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Inleiding
Het doel van jurisprudentie is om rechterlijke uitspraken systematisch
te bundelen. Dit is belangrijk, want uitspraken van rechters, dus ook van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn een rechtsbron.
De jurisprudentie vormt een richtsnoer voor latere uitspraken,
rechters kunnen teruggrijpen op vorige beslissingen.
In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ook weer uitspraken gedaan die een
belangrijke bijdrage leveren aan de jurisprudentie. Het jurisprudentieoverzicht 2018
bevat samenvattingen van deze recente uitspraken van de Ruimtelijke-ordeningskamer,
de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Per kamer zijn de samenvattingen
van de uitspraken gerangschikt naar onderwerp.
Van alle uitspraken die in dit jurisprudentieoverzicht staan vermeld, is de volledige
tekst gepubliceerd op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl).
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RuimtelijkeTekst
ordeningskamer

Awb

enige betekenis. Daarnaast gaat zij ervan uit dat op een

heeft op de woon- en leefomgeving van de appellanten.

afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel

In dit geval is de handeling waarvoor de ontheffing is

Uitspraak van 21 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:616

geen andere gevolgen van enige betekenis van het

verleend het doden van vogels en vleermuizen door de

windpark zijn te verwachten, zoals geluid- of

voorziene windturbines. Een ontheffing als hier aan de

(1.Voor windparken op land hanteert de Afdeling als

slagschaduwhinder van enige betekenis. Het inpassingsplan

orde ziet immers niet op de bescherming van gebieden,

uitgangspunt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig

en de omgevingsvergunningen maken windturbines met

maar op de bescherming van soorten en heeft dan ook

kunnen worden geacht binnen een afstand van tien keer de

een tiphoogte van maximaal 210,5 m mogelijk. Dit

een daartoe beperkte ruimtelijke uitstraling. De dichtst

tiphoogte van de dichtstbijzijnde windturbine; 2. Bij de

betekent dat op meer dan 2.105 m geen gevolgen van

bijzijnde omwonende woont op ongeveer 380 m van de

beoordeling of iemand belanghebbende is bij een ontheffing

enige betekenis aanwezig worden geacht. In dit geval

voorziene windturbines. Appellanten hebben geen

op grond van de Wet natuurbescherming, is bepalend of de

doen zich geen omstandigheden voor die aanleiding

gegevens naar voren gebracht die tot het oordeel moeten

handeling waarvoor de ontheffing is verleend ruimtelijke

geven voor het oordeel dat de appellanten van wie de

leiden dat het gebruik van de ontheffing desondanks

uitstraling heeft op zijn woon- en leefomgeving)

woningen of percelen zich op minder dan 2.105 m van de

enige ruimtelijke uitstraling op omwonenden zal hebben

dichtstbijzijnde windturbine bevinden geen gevolgen van

en daarmee invloed zal hebben op hun woon- en

Samenvatting

enige betekenis van het windpark ondervinden.

leefomgeving. De enkele omstandigheid dat soorten die

Besluiten tot vaststelling rijksinpassingsplan “Windpark

De woningen of percelen van een aantal appellanten

aanvaringsslachtoffer kunnen worden van de voorziene

De Drentse Monden en Oostermoer” en tot het nemen van

bevinden zich op meer dan 2.105 m van de

windturbines in de omgeving van omwonenden

ter uitvoering daarvan genomen besluiten.

dichtstbijzijnde windturbine. De Afdeling acht de effecten

voorkomen, omdat zij daar vliegen of foerageren, is

daarvan op meer dan 2.105 m niet zodanig dat sprake is

daarvoor onvoldoende. De desbetreffende appellanten

van gevolgen van enige betekenis. De desbetreffende

zijn geen belanghebbenden bij het ontheffingsbesluit.

1. 	Voor windparken op land hanteert de Afdeling als
uitgangspunt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig

appellanten zijn daarom geen belanghebbenden bij de

kunnen worden geacht binnen een afstand van tien keer

vaststelling van het inpassingsplan en de

de tiphoogte van de voor appellanten dichtstbijzijnde

omgevingsvergunningen.

windturbine, gemeten vanaf de voet van de windturbine.

