
de hand. Maar in casu lukt het noch de 
Belastingdienst/Toeslagen, noch de rechtbank 
noch de Afdeling om het besluitbegrip dogma-
tisch correct toe te passen.
2. Allereerst de Belastingdienst/Toeslagen 
(hierna: Toeslagen). Blijkens r.o. 2.1 stelt deze dat 
‘de brief over de beëindiging van de betalingsre-
geling geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3 
van de (Awb) omdat deze informatief van aard is 
en geen publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft’ 
(cursivering toegevoegd). 
3. Blijkens r.o. 2.2 stelt de rechtbank dat 
Toeslagen ‘in beroep alsnog deugdelijk heeft on-
derbouwd waarom de brief geen besluit is. Aan 
de mededeling dat de betalingsregeling vervalt is 
namelijk geen rechtsgevolg verbonden.’ (cursive-
ring toegevoegd). Even verder: 

‘Gelet hierop brengt de brief geen wijziging in 
de betalingsregeling, en is de brief geen be-
sluit.’ (cursivering toegevoegd) 

Blijkens r.o. 2.4 stelt de rechtbank: 
‘Een betalingsherinnering en aanmaning zijn 
echter niet aan te merken als besluit in de zin 
van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, omdat 
zij geen nieuwe betalingsverplichting schep-
pen.’ (cursivering toegevoegd).

4. De rechtbank weet echter best wel wat 
het correcte criterium is, want volgens de Afde-
ling vervolgt zij: 

‘De mededeling over de verschuldigdheid van 
invorderingsrente is evenmin op rechtsgevolg 
gericht, nu de verschuldigdheid rechtstreeks 
uit de Awir volgt.’ (cursivering toegevoegd)

5. Dan de Afdeling zelf. In r.o. 5.3 overweegt 
zij: 

‘Het valt hierom niet staande te houden dat de 
beëindiging van het uitstel geen rechtsgevolg 
heeft.’ (cursivering toegevoegd). 

In r.o. 6.2: 
‘De rechtbank heeft de klachten van appellant 
tegen het besluit van 15 januari 2018 terecht 
verworpen onder verwijzing naar de uitspra-
ken van de Afdeling van 31 mei 2017  
(ECLI:NL:RVS:2017:1426) en 5 juli 2017 
(ECLI:NL:RVS:2017:1776). Uit deze uitspraken 
volgt dat de aanmaning noch de vermelding 
van invorderingsrente zelfstandige rechtsgevol-
gen in het leven roept.’ (cursivering toege-
voegd) 

Hier zien we dus ook bij de Afdeling weer ‘heeft’ 
en ‘roept’ in plaats van ‘gericht zijn op rechtsge-
volg’.
6. Hier zien we ook de zelfstandige rechts-
gevolgen weer opduiken: een volkomen overbo-
dige toevoeging. Zoals al vaak in annotaties is 
aangegeven, is een beslissing gericht op een 
rechtsgevolg of niet. Elk rechtsgevolg is ‘zelfstan-
dig’.

7. Misschien nog wel erger is het volgende: 
ik heb de twee uitspraken waarnaar wordt ver-
wezen, drie keer gelezen, maar het woord zelf-
standig komt in die uitspraken helemaal niet 
voor. Heeft de rechtbank maar wat geroepen en 
heeft de Afdeling niets gecontroleerd?
8. De bovenstaande uitspraak laat opnieuw 
zien hoe een gewone burger bij de toeslagen kan 
vastlopen in een ju ri di sch doolhof zonder uitgan-
gen of soms zelfs een Augiasstal. Het valt te ho-
pen dat daar snel de bezem doorheen wordt ge-
haald.
9. Verder valt te hopen dat de Afdeling ook 
in dit soort bulkzaken uitstijgt boven het niveau 
van een ju ri di sche confectiefabriek, niveau 
Primark. 
L.J.A. Damen
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Art. 4:84, 8:88 Awb; art. 6:106 BW 

ECLI:NL:RVS:2019:1232

Wegens bijzondere om stan dig he den in de zin 
van art. 4:84 Awb intrekken van een beslissing 
op bezwaar en alsnog herroepen van primaire 
besluiten leidt tot schadevergoedingsplicht 
RDW. 

