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Voorwoord 
 
Met deze scriptie rond ik mijn master Staats- en Bestuursrecht af. Het is de afsluiting van mijn 

rechtenstudie. Het waren leerzame jaren. 

Ik wil beginnen met een dankwoord. Allereerst aan degene die ervoor gezorgd heeft, dat ik deze 

opleiding met goed gevolg kan afronden. Mijn scriptiebegeleidster, mevrouw prof. mr. C.L.G.F.H. Albers, 

ben ik veel dank verschuldigd. Zij heeft mij meerdere malen op het juiste spoor weten te zetten. Mijn 

eerste onderzoeksplan was een heel praktisch onderwerp en had te weinig wetenschappelijk gehalte. 

Door meerdere gesprekken met daarin bruikbare tips heeft zij ervoor gezorgd dat ik een interessant 

onderwerp met onderzoeksvraag kon formuleren en uitwerken voor deze scriptie. Mevrouw Albers, ik 

ben u dankbaar. 

Voorts ben ik mijn man, veel dank verschuldigd. Menigmaal hebben we gediscussieerd over 

onderwerpen en kon ik mijn ei kwijt. Bovendien heeft hij de hele scriptie meerdermalen gelezen, niet 

alleen om de typefouten eruit te halen, maar ook voor inhoudelijke feedback. Daarnaast heeft hij 

menigmaal onze dochters, op zondag meegenomen om te zwemmen, skeeleren of wandelen, zodat ik 

ongestoord kon studeren. Ook x en x ben ik veel dank verschuldigd. Een studerende mama, die niet 

altijd tijd heeft, is niet altijd leuk. Zij hebben er samen voor gezorgd dat ik hier nu sta. Tot slot x, dank 

voor het helpen bij de laatste loodjes. Ik ben je ontzettend dankbaar daarvoor. Het afstuderen zelf heeft 

langer geduurd dan verwacht. Jullie hebben mij hier bijzonder goed doorheen geholpen. 

Ik ben mijn werkgever dankbaar voor het investeren in mij. Zij hebben het mogelijk gemaakt om deze 

studie te doorlopen en ervoor te zorgen dat ik deze dan nu ook afrond. Dank daarvoor.  

Ik ben ontzettend blij dat het nu dan eindelijk zover is en ik weer tijd vrij kan maken voor mijn gezin.  
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1.  Inleiding 

1.1 Aanleiding en hoofdvraag 
 
 
Van de overheid mag verwacht worden dat ze de regels zelf naleeft en ook anderen daarop aanspreekt 

en zo nodig daarop handhaaft. Dit wordt kortgezegd ‘de beginselplicht tot handhaving’ genoemd. Ook 

mogen burgers erop vertrouwen dat de overheid nakomt wat zij belooft of toezegt. Dit is het 

vertrouwensbeginsel. 

Over zowel de beginselplicht tot handhaving als het vertrouwensbeginsel is in de literatuur over het 

bestuursrecht al veel gezegd en geschreven. Ook in de rechtspraak is het nog regelmatig onderwerp 

van discussie. Te denken valt aan de volgende situatie: een burger vraagt voor het realiseren van een 

paardenstal een bouwvergunning aan. Vervolgens heeft een ambtenaar zijn perceel bezocht en 

mondeling aan hem medegedeeld dat voor de paardenstal geen bouwvergunning was vereist. De 

burger hoorde vervolgens niets meer na de ontvangstbevestiging van zijn aanvraag en ging er dus 

vanuit dat de betrokken ambtenaar op deze wijze zijn aanvraag namens het college mocht afhandelen. 

Achttien jaar later wordt aan hem een last onder dwangsom opgelegd voor het bouwen van een 

paardenstal zonder vergunning. Terecht, zo oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (hierna: de Afdeling).1 De uitkomst lijkt onbevredigend. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat er een 

spanningsveld bestaat tussen enerzijds het vertrouwensbeginsel en anderzijds de beginselplicht tot 

handhaving.   

In 2019 is een belangrijke uitspraak gewezen over het vertrouwensbeginsel.2 Ik heb onderzocht wat het 

belang van deze uitspraak is in relatie tot de beginselplicht tot handhaving. Centrale vraag van deze 

scriptie is of deze nieuwe lijn in de rechtspraak ertoe leidt dat vaker een uitzondering moet worden 

gemaakt op de beginselplicht tot handhaving. 

1.2 Opzet en deelvragen 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om te weten wat de beginselplicht 

tot handhaving inhoudt en hoe deze tot stand is gekomen. Dat bespreek ik in hoofdstuk 2 van deze 

scriptie. Allereerst onderzoek ik de jurisprudentie over de bevoegdheid om handhavend op te treden. 

Daarna beschrijf ik hoe handhaving zowel in de politiek als in de rechtspraak een ontwikkeling 

doormaakt van bevoegdheid naar beginselplicht. Uiteindelijk leidt deze ontwikkeling tot een 

standaardformulering  van de Afdeling in 2004. Deze standaardformulering over de beginselplicht houdt 

in dat een bestuursorgaan in beginsel is gehouden handhavend op te treden wanneer er sprake is van 

strijd met wet- en regelgeving. Er kunnen echter situaties zijn waarbij van handhaving moet worden 

afgezien, bijvoorbeeld wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarom onderzoek ik welke 

bijzondere omstandigheden ertoe kunnen leiden dat een bestuursorgaan beslist om af te zien van 

                                                      
1 ABRvS 28 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM2628. 
2 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. Zie ook ABRvS 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1694, JB 2019/124 m.nt. C.L.G.F.H. Albers. 
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handhaving. Eén van die omstandigheden betreft de aanwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen. 

Maar wat is nu dat vertrouwensbeginsel en wanneer leidt een beroep op het vertrouwensbeginsel ertoe 

dat een bestuursorgaan ook daadwerkelijk afziet van handhavend optreden? 

Deze vragen beantwoord ik in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst hoe het 

vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht tot stand is gekomen en welke criteria belangrijk zijn. 

Vervolgens bespreek ik de relevante jurisprudentie met betrekking tot het vertrouwensbeginsel. Daarbij 

benoem ik drie aspecten die het belangrijkst zijn bij de beoordeling of er sprake kan zijn van 

gerechtvaardigd vertrouwen. De Afdeling heeft op 29 mei 2019, in navolging van de conclusie3 van 

advocaat-generaal prof. mr. P.J. Wattel, een richtinggevende uitspraak gewezen inzake het 

vertrouwensbeginsel.4 Ik heb onderzocht of deze uitspraak en de daarop volgende uitspraken van de 

Afdeling in de praktijk ertoe leiden, dat een beroep op het vertrouwensbeginsel nu eerder wordt 

gehonoreerd dan daarvoor.  

De vraag is gerechtvaardigd of sinds deze uitspraak een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen nu 

eerder (dan voorheen) wordt aangenomen en welke gevolgen dit heeft voor de beoordeling van de 

vraag of het bestuursorgaan kan afzien van handhavend optreden. Hoofdstuk 4 ziet op deze vraag.  

Bijzondere omstandigheden, zoals een gerechtvaardigd beroep op het vertrouwensbeginsel, kunnen er  

toe leiden dat wordt afgezien van handhaving. Uit de ‘beginselplichtformule’ blijkt dat handhaving 

dusdanig onevenredig kan zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in 

die concrete situatie behoort te worden afgezien. Wat houdt dit evenredigheidsbeginsel in en hoe moet 

dat gezien worden in relatie tot het vertrouwensbeginsel in het licht van de beginselplicht tot handhaving. 

Die vragen beantwoord ik in hoofdstuk 5. In het slot van dit hoofdstuk omschrijf ik het verband tussen 

het vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 

Tot slot volgt in hoofdstuk 6 de conclusie van deze scriptie en de beantwoording van de hiervoor 

gestelde centrale vraag: “Leidt de nieuwe lijn in de rechtspraak op het gebied van het 

vertrouwensbeginsel ertoe dat vaker een uitzondering moet worden gemaakt op de beginselplicht tot 

handhaving?” 

  

                                                      
3 ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:896. 
4 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen, JB 2019/124, m.nt. C.L.F.G.H. Albers. 
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2. Totstandkoming beginselplicht handhaving 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om te weten wat de beginselplicht 

tot handhaving inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen en of er omstandigheden zijn die ertoe leiden 

dat van handhaving kan worden afgezien. Daartoe beschrijf ik in de eerste paragraaf hoe handhaving 

eerst werd bezien zowel vanuit de regelgeving als vanuit de jurisprudentie. Vervolgens beschrijf ik in de 

tweede paragraaf de politieke omslag van de bevoegdheid om handhavend op te treden, naar de wens 

voor een beginselplicht tot handhaving. In paragraaf drie onderzoek ik of die ontwikkeling ook in de 

jurisprudentie valt waar te nemen. Tot slot beantwoord ik in paragraaf vier de vraag welke bijzondere  

omstandigheden ertoe kunnen leiden dat er afgezien kan worden van handhaving en wanneer 

handhaving onevenredig is tot de te dienen doelen. 

2.1 Bevoegdheid handhaving 
 
De mogelijkheid voor bestuursorganen om handhavend op te treden is vaak in de wetgeving 

opgenomen als een bevoegdheid.5 In artikel 125 lid 1 Gemeentewet is opgenomen dat het 

gemeentebestuur bevoegd is tot oplegging van een last onder bestuursdwang. Dat houdt in dat het 

bevoegde bestuursorgaan dat belast is met de uitvoering van een wettelijke voorschrift ook de 

bevoegdheid heeft er daadwerkelijk voor te zorgen dat een wettelijk voorschrift wordt nageleefd.6 Een 

bestuursorgaan kàn gebruik maken van haar bevoegdheid om handhavend op te treden, maar hoéft dit 

niet te doen.7 Kortom, er bestaat beleidsruimte bij het toepassen van deze bevoegdheid. Bij de keuze 

binnen zijn beleidsruimte zal een bestuursorgaan de belangen van de overtreder moeten afwegen tegen 

het algemeen belang.8 De rechterlijke toets bestaat dan uit de beoordeling óf het bestuursorgaan in 

redelijkheid tot die belangenafweging heeft kunnen komen,9 en niet wélke belangen het bestuursorgaan 

moet laten prevaleren. Dit was vroeger zo en is nu nog steeds zo. De manier waarop de rechter die 

bevoegdheid uitlegt, is in de laatste decennia echter veranderd. 

 

De terughoudende toets van de rechter volgt uit het ‘trias politica’ leerstuk; de scheiding der machten.10 

Binnen de Nederlandse rechtsstaat bestaat een scheiding van de wetgevende, uitvoerende en 

rechterlijke macht. Discussie kan bestaan over in hoeverre daadwerkelijk sprake is van scheiding van 

de machten, omdat de wetgevende macht ook deels uitvoerend werkt en de uitvoerende macht ook 

wetgevende taken heeft, maar in beginsel is er sprake van een scheiding van de wetgevende, 

uitvoerende en rechterlijke macht.11 Dat brengt met zich dat de rechtspraak als onafhankelijk en 

gescheiden van de wetgevende en uitvoerende macht wordt gezien. Zij heeft een controlerende 

functie.12 In die controlerende functie is het niet de bedoeling dat de rechter op de stoel van de 

uitvoerende macht gaat zitten. Zij zal eerder bepalen of alle belangen van het geval zijn meegenomen 

                                                      
5 Bijvoorbeeld art. 210 Gemeentewet 1851 en art. 125 lid 1 Gemeentewet 1992. 
6 Kamerstukken II, 1996/97, 25280, nr.3, p. 69. 
7 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 118.  
8 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 124. 
9 Schlössels & Zijlstra 2017 p. 132 en Bröring 2016, p. 289. 
10 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 5 e.v.    
11 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 4, 5. 
12 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 23, 24. 
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in de beoordeling die het bestuursorgaan heeft gemaakt. De rechter mag in de controlerende functie 

slechts bepalen of het bestuursorgaan in redelijkheid heeft kunnen komen tot zijn besluit, wanneer het 

bestuursorgaan bij de besluitvorming gebruik heeft gemaakt van zijn beleidsruimte.13  

 

In meerdere uitspraken is terug te zien dat de bevoegdheid om wel of niet handhavend op te treden 

terughoudend wordt getoetst door de rechter. De Hoge Raad oordeelde in 197114 dat er geen wettelijk 

voorschrift bestaat dat het bestuursorgaan verplicht om tegen overtreders op te treden. De Hoge Raad 

overwoog in dit arrest dat artikel 210 van de Gemeentewet 1851 slechts de bevoegdheid geeft tot het 

verrichten op kosten van overtreders van de daar genoemde handelingen, maar daartoe geen 

verplichting oplegt, en dat het aan het beleid van de gemeente is overgelaten in hoeverre en op welke 

wijze zij tegen overtredingen wil optreden.15 De gemeente is bij het bepalen van zo’n beleid vrij om meer 

of minder gewicht toe te kennen aan de in aanmerking komende belangen, behalve indien de gemeente 

in redelijkheid niet tot dat inzicht mocht komen of wanneer het bestuursorgaan in redelijkheid niet kon 

optreden zoals het deed. De rechterlijke toets dient terughoudend te zijn en dat houdt in dat de rechter 

alleen toetst of de gemeente in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen.16 Prins heeft in de noot 

onder die uitspraak17 expliciet benoemd dat de stelling dat de gemeente gehouden zou zijn om 

handhavend op te treden geen bespreking behoeft, omdat de bepaling (artikel 210 van de Gemeentewet 

1851) niet meer doet dan de gemeente de bevoegdheid geven om handhavend op te treden. Uit deze 

uitspraak blijkt duidelijk dat wel of niet handhavend optreden destijds werd gezien als een bevoegdheid. 

De marginale toets van de rechter ziet enkel op de vraag of er sprake is van een belangenafweging en 

of de gemeente bij afweging van de belangen in redelijkheid tot haar beslissing had kunnen komen. 

 

Te zien is dat deze lijn gevolgd werd in de bestuursrechtspraak. Op 29 augustus 197818 heeft de 

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling rechtspraak) een uitspraak gedaan 

waarin ze oordeelde dat het niet redelijk was dat het bestuursorgaan in dat geval gebruik had gemaakt 

van de bevoegdheid handhavend op te treden. Het ging hier om het volgende. Het college van 

burgemeester en wethouders (hierna: het college) had een bouwvergunning verleend voor het 

gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande woning. Appellant had in afwijking van die vergunning de 

woning vrijwel geheel vernieuwd. Appellant betoogt dat dit kwam omdat bij de verbouwing een muur 

was ingestort en hij niet anders kon dan in afwijking van de vergunning bouwen. Hij is van oordeel dat 

het college hem erop had moeten wijzen dat de door hem voorgestane verbouwing niet mogelijk was 

op deze wijze. Het college heeft geprobeerd de situatie van de nagenoeg geheel vernieuwde woning te 

legaliseren. Toen dat niet lukte, omdat gedeputeerde staten van de provincie weigerde een verklaring 

van geen bezwaar af te geven, heeft het college vanwege de precedentwerking politiedwang, een 

voorloper van de last onder bestuursdwang, opgelegd om zodoende hetgeen dat in afwijking van de 

vergunning was gebouwd af te laten breken. In de procedure komt naar voren dat de door het college 

                                                      
13 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 132. 
14 HR 12 maart 1971, ECLI:NL:HR:1971:AC2395. 
15 HR 12 maart 1971, ECLI:NL:HR:1971:AC2395, r.o.2. 
16 HR 12 maart 1971, ECLI:NL:HR:1971:AC2395. 
17 HR 12 maart 1971, ECLI:NL:HR:1971:AC2395, NJ 1971/265, m.nt. W.F. Prins. 
18 ARRvS 29 augustus 1978, Gst.1978/6528.5. 
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afgegeven bouwvergunning eigenlijk in strijd is met het bestemmingsplan. Op de tekeningen is duidelijk 

te zien dat een groot deel van de woning vernieuwd zou worden en dat het dus maar de vraag is in 

hoeverre er sprake is van gedeeltelijke of gehele vernieuwing. Gedeputeerde staten heeft zich op het 

standpunt gesteld dat de bouwvergunning niet zo verleend had mogen worden. De Afdeling rechtspraak 

overweegt dat vaststaat dat appellant in afwijking van het bouwplan, waarvoor hem vergunning was 

verleend, een vrijwel geheel nieuwe woning heeft gebouwd. Appellant heeft dan ook gehandeld in strijd 

met het, inmiddels vervallen artikel 47 van de Woningwet nu bekend als artikel 2.1, eerste lid van de 

Wabo. Het college heeft getracht de woning alsnog te legaliseren, hetgeen niet gelukt is omdat 

gedeputeerde staten de vereiste verklaring van geen bezwaar niet heeft afgegeven. De handhaving is 

alleen ingegeven door het voorkomen van precedentwerking. De Afdeling rechtspraak volgt niet de 

stelling van appellant dat het college hem erop had moeten wijzen dat het door hem ingediende 

bouwplan bouwtechnisch niet mogelijk was. Het college dient een bouwplan zoals het is ingediend, te 

toetsen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. Bovendien heeft het college nog geprobeerd om 

de woning te legaliseren. Daarmee hebben ze laten zien dat de belangen van appellant zijn 

meegewogen. Toch overweegt de Afdeling rechtspraak dat het besluit tot het toepassen van 

politiedwang niet in stand kan blijven. Ze overweegt daartoe dat het toepassen van politiedwang geen 

verplichting is maar een bevoegdheid. Bij het naschrift is te lezen dat de bestuursrechter zich aansluit 

bij de constante lijn die voorheen door de burgerlijke rechter is gevolgd, namelijk dat het toepassen van 

een sanctiemiddel geen plicht is maar een bevoegdheid. 