Uitspraak van 18 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2454
(De verplichting om de voor de beoordeling van de zaak van

In veel gevallen bestaat ook buiten deze afstand zicht op

2. 	Bij de beoordeling of een appellant belanghebbende is

het windpark, vooral in open landschap, maar de Afdeling

bij een ontheffing die op grond van de Wet natuur

op papier vastgelegde gegevens. Aan het gebruik van het

gaat er van uit dat de gevolgen van het zicht op het

bescherming is verleend, is de ruimtelijke uitstraling van

programma AERIUS Calculator ten grondslag liggende

windpark voor het woon- en leefklimaat op een afstand

het project dat mede door de ontheffing mogelijk wordt

maatwerk invoergegevens moeten uit eigen beweging op

van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel te

gemaakt niet van belang. Bepalend is of de handeling

papier of anderszins waarneembaar worden overgelegd als op

beperkt zijn om nog te kunnen spreken van gevolgen van

waarvoor de ontheffing is verleend ruimtelijke uitstraling

de zaak betrekking hebbende gegevens, waarbij voldoende is
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belang zijnde gegevens over te leggen is niet beperkt tot de

dat duidelijk wordt gemaakt welke keuzen bij de invoer zijn

gegevens, zijn besluit is gebaseerd. Dit oordeel heeft ook

De plicht om gegevens uit eigen beweging over te leggen

gemaakt. De plicht om gegevens uit eigen beweging over te

betekenis voor de vraag welke stukken de minister ter inzage

geldt niet, althans niet zonder meer, voor bij de berekening

leggen geldt niet zonder meer voor bij de berekening van

moet leggen en aan de bestuursrechter moet overleggen.

van stikstofdepositie in een concreet geval gebruikte

stikstofdepositie gebruikte standaardgegevens. Indien

standaardgegevens. De plicht om gegevens uit eigen

belanghebbenden aangeven voor de onderbouwing van hun

Gelet op de strekking van artikel 8:42 van de Awb is de in

beweging over te leggen ten aanzien van de maatwerk

beroep tevens behoefte te hebben aan informatie over

die bepaling neergelegde verplichting om de voor de

gegevens betekent voorts niet dat alle kaarten en tabellen met

standaardgegevens indien die niet in of met het besluit

beoordeling van de zaak van belang zijnde gegevens over te

gegevens per wegvak in of met het besluit moeten worden

inzichtelijk zijn gemaakt, dan wel aan de maatwerkgegevens

leggen niet beperkt tot de op papier vastgelegde gegevens.

overgelegd of ter beschikking worden gesteld.Voldoende is

in de vorm zoals ingevoerd, dan moet deze op hun verzoek

Die verplichting ziet ook op de in elektronische vorm

dat in of met het besluit duidelijk is gemaakt welke keuzen

ter beschikking worden gesteld op papier of in andere

vastgelegde, op de zaak betrekking hebbende gegevens,

bij de invoer zijn gemaakt ten aanzien van de maatwerk

leesbare of waarneembare vorm of de mogelijkheid worden

waaronder begrepen invoerdata, grafische weergaven en

invoergegevens. Indien belanghebbenden aangeven voor de

geboden deze in te zien.Van belanghebbenden mag worden

afbeeldingen, die op papier of in andere vorm leesbaar of

onderbouwing van hun beroep tevens behoefte te hebben

gevergd hun verzoek om informatie en inzage in de

anderszins waarneembaar kunnen worden gemaakt. De aan

aan (informatie over) standaardgegevens indien die niet in of

invoergegevens tijdig te doen. Zo nodig kan de bestuurs

het gebruik van het programma AERIUS Calculator ten

met het besluit inzichtelijk zijn gemaakt, dan wel aan de

rechter de desbetreffende gegevens opvragen op basis van

grondslag liggende gegevens van de gebruiker, dat wil zeggen

maatwerkgegevens in de vorm zoals ingevoerd, dan moet de

artikel 8:42 juncto artikel 8:45, eerste lid, Awb)

diens maatwerk invoergegevens, moeten derhalve uit eigen

minister deze op verzoek ter beschikking stellen op papier of

beweging op papier of anderszins waarneembaar worden

in andere leesbare of waarneembare vorm of de mogelijkheid

Samenvatting

overgelegd als op de zaak betrekking hebbende gegevens.