De uitkomst van de door RDW gemaakte be oor de-
ling in het besluit van 19 juli 2018 is dat er in dit ge-
val bijzondere om stan dig he den in de zin van artikel 
4:84 van de Algemene wet bestuursrecht aanwezig 
zijn die maken dat het hande len in overeenstem-
ming met het Toezichtbeleid gevolgen heeft die on-
evenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te 
dienen doe len. De door de RDW genoemde om stan-
dig he den waren al vóór het besluit van 6 juli 2017 
bekend. Appellant heeft voor het besluit van 6 juli 
2017 beide facturen voldaan en ook de incassokos-
ten betaald, na contact met de medewerker van de 
RDW. Het moet er dus voor gehouden worden dat 
de RDW in dat besluit onvoldoende aandacht heeft 
besteed aan de specifieke om stan dig he den van het 
geval en niet heeft onderkend dat de gevolgen van 

* S.A.L. van de Sande is advocaat bij AKD te Breda en research 
fellow bij het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht van de 
Radboud Universiteit.
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de intrekking en ongeldigverklaring onevenredig 
zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doe len. 
Dat de RDW aanleiding heeft gezien de besluiten 
van 13 maart 2017 te herroepen, kan niet anders 
worden begrepen dan dat de intrekking van de er-
kenningen en ongeldigverklaring van de kenteken-
bewijzen, gelet op de bijzondere om stan dig he den 
van het geval, onevenredig zijn in verhouding tot 
het doel van intrekking en ongeldigverklaring.

Uitspraak op het hoger beroep van appellant, te-
gen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 
9 maart 2018 in zaak nr. 17/2691 in het geding 
tussen:
Appellant,
en
Directie van de Dienst Wegverkeer (hierna: 
RDW).

Procesverloop

Bij afzonderlijke besluiten van 13 maart 2017 
heeft de RDW de handelaarskentekenbewijzen 
van appellant ongeldig verklaard en de erkenning 
bedrijfsvoorraad en de erkenning export 
dienstver lening (hierna: de erkenningen) inge-
trokken.

Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de RDW het 
door appellant daartegen gemaakte bezwaar on-
gegrond verklaard.

Bij uitspraak van 9 maart 2018 heeft de recht-
bank het door appellant daartegen ingestelde be-
roep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aan-
gehecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak heeft appellant hoger 
beroep ingesteld.

Bij besluit van 19 juli 2018 heeft de RDW het 
besluit van 6 juli 2017 ingetrokken, het door ap-
pellant gemaakte bezwaar tegen de besluiten van 
13 maart 2017 gegrond verklaard en appellant 
medegedeeld dat hij met ingang van 16 juli 2018 
weer in het bezit is gesteld van de erkenningen 
en de handelaarskentekenbewijzen.

Bij brief van 2 augustus 2018 heeft appellant 
de Afdeling verzocht de RDW te veroorde len tot 
vergoeding van de door hem gestelde schade.

De RDW heeft een schriftelijke uiteenzetting 
gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 1 april 2019, waar appellant, bijgestaan 
door gemachtigde, en de RDW, vertegenwoor-
digd door mr. E.C. Niemeijer, zijn verschenen.

Overwegingen

 Voorgeschiedenis
1. Op 7 december 2016 heeft de RDW ap-
pellant een factuur verzonden waarbij kosten 

(€ 734) in rekening zijn gebracht voor goederen 
en diensten. Op 9 december 2016 is een tweede 
factuur verzonden.
2. Na het verstrijken van de betalingster-
mijn heeft de RDW op 9 januari 2017 een beta-
lingsherinnering gestuurd aan appellant.
3. Bij besluit van 23 januari 2017 heeft de 
RDW de aan appellant verleende erkenningen 
bedrijfsvoorraad en export dienstver lening ge-
schorst voor een periode van zes weken. In dat 
besluit is vermeld dat de geschorste erkenningen 
zul len worden ingetrokken en de afgegeven han-
delaarskentekenbewijzen ongeldig zul len wor-
den verklaard indien appellant niet binnen zes 
weken na de ingangsdatum van de schorsing aan 
zijn betalingsverplichtingen voldoet. Voorts is in 
het besluit vermeld dat de schorsing van de er-
kenningen en/of de ongeldigverklaring van het 
handelaarskenteken door appellant kan worden 
voorkomen of beëindigd door alsnog zorg te dra-
gen voor betaling.
4. Op 28 februari 2017 heeft appellant een 
gedeeltelijke betaling verricht (€ 300).
5. Appellant heeft op 1 maart 2017 per 
e-mail contact opgenomen met een medewerker 
van de afdeling debiteuren van de Dienst 
Wegverkeer om te informeren naar de status van 
zijn erkenningen. De medewerker heeft hem op 
3 maart 2017 per e-mail bericht dat de betaling is 
ontvangen en dat hij ‘rustig door kan werken’.
6. Bij afzonderlijke besluiten van 13 maart 
2017 heeft de Dienst Wegverkeer de handelaars-
kentekenbewijzen van appellant per 24 april 
2017 ongeldig verklaard en de erkenningen inge-
trokken. Daarbij is vermeld dat een wachttijd van 
12 weken voor een nieuwe aanvraag geldt, omdat 
de erkenning export dienstver lening is ingetrok-
ken.
7. Op 21 maart 2017 heeft appellant een 
tweede gedeeltelijke betaling verricht (€ 434), 
waarmee hij de factuur van 7 december 2016 
heeft voldaan. Op 11 april 2017 heeft hij de fac-
tuur van 9 december 2016 voldaan.
8. Op 12 april 2017 heeft appellant contact 
opgenomen met de medewerker en deze heeft 
hem medegedeeld dat ‘hij de incassokosten dien-
de te voldoen, anders blijft de blokkade erop’.
9. Op 18 april 2017 heeft appellant de incas-
sokosten voldaan.
10. Op 19 april 2017 heeft de RDW desge-
vraagd aan appellant bevestigd dat de betaling 
voor de incassokosten is ontvangen.
11. Appellant heeft op 23 april 2017 bezwaar 
gemaakt tegen de besluiten van 13 maart 2017 en 
verzocht om vergoeding van schade.
12. Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de RDW 
het bezwaar ongegrond verklaard. Daartoe heeft 
de RDW aangevoerd dat appellant ten tijde van 