 

In 1990 bevestigt de Afdeling dat handhavend optreden een bevoegdheid van het bestuursorgaan is: 

“Het toepassen van bestuursdwang is echter geen verplichting, doch een bevoegdheid. Dit brengt met 

zich dat de belangen die met de uitoefening van bestuursdwang worden gediend, moeten worden 

afgewogen tegen de daartegenover staande belangen van de betrokkenen.”19 

 

Uit het voorgaande blijkt dat bevoegdheid zoals die nu opgenomen is in artikel 125 lid 1 Gemeentewet 

tot dan toe door de rechter doorgaans niet werd beoordeeld als een plicht. Tot in de jaren negentig 

toetste de bestuursrechter over het algemeen terughoudend als het ging om zaken waarbij handhaving 

een rol speelde. Bij een terughoudende toetsing oordeelt de bestuursrechter slechts of een 

bestuursorgaan die beslissing in redelijkheid heeft kunnen nemen.  

2.2 Van bevoegdheid naar beginselplicht in de politiek 
 

De overheid constateert in de jaren tachtig20 dat sprake is van een vermindering van het naleven van 

de regels en laat daar onderzoek naar doen.21 Uit dat onderzoek komt naar voren dat de 

maatschappelijke en culturele veranderingen in Nederland tot gevolg hebben gehad, dat de overheid 

meer en meer wordt belast met regulering via wet- en regelgeving en de naleving en handhaving 

daarvan. De regering vraagt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om advies.22 

                                                      
19 ARRvS, 25 september 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1988, AB 1991/460, m.nt. P.J.J. van Buuren. 
20 Kamerstukken II 1990/91, 21 829, nr. 2, p. 7. 
21 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988 en Kamerstukken II 1990/91, 21 829, nr.2, p. 3-6. 
22 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988. 
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Ze vraagt onder andere advies over de vraag in hoeverre de regering haar eigen gedrag zou moeten 

aanpassen om zodoende te bewerkstelligen dat burgers minder vaak de regels overtreden en de 

regeloverschrijding minder ernstig is.23 Uit het onderzoek van de WRR komen meerdere zaken naar 

voren. Allereerst geeft het onderzoek aan dat wet- en regelgeving helder moet zijn en bovendien moet 

de doelstelling van de regelgeving duidelijk zijn.24 Burgers houden zich minder snel aan de regelgeving 

wanneer deze tegenstrijdig is en de overheid hier ook niet eenduidig tegen optreedt.25 Ten tweede zal 

de overheid zelf consistent met regelgeving om moeten gaan en het gewenste gedrag afdwingen, indien 

ze betrouwbaar over wil komen.26 Waarom zouden burgers zich houden aan regelgeving als de overheid 

daar blijkbaar zelf weinig tot geen belang aan hecht?27 Dit geldt te meer omdat bestuursorganen lang 

niet altijd over gaan tot handhaving, ook al wordt een wettelijke regeling overtreden.28 Eén van de 

conclusies van het rapport is dan ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat zij alles in het werk stelt 

dat wet- en regelgeving effectief is, zowel tussen de overheid en burgers als tussen burgers onderling. 

Bovendien moet zij de regelgeving handhaven wanneer er sprake is van overtreding van die 

regelgeving.29 Er wordt in dit advies dus aangegeven dat de overheid niet alleen moet zorgen voor 

heldere wet- en regelgeving, maar ook dat die wet- en regelgeving gehandhaafd wordt, opdat burgers 

zich meer gaan houden aan de wet- en regelgeving. Er wordt aangegeven dat preventieve maatregelen 

een betere oplossing kunnen bieden bij overtreding van instrumentele beleidswetgeving, maar dat dit 

wel ondersteund dient te worden door strafrechtelijke rechtshandhaving.30 

 

In de nota ‘Recht in beweging’31 is geconcludeerd dat op veel beleidsgebieden van de rijksoverheid 

zowel de kwaliteit van de wetgeving als het toezicht op de naleven van vastgestelde normen te kort 

schieten.32 Er is sprake van een zogenoemd handhavingstekort. In navolging van deze nota en het 

wetenschappelijk rapport rechtshandhaving van de WRR volgt het rapport ‘Met vaste hand’.33 Dit betreft 

een beleidsnota over de verbetering van de kwaliteit van de rechtshandhaving. Uit het onderzoek van 

de WRR34 is naar voren gekomen dat de overheid ervoor zou moeten zorgen dat regels worden 

nageleefd en dan is een onderzoek naar de kwaliteit van de rechtshandhaving logisch. In het rapport 

‘Met vaste hand’ wordt vervolgens beschreven dat van de overheid verwacht mag worden dat zij bereid 

is en in staat om naleving van de door haar gestelde normen door een groot deel van de bevolking te 

bewerkstelligen.35 Daarbij wordt ook aangegeven dat de aanpak van het handhavingstekort gewenst is, 

voor de rechtszekerheid en de gelijke behandeling van burgers. Wanneer het handhavingstekort verder 

oploopt, is het voor de overheid steeds moeilijker om haar beoogde doel te bereiken. Dat zorgt ervoor 

                                                      
23 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p. 9. 
24 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p. 21. 
25 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p. 22. 
26 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p. 27. 
27 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p. 51. 
28 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p.59. 
29 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p.145. 
30 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988, p.146. 
31 Kamerstukken II 1990/91, 21 829. 
32 Kamerstukken II 1990/91, 21 829, nr.2, p. 3. 
33 Kamerstukken II 1990/91, 22 045, nr. 1, 2.  
34 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1988. 
35 Kamerstukken II 1990/91, 22 045, nr. 1, 2, p. 6, 7. 
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dat normvervaging optreedt. Immers, wanneer het geaccepteerd is dat handhaving tekort schiet, wordt 

het voor de overheid ook lastiger om te bewerkstelligen dat andere regels wel worden nageleefd.36  

Daarna volgt de nota ‘Grenzen aan gedogen’.37 In deze nota wordt beschreven dat het 

handhavingstekort onder andere wordt veroorzaakt door onvermogen of onwil tot handhaven. In die 

situatie wordt er impliciet gedoogd. Dat is vooral aan de orde wanneer regelgeving slecht uitvoerbaar of 

slecht te handhaven is. Het kan ook voorkomen dat instanties beschikken over onvoldoende 

handhavingscapaciteit. Hierdoor kan niet op adequate wijze worden gehandhaafd en kan niet die inzet 

worden gepleegd die nodig is om het gewenste effect te bewerkstelligen.38 Het is hoe dan ook niet 

mogelijk om uit te gaan van een volledige handhavingsplicht. Er wordt in de nota aangegeven dat 

gedogen beperkt moet worden tot een minimum en handhaven het uitgangspunt moet zijn.39 Vervolgens 

wordt beschreven dat het hebben van een bevoegdheid om handhavend op te treden ook een 

verplichting schept om zorgvuldig en verantwoord gebruik te maken van die bevoegdheid. Dat brengt 

met zich dat er een belangenafweging moet plaatsvinden waarbij doel en strekking van de overtreden 

norm het uitgangspunt vormt. De nota geeft aan dat handhaving de norm zou moeten zijn en beschrijft 

tevens wanneer gedogen is toegestaan.40 Het gaat om situaties waarin sprake is van een 

overmachtssituatie of een overgangssituatie. Van dat laatste is bijvoorbeeld sprake in situaties waarin 

vooruitlopend op de te verlenen vergunning niet handhavend wordt opgetreden, wanneer bedrijven 

experimenteren met bepaalde activiteiten of wanneer een bedrijf dat niet voldoet aan de regels op korte 

termijn naar een andere locatie zal verhuizen.41 Overmacht is aan de orde bijvoorbeeld in het geval van 

toeleveranciers van afval die, als gevolg van een tijdelijke storing bij een afvalverwerkingsbedrijf, in de 

onmogelijkheid verkeren zich te houden aan de maximumomvang en maximumduur van opslag van 

afval die hun bij wettelijk of vergunningvoorschrift is toegestaan.42 De conclusie luidt dat van de 

bevoegdheid om handhavend op te treden, in beginsel gebruik moet worden gemaakt.  

 

In de nota ‘Handhaven op niveau’43 wordt meer onderzoek gedaan naar het handhavingstekort. Dat 

tekort wordt omschreven als het niet willen of kunnen handhaven. In de nota komen mogelijke oorzaken 

voor het handhavingstekort naar voren. Er blijken diverse oorzaken te zijn, waaronder een tekort aan 

financiële middelen, beleidsmatige keuzes, gebrekkige samenwerking, onduidelijkheid over de te 

handhaven normen en onvoldoende kennis over de verschillende mogelijkheden om te handhaven.44 

 

Uit het voorgaande blijkt dat in de jaren tachtig de regering onderzoeken heeft laten doen naar de 

verminderde naleving van wet- en regelgeving. De conclusie uit de adviezen en nota’s blijkt dat voor 

naleving van belang is dat regelgeving helder is en dat de overheid ervoor zorgt dat zij zelf ook de regels 

naleeft. Tevens moet van de bevoegdheid om te handhaven in beginsel gebruik worden gemaakt en 

dat gedogen de uitzondering is.  

                                                      
36 Kamerstukken II 1990/91, 22 045, nr. 1, 2, p. 7. 
37 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nr. 1. 
38 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nr. 1, p. 7.  
39 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nr. 1, p. 8 en 16. 
40 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nr. 1, p. 6. 
41 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nr. 1, p. 6, 7.  
42 Kamerstukken II 1996/97, 25085, nr. 1, p. 20. 
43 Michiels 1998, p. 53-57. 
44 Michiels 1998, p. 57. 
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2.3 Van bevoegdheid naar beginselplicht in de rechtspraak 
 

In de bestuursrechtspraak voorafgaand aan de nota’s van 1997 en 1998 is te zien dat rechters  

terughoudend toetsen ten aanzien van artikel 125 lid 1 Gemeentewet. De rechter toetst slechts of een 

belangenafweging is gemaakt. Wanneer dat het geval is, houdt doorgaans de beslissing om al dan niet 

te handhaven stand. Zo is te zien dat de Afdeling rechtspraak in 1990 nog expliciet overweegt dat 

handhaving een bevoegdheid is, waarbij de belangen die met de uitvoering van de handhaving zijn 

betrokken moeten worden afgewogen tegen de belangen van betrokkenen.45 

 

Tegelijkertijd met de veranderende inzichten in de politiek valt een verandering in de rechtspraak te 

signaleren. In 1996 overweegt de Afdeling – in lijn met de politieke ontwikkeling – dat “behoudens 

bijzondere omstandigheden het onjuist noch onredelijk is te achten dat een bestuursorgaan in geval van 

overtreding van een wettelijk voorschrift, terwijl legalisering niet kan plaatsvinden, overgaat tot 

handhaving”.46 Kortom, hier geeft de Afdeling aan dat alleen in bijzondere gevallen kàn worden afgezien 

van handhaving. Een bestuursorgaan gaat terecht over tot handhaving wanneer sprake is van 

overtreding van een wettelijk voorschrift en ter voorkoming van precedentwerking. Slechts wanneer er 

sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden, zou dat een reden kunnen zijn om af te zien van 

handhaving.  

 

In 199747 gaat de Afdeling een stapje verder. Appellant heeft bij het college een verzoek om handhaving 

van de bestemmingsplanvoorschriften ingediend. Volgens appellant was sprake van het in strijd met het 

bestemmingsplan aanleggen van een verharding en van strijdig gebruik van de percelen. Omdat niet 

op zijn verzoeken werd beslist, maakte hij bezwaar. Nu op zijn bezwaar ook niet tijdig werd beslist, 

stelde appellant beroep in. Pas dan beslist het college op zijn verzoeken. Inmiddels heeft appellant een 

tweede verzoek om handhaving ingediend. Beide verzoeken worden door het college afgewezen. Het 

eerste verzoek wordt afgewezen omdat het college mee wenst te werken aan legalisatie. Daartoe heeft 

de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Het tweede verzoek wordt afgewezen omdat er 

een gedoogbesluit is waarvan de werkingsduur nog niet is verstreken. De Afdeling overweegt dat in 

beide gevallen sprake is van overtreding van de voorschriften van het bestemmingsplan. Het college is 

dan ook bevoegd om handhavend op te treden. Vervolgens overweegt de Afdeling dat de enkele stelling 

dat het bestuursorgaan wil meewerken aan legalisatie niet afdoende is om af te zien van handhaving. 

Er moet een concreet zicht zijn op een daadwerkelijke legalisering. 

 

In haar uitspraak van 2 februari 199848 gaat de Afdeling wéér een stapje verder. In die zaak had het 

college aan twee personen een last onder dwangsom opgelegd wegens het zonder vergunning 

oprichten van een dubbele berging nabij een woonschip. Het college had eerst een vergunning verleend 

voor de dubbele berging, maar deze is in bezwaar alsnog geweigerd en die weigering is onherroepelijk 

                                                      
45 ARRvS, 25 september 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1988, AB 1990/460 m.nt. P.J.J. van Buuren (Van der Zande/Deventer). 
46 ABRvS 16 december 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2456, Gst. 1997/7058.6, m.nt. C.P.J. Goorden (Bedrijfspand Nistelrode). 
47 ABRvS 15 mei 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AN5445, Gst. 1997/7065.8 m.nt. Theunissen (Illegaal composteringsbedrijf Beesel). 
48 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3175, AB 1998/181, m.nt. F.C.M.A. Michiels (Handhaving gemeente Lisse). 
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geworden. De Afdeling oordeelt dan ook dat het college bevoegd was handhavend op te treden nu de 

berging zonder vergunning en in strijd met het bestemminsplan was gebouwd en het duidelijk was dat 

de berging niet kon worden gelegaliseerd. De Afdeling overweegt: ”Vooropgesteld moet worden dat in 

een geval als dit, waarin is gebouwd zonder vergunning en die activiteit niet kan worden gelegaliseerd, 

burgemeester en wethouders niet slechts bevoegd zijn om daartegen met bestuursdwang op te treden, 

maar ook in beginsel, behoudens eventuele bijzondere omstandigheden, daartoe gehouden zijn, 

aangezien de (algemene) belangen die worden gediend met de handhaving van wettelijke voorschriften 

en met het voorkomen van ongewenste precedentwerking dit vorderen.” De Afdeling vervolgt haar 

uitspraak met de volgende overweging: “Voor het vooropstellen van zodanige gehoudenheid bestaat te 

meer reden, indien, zoals in dit geval, door een belanghebbende derde uitdrukkelijk is verzocht om 

tegen de illegale situatie op te treden. Van handhavend optreden kan alleen dan worden afgezien als 

de uitkomst van de door burgemeester en wethouders te verrichten belangenafweging daartoe noopt.” 

De Afdeling geeft in deze uitspraak expliciet aan dat een bestuursorgaan in beginsel, behoudens 

bijzondere omstandigheden, moét overgaan tot handhaving indien er is gebouwd zonder verguninning 

en deze vergunning ook niet verleend kan worden. Dit klemt des te meer wanneer door een derde 

belanghebbende om handhaving is verzocht. Met deze uitspraak lijkt de beginselplicht tot handhaving 

geboren. 

