor het 
honoreren van het gewekte verwachtingen. Wat meewerkt 
aan het gevoel dat de uitspraak een omslag betekent, is 
dat de uitkomst positief is voor de rechtzoekende die een 
beroep deed op het vertrouwensbeginsel. Daarmee laat de 
Afdeling zien dat de keuze voor het burgerperspectief ook 
echt positief voor de burger kan uitpakken. 

3 Dat AG Wattel en de Afdeling zich van een positief 
getoonzet herijkingsvocabulair bedienen, neemt niet weg 
dat wat de AG voorstelt en wat de Afdeling beslist, niet 
verder gaat dan wat de Afdeling in haar Overbetuwse 
Paardenbakuitspraak van 2017 besliste.4 In dat licht is 
het opvallend dat de Afdeling zelf stelt dat haar uitspraak 
van 29 mei 2019 een verruiming inhoudt ten opzichte van 
haar eerdere jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel.

De verruiming zou zien op het uitgangspunt dat het ver
trouwen alleen gerechtvaardigd is als het is gewekt door 
het bevoegde bestuursorgaan. Wanneer kan bij uitzonde
ring worden aangenomen dat sprake is van gerechtvaar
digd vertrouwen dat is opgewekt door een daartoe niet 
bevoegde persoon? De Afdeling stelt haar uitspraak van 
29 mei 2019 in overweging 11.3 tegenover de Overbetuwse 
Paardenbakuitspraak van 2017. ‘In die uitspraak’, zo 
zegt de Afdeling, ‘kwam de Afdeling tot het oordeel dat de 
betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat 
deze [niet bevoegde, ATM & KJdeG] personen de opvat
ting van het bevoegde orgaan vertolkten.’ De Afdeling 
vervolgt in 2019: 

‘De Afdeling zal thans ook in andere gevallen, derhalve in gevallen waarin niet 
uitdrukkelijk is aangegeven dat de toezegging namens het bevoegde orgaan 
wordt gedaan, minder de nadruk leggen op de precieze bevoegdheidsverdeling. 
Ook in die gevallen kan een toezegging worden toegerekend aan het bevoegde or
gaan, indien de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat degene 
die de toezegging heeft gedaan de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte.’

 Die twee zinnen suggereren een beetje dat de Overbetuw-
se Paardenbakuitspraak inhield dat in gevallen waarin 
de toezegging niet afkomstig is van het bevoegde orgaan 
of waarin niet uitdrukkelijk is aangegeven dat die namens 
het bevoegde orgaan is gedaan, de toezegging niet aan 
het bevoegde orgaan kan worden toegerekend. Echter, de 
Overbetuwse Paardenbakuitspraak bevat precies dezelfde 
zinsnede als die in de uitspraak van 29 mei 2019, terwijl 
die laatste als een verruiming wordt gepresenteerd. De Af
deling overwoog in de Overbetuwse Paardenbakuitspraak 
namelijk ook al dat aan het vereiste dat sprake moet zijn 
van aan het bestuursorgaan toe te rekenen toezeggingen 
waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen 
worden ontleend, ook kan zijn voldaan als die toezeggin
gen afkomstig zijn van iemand waarvan de rechtzoekende 

op goede gronden mocht veronderstellen dat die de opvat
ting van het bevoegde orgaan vertolkte – in exact dezelfde 
bewoordingen als in de uitspraak van 29 mei 2019. Kort 
maar goed, niet pas op 29 mei 2019, maar reeds in 2017 
gold dat als de rechtzoekende op goede gronden veronder
stelt dat een onbevoegde functionaris de opvatting van het 
bevoegde orgaan vertolkt, aan diens uitlatingen gerecht
vaardigd vertrouwen kan worden ontleend.5 Overigens is 
geconstateerd dat de lijn uit de Overbetuwse Paardenbak
uitspraak in de daarna gewezen jurisprudentie niet syste
matisch en consistent is gevolgd.6

Los van het punt waarvan de Afdeling stelt dat het een 
verruiming van de jurisprudentie inhoudt maar wij niet 
zien dat dit het geval is, betreft de uitspraak van de Afde
ling louter de uitleg en verduidelijking van de bestaande 
jurisprudentie.

4 De uitspraak van de Afdeling betekent al met al niet 
(of nauwelijks) een verruiming van de mogelijkheden van 
rechtzoekenden om zich met succes op het vertrouwensbe
ginsel te beroepen. Betekent dat een relativering van het 
belang van de conclusie en de uitspraak? Niet noodzake
lijk, wat ons betreft. De betekenis van de beide documen
ten is, denken wij, met name gelegen in het feit dat die 
bestuursorganen en rechters met kracht en enthousiasme 
erop attenderen dat de bestaande jurisprudentie over het 
vertrouwensbeginsel legio mogelijkheden biedt om recht 
te doen aan het door overheidsfunctionarissen bij burgers 
gewekte vertrouwen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat 
vaker door de bestuursrechter zal worden vastgesteld dat 
aan het bestuursorgaan toe te rekenen gerechtvaardigd 
vertrouwen is gewekt.