3490 ABAfl. 44 - 2019

AB 2019/513 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT



de besluiten van 13 maart 2017 niet had voldaan 
aan zijn betalingsverplichting. De ziekte van ap-
pellant en daaraan gerelateerde fi nan cië le pro-
blemen en de e-mail van 3 maart 2017 laten die 
verplichting onverlet. Op 12 april 2017 heeft de 
medewerker van de RDW niet ondubbelzinnig 
toegezegd dat ondanks het niet tijdig hebben vol-
daan aan de betalingsverplichting, er geen sanctie 
zou volgen en de schorsing zou worden opgehe-
ven.

 Uitspraak rechtbank
13. De rechtbank heeft overwogen dat de 
e-mails van 3 maart 2017 en 12 april 2017 geen 
aan het be stuurs or gaan toe te rekenen concrete, 
ondubbelzinnige toezeggingen door een daartoe 
bevoegd persoon inhouden, waaraan appellant 
rechtens te honoreren verwachtingen kon ont-
lenen. Aan de e-mail van 3 maart 2017 kon appel-
lant niet de verwachting ont lenen dat de Dienst 
Wegverkeer niet tot intrekking van de erkennin-
gen zou overgaan in het geval hij niet volledig zou 
hebben voldaan aan zijn betalingsverplichting. 
Aan de e-mail van 12 april 2017 kon appellant 
niet het gerechtvaardigd vertrouwen ont lenen 
dat de RDW de besluiten van 13 maart 2017 zou 
herroepen. Dit is in de e-mail niet concreet en on-
dubbelzinnig toegezegd en daartoe was de be-
treffende medewerker ook niet bevoegd. Omdat 
het beroep tegen het besluit van 6 juli 2017 onge-
grond is, bestaat er volgens de rechtbank geen 
grond voor toewijzing van het verzoek om scha-
devergoeding.

 Besluit van 19 juli 2018
14. Bij besluit van 19 juli 2018 heeft de RDW 
de besluiten van 13 maart 2017 herroepen en 
medegedeeld dat appellant met ingang van 
16 juli 2018 weer gebruik kan maken van de er-
kenningen en de handelaarskentekenbewijzen. 
Daaraan heeft de RDW ten grondslag gelegd dat 
de besluiten van 13 maart 2017 op de juiste gron-
den zijn genomen, maar dat gelet op de bijzonde-
re om stan dig he den van het geval, de RDW aan-
leiding heeft gezien het besluit van 6 juli 2017 in 
te trekken en het bezwaar alsnog gegrond te ver-
klaren.

 Verzoek om schadevergoeding
15. Appellant stelt dat hij aanspraak maakt 
op vergoeding van schade. Hij stelt dat de recht-
bank heeft miskend dat het besluit van 13 maart 
2017, waarin het handelaarskenteken per 24 april 
2017 ongeldig is verklaard, on recht ma tig is. Daar-
toe stelt hij dat de uitlatingen van de medewerker 
op 12 en 19 april 2017 dateren van vóór de ongel-
digverklaring van de handelaarskentekenbewij-
zen op 24 april 2017. De RDW had tot die datum 