 

In periode 1998-2004 heeft de Afdeling meerdere uitspraken gedaan waarin de hiervoor genoemde 

beginselplicht meer inkleuring en vorm heeft gekregen. Van een standaardformulering is nog geen 

sprake. Wel benoemt zij telkens een aantal elementen. De elementen die terugkomen zijn ‘concreet 

zicht op legalisatie’ en het leerstuk van ‘bijzondere omstandigheden’. De Afdeling noemt in een uitspraak 

van 3 april 2000 als voorbeeld dat sprake kan zijn van een bijzonder geval indien er binnen afzienbare 

tijd een concreet zicht op legalisatie is.49 In latere uitspraken geeft de Afdeling aan wat onder concreet 

zicht op legalisatie kan worden verstaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd ten tijde van de beslissing op bezwaar50  of wanneer een 

vergunning is aangevraagd voordat een beslissing op bezwaar is genomen en het college niet negatief 

tegenover de aanvraag staat.51 Dat sprake dient te zijn van concreet zicht op legalisatie ten tijde van de 

beslissing op bezwaar blijkt ook uit de uitspraak van 4 februari 2004.52  

 

In deze periode zijn er ook uitspraken waarin de Afdeling aangeeft wanneer wel of niet sprake is van 

bijzondere omstandigheden op basis waarvan afgezien kan worden van handhaving. Voorbeelden van 

bijzondere omstandigheden zijn indien de overtreding op korte termijn beëindigd wordt, omdat het bedrijf 

verplaatst gaat worden53 of wanneer er sprake is van een incidentele overtreding.54 Een ander geval 

waarin de Afdeling oordeelde dat sprake is van bijzondere omstandigheden is de casus dat het college 

in strijd met de rechtszekerheid was overgegaan tot handhaving, nadat het jarenlang niet had 

                                                      
49 ABRvS 3 april 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AN6478, AB 2000/406, m.nt. J. Struiksma. 
50 ABRvS 7 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6185. 
51 ABRvS 25 september 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE8024; ABRvS 29 oktober 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AM5497 en ABRvS 
22 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI1854, AB 2009/168 m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
52 ABRvS 04 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO2875, Gst. 2004/72 m.nt. L.J.J. Rogier. 
53 ABRvS 18 mei 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AP5549, Gst. 2000/7128.3, m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens. 
54 ABRvS 15 juli 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6279, AB 2000/141, m.nt. G.T.J.M. Jurgens. 
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opgetreden tegen een bij hem bekende strijdige situatie.55 De Afdeling oordeelde dat sprake was van 

een bijzondere omstandigheid. Ook opgewekt vertrouwen kan een basis zijn voor afzien van 

handhaving56. Er zijn echter ook tal van voorbeelden57 waarin de aangedragen omstandigheden niet 

leiden tot de conclusie, dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan van handhaving 

zou moeten worden afgezien. Uitspraken in deze periode zijn zeer casuïstisch. De vraag of er sprake is 

van bijzondere omstandigheden, is sterk afhankelijk van het gewicht dat in een concrete zaak aan de 

diverse relevante belangen wordt toegekend.58 

 

De sinds 1998 ingezette lijn van de ‘beginselplicht tot handhaving’ leidt uiteindelijk tot een 

standaardformulering in de uitspraak van 11 augustus 2004 van de Afdeling:59  

 

“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 

wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 

dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts in bijzondere 

omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden verlangd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen 

in indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig 

zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort 

te worden afgezien.” (mijn onderstreping) 

 

Kortom, het algemeen belang dat wordt gediend met handhaving, te weten rechtszekerheid en het 

voorkomen van precedentwerking, is voldoende grondslag om een bestuursorgaan in principe te 

verplichten om zijn bevoegdheid tot handhaven te gebruiken. Het bestuursorgaan kan hiervan afwijken 

in het geval er bijzondere omstandigheden bestaan. Sindsdien hanteert de Afdeling deze overweging 

om te bepalen of een bestuursorgaan gehouden is om over te gaan tot handhaving. Uit deze 

jurisprudentie blijkt dat de rechtspraak de in de wet opgenomen handhavende bevoegdheid, anders is 

gaan interpreteren. In de rechtspraak was tot ongeveer de jaren negentig het uitgangspunt dat sprake 

was van een bevoegdheid van het bestuursorgaan om wel of niet handhavend op te treden. Op grond 

van een belangenafweging kon het bestuursorgaan beslissen om van die bevoegdheid gebruik te 

maken. Daarna is de ontwikkeling ingezet om uit te gaan van een beginselplicht tot handhaving. 

2.4 Bijzondere omstandigheden die leiden tot het afzien van handhaving 
 
In de paragraaf hiervoor is aangegeven hoe de jurisprudentie zich heeft ontwikkeld en hoe de 

beginselplicht tot handhaving tot stand is gekomen. Uitzondering op de beginselplicht tot handhaving 

bestaat wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het bestuursorgaan geen gebruik 

                                                      
55 ABRvS 06 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE9891, Gst. 2003/56, m.nt. L.J.J. Rogier. 
56 ABRvS 06 april 1999, ECLI:NL:RVS:1999:BL2240, Gst. 1999/7108.8. 
57 ABRvS 18 juni 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3387, AB 1999/28, m.nt. J. Struijksma; ABRvS 31 juli 2002, 
ECLI:NL:RVS:2002:AE5968, AB 2003/188, m.nt. A.R. Neerhof; ABRvS 22 februari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB0172, Gst. 
2001/7141.5, m.nt. J.M.F.H. Teunissen en ABRvS 22 maart 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB0934,  MR 2001/392 (dwangsom 
camping Nunspeet). 
58 Albers, Gst. 2004/68, p. 5. 
59 ABRvS 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637, AB 2004/ 444 m.nt. Vermeer (Herplantplicht Laren) en ABRvS 30 
juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683. 
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hoeft te maken van haar bevoegdheid om te handhaven. Uit de uitspraak van 11 augustus 200460 volgt 

dat een concreet zicht op legalisatie in ieder geval een bijzondere omstandigheid is, maar ook andere 

bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot het afzien van handhaving. Daarnaast kan ook worden 

afgezien van handhaving wanneer dat onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.  

De volgende vragen komen hier dus naar voren. Wanneer is sprake van concreet zicht op legalisatie? 

Welke andere bijzondere omstandigheden leiden ertoe dat kan worden afgezien van handhaving?  

 

Zoals in voorgaande paragraaf al is benoemd, is concreet zicht op legalisatie een bijzondere 

omstandigheid op basis waarvan afgezien kan worden van handhaving. Er is geen sprake van concreet 

zicht op legalisatie indien het college op voorhand heeft laten weten geen medewerking te zullen 

verlenen aan vergunningverlening.61 Hiervoor is aangegeven dat er concreet zicht op legalisatie is als 

een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd en het gebruik, waarop het handhavingsverzoek op 

ziet, hier in past.62 Echter, wanneer duidelijk is dat dit plan geen rechtskracht zal verkrijgen, is geen 

sprake van concreet zicht op legalisatie.63 Datzelfde is aan de orde wanneer een 

ontwerpbestemmingsplan gereed is, maar nog niet ter inzage is gelegd.64 

 

Naast concreet zicht op legalisatie kunnen ook andere bijzondere omstandigheden de basis zijn voor 

het afzien van handhaving. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 is de vraag, of al dan niet sprake is van 

bijzondere omstandigheden, zeer casuïstisch.65 Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld aan 

de orde zijn bij schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals het 

vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel. In 2005 slaagde een beroep op het 

gelijkheidsbeginsel66 en in 2010 een beroep op het vertrouwensbeginsel.67 In hoofdstuk 3 volgt een 

verdere bespreking over het vertrouwensbeginsel. Naast bijzondere omstandigheden op basis waarvan 

moet worden afgezien van handhaving, kan ook van handhaving worden afgezien indien handhaving 

zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Hierover meer in hoofdstuk 

5.  

 

Resumerend kan worden geconcludeerd, dat uit de jurisprudentie blijkt dat de bevoegdheid van een 

bestuursorgaan om handhavend op te treden niet is veranderd, maar wel hoe de bestuursrechter deze 

bevoegdheid interpreteert. Uit de jurisprudentie rondom en na de hiervoor aangehaalde uitspraak van 

11 augustus 2004, waarin de Afdeling de beginselplicht tot handhaving formuleert, blijkt dat een 

bestuursorgaan in beginsel over moet gaan tot handhaving wanneer er sprake is van overtreding van 

regelgeving en slechts in bijzondere gevallen mag worden afgezien van handhaving. Gesteld kan 

                                                      
60 ABRvS 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637, AB 2004/ 444 m.nt. Vermeer (Herplantplicht Laren). 
61 ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2616; ABRvS 16 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5905 en ABRvS 21 januari 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH0432. 
62 ABRvS 17 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2816. 
63 ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:71 en ABRvS 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2702. 
64 ABRvS 12 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6438 en ABRvS 23 mei 2018, ECLI:L:RVS:2018:1701, Gst. 2018/149, m.nt. 
M.J.O. Copier & L.J. Gerritsen (Eemnes). 
65  Albers Gst. 2004/68, p. 5 en ABRvS 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2499, AB 2017/121, m.nt. L.J.A. Damen. 
66 ABRvS 29 juni 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8438. 
67 ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9584, JB 2010/122 (Illegale woninguitbreiding Nijmegen). 
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worden dat de beleidsruimte die het bestuursorgaan heeft ten aanzien haar handhavende bevoegdheid 

nader is ingekaderd door de beginselplicht tot handhaving. 

3. Het vertrouwensbeginsel 
 
Het vertrouwensbeginsel kan een bijzondere omstandigheid zijn op grond waarvan afgezien moet 

worden van handhaving. In dit hoofdstuk ga ik nader in op dit vertrouwensbeginsel. Hoe is het 

vertrouwensbeginsel tot stand gekomen en wanneer is sprake van opgewekt vertrouwen? In de 

jurisprudentie lijkt een ontwikkeling gaande te zijn ten aanzien van dit beginsel, maar is dat ook echt 

zo? In de eerste paragraaf geef ik aan wat het vertrouwensbeginsel inhoudt, om vervolgens in de tweede 

paragraaf de vraag te onderzoeken wanneer sprake is van opgewekt vertrouwen. Dat doe ik via een 

onderzoek in de jurisprudentie. De uit de conclusie van Wattel voortvloeiende uitspraak van 29 mei 2019 

lijkt een belangrijke stap te zijn in de genoemde ontwikkeling van het vertrouwensbeginsel. Deze 

uitspraak bespreek ik in paragraaf drie. In de vierde paragraaf onderzoek ik de jurisprudentie van na 

29 mei 2019 om de vraag te beantwoorden of deze uitspraak heeft geleid tot een ander inzicht in het 

beoordelen van een beroep op het vertrouwensbeginsel.   

3.1 Vertrouwensbeginsel 
 
Het bestuursrecht kent een algemene set van geschreven en ongeschreven beginselen waaraan de 

overheid zich dient te houden. Deze worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd. 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vinden hun oorsprong in de jurisprudentie. Het 

vertrouwensbeginsel is één van die algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  Sommige beginselen 

zijn inmiddels in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen.68 Het vertrouwensbeginsel is 

echter (nog) niet gecodificeerd. 

In handhavingsprocedures wordt vaak een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. De vraag is of 

een beroep op het vertrouwensbeginsel ertoe kan leiden dat wordt afgezien van handhavend optreden 

in bestuursrechtelijke procedures. Welke aspecten worden beoordeeld bij een beroep op het 

vertrouwensbeginsel en worden die aspecten anders beoordeeld sinds de uitspraak van de Afdeling 

van 29 mei 2019? Om die vraag te beantwoorden volgt eerst een literatuuronderzoek en vervolgens 

een jurisprudentieonderzoek. 

Wiarda heeft in 195269 voor het eerst de algemene beginselen van behoorlijk bestuur benoemd, in die 

zin dat hij aangeeft dat bepaalde algemene rechtsbeginselen in de jurisprudentie gehanteerd worden.70 

Wiarda beschrijft de beginselen in een preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht.71 Wiarda 

benoemt en beschrijft een aantal beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 

rechtszekerheidsbeginsel. Het rechtszekerheidsbeginsel brengt met zich mee dat gerechtvaardigde 

                                                      
68 Bijvoorbeeld artikel 3:3 en 3:4 Algemene wet Bestuursrecht. 
69 Samkalden & Wiarda 1952. 
70 Samkalden & Wiarda 1952, p. 55-74. 
71 Vereninging voor Administratief Recht, thans de VAR Vereniging voor bestuursrecht. 
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verwachtingen gehonoreerd moeten worden.72 Gerechtvaardigd vertrouwen kan bestaan uit het 

bestaan van een rechtsregel, een beleidsregel of een precedent. Daarnaast kan er ook een contract zijn 

of een simpele toezegging waardoor er een grond is voor een gerechtvaardigde verwachting. Wiarda 

meent dat een toezegging over het algemeen moet worden nagekomen, alhoewel het lastig kan zijn om 

te bepalen of een verwachting gerechtvaardigd is en daarom gehonoreerd moet worden.73 Ook stelt 

Wiarda dat de toezegging of opgewekte verwachting afkomstig dient te zijn van het bevoegde orgaan. 

Deze, door het bevoegde bestuursorgaan gedane, toezegging moet in beginsel gehonoreerd worden, 

tenzij er sprake is van een algemeen belang dat prevaleert boven het honoreren van de toezegging of 

de gerechtvaardigde verwachting. Is sprake van een zwaarder wegend algemeen belang dan kan het 

betalen van een schadevergoeding gerechtvaardigd zijn.74 Hij benoemt dat het voor betrokkenen niet 

altijd duidelijk is wie bevoegd is. Toezeggingen door een onbevoegde hebben in die gevallen een 

geringe betekenis, omdat dan het rechtszekerheidsbeginsel niet van toepassing is. Wel is hij van mening 

dat met zo’n toezegging bij de afweging van belangen rekening wordt gehouden.75 Hij refereert daarbij 

aan twee uitspraken uit 1952 waarbij twee besluiten werden vernietigd omdat de betrokkene, gelet op 

de standaardpraktijk in de gemeente, erop mocht vertrouwen dat hij een definitieve vergunning zou 

krijgen. Wiarda is de eerste die duiding geeft aan het begrip vertrouwensbeginsel en hier uitdrukkelijk 

aandacht aan besteed. Had hij dit niet gedaan dan zou dit beginsel, zoals hij zelf zegt, ongetwijfeld in 

de rechtspraak verder ontwikkeld zijn.76  

Het vertrouwensbeginsel is, net als de overige door Wiarda genoemde beginselen van behoorlijk 

bestuur, inderdaad nader ontwikkeld in de rechtspraak. Verheij duidt in 1997 in zijn preadvies de 

problemen die zich voordoen bij een beroep op het vertrouwensbeginsel.77 Een belanghebbende moet 

namelijk eerst aannemelijk maken dat er een toezegging is gedaan. Verheij geeft aan dat een beroep 

op het vertrouwensbeginsel al vaak in dit stadium sneuvelt. Wanneer deze hobbel wel is genomen,  

moet de belanghebbende vervolgens aantonen dat het daadwerkelijk gaat om een toezegging. Het 

onderscheid tussen een toezegging en informatieverstrekking is voor de burger soms lastig te 

onderscheiden. Verheij geeft aan dat eerder sprake is van een toezegging wanneer deze meer concreet, 

individueel, ondubbelzinnig en formeel van aard is.78 Een derde probleem dat zich daarna voordoet is 

dat niet het bevoegde bestuursorgaan de toezegging heeft gedaan, maar een onderdeel van dit 

bestuursorgaan (bijvoorbeeld de wethouder). Een belanghebbende gaat er doorgaans, maar ten 

onrechte, van uit dat deze persoon bevoegd is om die toezegging te doen. Heel af en toe gaat de 

rechtspraak mee in die maatschappelijke werkelijkheid in plaats van de juridische werkelijkheid. Verheij 

acht het logisch dat dit maar af en toe gebeurt. Immers het vertrouwensbeginsel botst in zo’n geval met 

het legaliteitsbeginsel.79 De bevoegdheidsverdeling in het bestuursrecht wordt immers zorgvuldig 

geregeld en dat  kan niet zomaar opzij gezet worden door een lid van het bestuursorgaan of een 

                                                      
72 Samkalden & Wiarda 1952, p. 90. 
73 Samkalden & Wiarda 1952, p. 90. 
74 Samkalden & Wiarda 1952, p. 92. 
75 Samkalden & Wiarda 1952, p. 92 en 93. 
76 Samkalden & Wiarda 1952, p. 95. 
77 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 81. 
78 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 82. 
79 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 84. 
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ambtenaar.80 Eveneens  belangrijk in relatie tot het legaliteitsbeginsel is het vierde punt dat Verheij 

opwerpt, namelijk dat de toezegging niet in strijd mag zijn met de wet, de zogenaamde ‘contra legem 

problematiek’.81 Als een toezegging in strijd is met de wet, wordt slechts in uitzonderlijke gevallen een 

beroep op het opgewekte vertrouwen toegekend. Het betreft bijzondere gevallen waarbij het gaat om 

financiële twee-partijen zaken.82 Volgens Verheij spelen de genoemde vier aspecten een rol om te 

bepalen of er sprake kan zijn van gerechtvaardigd vertrouwen. Daarna moet dit eventuele 

gerechtvaardigde vertrouwen ook nog worden afgewogen tegen de belangen van derden of het 

algemeen belang.83 

Ook in de preadviezen die op 18 mei 201884 zijn uitgebracht staat het vertrouwensbeginsel centraal. 

Damen beschrijft in zijn preadvies85 een groot aantal voorbeelden uit de jurisprudentie waaruit naar 

voren komt dat burgers bij hun handelen ten onrechte uitgingen van de informatie die ze van 

bestuursorganen kregen. Die voorbeelden zijn terug te voeren op drie van de vier genoemde aspecten 

van Verheij. Ze zien namelijk op de vraag of er sprake is van een toezegging, of dit ook als toezegging 

kan worden gekwalificeerd en of die toezegging ook door een bevoegd bestuursorgaan is gedaan. 