5 Van belang is daarbij ook dat de AG in zijn conclusie 
benadrukt dat als honorering van het gerechtvaardigd 
gewekte vertrouwen niet mogelijk is, vanwege de betrok
kenheid van het algemeen belang of de zwaarwegende 
belangen van derden, als regel aanspraak bestaat op ver
goeding van dispositieschade. Degene die gerechtvaardigd 
op het gewekte vertrouwen is afgegaan en schade lijdt 
vanwege de handelingen die hij heeft verricht en die hij 
niet zou hebben verricht zonder het gewekte vertrouwen, 
kan die schade vergoed krijgen indien het vertrouwen niet 
wordt gehonoreerd. De Afdeling hoefde in haar uitspraak 
daarover niets te zeggen, omdat zij tot de conclusie kwam 
dat het gerechtvaardigd gewekte vertrouwen juist wel 
moest worden gehonoreerd. Zij beperkt zich dan ook tot de 
opmerking dat als gerechtvaardigd gewekte verwachtin
gen niet kunnen worden gehonoreerd, het bestuursorgaan 
verplicht kan zijn ‘de schade die er zonder het vertrouwen 
niet geweest zou zijn te vergoeden als onderdeel van de
zelfde besluitvorming’. 

Bestuursorganen die in reactie op een beroep op het 
vertrouwensbeginsel het stappenplan van de Afdeling 
volgen en tot de slotsom komen dat weliswaar gerecht

4 ABRvS 19 juli 2017, ECLI: NL: RVS: 2017: 1946, AB 2017/425, m.nt. T.N. 
Sanders, JM 2017/124, m.nt. E.J.H. Plambeck (Overbetuwse Paardenbak).

5 Zie in dezelfde zin: punt 7 en 8 van de noot van C.L.G.F.H. Albers, 

JB 2019/124)
6 ABRvS 28 februari 2018, ECLI: NL: RVS: 2018: 672, AB 2018/128, m.nt. L.J.A. 

Damen.
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vaardigde verwachtingen zijn gewekt, maar dat die niet 
kunnen worden gehonoreerd, kunnen in 3.21 tot en met 
3.32 (met name 3.28 en 3.29) van de conclusie lezen hoe 
zij hun beslissing over schadevergoeding het beste in het 
vat kunnen gieten: als onzelfstandig schadebesluit waarin 
het bestuursorgaan beslist over de vraag of de schending 
van het vertrouwensbeginsel – nu de belangenafweging 
als uitkomst heeft dat het vertrouwen niet kan worden 
gehonoreerd – tot dispositieschade heeft geleid en zo ja, 
op welk bedrag aan schadevergoeding de betrokkene aan
spraak heeft. Door het besluit waarin het bestuursorgaan 
beslist dat sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen dat 
niet kan worden gehonoreerd, te zien als een onzelfstan
dig schadebesluit, kan in één procedure de vraag aan de 
orde komen 1) of gerechtvaardigd is vertrouwd, zo ja: 2) of 
terecht is afgezien van honorering van het vertrouwen, zo 
ja: 3) of sprake is van dispositieschade en zo ja: 4) of het 
besluit een adequate vergoeding daarvan inhoudt. Maar 
ook dat is niets nieuws (behalve dan dat de Afdeling de 
verplichting tot schadevergoeding baseert op art. 3:4 lid 2 
Awb, terwijl de AG betoogt dat het vertrouwensbeginsel 
de grondslag zou moeten zijn), want de jurisprudentie van 
de Afdeling bevat meerdere voorbeelden van uitspraken 
waarin dezelfde benadering wordt gevolgd.7 Dat neemt 
niet weg dat het alleen maar winst is dat de AG het punt 
van de schadevergoeding zo nadrukkelijk agendeert.