de mogelijkheid om alle informatie mee te ne-
men en de intrekking van de erkenningen en on-
geldigverklaring van de handelaarskentekenbe-
wijzen te heroverwegen.
16. Appellant stelt dat het besluit van 6 juli 
2017 on recht ma tig, is omdat de RDW dit besluit 
in het strijd met het vertrouwensbeginsel en de 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid heeft 
genomen. Aan de uitlatingen van de medewerker 
mocht hij het vertrouwen ont lenen dat de beslui-
ten van 13 maart 2017 zouden worden herroe-
pen. De betalingen heeft hij ook in die ver on der-
stelling verricht. In de correspondentie heeft de 
RDW het mailadres ‘debiteuren@rdw.nl’ vermeld. 
Hij mocht erop vertrouwen dat als hij contact op-
neemt via contactgegevens zoals vermeld op cor-
respondentie van de RDW er een bevoegde 
RDW-medewerker wordt aangewezen voor het 
be ant woor den van vragen. In ieder geval had de 
RDW in de bijzondere om stan dig he den en in de 
voor hem verstrekkende gevolgen van de beslui-
ten van 13 maart 2017 aanleiding moeten zien te-
rug te komen op de besluiten van 13 maart 2017.
17. Subsidiair betoogt appellant dat, in het 
geval de besluitvorming van het RDW niet on-
recht ma tig is, de uitlatingen van de medewerker 
van het RDW een zelfstandige grond voor scha-
devergoeding uit on recht ma ti ge daad vormen.
18. Appellant stelt dat hij schade, groot 
€ 6.242, heeft geleden door het niet kunnen ver-
kopen van een bus aan bedrijf op 20 april 2017. 
Zijn reputatieschade begroot hij op € 2000. De 
materiële gevolgschade van de om stan dig heid 
dat hij vijf maanden (van 13 maart 2017 tot 19 juli 
2017) zijn bedrijfsactiviteiten (garagewerkzaam-
heden) niet heeft kunnen uitvoeren, bedraagt 
volgens hem € 13.721.

 Be oor de ling in hoger beroep
19. Appellant betoogt terecht dat de beslui-
ten van 13 maart 2017 en 6 juli 2017 on recht ma-
tig zijn. Daarbij neemt de Afdeling het volgende 
in aan mer king.
20. Niet in geschil is dat appellant ten tijde 
van de besluiten van 13 maart 2017 niet volledig 
aan zijn betalingsverplichting had voldaan. Even-
min is in geschil dat het niet nakomen van de fi-
nan cië le verplichting na een schorsing een cate-
gorie IV overtreding is, die conform het 
Toezichtbeleid kan worden gesanctioneerd met 
een intrekking van erkenningen en ongeldigver-
klaring van handelaarskentekenbewijzen.
21. De RDW heeft bij besluit van 19 juli 2018 
het besluit van 6 juli 2017 ingetrokken, het be-
zwaar tegen de besluiten van 13 maart 2017 ge-
grond verklaard en de besluiten van 13 maart 
2017 herroepen en medegedeeld dat appellant 
met ingang van 16 juli 2018 weer gebruik kan 
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maken van de erkenningen en de handelaarsken-
tekenbewijzen. Daaraan heeft de RDW ten 
grondslag gelegd dat de besluiten van 13 maart 
2017 op de juiste gronden zijn genomen, maar 
dat gelet op de bijzondere om stan dig he den van 
het geval, de RDW aanleiding heeft gezien het be-
sluit van 6 juli 2017 in te trekken, het bezwaar 
alsnog gegrond te verklaren en de besluiten van 
13 maart 2017 te herroepen. Bij brief van 16 au-
gustus 2018 heeft de RDW nader toegelicht dat 
de fi nan cië le gevolgen van de intrekkingen groot 
zijn voor appellant. Ook heeft de RDW in aan-
mer king genomen dat appellant vanwege om-
stan dig he den niet eerder kon beta len, maar met 
zijn betalingen wel goede wil heeft getoond. Tot 
slot heeft de RDW van belang geacht dat een 
niet-bevoegde medewerker van de fi nan cië le ad-
ministratie berichten stuurde die voor meerderlei 
uitleg vatbaar waren. Hoewel in die berichten 
geen ondubbelzinnige mededelingen door een 
daartoe bevoegd persoon zijn gedaan, dient ap-
pellant het voordeel van de twijfel te krijgen.
22. De uitkomst van de door RDW gemaakte 
be oor de ling in het besluit van 19 juli 2018 is dat 
er in dit geval bijzondere om stan dig he den in de 
zin van artikel 4:84 van de Algemene wet be-
stuursrecht aanwezig zijn die maken dat het 
hande len in overeenstemming met het 
Toezichtbeleid gevolgen heeft die onevenredig 
zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen 
doe len. De door de RDW genoemde om stan dig-
he den waren al vóór het besluit van 6 juli 2017 
bekend. Appellant heeft voor het besluit van 6 juli 
2017 beide facturen voldaan en ook de incasso-
kosten betaald, na contact met de medewerker 
van de RDW. Het moet er dus voor gehouden 
worden dat de RDW in dat besluit onvoldoende 
aandacht heeft besteed aan de specifieke om-
stan dig he den van het geval en niet heeft onder-
kend dat de gevolgen van de intrekking en ongel-
digverklaring onevenredig zijn in verhouding tot 
de daarmee te dienen doe len. Dat de RDW aan-
leiding heeft gezien de besluiten van 13 maart 
2017 te herroepen, kan niet anders worden be-
grepen dan dat de intrekking van de erkenningen 
en ongeldigverklaring van de kentekenbewijzen, 
gelet op de bijzondere om stan dig he den van het 
geval, onevenredig zijn in verhouding tot het doel 
van intrekking en ongeldigverklaring.