bieden deze in te zien.Van belanghebbenden kan worden

Vaststelling Tracébesluit “Blankenburgverbinding”. Een

Dit is noodzakelijk zodat belanghebbenden kunnen bepalen

gevergd hun verzoek om informatie en inzage in de

belanghebbende die opkomt tegen een Tracébesluit ter

of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om

maatwerk en standaard invoergegevens en de op basis daarvan

onderbouwing waarvan met toepassing van het programma

zienswijzen naar voren te brengen tegen het ontwerpbesluit

met AERIUS Calculator verrichte berekeningen tijdig in de

AERIUS Calculator een onderzoek naar de effecten van

of van het recht in beroep te gaan tegen het definitieve

procedure te doen. Daarbij dient - zo mogelijk - te worden

stikstof is gedaan, moet inzage kunnen hebben in de

besluit, maar ook om de juistheid van de gebruikte gegevens,

aangegeven welke specifieke gegevens het betreft, opdat het

gemaakte keuzen bij de invoer in het programma AERIUS

de gemaakte berekeningen en de daarop gebaseerde

bestuursorgaan daarin zo gericht en duidelijk mogelijk inzage

Calculator. De minister moet derhalve niet alleen inzichtelijk

aannames, keuzes en beslissingen inhoudelijk te kunnen

kan geven. Zo nodig kan de bestuursrechter de desbetreffende

maken wat de uitkomsten zijn van het onderzoek, maar ook

betwisten.

gegevens opvragen op basis van artikel 8:42 juncto

op welke keuzen, dat wil zeggen welke maatwerk invoer

artikel 8:45, eerste lid, van de Awb.
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Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1862

tijdige bekendmaking van het vastgestelde plan verbeurde

Samenvatting

dwangsom, is de Afdeling geen bevoegdheid toegekend om

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (zie bijvoorbeeld

(De Afdeling is niet bevoegd een oordeel te geven over de

de raad te veroordelen tot betaling van een door de Afdeling

haar uitspraak van 7 februari 2018; ECLI:NL:RVS:2018:380)

verschuldigdheid van een dwangsom als bedoeld in artikel

aan haar uitspraak verbonden dwangsom als bedoeld in

komen de kosten van een deskundige op de voet van artikel

8:55d van de Awb)

artikel 8:55d van de Awb. Ter beslechting van een geschil over

8:75 van de Awb voor vergoeding in aanmerking als het

de verschuldigdheid van de desbetreffende dwangsom kan

inroepen van die deskundige redelijk was en ook de

Samenvatting

appellant zich tot de burgerlijke rechter wenden. De Afdeling

deskundigenkosten zelf redelijk zijn. Hieruit vloeit voort dat

Bij uitspraak van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:548,

verklaart zich in zoverre onbevoegd.

niet is vereist dat een deskundigenrapport over een voor de

heeft de Afdeling de raad opgedragen om uiterlijk 17 juni

uitkomst van dat geschil mogelijk relevante vraag uiteindelijk
heeft bijgedragen aan de rechterlijke beslissing. Onder

bestemmingsplan en dit besluit vervolgens op de wettelijk

Uitspraak van 25 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2505

voorgeschreven wijze en binnen de daarvoor gestelde termijn

(De kosten van een deskundige komen op de voet van artikel

een uitzondering te maken. Omstandigheden die aanleiding

bekend te maken. Daarbij heeft de Afdeling bepaald dat de

8:75 van de Awb voor vergoeding in aanmerking als het

kunnen zijn voor het maken van een uitzondering doen zich

raad aan appellant een nader omschreven dwangsom verbeurt

inroepen van die deskundige redelijk was en ook de

in het bijzonder voor in zaken in het omgevingsrecht. In die

voor elke dag waarmee hij de genoemde termijn voor het

deskundigenkosten zelf redelijk zijn, waarbij niet is vereist dat

zaken kan het voorkomen dat beroepsgronden zijn gericht

nemen van het besluit overschrijdt. De raad heeft binnen de

een deskundigenrapport over een voor de uitkomst van dat

tegen zeer verschillende aspecten van hetzelfde besluit. In dit

in de uitspraak van 2 maart 2016 gestelde termijn een

geschil mogelijk relevante vraag uiteindelijk heeft bijgedragen

geval houdt de beroepsgrond die slaagt en die aanleiding is

bestemmingsplan vastgesteld. Dit besluit is echter niet binnen

aan de rechterlijke beslissing; onder bepaalde omstandigheden

voor de proceskostenveroordeling geen verband met de

de daarvoor gestelde wettelijke termijn bekend gemaakt.