Damen benoemt de teleurstelling die dit bij burgers teweegbrengt en de schade aan het vertrouwen dat 

zij hebben in bestuursorganen en hun uitvoerende ambtenaren. Het lukt een burger bijna niet om door 

te dringen tot de bevoegde persoon of instantie. De burger krijgt zeer veel informatie waaraan hij zelden 

gerechtvaardigd vertrouwen in de zin van een toezegging kan ontlenen. Onvoldoende wordt vastgelegd 

welke informatie is uitgewisseld, zodat de burger dan nagenoeg altijd stuit op een bewijsprobleem en 

het normatieve beeld dat zowel bestuursorganen en bestuursrechters hebben van de burger, alert, 

argwanend en assertief, strookt niet met de werkelijkheid.86   

Zowel Verheij als Damen geven de problematiek weer die het vertrouwensbeginsel met zich mee brengt. 

Naast deze uiteenzettingen van Verheij en Damen over het vertrouwensbeginsel, is het 

vertrouwensbeginsel aan de hand van jurisprudentie ook uitvoering besproken in verschillende 

juridische (hand)boeken.87 In deze literatuur komen de door Verheij en Damen besproken aspecten 

terug, met hier en daar een iets andere benadering.88  

3.2 Jurisprudentie vertrouwensbeginsel voor 29 mei 2019 
 
Er is zeer veel jurisprudentie beschikbaar over het vertrouwensbeginsel. Deze jurisprudentie laat zien 

dat een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel sterk afhankelijk is van de feiten en 

omstandigheden in een bepaalde casus.89 Hierna volgt een beknopte bespreking van de jurisprudentie 

waarin de verschillende aspecten, zoals ‘is er sprake van een toezegging’ en ‘is die gedaan door het 

bevoegde bestuursorgaan’, bij een beroep op het vertrouwensbeginsel een rol spelen. Verder kunnen 

                                                      
80 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 84. 
81 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 81. 
82 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 85. 
83 Franken, Verheij & de Hullu 1997, p. 81. 
84 Damen, Kortmann & van Zutphen 2019. 
85 Damen 2019, p. 7- 100. 
86 Damen 2019, p. 90. 
87 Hillegers 2014; Schlössels & Zijlstra 2019 en Schlössels e.a. 2017. 
88 Hillegers 2014, p. 85. 
89 Albers, Gst. 2004/68, p. 5. 
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er omstandigheden zijn, contra-indicaties, waardoor geen sprake is van een toezegging.90 Na het 

bepalen of er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen waarbij de hiervoor genoemde aspecten 

belangrijk zijn, speelt de vraag of gerechtvaardigd vertrouwen ook gehonoreerd moet worden. Daarbij 

moet een belangenafweging plaatsvinden tussen de belangen van degene die een succesvol beroep 

op het vertrouwensbeginsel heeft gedaan en eventuele belangen van derden en het algemeen belang.91 

Bij die belangenafweging of gerechtvaardigd vertrouwen gehonoreerd moet worden, kan de contra 

legem problematiek aan de orde komen. Dat betreft de vraag of gerechtvaardigd vertrouwen 

gehonoreerd moet worden, ook al zou dit in strijd zijn met de regelgeving. 

Allereerst moet aannemelijk worden gemaakt dat een toezegging is gedaan. Uit de jurisprudentie komt 

naar voren dat meer waarde aan een toezegging word gehecht wanneer de toezegging op schrift staat 

dan wanneer deze mondeling is gedaan.92 Dit is echter geen noodzakelijke eis, zoals blijkt uit de 

uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 mei 2012 waarin een beroep op een mondelinge 

toezegging succesvol bleek.93 Wanneer een mondelinge toezegging niet wordt betwist, wordt ervan 

uitgegaan dat die toezegging daadwerkelijk is gedaan.94 Een toezegging kan ook bestaan uit feitelijk 

handelen.95 

Het tweede aspect dat een belangrijke rol speelt bij het vertrouwensbeginsel is het feit dat de beweerde 

toezegging ook een echte toezegging is. Uit de jurisprudentie blijkt dat het moet gaan om een 

uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging.96 De toezegging heeft dan in ieder 

geval betrekking op de specifieke casus die voorligt. Wanneer het slechts informatie betreft over de 

procedure of gaat om globale inlichtingen, kan geen sprake zijn van een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige 

en ongeclausuleerde toezegging.97 Veelal blijkt er geen sprake van een zodanige toezegging. Zo 

oordeelde de Afdeling in de uitspraak van 27 december 201298 dat het verslag van een hoorzitting geen 

aanknopingspunten biedt voor de conclusie dat door een daartoe bevoegde ambtenaar een 

uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging is gedaan. Voorts kan informatie die 

gegeven is op een informatiebijeenkomst niet opgevat worden als een toezegging.99 Dat ligt mogelijk 

anders wanneer een burgemeester op een bijeenkomst uitlatingen doet over beleid dat gehanteerd 

wordt en de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan is.100 

Als derde aspect is van belang dat een toezegging door of namens het bevoegde orgaan is gedaan. In 

beginsel hanteert de Afdeling de lijn dat een niet bevoegde ambtenaar geen toezegging kan doen. Er is 

een aantal uitspraken te vinden waarin de Afdeling ondanks het ontbreken van een dergelijk mandaat 

                                                      
90 Bröring e.a. 2016, p. 396 en Schlössels & Zijlstra 2017, p. 390.  
91 ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6682. Zie ook Schlössels & Zijlstra 2017, p. 320. 
92 CRvB 1 november 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BB7992. 
93 CRvB 21 april 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3515 en CRvB 10 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW6851, AB 2012/268, m.nt. 
J.E. Bröring. 
94 ABRvS 13 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR3795, JB 2005/74, m.nt. N. Verheij. 
95 ABRvS 13 augustus 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AN5177, AB 1996/427, m.nt. P.J. Stolk. 
96 ABRvS 25 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX2596; ABRvS 16 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU4580 en ABRvS 26 
november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG5360. 
97 ABRvS 24 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO4851. 
98 ABRvS 27 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY7380. 
99 ABRvS 30 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT2810, AB 2006/6 en ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4072, AB 
2019/304, m.nt. L.J.A. Damen. 
100 ABRvS 4 mei 2005, ECLI:NL:RVSS:2005:AT5105, AB 2006/8. 
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de toezegging toerekent aan het bestuursorgaan.101 De Afdeling laat dan bijvoorbeeld de uiterlijke schijn 

van bevoegdheid zwaarder wegen dan de formele bevoegdheidsverdeling. Daarvan is bijvoorbeeld 

sprake bij een gebruikelijke gang van zaken in een gemeente, waardoor belanghebbende ervan uit 

mocht gaan dat er sprake was van een bevoegd gedane toezegging. Tegenover de enkele uitspraken 

waarin de toezegging van een onbevoegde ambtenaar worden toegerekend aan het bestuursorgaan 

zijn meer uitspraken te vinden waarin de toezegging die gedaan is door een onbevoegde ambtenaar 

niet toegerekend wordt aan het bestuursorgaan.102 De Afdeling hanteert de volgende overweging 

wanneer het gaat om toezeggingen die onbevoegd zijn gedaan: 

“In het algemeen kunnen geen rechten worden ontleend aan een toezegging die is gedaan door niet ter 

zake beslissingsbevoegden, behoudens indien deze aan het bevoegde bestuursorgaan kan worden 

toegerekend.”103 

In 2017104 breidt de Afdeling haar overweging uit met de zinsnede: 

“Er kan ook  sprake  zijn van toezeggingen indien deze toezeggingen zijn gedaan door een persoon 

waarvan de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat deze de opvatting van het 

bevoegde orgaan vertolkte.” 

Met  deze overweging lijkt de Afdeling de zeer strakke lijn over toerekening van toezeggingen iets te 

laten vieren. De Afdeling geeft in de hierboven aangehaalde uitspraak van 2017 aan dat ook sprake kan 

zijn van een toezegging van een ambtenaar indien een belanghebbende op goede gronden mocht 

veronderstellen dat deze de opvatting van het bevoegde orgaan weergaf. Echter daarna volgen 

meerdere uitspraken waarin de Afdeling deze overweging niet toepast en alleen het eerste deel van de 

overweging van voor 19 juli 2017 gebruikt.105  

Bij de bepaling of iemand zich terecht beroept op het gewekt vertrouwen van bevoegdheid, neemt de 

Afdeling alle relevante feiten en omstandigheden van het geval mee. Van belang kan zijn of iemand 

deskundig of een professionele marktpartij is of niet. Wanneer een betrokkene deskundig of op een 

professionele manier betrokken is, wordt er minder snel van uitgegaan dat diegene gerechtvaardigd 

vertrouwen mocht hebben op uitlatingen of toezeggingen door een onbevoegde ambtenaar. De 

betrokkene had beter kunnen of moeten weten.106 Verder kunnen de financiële belangen een rol spelen. 

Hoe groter het financiële belang is dat een betrokkene heeft, hoe zwaarder hem aangerekend wordt dat 

hij bijvoorbeeld niet om een schriftelijke bevestiging heeft gevraagd.107 Verder kan sprake zijn van 

                                                      
101 ARRvS 23 april 1985, ECLI:NL:RVS:1985:AM8919, AB 1986/378, m.nt. R. Fernhout en ABRvS 20 januari 1986, 
ECLI:NL:RVS:1986:AH1170, BR 1986 p.688 en ABRvS 2 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA4138.  
102 KB 29 oktober 1982, ECLI:NL:XX:1981:AM6149, AB 1982/60, m.nt. M.G.L. van Schouwenberg; AGRvS 31 augustus 1988, 
ECLI:N:RVS:1988:AN1502, AB 1989/521; ABRvS 26 juli 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6277, AB 2000/139, m.nt. L.J.A. Damen 
en ABRvS 8 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF7228. 
103 ABRvS 16 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2014:BW5949 
104 ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946,AB 2017/425, m.nt. T.N. Sanders (paardenbak Overbetuwe) en ABRvS 4 
oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1675. 
105 ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:316, AB 2018/127, m.nt. L.J.A. Damen, ABRvS 28 februari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:672, AB 2018/128, m.nt. L.J.A. Damen en ABRvS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3469, AB 
2018/450, m.nt. L.J.A. Damen. 
106 ABRvS 2 september 1999, ECLI:NL:RVS:1999:BP8215, BR 2000, p.321 en ABRvS 2 september 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BJ6647. 
107 ABRvS 2 september 1999, ECLI:NL:RVS:1999:BP8215, BR 2000, p.321. 
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contra-indicaties.108 Bijvoorbeeld wanneer degene die zich op het vertrouwensbeginsel beroept niet te 

goeder trouw is, wanneer deze onjuiste en onvolledige informatie heeft verschaft en dus niet 

gerechtvaardigd mocht vertrouwen en wanneer hij gelet op zijn expertise had moeten weten dat de 

beweerdelijke toezegging juridisch niet houdbaar was. 

Wanneer een belanghebbende deze hordes heeft genomen en sprake is van gerechtvaardigd 

vertrouwen, volgt een belangenafweging. De belangen van degene die een geslaagd beroep op het 

vertrouwensbeginsel doet, moeten worden afgewogen tegen belangen van eventuele derden en het 

algemeen belang. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van 24 december 2013.109 In die procedure is 

sprake van een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging inzake het niet 

handhavend optreden tegen het gebruik van een woning. Echter dit brengt in die zaak niet met zich mee 

dat het gerechtvaardigde vertrouwen dat er niet handhavend zal worden opgetreden, moet worden 

nagekomen. In dit geval acht de Afdeling het algemeen belang zwaarder wegen dan het belang van 

appellanten tot het gebruik blijven maken van de woning. Dit omdat gebruikmaking van het pand voor 

bewoning gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het terrein als bedrijventerrein, de mogelijke 

uitbreiding van bestaande bedrijven en eventueel nieuw te vestigen bedrijven.  

Wanneer er voldoende grond is voor het honoreren van een beroep op het vertrouwensbeginsel, maar 

hierdoor wordt gehandeld in strijd met wet- en regelgeving, zal het geslaagde beroep op het 

vertrouwensbeginsel er niet vaak toe leiden dat hieraan gevolg wordt gegeven. Wel kan het leiden tot 

een verplichting van het vergoeden van schade. Echter alleen indien betrokkene kosten heeft gemaakt 

die hij zonder die toezegging niet gemaakt zou hebben.110 Dit wordt ook wel het ‘dispositievereiste’111 

genoemd. In 1996 heeft de Afdeling bij het afwijzen van een aanvraag voor een invalidenparkeerkaart 

geoordeeld dat het vertrouwensbeginsel zwaarder woog dan strikte toepassing van de wettelijke 

bepaling die tot afwijzing zou leiden.112 De Afdeling overwoog dat belanghebbende sinds 1978 een 

invalideparkeerkaart had. Deze kaart was hem destijds op basis van dezelfde omstandigheden en in 

strijd met de regelgeving toegekend. Bovendien was de kaart daarna jaarlijks verlengd. Tot slot was 

belanghebbende er niet op gewezen dat hij al die tijd ten onrechte een invalidenparkeerkaart had 

gekregen. Dat de Afdeling niet snel overgaat tot het contra legem toewijzen van een beroep op het 

vertrouwensbeginsel blijkt uit de uitspraak die in september 1996 volgt.113 De Afdeling oordeelt in die 

uitspraak dat het vertrouwensbeginsel er nimmer toe kan leiden dat een vergunning in strijd met de wet 

wordt verleend.114 Ook daarna oordeelt de Afdeling consequent dat gewekt vertrouwen niet kan leiden 

tot het verlenen van een beschikking in strijd met de wet.115 Dat in 1996 de Afdeling oordeelt dat contra 

                                                      
108 Bröring e.a. 2016, p. 396 en Schlössels & Zijlstra 2017, p. 390. 
109 ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2589. 
110 ABRvS 22 maart 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB0934, BR 2001/176. Zie ook ABRvS 22 maart 2001, 
ECLI:NL:RVS:2001:AB0934, AB 2001/195, m.nt. A.A.J. de Gier en ABRvS 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1272. 
111 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 397-398. 
112 ABRvS 13 augustus 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AN5177, AB 1996/427, m.nt. P.J. Stolk. 
113 ABRvS 12 september 1996, JB 1996/243, m.nt. H.A. Heldeweg,(Loonbedrijf Benthuizen). 
114 J.H. van Kreveld, ’Contra legem rechtspraak van de rechtsprekende afdelingen van de Raad van State’, AB Klassiek, 
2016/5.9. 
115 ABRvS 11 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO3352 (kampeerterreinvergunning); ABRvS 26 oktober 2005, 
ECLI:NL:RVS:2005:AU4988, JB 2006/8 (keuringscertificaat scheepvaart); ABRvS 22 februari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV6535, AB 2012/130, m.nt. Ortlep (bouwvergunning) en ABRvS 28 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:891, AB 2014/183, m.nt. L.J.A. Damen (ligplaatsvergunning). 
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legem een vergunning verleend moest worden, kan gelegen zijn in het feit dat het in die zaak ging om 

een vergunning die al jaren lang verleend was in strijd met de regelgeving en dat er geen derden in het 

spel waren. In de andere uitspraken gaat het vooral om bouwzaken. Bij bouwzaken kunnen derden zijn 

wiens belangen in het geding kunnen komen als er toch contra legem een vergunning verleend wordt. 

Gezien bovenstaande ligt de lat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel hoog. Wanneer 

slaagt een  beroep op het vertrouwensbeginsel wel? Er zijn meerdere116 uitspraken waarin een beroep 

op het vertrouwensbeginsel is gehonoreerd.  

Bijvoorbeeld in de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 20 januari 1986.117 Er is door 

belanghebbende een voorlopige voorziening aangevraagd. Er was aan hem namelijk een 

politiedwangaanschrijving, een voorloper van een last onder dwangsom of bestuursdwang, opgelegd. 

De politiedwangaanschrijving was erop gericht dat hij de zonder vergunning aangebrachte 

ruimtescheidende elementen moest verwijderen. Verzoeker had een pand betrokken om daarin een 

textielwinkel te beginnen. Toen dat niet haalbaar bleek, wilde hij een café/coffee shop beginnen. 

Daarvoor moest hij wijzigingen doen aan het pand. De Afdeling rechtspraak overweegt dat vaststaat dat 

verzoeker over deze wijziging overleg heeft gevoerd met een ambtenaar van de afdeling Bouw- en 

woningtoezicht. Gezien de stukken en het verhandelde ter zitting  waarin alle partijen de gang van zaken 

uitvoerig hebben uiteengezet, neemt de Afdeling rechtspraak aan dat tegenover belanghebbende 

uitlatingen zijn gedaan die bij hem het vertrouwen hebben gewekt dat voor de werkzaamheden geen 

bouwvergunning was vereist. Vervolgens overweegt de Afdeling rechtspraak dat gelet op de praktijk die 

in de gemeente in dit soort gevallen wordt gehanteerd, deze uitlatingen door belanghebbende mochten 

worden opgevat als zijnde gedaan in het kader van de bevoegdheid die aan het bestuursorgaan toekomt 

op grond van de Bouwverordening. De Afdeling rechtspraak is dus allereerst van oordeel dat, gezien 

hetgeen ter zitting besproken is er sprake is van een toezegging en voorts dat, gezien de praktijk in de 

gemeente, er sprake is van een toezegging die toe te rekenen is aan het bevoegde bestuursorgaan. 