Het betoog slaagt.
23. Het hoger beroep is gegrond. De aan ge-
val  len uitspraak dient te worden vernietigd. De 
Afdeling zal, doende hetgeen de rechtbank zou 
behoren te doen, het beroep van appellant ge-
grond verklaren en het besluit van de RDW van 
6 juli 2017 vernietigen.

 Het verzoek om schadevergoeding
24. Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensa-
tie en schadevergoeding bij on recht ma ti ge beslui-
ten (hierna: de Wns), voor zover betrekking heb-
bend op schadevergoeding, in werking getreden.
25. Artikel 8:88 van de Awb luidt:

"De bestuursrechter is bevoegd op verzoek 
van een belanghebbende een be stuurs or gaan 
te veroorde len tot vergoeding van schade die 
de belanghebbende lijdt of zal lijden als ge-
volg van:
a. een on recht ma tig besluit;
b. een andere on recht ma ti ge handeling 
ter voorbereiding van een on recht ma tig be-
sluit;
[…]"

 Verkoopschade vrachtwagen
26. Appellant stelt op 18 april 2017 een 
transactie te zijn aangegaan met bedrijf voor de 
verkoop van een bestelbus Opel Movano uit 2011. 
Op 20 april 2017 wilde hij de transactie afronden 
en is daartoe naar het kantoor van de RDW te 
Venlo gereisd om de auto voor bedrijf over te 
schrijven. Toen bleek dat de erkenning was inge-
trokken, is de transactie niet doorgegaan. Ter on-
derbouwing van de gestelde schade heeft hij een 
offerte overgelegd. Hij stelt een bruto-omzet te 
hebben kunnen genereren van € 6.242 (de waar-
de van de offerte verminderd met de inkoopprijs 
van de auto). Ook heeft hij een verklaring overge-
legd van persoon, waaruit blijkt dat appellant het 
voornemen had om de bestelbus van persoon te 
kopen.
27. De Afdeling acht het voldoende aanne-
melijk dat appellant de bestelbus zou hebben 
verkocht indien de RDW de besluiten van 
13 maart 2017 niet zou hebben genomen. De ge-
stelde schade, de misgelopen kans op winst, is 
het gevolg van de besluiten van 13 maart 2017, 
waarbij de erkenningen zijn ingetrokken en de 
handelaarskentekenbewijzen ongeldig zijn ver-
klaard. De RDW heeft ter zitting de hoogte van de 
schade bestreden door te stel len dat een winst-
marge van 100% op de verkoop van een bestelbus 
Opel Movano hoogst ongebruikelijk is. Appellant 
heeft dit onvoldoende weersproken. De enkele 
stelling dat de marktprijzen in Letland hoger lig-
gen is daartoe niet voldoende. Nu de omvang van 
de schade, in de vorm van een misgelopen kans 
op winst, niet nauwkeurig kan worden vastge-
steld, omdat slechts een offerte is overgelegd, ziet 
de Afdeling aanleiding die schade schattender-
wijs te begroten op € 2000, vermeerderd met de 
wettelijke rente vanaf 20 april 2017 tot de dag 
van de betaling.
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 Gederfde inkomsten garagewerkzaamheden
28. Appellant stelt dat hij als gevolg van de 
besluiten van 13 maart 2017 20 weken geen gara-
gewerkzaamheden heeft kunnen uitvoeren en 
daardoor schade in de vorm van inkomstender-
ving, groot € 13.721 heeft geleden. Daartoe stelt 
hij dat in het besluit van 13 maart 2017 een 
wachttijd is opgelegd van 12 weken voor het op-
nieuw kunnen indienen van een nieuwe aan-
vraag. Met inachtneming van onder meer een be-
slistermijn van 6 weken, had hij na ongeveer 20 
weken in bezit kunnen zijn van erkenningen en 
een handelskenteken.
29. Appellant heeft de gestelde gederfde in-
komsten onderbouwd door omzetgegevens uit 
de eerste helft van 2016 en 2017 te overleggen. De 
Afdeling is van oordeel dat appellant hiermee de 
door hem gestelde inkomstenderving van 
€ 13.721 als gevolg van de besluitvorming van de 
RDW niet heeft gestaafd. Met dit overzicht heeft 
appellant niet aannemelijk gemaakt dat, naar hij 
heeft gesteld, de garagewerkzaamheden van zijn 
bedrijf als gevolg van de intrekking van de erken-
ningen en het ongeldig verklaren van handelaars-
kentekenbewijzen, geheel stil is komen te val len. 
Verder is op geen enkele wijze aannemelijk ge-
maakt dat eventuele verminderde inkomsten in 
2017 het gevolg zijn van de besluitvorming van 
de RDW.