bestaat er aanleiding hierop een uitzondering te maken, in

opgestelde deskundigenrapporten, zodat de kosten voor die

Voor zover appellant de Afdeling verzoekt om de raad te

het bijzonder in zaken in het omgevingsrecht)

rapporten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

2016 een besluit te nemen over de vaststelling van een

veroordelen tot betaling van de volgens hem door de niet
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bepaalde omstandigheden bestaat er echter aanleiding hierop

Crisis- en herstelwet

innovatieve technieken waarmee invulling wordt gegeven aan

financiële systeem, zowel in Nederland als elders in de

de energietransitie, zoals de toepassing van biomassa en

wereld. Gelet op deze omschrijving van duurzaamheid

Uitspraak van 25 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1398

warmte- en koudeopslag, draagt bij aan innovatieve

vormt ook het verruimen van de planperiode, waarmee de

ontwikkelingen, terwijl daarnaast aannemelijk is dat deze

mogelijkheid ontstaat een toekomstbestendig bedrijventerrein

(Wettelijke afwijkingen die ten grondslag liggen aan

regels bijdragen aan de duurzaamheid. Het vereiste dat

dat voor langere tijd vestigingsmogelijkheden biedt voor

opnemen van bedrijventerrein in artikel 7c van het Besluit

voldoende aannemelijk is dat de uitvoering van het

moeilijk inpasbare milieubelastende bedrijvigheid gefaseerd

uitvoering Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet voldoen in

experiment bijdraagt aan de duurzaamheid betekent niet dat

tot ontwikkeling te brengen, een wettelijke afwijking

samenhang beschouwd aan in artikel. 2.4, tweede lid, van de

het niet mogelijk is om een nieuw bedrijventerrein voor

waarvan aannemelijk is dat die bijdraagt aan de duurzaam

Crisis- en herstelwet genoemde vereisten dat het experiment

bedrijven in de zwaardere milieucategorieën in een thans

heid. Gelet op de met de ontwikkeling van het bedrijven

bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende

open poldergebied te realiseren.

terrein gepaard gaande toename van de werkgelegenheid

aannemelijk is dat uitvoering ervan bijdraagt aan de

en de verwachte versterking van de lokale en regionale

duurzaamheid; met vastgesteld bestemmingsplan wordt geen

Artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw heeft blijkens de

economie, acht de Afdeling het verder aannemelijk dat de

afbreuk gedaan aan die vereisten)

parlementaire geschiedenis tot doel te experimenteren met

verruimde planperiode - die het mogelijk maakt het

de in de in voorbereiding zijnde Omgevingswet beoogde

bedrijventerrein volledig te ontwikkelen - bijdraagt aan

Samenvatting

verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan.

de versterking van de economische structuur.

Besluiten tot vaststelling bestemmingsplannen die voorzien

In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet is het

in de ontwikkeling en ontsluiting van het - regionale -

begrip duurzaamheid omschreven als het waarborgen van de

De Afdeling concludeert dat de wettelijke afwijkingen die

bedrijventerrein “Groote Haar”. Blijkens de nota van

bestaansmogelijkheden van alle mensen op aarde, hier en nu,

ten grondslag liggen aan de opname van het bedrijventerrein

toelichting bij artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis-

elders en later. Het betreft het voorzien in de behoeften van

“Groote Haar” in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw,

en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) zijn de wettelijke

de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige

in samenhang beschouwd, voldoen aan de vereisten van

afwijkingen die de reden hebben gevormd om het

generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in

artikel 2.4, tweede lid, van de Crisis- en herstelwet. Artikel 7c,

bedrijventerrein op te nemen in artikel 7c in het bijzonder

hun behoeften te voorzien.Voorts is in de Memorie van

vijftiende lid, onder qq, van het Besluit uitvoering Chw is

de verlengde planperiode van twintig jaar en de mogelijkheid

Toelichting vermeld dat duurzaamheid onder meer gaat over

dan ook niet in strijd met artikel 2.4, tweede lid, van de Chw.