Tot slot weegt de Afdeling rechtspraak de verschillende belangen af die in deze casus spelen en komt 

tot het oordeel dat in dit geval afgezien had moeten worden van de politiedwangaanschrijving. Het 

belang dat het college heeft bij uitvoering van de gedane politiedwangaanschrijving wordt daarbij als 

gering gewogen. De vestiging van het horecabedrijf werd immers reeds voorkomen doordat aan 

verzoeker geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is verleend. Daarnaast levert het 

ongedaan maken van de aangebrachte voorzieningen schade met zich mee voor verzoeker en het 

college heeft niet aangetoond dat door de aangebrachte voorzieningen het pand niet of minder geschikt 

is voor het gebruik overeenkomstig de bestemming. 

Een andere uitspraak waar een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt, is de uitspraak van 31 maart 

2010.118 In die zaak werd door appellanten zonder bouwvergunning een aan-/uitbouw op het perceel 

gerealiseerd. Het college legde een bouwstop op en een last onder dwangsom om te voorkomen dat 

                                                      
116 ARRvS 20 januari 1986, ECLI:NL:RVS:1986:AH1170; ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9584; ABRvS 30 mei 
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6682 en ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946, AB 2017/425, m.nt. T.N. Sanders 
(paardenbak overbetuwe). 
117 ARRvS 20 januari 1986, ECLI:NL:RVS:1986:AH1170. 
118 ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9584. 



Pagina 23 van 51 
 

ondanks de bouwstop de werkzaamheden hervat zouden worden. Appellanten betogen dat er sprake 

is van opgewekt vertrouwen, omdat uit een brief van het college van 25 maart 2005 volgt dat het 

bouwwerk zoals door hen is aangevraagd, vergunningsvrij gebouwd kan worden. De Afdeling overweegt 

dat appellanten aan de brief gerechtvaardigd vertrouwen mochten ontlenen dat de 

bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van de woning zonder vergunning mochten worden 

uitgevoerd. Daarna overweegt de Afdeling dat aan het besluit geen verzoek tot handhaving ten 

grondslag ligt en dat er geen sprake is van gevaarzetting door de bouwwerkzaamheden. Het college 

had daarom af moeten zien van handhaving. Ook hier te zien dat de Afdeling eerst beoordeelt of sprake 

is van een toezegging die door het bestuursorgaan is gedaan (het betreft een brief van het college zelf). 

De Afdeling achtte verder van belang dat aan het handhavingsbesluit geen verzoek tot handhaving 

van omwonenden ten grondslag ligt en evenmin is gebleken van gevaarzetting door de 

bouwwerkzaamheden. De Afdeling oordeelt dat het college gelet op deze omstandigheden had moeten 

afzien van het opleggen van een bouwstop en een last onder dwangsom.   

Uit de aangehaalde en besproken jurisprudentie komt naar voren dat voor een geslaagd beroep op het 

vertrouwensbeginsel allereerst vast moet komen te staan dat een toezegging is gedaan. Vervolgens 

moet aannemelijk worden gemaakt dat er een concrete ondubbelzinnige toezegging is gedaan en 

daarna dat deze door of namens het bevoegde bestuursorgaan is gedaan. Indien deze stappen met 

succes doorlopen zijn, volgt een belangenafweging om te bepalen of het gerechtvaardigde vertrouwen 

gehonoreerd moet worden.  

Uit de jurisprudentie komt eveneens naar voren dat een beroep op het vertrouwensbeginsel zelden tot 

de uitkomst leidt dat sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen op basis waarvan afgezien moet worden 

van handhaving. 

3.3 De uitspraak van 29 mei 2019 
 
Zoals hiervoor beschreven wordt een beroep op het vertrouwensbeginsel zelden toegewezen. De 

Afdeling heeft in navolging van de conclusie van Wattel119 op 29 mei 2019 een belangwekkende 

uitspraak gedaan.120 In deze zaak ging het om een opgelegde last onder dwangsom. De hoofdvraag 

was onder welke voorwaarden een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. 

De Afdeling overweegt dat bij de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel drie stappen 

doorlopen moeten worden. Het gaat om de juridische kwalificatie van de uitlatingen en/of gedraging 

waarop betrokkene zich beroept. De vraag is of die gedraging of uitlating als toezegging kan worden 

opgevat. Daarna is de vraag of die uitlating en/of gedraging aan het bevoegde bestuursorgaan kan 

worden toegerekend. Als deze twee vragen positief worden beantwoord, bestaat er gewekt vertrouwen 

en kan de derde stap genomen worden. Het gaat dan om de vraag wat de betekenis is van het gewekte 

vertrouwen bij de uitoefening van de bevoegdheid.121  

                                                      
119 ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:896. 
120 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694. 
121 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. 
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De Afdeling overweegt dat meer nadruk moet worden gelegd op hoe een uitlating bij een redelijk 

denkende burger overkomt en minder op wat het bestuursorgaan hiermee bedoeld heeft.122 Degene die 

zich beroept op het vertrouwensbeginsel zal aannemelijk moeten maken dat sprake is van een uitlating 

of gedraging van een ambtenaar die redelijkerwijs aan het bestuur kan worden toegerekend. Daarbij is 

van belang dat deze uitlating bij diegene redelijkerwijs de indruk heeft gewekt dat sprake is van een 

welbewuste standpuntbepaling van het bestuur over zijn casus en hoe het bestuur in dat geval zal 

omgaan met zijn bevoegdheid.123 De persoon die een beroep doet op het vertrouwensbeginsel moet 

tevens te goeder trouw zijn. Dat betekent dat de betrokkene de correcte informatie heeft verstrekt. Een 

betrokkene is niet te goeder trouw indien hij inzag of had moeten inzien dat de uitlating ging over een 

beslissing waartoe de ambtenaar niet bevoegd was of op ander gronden in strijd was met wet- en 

regelgeving. Voorts is de vraag of dan sprake is van een toezegging of van een toezegging waarop 

degene die onjuiste gegevens heeft verstrekt niet mag vertrouwen.124 Een schriftelijke toezegging zal 

eerder leiden tot het aannemen van een toezegging dan een mondelinge toezegging. Dat kan anders 

zijn wanneer de mondeling gedane toezegging niet wordt betwist door het bestuursorgaan. Voorts is 

nog van belang dat het moet gaan om een toezegging die ziet op de concrete situatie en dus geen 

algemene informatie of mededelingen.  Een algemene disclaimer die onder een mail door of namens 

het bestuursorgaan verzonden wordt, lijkt de Afdeling niet te zien als een concreet voorbehoud. Deze 

stap lijkt niet af te wijken van de al bestendige lijn die de Afdeling volgt om te bepalen of er sprake is 

van een toezegging.125 

Voor wat betreft de tweede stap is de Afdeling van oordeel dat er meer uitgegaan moet worden van het 

burgerperspectief.126 Daartoe verwijst de Afdeling naar haar uitspraak van 19 juli 2017.127 In die 

uitspraak was sprake van uitdrukkelijke namens het bevoegd orgaan gedane toezeggingen van niet 

daartoe bevoegde ambtenaren. Allereerst heeft de Afdeling in die uitspraak overwogen dat er sprake 

was van een toezegging doordat in het gesprek ambtenaren hebben aangegeven dat geen vergunning 

is vereist. Ten aanzien van de tweede stap mocht betrokkene op goede gronden veronderstellen dat 

deze personen de opvatting van het bevoegde bestuursorgaan weergaven. Betrokkene werd namelijk 

uitgenodigd door en op initiatief van het college. In de uitnodigingsbrief werd namens het college 

aangegeven dat het graag in gesprek wilde gaan met betrokkene om mogelijkerwijs tot een oplossing 

te komen. Bovendien is in het gespreksverslag aangegeven dat de ambtenaren namens de gemeente 

aanwezig waren. Daarmee is de gerechtvaardigde indruk gewekt dat de ambtenaren tijdens het gesprek 

spraken namens het college. De Afdeling oordeelt dus dat het uitgangspunt moet zijn hoe een uitlating 

bij een burger overkomt en dus niet per se wat het bestuursorgaan met de opmerking bedoelde.128 Het 

lijkt erop dat de Afdeling hier een meer subjectief element toevoegt aan de toetsing van het 

vertrouwensbeginsel. Dit subjectieve element wordt echter nog wel geobjectiveerd doordat gekeken 

wordt naar wat een redelijk denkende burger mocht verwachten. 

                                                      
122 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS2019:1694, r.o.11.2, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen 
123 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11.2, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. 
124 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, JB 2019/124, p.812. 
125 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 391-394. 
126 Zie ook Albers, Gst. 2019/153, p. 6. 
127 ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946, AB 2017/425, m.nt. T.N. Sanders. 
128 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11.2, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. 
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De Afdeling geeft in de uitspraak van mei 2019 aan dat ze in de toekomst minder waarde hecht aan de 

precieze bevoegdheidsverdeling wanneer iemand aangeeft dat er sprake is van een toezegging. Ze zal 

eerder uitgaan van een toezegging die toegerekend kan worden aan het bevoegde orgaan indien 

betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat het standpunt vanuit het bevoegde 

bestuursorgaan kwam.129  Het gaat dan bijvoorbeeld om een wethouder die een toezegging doet op 

een terrein dat tot zijn portefeuille behoort, een bouwinspecteur, een medewerker van de afdeling 

vergunningverlening of handhaver die toezeggingen doen in zaken die behoren tot hun werkgebied.130 

Dit is in lijn met haar eerder gedane uitspraak van 19 juli 2017. 

Tot slot geeft de Afdeling aan dat wanneer stappen 1 en 2 met goed gevolg doorlopen worden en dus 

sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, daarna de betrokken belangen afgewogen moeten worden 

om te kunnen concluderen tot een geslaagd beroep ten aanzien van het vertrouwensbeginsel. 

Tegenover het gerechtvaardigde vertrouwen kunnen bijvoorbeeld het algemeen belang, strijdigheid met 

de wet en/of belangen van derden staan. Als er wel zwaarwegende belangen in de weg staan om het 

vertrouwensbeginsel te honoreren, dan kan er voor het bestuursorgaan grond bestaan om de door het 

gewekte vertrouwen ontstane schade te vergoeden.131 

De uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 geeft goed weer welke stappen voortaan doorlopen 

moeten worden, wil een burger zich met goed gevolg kunnen beroepen op het vertrouwensbeginsel. Of 

het ook daadwerkelijk ertoe leidt dat na deze uitspraak vaker een beroep op het vertrouwensbeginsel 

wordt gehonoreerd, is nog maar de vraag. Ter illustratie hiervan volgt hieronder een overzicht van de 

jurisprudentie na de uitspraak van 29 mei 2019 tot en met november 2020. 

3.4 Jurisprudentie na de uitspraak van 29 mei 2019 
 
Zoals hiervoor aangegeven is de vraag of de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 ertoe leidt dat 

vaker sprake is van een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel.  

Uit de jurisprudentie na 29 mei 2019, waarbij ik 165 uitspraken132 bekeken heb van de Afdeling met de 

zoektermen ’ECLI:NL:RVS:2019:1694’ en ‘vertrouwensbeginsel’, blijkt dat een beroep op het 

vertrouwensbeginsel nog steeds zelden wordt gehonoreerd.133 Van de onderzochte uitspraken strandt 

het overgrote deel, namelijk 153, al bij de eerste stap. De Afdeling oordeelt dat geen sprake is van een 

toezegging of dat niet vaststaat dat er sprake is van een welbewuste standpuntbepaling door het college 

in een zaak.134 In deze uitspraken overweegt de Afdeling onder andere dat degene die zich beroept op 

het vertrouwensbeginsel aannemelijk moet maken dat sprake is van een uitlating en/of gedraging van 

een ambtenaar, die bij de betrokkene redelijkerwijs de indruk heeft gewekt van een welbewuste 

standpuntbepaling van het bestuur over de manier waarop in zijn geval een bevoegdheid al dan niet zal 

                                                      
129 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o.11.3, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. 
130 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o.11.3, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. 
131 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o.11.4, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen. 
132 De onderzoeksperiode besloeg de periode tussen 29 mei 2019 en 1 november 2020. 
133 Bijv. ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1832; ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2340; ABRvS 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1778 en ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1128. 
134 Bijv. ABRvS 2 oktober 2019, ELCI:NL:RVS:2019:3325; ABRvS 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2175; ABRvS 15 januari 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:90 en ABRvS 20 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1074. 
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worden uitgeoefend.135 Er is bijvoorbeeld geen sprake van een toezegging indien er uitdrukkelijk over 

het concrete geval aan de betrokkene een voorbehoud is gemaakt of wanneer er sprake is van het 

ontbreken van een uitlating van het bevoegde bestuursorgaan.136 Uit de onderzochte jurisprudentie blijkt 

dat een betrokkene zelden voldoende aannemelijk kan maken dat door ambtenaren concrete 

toezeggingen zijn gedaan, nog daargelaten of daarbij sprake was van een welbewuste 

standpuntbepaling van het bestuursorgaan.137 In stap 1 die de Afdeling hanteert in de uitspraak van 

29 mei 2019 ligt niet echt een verandering van opvatting ten opzichte van de lijn die ze voor deze 

uitspraak volgde. Er kan dus gezegd worden dat de uitspraak geen verandering brengt in de beoordeling 

wanneer sprake is van een toezegging. Het is dan ook niet opmerkelijk dat nog steeds een groot deel 

van de zaken strandt bij stap 1. 

Uit de onderzochte uitspraken blijkt dat in twaalf gevallen wel wordt uitgegaan van een toezegging. 

Daarna volgt stap 2: is er sprake van een toezegging die gedaan is door het bevoegde bestuursorgaan 

of een toezegging waarbij een redelijk denkend burger ervan uit mocht gaan dat het bevoegde 

bestuursorgaan een toezegging heeft gedaan? Uit het onderzoek blijkt dat in drie gevallen het beroep 

op het vertrouwensbeginsel vervolgens strandt op het feit dat de toezegging niet gedaan is door het 

bevoegde orgaan of niet aan dit orgaan kon worden toegerekend.138 In deze uitspraken ging het 

bijvoorbeeld om een toezegging van het college, terwijl de bevoegdheid toebehoorde aan de 

gemeenteraad (hierna: de raad). De Afdeling overweegt dat een toezegging van het college niet kan 

worden toegerekend aan de raad, tenzij ook aannemelijk is dat er sprake is van een standpuntbepaling 

door de raad in de kwestie die voorligt.139 In deze kwesties bleek daar geen sprake van. In zes gevallen 

oordeelt de Afdeling dat er sprake is van een toezegging gedaan door het bevoegde bestuursorgaan of 

waarbij een redelijk denkend burger ervan uit mocht gaan dat het bevoegde bestuursorgaan een 

toezegging had gedaan. In één uitspraak140 overweegt de Afdeling dat, gelet op de inhoud van het e-

mailbericht afkomstig van de ambtenaar werkzaam bij Cluster vergunningverlening van de gemeente 

uitlatingen zijn gedaan waaruit belanghebbende redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat geen 

omgevingsvergunning nodig was voor het bouwen van de garage.141 Hier lijkt de Afdeling haar uitspraak 

van 29 mei 2020 te volgen waarin ze aangeeft meer uit te gaan van wat een redelijke denkende burger 

mocht verwachten. Dat is echter lastig te beoordelen omdat de Afdeling dat niet heel expliciet verwoord 

in haar uitspraak.142 Er zijn ook drie uitspraken143 waarbij uitgegaan wordt van het feit dat er sprake is 

van gerechtvaardigd vertrouwen. Dit omdat dat in het hoger beroep niet betwist werd. 

Gezien het onderzoek kan niet gesteld worden dat stap 1 en stap 2 vaker met succes doorlopen worden 

na de uitspraak van 29 mei 2019 dan daarvoor. Ondanks dat de Afdeling wel degelijk een versoepeling 

                                                      
135 ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4457; ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808, ABkort 
2019/540 en ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3817. 
136 ABRvS 20 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1074; ABRvS 25 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:90 
137 ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808, r.o. 6.2; ABRvS 25 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:90, r.o. 3.2.1. 
138 ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1838; ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2949 en ABRvS 15 juli 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:1639, JB, 2020/154, m.nt. C.L.G.F.H. Albers.  
139 ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1838 en ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2949. 
140 ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1185, JB 2020/135, m.nt. C.L.G.F.H. Albers. 
141 ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1185, r.o.3.1, JB 2020/135, m.nt. C.L.G.F.H. Albers. 
142 Zie ook de noot van Albers bij ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1128, JB 2020/135, m.nt. C.L.G.F.H. Albers. 
143 ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1832; ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2339 en ABRvS 10 juni 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:1362. 
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voorstaat, blijkt dat in de praktijk erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de casus te zijn. 

Maar er zijn wel situaties waarbij de nieuwe lijn ook daadwerkelijk tot een andere uitkomst voor wat 

betreft gerechtvaardigd vertrouwen kan leiden. In één geval144 is te zien dat de Afdeling overweegt dat 

een ambtenaar die werkzaam is bij een bepaalde afdeling een toezegging kan doen indien het een 

vraag gaat met betrekking tot zijn werkzaamheden. 