 Reputatieschade
30. Appellant stelt dat hij aanspraak kan ma-
ken op een schadevergoeding van € 2.000 op 
grond van artikel 6:106 lid 1 onder b van het 
Burgerlijk Wetboek als gevolg van de on recht ma-
ti ge besluitvorming.
31. Voor de be oor de ling van een verzoek om 
vergoeding van immateriële schade wordt, vol-
gens vaste jurisprudentie, aansluiting gezocht bij 
het civiele schadevergoedingsrecht (zie onder 
meer de uitspraak van de Afdeling van 25 augus-
tus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4952). Ingevolge 
artikel 6:106, eerste lid, aanhef en onder b, van 
het BW, voor zover thans van belang, heeft de be-
nadeelde voor nadeel dat niet uit vermogens-
schade bestaat, recht op een naar billijkheid vast 
te stel len schadevergoeding, indien de benadeel-
de in zijn eer of goede naam is geschaad of op an-
dere wijze in zijn persoon is aangetast.
32. Het betoog van appellant geeft geen 
grond voor het oordeel dat hij aanspraak maakt 
op vergoeding van immateriële schade. Naar het 
oordeel van de Afdeling heeft hij niet aanneme-
lijk gemaakt dat zijn eer of goede naam, dan wel 
zijn persoon op andere wijze zodanig door de 
hier aan de orde zijnde besluitvorming is aange-
tast, dat hij op grond van voormelde bepaling 
aanspraak kan maken op smartengeld. Hoewel 

aannemelijk is dat appellant als gevolg van de be-
sluitvorming een zekere mate van ongemak heeft 
moeten ondergaan, heeft hij met zijn betoog niet 
aannemelijk gemaakt dat hij als gevolg van dat 
besluit zodanig heeft geleden, dat sprake is van 
een aantasting in even bedoelde zin. Meer in het 
bijzonder is van aantasting van de eer of goede 
naam in de vorm van aantasting van het gevoel 
van eigenwaarde, dan wel waardering die men 
bij anderen geniet, niet gebleken. De enkele stel-
ling dat hij als gevolg van het besluit van 6 juli 
2017 reputatieschade heeft ondervonden en aan-
getast is in zijn goede naam als gevolg waarvan 
vaste klanten met andere handelaren zijn gaan 
samenwerken, is daartoe niet voldoende.

 Conclusie
33. Het hoger beroep is gegrond. De recht-
bank heeft het verzoek om schadevergoeding ten 
onrechte afgewezen, voor zover de schade is ge-
leden in de vorm van het mislopen van winst op 
de verkoop van de bestelbus. De aan ge val  len uit-
spraak dient te worden vernietigd. Doende het-
geen de rechtbank zou behoren te doen, zal de 
Afdeling de aan appellant toe te kennen schade-
vergoeding vaststel len op € 2000, vermeerderd 
met de wettelijke rente vanaf 20 april 2017 tot de 
dag van de betaling.
34. De RDW dient op na te melden wijze tot 
vergoeding van de proceskosten te worden ver-
oordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I.  verklaart het hoger beroep gegrond;
II.  vernietigt de uitspraak van de rechtbank 
Limburg van 9 maart 2018 in zaak nr. 17/2691;
III.  verklaart het bij de rechtbank ingestelde 
beroep gegrond;
IV.  vernietigt het besluit van de directie van 
de Dienst Wegverkeer van 6 juli 2017, kenmerk 
BZW170456;
V.  veroordeelt de directie van de Dienst 
Wegverkeer om aan appellant te beta len een ver-
goeding van € 2.000 (zegge: tweeduizend euro), 
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 
20 april 2017 tot de dag van de betaling;
VI.  wijst af hetgeen meer of anders is gevor-
derd;
VII.  veroordeelt de directie van de Dienst 
Wegverkeer tot vergoeding van bij appellant in 
verband met de behandeling van het beroep en 
het hoger beroep opgekomen proceskosten tot 
een bedrag van € 2.048 (zegge: tweeduizend 
achtenveertig euro), geheel toe te rekenen aan 
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door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand;
VIII. gelast dat de directie van de Dienst 
Wegverkeer aan appellant het door hem betaalde 
griffierecht ten bedrage van € 423 (zegge: vier-
honderddrieëntwintig euro) voor de behandeling 
van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