Ondertussen is het ook weer niet verbazend dat de Afde
ling hier expliciet duidelijk maakt dat de vergoeding van 
dit soort schade moet plaatsvinden op grond van artikel 
3:4 lid 2 Awb (evenredigheidsbeginsel) en mede daarom 
als onderdeel van dezelfde besluitvorming. Daarmee 
behoudt/verkrijgt de Afdeling de mogelijkheid om zich uit 
te spreken over de dispositieschade die het bestuur zou 
moeten vergoeden in zaken waarin het gewekte vertrou
wen een appellabel besluit betreft. Dat is toe te juichen. In 
dat licht moet waarschijnlijk ook de keuze van de Afdeling 
voor de grondslag van de schadevergoedingsplicht worden 
gezien; de uitkomst van de belangenafweging zonder het 
toekennen van schadevergoeding wordt als onevenredig 
gezien. Deze constructie van de Afdeling leidt op het 
eerste gezicht tot procedeerdwang in de zin dat de gelae
deerde zich wel moet verzetten tegen het besluit indien hij 
zijn schade vergoed wil krijgen, althans dat hij zijn scha
declaim niet aan de bestuursrechter kan voorleggen na af
loop van de procedure tegen het besluit waarop de toezeg
ging ziet. Daarnaast is het gevolg dat een besluit met een 
inhoudelijk juist dictum onrechtmatig kan worden bevon
den (en dus zal worden vernietigd) vanwege het ontbreken 
van (voldoende) schadevergoeding. De genoemde nadelen 
zijn vergelijkbaar met de nadelen die kleefden aan de con
structie van het onzelfstandige nadeelcompensatiebesluit 
op grond van het beginsel van égalité devant les charges 
publique, totdat de Afdeling in de Van Vlodropuitspraak 
besliste dat dit beginsel de grondslag kan vormen voor een 
zelfstandig nadeelcompensatiebesluit. Ligt een vergelijk

bare rechtsontwikkeling voor de schadevergoeding voor 
dispositieschade dan niet ook voor de hand? De Afdeling 
wil er niet aan en dat is gelet op de complexiteit van de 
discussie op dat punt ook niet verwonderlijk. Belangrijke 
vragen, die niet nieuw zijn maar die deze uitspraak wel 
oproept, zijn onder meer in hoeverre de Hoge Raad bereid 
zal zijn te oordelen over een schadeclaim vanwege een niet 
gehonoreerde toezegging over de inhoud van een appella
bel besluit, nu de Afdeling daarover (ook) kan oordelen, en 
in hoeverre de Afdeling bereid zal zijn om dispositieschade 
voor vergoeding in aanmerking te laten komen indien 
sprake is van een gebonden bevoegdheid (in welk geval 
art. 3:4 lid 2 Awb niet aan de orde is). 

6 Tot slot. Het feit dat de uitspraak van de Afdeling niet 
meer dan een explicitering van de bestaande jurispruden
tie biedt (hoe uitvoerig en helder die ook wordt toegelicht), 
roept onvermijdelijk de vraag op of er reden is te pleiten 
voor verruiming van de criteria die de bestuursrechter 
hanteert bij de beoordeling van een beroep op het vertrou
wensbeginsel. Damen vindt van wel.8 De verruiming zou 
de in de uitspraak genoemde baliemedewerkers moeten 
betreffen. De Afdeling sluit die in haar uitspraak catego
risch uit: toezeggingen die zij doen, kunnen niet aan het 
bevoegde orgaan worden toegerekend, omdat die categorie 
medewerkers ‘in zijn algemeenheid slechts algemene in
formatie behoren te vertrekken’. Damen vindt dat het uit 
zijn jurisprudentieonderzoek blijkende probleem van de te 
veel belovende baliemedewerker op die manier wordt af
gewenteld op de burger. Baliemedewerkers zouden bij een 
verzoek om toegespitste informatie moeten doorverwijzen 
naar een functionaris aan wiens informatie wel gerecht
vaardigd vertrouwen kan worden ontleend. Doen ze dat 
niet, en geven ze zelf die toegespitste informatie, dan zou 
die aan het wel bevoegde orgaan moeten kunnen worden 
toegerekend. Dat zou een effectieve incentive zijn voor 
bestuursorganen om baliemedewerkers te bewegen geen 
toegespitste informatie meer te laten verstrekken, maar in 
plaats daarvan de rechtzoekende door te verwijzen. 

Wij zijn er nog niet over uit of we ons zonder voor
behoud achter de suggestie van Damen zouden willen 
scharen, maar we hopen wel dat de Afdeling de catego
rische uitsluiting van baliemedewerkers als categorie 
overheidsfunctionarissen aan wiens uitlatingen/gedra
gingen geen gerechtvaardigd vertrouwen kan worden 
ontleend, nuanceert – al was het maar door invoeging van 
de woorden ‘als regel’ tussen de woorden ‘evenwel’ en ‘niet’ 
in de overweging: ‘Toezeggingen van medewerkers die in 
zijn algemeenheid slechts algemene informatie behoren 
te verstrekken, zoals een baliemedewerker, kunnen naar 
het oordeel van de Afdeling evenwel niet aan het bevoegde 
orgaan worden toegerekend.’ Want ook het contact van de 
rechtzoekende met die categorie overheidsfunctionarissen 
zou moeten worden beoordeeld vanuit het burgerperspec
tief.<

7 ABRvS 22 maart 2001, ECLI: NL: RVS: 2001: AB0934, AB 2001/195, m.nt. A.A.J. 
de Gier (Camping De Plagge).

8 Zie ABRvS 29 mei 2019, ECLI: NL: RVS: 2019: 1694, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. 
Damen.