Het blijkt dat in totaal negen keer met succes stappen 1 en 2 doorlopen zijn en de Afdeling toekomt aan 

stap 3, de belangenafweging. De Afdeling oordeelt in één geval145 dat er in het geheel geen 

belangenafweging heeft plaatsgevonden en vernietigt de uitspraak en bepaalt dat het bevoegde 

bestuursorgaan een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen waarbij het de betrokken belangen 

afweegt.  

In zes gevallen146 heeft het gerechtvaardigd vertrouwen niet tot gevolg dat afgezien moet worden van 

handhaving. De Afdeling overweegt in een drietal gevallen147 dat er zwaarwegende belangen zijn 

waardoor het vertrouwensbeginsel er niet toe kan leiden dat hieraan gevolg wordt gegeven. Zo weegt 

de Afdeling het ruimtelijk belang, namelijk het terugdringen van intensieve veehouderijen in het 

betreffende gebied, zwaarder dan het belang van de betrokkene, ondanks zijn gerechtvaardigd 

vertrouwen op de toezegging van het college medewerking te verlenen aan de vestiging van een 

varkenshouderij.148  

Slechts tweemaal149 in de onderzochte periode heeft de Afdeling geconcludeerd dat er sprake is van 

een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel waardoor afgezien moet worden van handhaving. 

Over die twee uitspraken meer in hoofdstuk 4.  

Uit de jurisprudentie van na 29 mei 2019 valt af te leiden dat nu niet eerder een geslaagd beroep op het 

vertrouwensbeginsel wordt gedaan. Weliswaar hanteert de Afdeling het uitgangspunt dat moet worden 

uitgegaan van hetgeen de burger heeft begrepen, in plaats van wat het bestuursorgaan heeft bedoeld. 

Dit heeft echter (tot nog toe) niet vaak en slechts incidenteel tot een andere uitkomst geleid. Slechts in 

één uitspraak in de onderzochte periode is terug te zien dat de Afdeling in stap 2 meer uitgaat van het 

burgerperspectief. Dat wil zeggen: de burger mocht op goede gronden veronderstellen dat de 

toezegging die gedaan is, de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte.  

Uit het jurisprudentieonderzoek valt op te maken dat de Afdeling de nieuwe lijn niet consequent toepast. 

De ene keer verwijst ze specifiek naar haar uitspraak van 29 mei 2019 en doorloopt zij de stappen, de 

andere keer overweegt ze zonder de stappen expliciet te benoemen dat geen sprake is van een 

toezegging of van gerechtvaardigd vertrouwen. Geconstateerd kan worden dat de uitkomst van het 

                                                      
144 ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1185, JB 2020/135. 
145 ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1832. 
146 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1778, AB 2019/303, m.nt. L.J.A. Damen; ABRvS 6 mei 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:1185, JB 2020/135, m.nt. C.L.G.H.F. Albers; ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1362; ABRvS 1 april 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:953; ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:956 en ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1128. 
147 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1778, AB 2019/303, m.nt. L.J.A. Damen; ABRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:953; ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:956. 
148 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:953, r.o. 4.2. 
149 ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:576 en ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2339. 
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geschil sterk afhankelijk blijft van de feiten in een casus. Eén enkele uitspraak is onvoldoende om te 

concluderen dat de nieuwe lijn structureel tot andere uitkomsten leidt. 

4. Beginselplicht handhaving en vertrouwensbeginsel 
 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is omschreven, blijkt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel 

niet vaak wordt gehonoreerd. Maar als een beroep op het vertrouwensbeginsel eenmaal wel wordt 

gehonoreerd, moet dan onvermijdelijk worden afgezien van handhaving? En is het antwoord op die 

vraag sinds de uitspraak van 29 mei 2019 wezenlijk anders? In de eerste paragraaf zal ik eerst de 

jurisprudentie inzake een beroep op het vertrouwensbeginsel en het eventueel afzien van handhaving 

van vóór 29 mei 2019 bespreken en in de tweede paragraaf de jurisprudentie op dat gebied ná 29 mei 

2019. Op die wijze kan beoordeeld worden of een gehonoreerd beroep op het vertrouwensbeginsel na 

29 mei 2019 eerder leidt tot het oordeel dat afgezien moet worden van handhaving of juist niet. 

 

Uit de literatuur150 blijkt dat wanneer er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, dit niet zonder meer 

betekent dat dan niet meer handhavend opgetreden kan of mag worden. Het gerechtvaardigd 

vertrouwen (dat wordt afgezien van handhavend optreden) speelt een rol bij de belangenafweging die 

gemaakt moet worden. Daarbij weegt het belang van degene die een gerechtvaardigd beroep doet op 

het vertrouwensbeginsel zwaar en dit belang moet worden afgewogen tegen het algemeen belang van 

handhaving en belangen van eventuele derde belanghebbenden.  

4.1 Afzien handhaving en vertrouwensbeginsel voor 29 mei 2019 
 
Is het nu zo dat wanneer er een geslaagd beroep wordt gedaan op het vertrouwensbeginsel, dit er ook 

toe leidt dat moet worden afgezien van handhaving? Zoals in hoofdstuk 3 te zien was, volgt uit 

een toezegging van, door of namens een bevoegd bestuursorgaan niet per se dat een beroep op het 

vertrouwensbeginsel wordt gehonoreerd. Daartoe moet een belangenafweging plaatsvinden. 

 
Dat het vertrouwensbeginsel niet met zich brengt dat gerechtvaardigd vertrouwen altijd moet worden 

nagekomen en dat dit bepaald wordt bij het wegen van de verschillende belangen, komt terug in de 

uitspraak van 30 mei 2012.151 In die casus ging het om het feit dat het dagelijks bestuur van het 

Stadsdeel Zuid een vergunning had verleend voor het innemen van een ligplaats met een woonboot. 

Voorafgaand aan het verlenen van die vergunning, had het college een vergunning verleend voor het 

vervangen van een als terrasboot dienstdoende dekschuit door een woonboot. Bij de behandeling van 

de aanvraag om de ligplaatsvergunning is het college gebleken dat de vervangingsvergunning is 

verleend in strijd met het beleid dat het aantal woonboten ter plaatse niet mag toenemen. Het college 

oordeelde dat het nu ook – in afwijking van dat beleid – een ligplaatsvergunning moest verlenen, gezien 

de rechtszekerheid, meer in het bijzonder het vertrouwensbeginsel. De Afdeling overweegt in deze 

kwestie dat het dagelijks bestuur zich op het standpunt heeft mogen stellen dat het college, door het 

                                                      
150 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 207 e.v.; Albers 2014, p. 479 en Bröring e.a., 2016, p. 653. 
151 ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6882, AB 2012/267, m.nt. H.E. Bröring. 
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verlenen van een vervangingsvergunning, de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat ook een 

ligplaatsvergunning zou worden verleend, indien aan de voorwaarden van de vervangingsvergunning 

zou zijn voldaan. Het vertrouwensbeginsel brengt echter niet met zich dat gerechtvaardigde 

verwachtingen altijd moeten worden nagekomen. Vereist is dat bij de afweging van de betrokken 

belangen, waarbij het belang van degene bij wie gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt zwaar 

weegt, geen zwaarder wegende belangen – het algemeen belang of belangen van derden – aan het 

honoreren van de verwachtingen in de weg staan.152 Deze uitspraak kan worden gezien als een 

standaarduitspraak van de Afdeling, waar de Afdeling in latere uitspraken met regelmaat naar verwijst. 

 

Dat er een belangenafweging moet plaatsvinden indien er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen 

blijkt ook uit de uitspraak van 28 november 2012.153 In die casus had het college een last onder 

dwangsom opgelegd en gelast de bewoning en het gebruik van de woning in strijd met het 

bestemmingsplan binnen twaalf maanden te staken en gestaakt te houden. De Afdeling overweegt dat 

vaststaat dat de woning als burgerwoning werd gebruikt, hetgeen in strijd was met het 

bestemmingsplan. Verder staat vast dat het college in 2003 een verzoek om handhaving tegen het 

gebruik van de woning als burgerwoning had afgewezen en dat dit besluit inmiddels formele 

rechtskracht heeft. Deze afwijzing werd gestoeld op het feit dat het college jarenlang op de hoogte is 

geweest van het gebruik als burgerwoning onder andere, omdat het een vergunning had verleend voor 

het veranderen van de woning. Het recht op handhaving was volgens het college door het tijdsverloop 

van 18 jaren verloren gegaan, zodat ook de rechtszekerheid zich tegen handhaving verzette. Door 

verzoeker was bovendien niet eerder verzocht om handhaving en dat had wel op haar weg gelegen. 

Tot slot zou de woning, bij de herziening van het bestemmingsplan die op korte termijn zou plaatsvinden, 

als burgerwoning worden bestemd. Dit betekent echter volgens de Afdeling niet dat het college niet over 

mocht gaan tot handhaving. Daarbij betrekt de Afdeling dat het college inmiddels tot het inzicht is 

gekomen dat de beginselplicht tot handhaving vooropstaat. Ook was in de tussentijd een nieuw 

bestemmingsplan vastgesteld waarbij de woning niet als burgerwoning werd bestemd, maar als 

bedrijfswoning ten behoeve van de bestemming "Recreatie-Kampeerterrein". De Afdeling overweegt 

echter dat dit niet weg neemt dat het college niet tot handhaving mocht overgaan zonder bij haar 

besluitvorming ook nadrukkelijk de belangen van appellant te betrekken. Dit geldt te meer nu het college 

bij haar besluit in 2003 op ondubbelzinnige wijze en zonder enige beperking tot uitdrukking heeft 

gebracht dat het niet tot handhaving tegen het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de woning 

als burgerwoning zou overgaan. Gezien de bewoordingen van dat besluit mocht appellant 

gerechtvaardigd ervan uitgaan dat het college ook na een nieuw verzoek om handhaving niet over zou 

gaan tot handhaving. Door geen rekening te houden met het feit dat bij appellant gerechtvaardigde 

verwachtingen zijn gewekt en hij onevenredig in zijn belangen wordt geschaad, heeft het college de 

belangen van appellant onvoldoende bij de besluitvorming betrokken. Uit deze uitspraak blijkt dat 

ondanks gerechtvaardigd vertrouwen alsnog handhavend opgetreden zou kunnen worden, mits bij de 

besluitvorming alle in geding zijnde belangen gewogen worden.    

                                                      
152 ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6882, r.o. 2.5.3. AB 2012/267, m.nt. H.E. Bröring. 
153 ABRvS 28 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY4425. 
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Uit de hiervoor in hoofdstuk 3 besproken uitspraak van 31 maart 2010154 blijkt ook dat bij 

gerechtvaardigd vertrouwen de belangenafweging ertoe kan leiden dat moet worden afgezien van 

handhaving. Dit omdat de belangen van degene die geconfronteerd wordt met handhaving zwaarder 

wegen dan het algemeen belang en eventueel belangen van derden. 

 

Uit de voorgaande uitspraken van voor 29 mei 2019 is op te maken dat een geslaagd beroep op het 

vertrouwensbeginsel niet automatisch ertoe leidt dat afgezien moet worden van handhaving. Bij het 

bepalen of handhavend wordt opgetreden, moet een gerechtvaardigd beroep op het 

vertrouwensbeginsel, samen met eventuele andere belangen van de betrokkene afgewogen worden 

tegen het algemeen belang dat met handhaving gediend is en de eventuele belangen van derden. 

Wanneer het belang van de betrokkene die zich succesvol kan beroepen op een gerechtvaardigd 

vertrouwen, minder zwaar weegt dan het algemeen belang en/of het belang van derden, kan niet worden 

afgezien van handhavend optreden. 

4.2 Afzien handhaving en vertrouwensbeginsel na 29 mei 2019 
 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel er niet direct toe leidt 

dat moet worden afgezien van handhaving. Het gehonoreerde beroep op het vertrouwensbeginsel moet 

dan meegenomen worden als één van de belangen bij de gehele belangenafweging. Is dit na de 

uitspraak van 29 mei 2019 wezenlijk anders geworden? 

 

In de onderzochte periode tussen 29 mei 2019 tot en met 1 november 2020 zijn er twee uitspraken 

gevonden waarbij het ging om handhaving in combinatie met een gehonoreerd beroep op het 

vertrouwensbeginsel.155 In deze uitspraken is de door de Afdeling in haar uitspraak van 29 mei 2019 

ingezette lijn terug te zien. De Afdeling overweegt meer specifiek òf er daadwerkelijk sprake is van een 

toezegging en zo ja, of die toezegging is gedaan door dan wel toe te rekenen aan het bevoegde 

bestuursorgaan. Indien er dan sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, moet bekeken worden wat de 

betekenis van het gewekte vertrouwen is bij de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid. 

 

In de uitspraak van 10 juli 2019156 ging het om een last onder dwangsom die het college had opgelegd 

om de strijdige situatie op het perceel van betrokkene te beëindigen. Het college had de last onder 

dwangsom opgelegd na een verzoek om handhaving door een derde belanghebbende. De strijdige 

situatie bestond uit het hebben van een parkeerterrein dat deels gesitueerd was op de bestemming 

‘Bedrijf’ en deels op  de bestemming ‘Agrarisch’. De last onder dwangsom zag op het verwijderen van 

dat deel van het parkeerterrein dat gerealiseerd was op de bestemming ‘Agrarisch’. De betrokkene ging 

in bezwaar en beroep. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vernietigde de beslissing op 

                                                      
154 ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9584. 
155 ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2339 en ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:576. 
156 ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2339. 
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bezwaar en herriep het primaire besluit. Tegen de uitspraak van de rechtbank ging de derde 

belanghebbende (appellant) die om handhaving had verzocht in hoger beroep.  

 

De Afdeling overweegt dat niet in geschil is dat het college bevoegd was handhavend op te treden. 

Voorts geeft de Afdeling aan dat er sprake is van een brief van de burgemeester namens de gemeente 

aan de betrokkene. In die brief wordt gerefereerd aan een gesprek op het gemeentehuis met diezelfde 

burgemeester en een ambtenaar. In dat gesprek is onder andere gesproken over het in procedure zijnde 

bestemmingsplan. De burgemeester geeft in de brief aan dat in het gesprek aan de orde is gekomen 

dat er met betrekking tot dit perceel nog geen overeenstemming was over de nieuwe mogelijkheden in 

het nieuwe bestemmingsplan en dat de betrokkene beroep heeft ingesteld tegen het nieuwe 

bestemmingsplan, omdat het niet voldeed aan zijn wensen. In diezelfde brief staat verder opgenomen 

dat de handhaving wordt opgeschort totdat de uitkomst van het door betrokkene ingestelde beroep 

duidelijk is. Gezien deze brief en de inhoud daarvan heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van 

de toezegging dat niet handhavend zou worden opgetreden, totdat het bestemmingsplan onherroepelijk 

is geworden, en dat deze toezegging aan het college kan worden toegerekend.157  

 

De Afdeling oordeelt vervolgens dat de rechtbank een beroep op het vertrouwensbeginsel had mogen 

honoreren. Voor dit oordeel overweegt de Afdeling het volgende. De Afdeling stelt voorop dat er door 

het college geen onbeperkte toezegging is gedaan. De toezegging behelst het voorlopig niet handhaven 

totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Daarna zal worden beoordeeld of de 

handhavingsprocedure wordt vervolgd. Appellant heeft aangegeven dat sprake is van een 

onrechtmatige toezegging. De Afdeling overweegt dat een eventuele onrechtmatige toezegging, niets 

afdoet aan het bestaan van die toezegging. De Afdeling overweegt vervolgens dat het enkele feit dat 

een derde heeft verzocht om handhaving, niet betekent dat het gewekte vertrouwen reeds om die reden 

niet mag worden gehonoreerd. Aan de andere kant strekt het vertrouwensbeginsel niet zover dat 

gerechtvaardigde verwachtingen altijd moeten worden gehonoreerd. Bij de afweging van de betrokken 

belangen zal het belang van degene bij wie gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt afgezet 

moeten worden tegen andere belangen, zoals het algemeen belang en belangen van derden. Pas 

wanneer laatstgenoemde belangen zwaarder wegen zullen die belangen in de weg staan aan 

honorering van het beroep op het vertrouwensbeginsel.158 In dit geval weegt het belang van betrokkene 

op honorering van het gerechtvaardigd vertrouwen zwaarder dan het algemeen belang en de belangen 

van derden. De Afdeling overweegt dat de gestelde overlast voornamelijk wordt veroorzaakt door 

activiteiten in het bedrijfspand terwijl de deuren openstaan, en dat door appellant niet aannemelijk is 

gemaakt dat de overlast die bestaat door opslagactiviteiten op het terrein waarop de bestemming 

‘Bedrijf’ rust, van zodanige aard is dat zijn belang zwaarder weegt dan de belangen van de betrokkene 

bij voortzetting van zijn bedrijf. Voorts heeft de Afdeling hierbij overwogen dat de raad het 

bestemmingsplan inmiddels heeft vastgesteld, maar dat dit nog niet onherroepelijk is. Dit 

bestemmingsplan laat voor het gedeelte van het terrein waarover dit geschil gaat het gebruik als 
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parkeerterrein toe, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ter zitting is aangegeven dat voor het 

belangrijkste deel aan die voorwaarden is voldaan, hetgeen appellant ook niet heeft bestreden.159 De 

Afdeling oordeelt daarom dat handhavend optreden tegen de aangebrachte voorziening zodanig 

onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in deze situatie 

behoort te worden afgezien.160 Deze uitspraak is echter geen oordeel zuiver op grond van het 

vertrouwensbeginsel. In dit geval vormt het vertrouwensbeginsel enkel een factor die met andere 

factoren tezamen maakt dat handhaving onevenredig is. Hierover meer in hoofdstuk 5. 