Noot

1. Deze uitspraak loopt slecht af voor de 
RDW omdat hij — bij nader inzien — van oordeel 
was dat appellant het voordeel van de twijfel 
moest krijgen. Aan de orde is de ongeldigverkla-
ring van handelaarskentekenbewijzen en de in-
trekking van een erkenning bedrijfsvoorraad en 
een erkenning export dienstver lening. Nadat de 
rechtbank het beroep van appellant ongegrond 
heeft verklaard, neemt de RDW onverplicht een 
nieuw besluit op 19 juli 2018. De RDW trekt de 
beslissing op bezwaar in en herroept de besluiten 
in primo alsnog. De Afdeling stelt vast dat deze 
besluiten on recht ma tig zijn wegens strijd met ar-
tikel 4:84 Awb en veroordeelt de RDW tot beta-
ling van een schadevergoeding van € 2.000. In 
deze noot maak ik enkele opmerkingen over de 
be oor de ling van de on recht ma tigheid van de ge-
nomen besluiten en over de begroting van de 
schade die appellant stelt te hebben geleden.
2. De Afdeling komt tot de conclusie dat de 
besluiten van de RDW on recht ma tig zijn op basis 
van de motivering die de RDW aan zijn nieuwe be-
sluit van 19 juli 2018 ten grondslag heeft gelegd. 
Deze motivering komt erop neer dat de RDW op 
grond van artikel 4:84 Awb had moeten afwijken 
van zijn Toezichtbeleid. Nu de om stan dig he den 
die de RDW hiertoe noemt al bekend waren vóór 
het nemen van de beslissing op bezwaar, oordeelt 
de Afdeling dat de RDW in die beslissing onvol-
doende aandacht heeft besteed aan de specifieke 
om stan dig he den van het geval en niet heeft on-
derkend dat de gevolgen van de intrekking van de 
erkenningen en de ongeldigverklaring van de han-
delaarskentekenbewijzen onevenredig zijn in ver-
houding tot de daarmee te dienen doe len. Aan de 
besluiten in primo kleeft hetzelfde gebrek.
3. De laatste tijd heeft de RDW zich opval-
lend vaak gestoten aan de steen van artikel 4:84 
Awb en vergelijkbare rotspar tij en (ABRvS 15 no-
vember 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3102; ABRvS 
16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:890; ABRvS 
29 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2850; ABRvS 
26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3114; 
ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:885; 
ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1549; 
ABRvS 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1627). In 
deze uitspraken wordt de ‘nieuwe’ lijn van de Af-
deling toegepast, die inhoudt dat het be stuurs or-

gaan aan de hand van alle om stan dig he den van 
het geval moet bezien of zich bijzondere om stan-
dig he den in de zin van artikel 4:84 Awb voordoen 
(ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840). 
Deze rechtspraak was wellicht de aanleiding voor 
het ‘bij nader inzien-besluit’ van 19 juli 2018. 
4. In deze uitspraak volgt de vaststelling 
van de on recht ma tigheid van de RDW-besluiten 
het stramien van arresten als Boeder/Staat en 
Hamm q.q./Staat en Ontvanger (HR 20 februari 
1998, NJ 1998/526 en HR 21 juni 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BZ1705). Nu de RDW volhield 
dat de besluiten in primo “op de juiste gronden 
waren genomen” (zie r.o. 14 en 21), was geen 
sprake van een erkenning van de onjuistheid van 
deze besluiten. Om die reden diende de Afdeling 
de on recht ma tigheid van deze besluiten vast te 
stel len aan de hand van de redenen voor de in-
trekking en herroeping en de om stan dig he den 
waaronder de besluiten tot stand zijn gekomen. 
Hierbij is de schadevergoedingsrechter niet ge-
bonden aan de redenen die het be stuurs or gaan 
zelf geeft voor de herroeping of intrekking. Dit 
ligt voor de hand, omdat een be stuurs or gaan an-
ders zou kunnen ontsnappen aan aansprakelijk-
heid door een herroeping of intrekking uitslui-
tend te motiveren met ‘nieuwe feiten en 
om stan dig he den’, ook als die feiten en om stan-
dig he den niet nieuw, niet relevant en/of niet de 
echte reden voor de herroeping of intrekking zijn.
5. De Afdeling acht voldoende aannemelijk 
dat appellant een bestelbus zou hebben verkocht 
indien de RDW de on recht ma ti ge besluiten niet 
zou hebben genomen (r.o. 26̶27). De gestelde 
schade heeft volgens de Afdeling de vorm van een 
misgelopen kans op winst. De schade kan echter 
niet nauwkeurig worden vastgesteld, omdat ap-
pellant slechts een offerte heeft overgelegd waar-
uit een bruto-omzet van € 6.242 blijkt. Om die re-
den ziet de Afdeling aanleiding om de schade 
schattenderwijs te begroten op € 2.000. De moti-
vering van deze schatting kan ik niet zonder meer 
volgen. De kans op winst die de Afdeling noemt, is 
weliswaar misgelopen maar niet geheel ontno-
men (vgl. HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1683, 
r.o. 3.7.2 (Overzee/Zoeterwoude)). Na het besluit 
van de RDW van 19 juli 2018 kon appellant de be-
stelbus immers alsnog verkopen mét winst. On-
duidelijk is of hij dit heeft gedaan en, zo ja, onder 
welke voorwaarden. Mogelijk ligt aan de schatting 
van de schade de gedachtegang ten grondslag dat 
appellant € 2.000 meer zou hebben ontvangen bij 
de overeengekomen verkoop in 2017 dan bij een 
andere verkoop (voor een marktconforme prijs) in 
2018. Dit volgt allemaal niet uit de uitspraak, en is 
ook niet aannemelijk in het licht van het verweer 
van de RDW en het oordeel van de Afdeling dat de 
overgelegde offerte onvoldoende houvast biedt 
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voor een concrete schadebegroting. De motivering 
van deze schatting vind ik, gelet daarop, dan ook 
veel te mager (vgl. HR 13 juli 2007,   
ECLI:NL:HR:2007:BA7215, r.o. 4.1 (De Oorsprong/
Utrecht)).
S.A.L. van de Sande
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Art. 13b Opw

ECLI:NL:RVS:2018:3482

 Burgemeester mocht woning van ambulante 
drugsdealer sluiten.

De Afdeling is van oordeel dat het nieuwe besluit op 
bezwaar er aldus blijk van geeft dat de  burgemeester 
alle om stan dig he den van het geval in onderlinge sa-
menhang heeft bezien. De  burgemeester heeft zich 
in redelijkheid op het standpunt kunnen stel len dat 
die om stan dig he den geen bijzondere om stan dig he-
den zijn als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb die 
maken dat het hande len over een komstig het 
Damoclesbeleid onevenredig is in verhouding tot het 
doel dat strekt tot beëindiging en voorkoming van 
overtredingen van de Opiumwet en het tegengaan 
van de onrust in de omgeving. Daartoe is van belang 
dat de  burgemeester in het nieuwe besluit op be-
zwaar voldoende heeft gemotiveerd waarom slui-
ting van de woning van appellante noodzakelijk 
was. De  burgemeester heeft in dat verband van be-
lang mogen achten dat appellante langdurig en 
structureel heeft gehandeld in drugs en dat daarom 
kan worden aan ge no men dat zij bekendheid geniet 
bij kopers en verkopers van drugs, waardoor de vei-
ligheid en leefbaarheid in de omgeving van de wo-
ning waar zij verblijft onder druk komen te staan. 
De  burgemeester heeft daarbij betekenis mogen 
toekennen aan de eerdere sluiting van een woning 
van appellante, de verklaring van appellante dat zij 
beschikt over lege plastic gripzakjes en verpakkings-
materiaal bestemd voor het verpakken van hennep 
ten behoeve van de verkoop, en dat zij heeft ver-
klaard dat ze XTC-pil len aan een goede vriendin 
heeft verstrekt en dat deze pil len ook waren bedoeld 
voor vriendinnen van deze vriendin, waardoor het 
aannemelijk is dat haar woning bekend is in het cri-

* L.M. Bruijn is als promovenda/docent verbonden aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

minele circuit. In de om stan dig heid dat, anders dan 
waar de  burgemeester van uitging, de verplichting 
tot betaling van de huur gedurende de sluiting van 
de woning bleef voort bestaan, hoefde de 
 burgemeester, gelet op het hiervoor overwogene 
over de noodzaak tot sluiting, geen aanleiding te 
zien om af te wijken van het handhavingsbeleid.

Uitspraak in het geding tussen:
Appellante, te Maastricht,
en
De  burgemeester van Maastricht, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 23 juli 2014 heeft de  burgemeester 
onder aanzegging van bestuursdwang gelast de 
woning aan de locatie-a te Maastricht te sluiten 
voor de duur van drie maanden.

Bij besluit van 1 december 2014 heeft de 
 burgemeester het door appellante daartegen ge-
maakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 juli 2016 heeft de recht-
bank het door appellante daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 29 november 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:3251, heeft de Afdeling het 
daartegen ingestelde hoger beroep gegrond ver-
klaard, de aan ge val  len uitspraak vernietigd, het 
bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond ver-
klaard, het besluit van 1 december 2014 vernie-
tigd en bepaald dat tegen het door de 
 burgemeester te nemen nieuwe besluit op het 
bezwaar van appellante slechts bij de Afdeling 
beroep kan worden ingesteld.

Bij besluit van 25 januari 2018 heeft de 
 burgemeester het door appellante gemaakte be-
zwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft appellante beroep in-
gesteld.

De  burgemeester heeft een nader stuk inge-
diend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 3 oktober 2018, waar appellante, verte-
genwoordigd door mr. J.L.E. Marchal, advocaat te 
Maastricht, en de  burgemeester, vertegenwoor-
digd door mr. R.G.A. Stassen en mr. G. 
Marcus-Siletti, zijn verschenen.

Overwegingen

 Inleiding
1. Uit een rapport van de politie, regio 
Limburg, van 13 juli 2014 volgt dat leden van het 
DOEN-team van de politie appellante op 11 juli 
2014 hebben aangehouden nadat zij hadden ge-
constateerd dat zij op twee adressen kortstondig 
een woning binnen ging. Appellante is eerder 
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