 

In de uitspraak van 26 februari 2020161 gaat  het om het omzetten van zelfstandige woonruimte naar 

onzelfstandige woonruimte zonder vergunning. Het bestuursorgaan kondigt aan tot handhaving over te 

gaan wanneer niet tijdig een ontvankelijke aanvraag voor de benodigde vergunning wordt ingediend. 

Appellant dient vervolgens de aanvraag omgevingsvergunning in, waarna het bestuursorgaan toch 

overgaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De Afdeling honoreert het beroep op het 

vertrouwensbeginsel, omdat appellant uit de brief kan en mag opmaken dat er geen boete wordt 

opgelegd indien hij tijdig een omgevingsvergunning aanvraagt. Daarbij neemt de Afdeling in 

ogenschouw dat de brief is opgesteld door het hoofd van de Afdeling Wonen van de gemeente. Het 

college heeft ter zitting bevestigd dat aan het hoofd van die afdeling de bevoegdheid toekomt om 

namens het college een boete op te leggen. Er is dus sprake van een toezegging van een 

beslissingsbevoegde ambtenaar.  

 

Kortom, in deze twee uitspraken heeft de Afdeling overwogen en geoordeeld dat er sprake is van een 

toezegging door ambtenaren, welke toezeggingen op grond van de feiten en omstandigheden van het 

geval kunnen worden toegerekend aan het bevoegde bestuursorgaan, waarna de Afdeling tot een 

belangenafweging kan komen. In die belangenafweging oordeelt de Afdeling in deze gevallen dat het 

belang van de betrokkene zwaarder weegt dan het belang van handhavend optreden of het belang van 

derden In deze uitspraken is waarschijnlijk van doorslaggevend belang dat derde belanghebbenden 

geen of slechts heel beperkt nadeel ondervinden van het afzien van handhaving. Bovendien is in de 

uitspraak van 10 juli 2019 nog van belang dat er op korte termijn legalisatie mogelijk is omdat er een 

nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.  

 

Uit de uitspraken van zowel vóór als ná 29 mei 2019 blijkt dat een gerechtvaardigd vertrouwen de 

beginselplicht tot handhaving niet direct opzij zet. Het gaat erom dat daarna ook nog een 

belangenafweging plaatsvindt. Indien dat niet gedaan is, zal de Afdeling het besluit vernietigen en 

opdragen een nieuw besluit te nemen. Wanneer er een samenloop is met andere bijzondere 

omstandigheden dan wel sprake is van onevenredigheid (waarover meer in hoofdstuk 5) kan 

gerechtvaardigd vertrouwen ertoe leiden dat moet worden afgezien van handhaving.  
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5. Evenredigheid en handhaving 
 

In hoofdstuk 2 is de beginselplicht tot handhaving besproken en in hoofdstuk 3 het vertrouwensbeginsel. 

De vraag of de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 heeft geleid tot het eerder komen tot de 

conclusie dat er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen waardoor van handhaving zou moeten 

worden afgezien, kan gezien de jurisprudentie niet bevestigend worden beantwoord. Dat is terug te 

lezen in hoofdstuk 4. De tussenconclusie luidt dat een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel 

zelden een zelfstandige grond blijkt te zijn om af te zien van handhaving, maar dient te worden 

beoordeeld in het kader van een concrete belangenafweging. 

Bij de besluitvorming dient het bestuursorgaan te komen tot een evenredige afweging van de bij het 

besluit betrokken belangen. De standaardformulering over de beginselplicht bepaalt hierover dat 

handhavend optreden zodanig onevenredig kan zijn tot de daarmee te dienen belangen dat van 

optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. De vraag is dan: wat is precies het 

evenredigheidsbeginsel en is er een verband te leggen met het vertrouwensbeginsel? Met andere 

woorden: in welke gevallen oordeelt de bestuursrechter dat handhaving onevenredig is? In de eerste 

paragraaf zet ik het evenredigheidsbeginsel in het licht van de beginselplicht tot handhaving uiteen om 

in de tweede paragraaf te onderzoeken of het vertrouwensbeginsel kan leiden tot het afzien van 

handhaving omdat handhavend optreden eventueel in combinatie met andere omstandigheden 

onevenredig is. 

5.1 Evenredigheidsbeginsel in het licht van de beginselplicht tot handhaving 
 

In tegenstelling tot het vertrouwensbeginsel is het evenredigheidsbeginsel wel gecodificeerd. Het 

evenredigheidsbeginsel is opgenomen in artikel 3:4 lid 2 Awb: 

“De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn 

in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.” 

Uit de Memorie van Toelichting van de Awb162 blijkt dat het evenredigheidsbeginsel in de wet is 

opgenomen om de volgende beginselen een wettelijke grond te bieden: het willekeurverbod, het 

materiele zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.163 De wetgever is zich bewust van 

het feit dat deze drie algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet scherp tegen elkaar kunnen 

worden afgezet. Daarnaast is het willekeurverbod zo opgesteld dat de rechter, door de dubbele 

ontkenning die daarin is opgenomen (te weten: ‘niet onevenredig’), marginaal of terughoudend moet 

toetsen.164 

Een bestuursorgaan is op grond van artikel 3:4 lid 1 Awb gehouden de bij een besluit betrokken 

belangen af te wegen, tenzij dit wordt beperkt door een wettelijk voorschrift of volgt uit de aard uit te 

                                                      
162 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3. 
163 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 69. 
164 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 69. 
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oefenen bevoegdheid. Het bestuursorgaan dient hierbij een evenredige afweging te maken van alle 

belangen om zo te komen tot een evenwichtig besluit. Het artikel biedt het bestuursorgaan keuzevrijheid 

om te bepalen welk gewicht zij aan de verschillende belangen geeft. De uitkomst van die 

belangenafweging mag op grond van artikel 3:4 lid 2 Awb niet onevenredig zijn.165 

Wanneer we kijken naar de jurisprudentie over het evenredigheidsbeginsel, en dan met name in het 

licht van de beginselplicht tot handhaving, zien we dat de Afdeling in ieder geval drie categorieën van 

factoren van belang acht bij het bepalen of handhaving onevenredig is tot het te dienen belang. Het 

gaat dan om incidentele overtredingen, overtredingen van geringe aard en ernst en/of overtredingen die 

ingrijpende gevolgen hebben wanneer die ongedaan moeten worden gemaakt. Daarnaast kan 

handhaving onevenredig zijn wanneer het gaat om een samenloop van factoren die tot de conclusie 

leidt dat moet worden afgezien van handhaving. De vraag is in welke gevallen er, als zich een van de 

bovenstaande situaties zich voordoet, afgezien moet worden van handhaving.  

Voor wat betreft incidentele overtredingen heeft de Afdeling in meerdere uitspraken166 aangegeven 

wanneer daarvan sprake is. Het gaat dan om een overtreding die daarna niet meer geconstateerd is of 

om gemelde overtredingen die bij controles niet geconstateerd zijn.167 Uit de jurisprudentie168 blijkt dat 

de Afdeling vaststelt, dat een overtreding die een enkele keer plaatsvindt, moet worden gezien als een 

incidentele overtreding. Een incidentele overtreding kan ertoe leiden dat afgezien moet worden van 

handhaving. De incidentele overtreding is dan een factor die gewogen wordt bij de belangenafweging. 

Andere factoren die een rol kunnen spelen is of de overtreder maatregelen heeft getroffen om verder 

overtredingen te voorkomen en of er naderhand nog overtredingen zijn geconstateerd.169 In de uitspraak 

van 11 januari 2006170 overweegt de Afdeling dat het college bevoegd was handhavend op te treden, 

maar dat ze daar op goede gronden van mocht afzien. Daarbij acht de Afdeling van belang dat sprake 

was van een incidentele overtreding en de omstandigheid dat vergunninghoudster haar bedrijfsvoering 

had aangepast om verdere overtredingen te voorkomen en daar blijkbaar ook in was geslaagd. Er is 

dan ook niet geconstateerd dat vergunninghoudster zich stelselmatig niet hield aan de voorschriften van 

de vergunning.  

De Afdeling heeft daarnaast in meerdere uitspraken aangegeven wanneer er sprake is van een 

overtreding van geringe aard en ernst.171 Het gaat dan om overtredingen die nauwelijks effect op de 

openbare ruimte of op percelen van derden hebben.172 Het kan gaan om een hekwerk dat in plaats van 

1,00 meter hoog, 1,80 meter hoog is over een breedte van 2,00 meter,173 om een geringe overschrijding 

                                                      
165 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 69 en Bröring e.a 2016, p. 645. 
166 ABRvS 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9414; ABRvS 14 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BG9774; ABRvS 22 april 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI1854, AB 2009/168 m.nt. F.C.M.A. Michiels en ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2796. 
167 ABRvS 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9414; ABRvS 14 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BG9774; ABRvS 22 april 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI1854, AB 2009/168 m.nt. F.C.M.A. Michiels en ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2796. 
168 ABRvS 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9414; ABRvS 14 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BG9774; ABRvS 22 april 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI1854, AB 2009/168 m.nt. F.C.M.A. Michiels en ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2796. 
169 ABRvS 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9414; ABRvS 14 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BG9774. 
170 ABRvS 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9414. 
171 ABRvS 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3204; ABRvS 21 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1943 en 
ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195. 
172 West & Maas - Cooymans, Gst. 2016/155. 
173 ABRvS 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3204. 
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van de geluidsgrenswaarden,174 om een schuttingdeel dat halfrond van vorm is en deels hoger is dan 

1,00 meter hoog175 of om een sloot die 80 centimeter minder breed is dan in het bestemmingsplan is 

opgenomen.176 Ook in die gevallen kan handhaving onevenredig zijn tot de te dienen belangen. In de 

uitspraak van 19 januari 2005177 ging het om het feit dat belanghebbende een hekwerk van 1,80 meter 

hoog en 2,00  meter breed had geplaatst. Ter plaatse was alleen een hekwerk van maximaal 1,00 meter 

hoog toegestaan. De Afdeling is van oordeel dat het college heeft kunnen afzien van handhaving omdat 

dit onder deze omstandigheden zodanig onevenredig zou zijn tot de daarmee te dienen belangen dat 

niet gehandhaafd hoefde te worden. Die omstandigheden betreffen het feit dat de overtreding van zeer 

geringe aard en ernst is. Bovendien worden de belangen van de verzoeker door de aanwezigheid van 

het hekwerk niet geschaad en niet is gebleken dat belangen van derden worden geschaad.  In de zaak 

van 17 mei 2017178 is de doorgang van de sloot 80 centimeter smaller dan op de verbeelding van het 

bestemmingsplan. De Afdeling is met het college van oordeel dat dit een geringe overtreding betreft. 

Daarnaast mocht het college in de belangenafweging meenemen dat de doorvaart niet belemmerd 

wordt en dat het ongedaan maken van de overtreding inhoudt dat alle eigenaren langs de sloot de 

beschoeiing en eventuele bouwwerken moeten verwijderen, grond moeten afgraven en nieuwe 

beschoeiingen moeten plaatsen. Voorts is het college bereid om deze afwijking in het nieuwe 

bestemmingsplan te legaliseren. De door verzoeker gestelde belangen, dat niet bij elke woning een 

afwijking bestaat en dat de kosten gering zijn, maakt niet dat zijn belang bij handhaving zwaarder moet 

wegen. Het college heeft dus mogen afzien van handhaving omdat in dit geval handhaving onevenredig 

zou zijn. 

De derde categorie van gevallen waarin het evenredigheidsbeginsel een rol speel is wanneer er sprake 

is van ingrijpende gevolgen door het ongedaan maken van de overtreding. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om de enorme kosten die gepaard gaan met het ongedaan maken van de overtreding, terwijl de 

overtreding beperkt is in relatie tot gehele bouwwerk179 of wanneer de overtreding van het 

bestemmingsplan gering is en vele huiseigenaren kosten moeten maken om de situatie in 

overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.180 Bij de uitspraak van 29 oktober 2014181 

oordeelt de Afdeling dat geen sprake is van een overtreding van geringe aard en ernst (er was sprake 

van een muur die over de gehele hoogte van 6,00 meter en lengte van 12,00 meter op een 15 centimeter 

kleinere afstand was geplaatst dan vergund). De Afdeling is echter wel van oordeel dat handhavend 

optreden hier onevenredig zou zijn tot de te dienen doelen. Daarbij neemt de Afdeling in overweging 

dat handhaving ertoe leidt dat de gehele woning moet worden afgebroken of de gehele muur moet 

worden verplaatst. De afwijking ten opzichte van het gehele bouwplan is beperkt en de afstand tussen 

beide woningen bedraagt steeds 5,75 meter. Daarnaast heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat 

zijn gestelde schade groter is dan wanneer in overeenstemming met de vergunning gebouwd zou zijn. 

                                                      
174 ABRvS 21 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1943. 
175 ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195. 
176 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1288. 
177 ABRvS 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3204. 
178 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1288. 
179 ABRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885, AB 2015/111, m.nt. C.J.N. Kortmann en ABRvS 17 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1288 . 
180 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1288 . 
181 ABRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885, AB 2015/111, m.nt. C.J.N. Kortmann. 
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Tot slot heeft het college aangegeven dat ze de afwijking in een regulier vast te stellen bestemmingsplan 

zal legaliseren.  

Naast deze drie categorieën kan er ook nog sprake zijn van een samenloop van factoren die moet leiden 

tot de conclusie dat handhaving onevenredig is tot de te dienen doelen. Dat is bijvoorbeeld terug te zien 

in de uitspraak van 11 februari 2015.182 In die kwestie ging het om een door het college opgelegde last 

onder dwangsom voor het verwijderen van een onrechtmatig gebouwd kippenhok, hooiopslag en 

hooiruif. In de procedure werd duidelijk dat het toenmalige college expliciet toestemming had gegeven 

voor deze bouwwerken. De toenmalige wethouders hebben gedetailleerd verklaard hoe het proces in 

2002 was verlopen. De wethouder is bij de belanghebbende langs geweest en heeft toen gezegd dat 

hij geen problemen had met de eerder gebouwde hooiruif. De hooiopslag mocht worden gebouwd, 

indien de buren zouden instemmen en de hooiopslag onder een bepaalde dakhelling gerealiseerd zou 

worden. De bouwwerken zijn vervolgens in een collegevergadering mondeling besproken en akkoord 

bevonden. De wethouders hebben verder verklaard dat bij bouwwerken van geringe importantie de 

besluitvorming op deze wijze plaatsvond. Deze wijze van besluitvorming is echter niet schriftelijk 

vastgelegd, omdat de gemeentesecretaris op dat moment afscheid nam. De Afdeling oordeelt dat, 

gezien de verklaringen van de wethouders over de gang van zaken toentertijd met betrekking tot  

bouwwerken van, naar gesteld, geringe importantie en het feit dat er geen sprake is van overlast bij 

omwonenden, handhavend optreden na twaalf jaar zodanig onevenredig is dat het college daar nu van 

af had moeten zien. De Afdeling weegt het algemeen belang van handhaving tegen het belang van 

betrokkene en oordeelt dat in dit geval het belang van betrokkene zwaarder mag wegen dan het 

algemeen belang en concludeert dus dat het college in dit geval had moeten afzien van handhaving. 

Ernstige financiële gevolgen door handhaving of een dreigend faillissement door het handhavend 

optreden, leiden niet per definitie tot de conclusie dat handhaving onevenredig is.183 Dat een dreigend 

faillissement niet leidt tot de conclusie dat handhaving onevenredig is tot de daarmee te dienen 

belangen blijkt uit een uitspraak van 8 april 2009.184 In die zaak had het college een last onder 

dwangsom opgelegd omdat appellant zonder vereiste vergunning van de Wet milieubeheer een 

legkippenhouderij in werking had. De stelling van appellant dat handhaving niet kan rechtvaardigen dat 

hij failliet gaat, volgt de Afdeling niet. De Afdeling overweegt dat handhaving voor rekening en risico van 

appellant komt, nu hij de inrichting exploiteerde wetende dat hij daarvoor geen vergunning had. Ook de 

overige aangevoerde gronden, het feit dat het college in het verleden wel rekening hield met zijn 

bedrijfseconomische belangen en het feit dat hij geen rekening hoefde te houden met vernietiging van 

een vergunning leiden niet tot een ander oordeel.  

Dat financiële gevolgen ook niet per se leiden tot de conclusie dat handhaving onevenredig is, blijkt uit 

de meer recentere uitspraak van de Afdeling van 12 juli 2017.185 In deze zaak besliste het college tot 

handhavend optreden in verband met een verbouwing die niet voldeed aan de voorschriften van de 

                                                      
182 ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:358, AB 2015/154, m.nt. C.J.N. Kortmann. 
183 ABRvS 8 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI0416, AB 2009/169, m.nt. F.C.M.A. Michiels en ABRvS 12 juli 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1852. 
184 ABRvS 8 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI0416, AB 2009/169, m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
185 ABRvS 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1852. 
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omgevingsvergunning. De belanghebbende verzocht om af te zien van handhavend optreden vanwege 

de ernstige financiële gevolgen indien (een deel van) de woning diende te worden gesloopt. Het college 

in de bezwaarprocedure en de voorzieningenrechter in beroep verklaarden het verzoek ongegrond. In 

hoger beroep oordeelde de Afdeling dat de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen dat de hoge 

kosten die sloop met zich meebrengt er niet toe leidt dat handhaving dusdanig onevenredig is dat 

daarvan moest worden afgezien. Het pas in hoger beroep gevoerde argument dat het ruimtelijk noch 

technisch mogelijk was om de – buiten de in de omgevingsvergunning gestelde voorschriften – 

verbouwde woning te slopen, is door de Afdeling terzijde geschoven omdat deze stelling niet is 

gemotiveerd. In dit geval oordeelde de Afdeling dat de ingrijpende financiële gevolgen in het licht van 

de overtreding niet voldoende zijn om af te zien van handhaven.  

In deze twee bovenstaande zaken leiden de ingrijpende financiële gevolgen en zelfs een dreigend 

faillissement niet tot de conclusie dat handhaving onevenredig zou zijn. In de zaak van 17 mei 2017186 

leidden de ingrijpende gevolgen (kosten) wel tot het oordeel dat handhaving onevenredig zou zijn. Het 

verschil lijkt er in te zitten dat bij de casus van 17 mei 2017 de overtreding gering was, en derden geen 

overlast ondervonden. Bovendien zouden daar veel verschillende eigenaren werkzaamheden moeten 

(laten) verrichten en dus kosten moeten maken om een en ander in overeenstemming te brengen met 

het bestemmingsplan. In de zaak van 12 juli 2017 ging het niet om een geringe overtreding, was er 

verzocht om handhaving vanwege de overlast en was ook nog maar de vraag of de inrichting niet het 

naastgelegen natuurgebied teveel zou belasten.  

Uit de hiervoor genoemde factoren die een rol kunnen spelen bij het beantwoorden van de vraag of 

handhaving onevenredig is tot de te dienen belangen blijkt dat niet alleen die factoren van belang zijn. 

Ook andere factoren spelen een rol. Elke factor heeft een bepaald gewicht en dat gewicht kan in elke 

zaak weer anders zijn. Dat is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden die spelen in een zaak. Dat 

maakt dat de uitkomst of handhaving onevenredig is tot de te dienen doelen in elke zaak anders kan 

zijn.  

5.2 Jurisprudentie vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel 
 
Uit de hiervoor besproken paragraaf blijkt dat de Afdeling onder bepaalde omstandigheden van oordeel 

is dat handhaving onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen. Het evenredigheidsbeginsel ziet 

in die gevallen op incidentele overtredingen, overtredingen van geringe aard en ernst, overtredingen 

waarbij het ongedaan maken daarvan gepaard gaat met ingrijpende gevolgen en waarbij er sprake is 

van een samenloop van factoren. 

Zoals uit de onderzochte jurisprudentie valt op te maken, blijken deze omstandigheden op zichzelf niet 

voldoende om vast te stellen dat handhaving onevenredig is tot de daarmee te dienen doelen. De 

Afdeling neemt alle omstandigheden van het geval mee in haar overweging of handhaving onevenredig 

is tot de daarmee te dienen doelen. De verschillende factoren worden gewogen in de belangenafweging 

waarbij de uitkomst kan zijn dat handhaving in dat specifieke geval dan onevenredig is. Aan elke factor 

                                                      
186 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1288. 
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wordt een gewicht gehangen en afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan dit gewicht in een 

bepaalde zaak anders zijn dan in een andere zaak. Voorbeelden van factoren die een rol kunnen spelen 

bij de afweging zijn: de geringe overtreding in het licht van het gehele bouwplan; het feit dat de verzoeker 

om handhaving niet geschaad is in zijn eigendom; het feit dat er aanzienlijke kosten verbonden zijn aan 

het ongedaan maken van de overtreding terwijl de overtreding van geringe aard en ernst is; en dat het 

college zich bereid heeft getoond zich in te spannen om de afwijking in een volgend bestemmingsplan 

op te laten nemen. Daar staat dan doorgaans tegenover dat de verzoeker om handhaving met de 

handhaving niet kan bewerkstelligen wat hij graag wil, zoals overlast verminderen, of dat er bijvoorbeeld 

geen sprake is van schade of overlast in de omgeving. 

De plicht tot het meewegen van alle omstandigheden van het geval, werd ook al besproken in het licht 

van een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Een geslaagd beroep op het 

vertrouwensbeginsel wordt op zichzelf bezien door de Afdeling niet gezien als een bijzondere 

omstandigheid op basis waarvan afgezien zou moeten worden van handhaving. Daarvoor is meer nodig, 

te weten: een afweging van alle belangen. Zowel in de uitspraak van 5 juni 2019187 als in de uitspraak 

van 10 juli 2019188 oordeelt de Afdeling dat er sprake is van gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen. Op 

zichzelf leidt dit niet tot het oordeel dat moet worden afgezien van handhaving, maar het opgewekt 

vertrouwen is een onderdeel bij de afweging of er wel of niet handhavend opgetreden moet worden. De 

beoordeling van alle feiten en omstandigheden van het geval kan ertoe leiden dat handhaving als 

zodanig onevenredig tot het te dienen belang wordt beoordeeld, dat van handhaving moet worden 

afgezien. In de uitspraak van 5 juni 2019 oordeelt de Afdeling dat er geen belangenafweging heeft 

plaatsgevonden. Er kan dus niet geoordeeld worden of in dit geval, gezien alle belangen, handhaving 

onevenredig zou zijn of niet. Het college wordt daarom opgedragen een nieuw besluit te nemen. In dat 

nieuwe besluit dient het college de door de overtreder gestelde belangen bij het afzien van handhaving 

af te wegen tegen het algemeen belang en de belangen van derden. De Afdeling maakt deze 

belangenafweging niet zelf, omdat dit primair de taak is van het college op grond van artikel 3:4 lid 1 

Awb. Als het college een belangenafweging heeft gemaakt, is het vervolgens aan de rechter om te 

toetsen of deze belangenafweging niet onevenredig is. In de uitspraak van 10 juli 2019 oordeelt de 

Afdeling dat, alle omstandigheden van het geval afwegende, handhaving onevenredig zou zijn tot de te 

dienen belangen. In dit geval was er door het bestuursorgaan een duidelijke belangenafweging gemaakt 

waarbij de belangen van de overtreder waren afgezet tegen het algemeen belang en het belang van 

derden (de verzoeker om handhaving). De Afdeling oordeelde dat handhavend optreden zodanig 

onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen dat hiervan behoorde te worden afgezien. De 

Afdeling oordeelt hier dat de gemaakte belangenafweging door het college onjuist is. Zij acht 

handhaving in dit geval, in tegenstelling tot het college, niet mogelijk. De Afdeling weegt de verschillende 

factoren dus anders dan het college en komt tot een ander oordeel. 

Uitgangspunt bij handhaving is dat in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het college 

bevoegd is om handhavend op te treden en in de regel van die bevoegdheid gebruik moet maken. 

                                                      
187 ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1832. 
188 ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2339. 
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Daarmee wordt het algemeen belang van handhaving gediend. Slechts in bijzondere omstandigheden 

mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Die bijzondere omstandigheden kunnen spelen wanneer 

handhaving onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen. Factoren die een rol spelen zijn 

incidentele overtredingen, overtredingen van geringe aard en ernst, de ingrijpende gevolgen die het 

ongedaan maken van de overtreding tot gevolg heeft en een samenloop van factoren. De eerste drie 

factoren op zichzelf zijn vaak niet voldoende voor de Afdeling om te komen tot het oordeel dat 

handhaving onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen. Overige feiten en omstandigheden van 

het specifieke geval spelen daarbij ook een rol en de Afdeling verlangt in dat kader dan ook een nadere 

belangenafweging van de betrokkenen, derden en de gemeenschap. Een gerechtvaardigd beroep op 

het vertrouwensbeginsel kan, zoals uit de hiervoor besproken uitspraken blijkt, in een dergelijk geval 

één van de factoren zijn om tot de conclusie te komen dat handhavend optreden onevenredig is. Een 

gerechtvaardigd beroep op het vertrouwensbeginsel op zichzelf leidt niet snel tot de conclusie dat van 

handhaving dient te worden afgezien.    
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6. Conclusie 
 

Over het vertrouwensbeginsel is net als over de beginselplicht tot handhaving al veel gezegd en 

geschreven. Daar kan deze scriptie aan toegevoegd worden. In deze scriptie stond de hoofdvraag ‘of 

de uitspraak van 29 mei 2019 ertoe heeft geleid dat een gerechtvaardigd beroep op het 

vertrouwensbeginsel eerder zou leiden tot een uitzondering op de beginselplicht tot handhaving’ 

centraal.  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik in hoofdstuk 2 onderzocht wat de beginselplicht tot 

handhaving inhoudt en welke ontwikkeling deze beginselplicht heeft doorgemaakt. Geconcludeerd kan 

worden dat zowel in de politiek als in de rechtspraak de bevoegdheid tot handhaven is ontwikkeld van 

een relatief ruime bevoegdheid, waarbij de bestuursrechter marginaal toetst of het bestuursorgaan in 

redelijkheid tot zijn besluit kon komen, naar een verplichting te handhaven, tenzij er bijzondere belangen 

spelen om dat niet te doen. De conclusie is dat in de rechtspraak de bevoegdheid tot handhaven anders 

wordt geïnterpreteerd dan voorheen en de Afdeling is gekomen met een standaardoverweging189 

waaruit blijkt dat een bestuursorgaan, gelet op het algemeen belang dat met handhaving gediend is, in 

beginsel over zal moeten gaan tot handhaving wanneer er sprake is van overtreding van een wettelijk 

voorschrift. Dit is slechts anders wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat een aantal gevallen in ieder geval behoort tot die bijzondere 

omstandigheden, te weten: indien er concreet zicht is op legalisatie, indien er andere bijzondere 

omstandigheden zijn, of wanneer handhaving dusdanig onevenredig is tot de te dienen belangen, dat 

van handhaving moet worden afgezien. Gerechtvaardigd vertrouwen kan zo’n bijzondere omstandigheid 

zijn. In hoofdstuk 3 heb ik vervolgens het vertrouwensbeginsel uiteengezet en onderzocht op basis van 

welke criteria het vertrouwensbeginsel wordt beoordeeld. Ik heb geconstateerd dat een beroep op het 

vertrouwensbeginsel wordt getoetst aan de hand van de volgende vragen: is er sprake van een 

toezegging en is die toezegging gedaan door of namens het bevoegde bestuursorgaan? Als die vragen 

positief beantwoord worden, volgt een belangenafweging. De conclusie is dat een beroep op het 

vertrouwensbeginsel niet per definitie met zich brengt dat het bestuursorgaan de gewekte verwachting 

ook moet nakomen. Een bestuursorgaan zal de verschillende belangen moeten afwegen om zo te 

komen tot het oordeel of een beroep op het vertrouwensbeginsel gehonoreerd moet worden of niet.  

 

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling een belangwekkende uitspraak gedaan inzake het 

vertrouwensbeginsel. De Afdeling, in navolging van de conclusie van Wattel, introduceert een 

stappenplan waarbij ze aangeeft dat bij een beroep op het vertrouwensbeginsel drie stappen doorlopen 

moeten worden. Allereerst is van belang of een toezegging is gedaan, voorts of dit door of namens een 

bevoegd bestuursorgaan is gedaan en tot slot, wanneer deze twee stappen bevestigend beantwoord 

worden, dient een belangenafweging plaats te vinden. Bij stap 1 en 2 geeft de Afdeling aan dat ze meer 

uit wil gaan van het burgerperspectief. Dat zou ertoe hebben kunnen leiden dat er vaker aan een 

                                                      
189 ABRvS 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637, AB 2004/444 m.nt. Vermeer (Herplantplicht Laren). 
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belangenafweging zou worden toegekomen. Dat lijkt een verandering van de benadering tot dan toe te 

zijn. Om de vraag te beantwoorden of dat ook zo is, heb ik 165 uitspraken onderzocht die de Afdeling 

heeft gewezen na haar uitspraak van 29 mei 2019. 

 

Uit dat onderzoek blijkt dat de Afdeling niet consequent het stappenplan doorloopt. Soms benoemt ze 

expliciet de verschillende stappen, andere keren concludeert ze dat er geen sprake is van een 

toezegging of van gerechtvaardigd vertrouwen. De conclusie dat de uitspraak een verandering teweeg 

heeft gebracht bij de beoordeling van het vertrouwensbeginsel is hier niet uit te trekken. Slechts in één 

uitspraak komt terug dat een belanghebbende mocht uitgaan van hetgeen een medewerker werkzaam 

bij het cluster dat ging over vergunningverlening in een e-mail heeft gezegd. Nu een beoordeling van 

het vertrouwensbeginsel heel casuïstisch is, is ook niet de conclusie te trekken dat de uitspraak geen 

verandering teweeg heeft gebracht. Van de 165 onderzochte uitspraken komt de Afdeling in negen 

gevallen toe aan de belangenafweging en zijn stappen 1 en 2 dus met succes doorlopen. Bij die 

belangenafweging weegt het gehonoreerde vertrouwen als zwaarwegend belang mee tezamen met 

andere belangen. Uit het onderzoek blijkt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel op zichzelf nog 

steeds niet snel leidt tot de conclusie dat dit gehonoreerd moet worden. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 

4 onderzocht wat de rol van een gehonoreerd beroep op het vertrouwensbeginsel in het licht van de 

beginselplicht is zowel voor als na de uitspraak van 29 mei 2019. 

 

Uit de uitspraken van zowel vóór als ná 29 mei 2019 blijkt dat een gehonoreerd beroep op het 

vertrouwensbeginsel de beginselplicht tot handhaving niet direct opzij zet. Een geslaagd beroep op het 

vertrouwensbeginsel is op zichzelf onvoldoende om van handhaving af te moeten zien. Deze uitkomst 

is niet verwonderlijk omdat het wegen van de verschillende belangen in een handhavingszaak per casus 

kan verschillen en dus ook de uitkomst daarvan kan verschillen. 

 

Afzien van handhaving kan niet alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, maar ook 

wanneer handhaving onevenredig is tot de te dienen belangen. Nu het vertrouwensbeginsel op zichzelf 

vaak niet afdoende is om te komen tot de conclusie dat afgezien moet worden van handhaving, is de 

vraag of dit wel zo is indien er sprake is van een samenloop van factoren waardoor handhaving 

onevenredig is. In hoofdstuk 5 heb ik het evenredigheidsbeginsel uiteengezet en onderzocht onder 

welke omstandigheden de Afdeling redeneert dat handhaving onevenredig is. Daaruit blijkt dat de 

Afdeling bij verschillende factoren oordeelt dat handhaving onevenredig is. Dat is bijvoorbeeld het geval 

bij overtredingen van geringe aard en ernst, bij incidentele overtredingen en wanneer handhaving 

ingrijpende gevolgen heeft. Tot slot kan er ook sprake zijn van een samenloop van omstandigheden 

waardoor handhaving onevenredig is. Gebleken is dat in deze laatste categorie het eventuele 

gehonoreerde vertrouwen een rol speelt om te bepalen of – gezien alle factoren – van handhaving moet 

worden afgezien. 

 

Daarmee kom ik tot de slotsom in antwoord op de hoofdvraag of de nieuwe lijn in de rechtspraak met 

betrekking tot het vertrouwensbeginsel ertoe leidt dat vaker een uitzondering moet worden gemaakt op 
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de beginselplicht tot handhaving. Aanknopingspunten hiervoor zijn in de jurisprudentie, op één enkele 

zaak na, niet te vinden. Het antwoord op de vraag luidt daarom ontkennend. Als reden hiervoor kan ik 

geven dat de toetsing aan het vertrouwensbeginsel een deelfactor is en blijft bij het bepalen of van 

handhaving afgezien kan worden.  Zelfs indien de nieuwe lijn ertoe leidt dat eerder sprake is van een 

toezegging gedaan door of namens het bevoegd bestuursorgaan, dient er vervolgens een 

belangenafweging te volgen om te bepalen of dat leidt tot gerechtvaardigd vertrouwen. Daarna weegt 

dit gerechtvaardigd vertrouwen als een factor mee in de bepaling of afgezien kan worden van 

handhaving. Op zichzelf is gerechtvaardigd vertrouwen dus onvoldoende om van handhaving af te zien. 

De uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 is van grote importantie voor het leerstuk van het 

vertrouwensbeginsel, maar voor de beginselplicht tot handhaving heeft de uitspraak – tot nu toe – 

beperkte betekenis. 

 

*** 
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