om regels te stellen die strekken ten behoeve van het

een schoon milieu en een duurzame energievoorziening, over

De raad van de gemeente Gorinchem mocht daarom

bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde

het concurrentievermogen van de economie, de toekomst

toepassing geven aan de in artikel 7c Besluit uitvoering Chw

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

bestendigheid van de zorg, ontwikkelingssamenwerking,

neergelegde mogelijkheid een bestemmingsplan met een

Het stellen van regels in een bestemmingsplan over

onderwijs, cultureel erfgoed, werkgelegenheid en het

zogenoemde verbrede reikwijdte vast te stellen. Daarbij heeft
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de raad de vrijheid één of meer van de in dit artikel

EVRM

betrekking hebben op de verkeersveiligheid”. Deze vraag is

neergelegde wettelijke afwijkingen toe te passen, mits de bij

feitelijk van aard en niet identiek aan de door de rechter te
beantwoorden vraag, te weten of het bestreden besluit in het

samenhang beschouwd geen afbreuk doen aan de vereisten

Uitspraak van 17 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3389

van artikel 2.4, tweede lid, van de Chw. De raad heeft hierbij

(De wijze van totstandkoming van deskundigenberichten van

overeenstemming is met het recht en of de raad zich in

beoordelingsruimte.Voor de conclusie dat met het

de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in een procedure

redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het

vastgestelde plan afbreuk wordt gedaan aan de vereisten van

over een bestemmingsplan levert geen strijd op met het in

plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

artikel 2.4, tweede lid, van de Chw ziet de Afdeling geen

artikel 6 van het EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk

Deze door de rechter te beantwoorden vraag betreft, anders

aanleiding. De Afdeling volgt appellant niet in zijn stelling dat

proces)

dan de vraag die aan de deskundige is voorgelegd, een

de planvaststelling toegepaste wettelijke afwijkingen in

het plan voor het bedrijventerrein onvoldoende
duurzaamheidsmaatregelen bevat.

licht van de daartegen aangevoerde beroepsgronden in

beoordeling van de feiten in het licht van zijn toetsingskader.
Samenvatting

De vraag aan de deskundige gaat over feiten en gevolgen van

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan dat voorziet in de

het plan. De rechter is weliswaar niet deskundig ten aanzien

realisering van woningen. In deze zaak heeft de Stichting

van verkeersveiligheid, maar wel ten aanzien van zijn eigen

Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) een deskundigen

toetsingskader. Daarmee doet zich niet de situatie voor als

bericht uitgebracht en na de zitting nog een aanvullend

aan de orde in het Mantovanelli-arrest.

deskundigenbericht. De Afdeling moet er zorg voor dragen
dat de rechterlijke procedure in haar geheel voldoet aan de

Op grond van artikel 8:47, vijfde lid, van de Awb hebben

eisen van artikel 6 van het EVRM, waaronder het recht op

partijen na het uitbrengen van het deskundigenverslag de

tegenspraak en het recht op gelijke proceskansen. Uit het

gelegenheid hun zienswijzen daarop naar voren te brengen.

Mantovanelli-arrest van het EHRM van 18 maart 1997, nr.

Om proceseconomische redenen, mede ingegeven door de

21497/93, vloeit voort dat een appellant in de gelegenheid

wettelijke termijnen waarbinnen het deskundigenadvies moet

moet zijn geweest om daadwerkelijk effectief te kunnen

worden uitgebracht en waarbinnen de Afdeling uitspraak

reageren op een uitgebracht deskundigenbericht. In deze

moet doen, wordt in zaken over bestemmingsplannen en

zaak is aan de deskundige van de StAB de volgende vraag

andere ruimtelijke plannen in beginsel ervan afgezien

voorgelegd: “Beschrijf de feiten en gevolgen van het plan,

gelegenheid te bieden een zienswijze over het concept-

voor zover dit nodig is voor de beroepsgronden die

deskundigenbericht naar voren te brengen. Ook wordt
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daarmee voorkomen dat dubbele zienswijzen naar voren

Natuurbeschermingswet 1998

worden gebracht. Indien de zienswijzen daartoe aanleiding

voorkomend geval aangegeven voorwaarden en beperkingen”
in artikel 39, tweede lid, zo moet worden begrepen dat
beroep kan worden ingesteld tegen alle onderdelen van het

deskundige met het verzoek daarop te reageren of een

Uitspraak van 24 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:222

aanvullend deskundigenrapport uit te brengen en/of ter

(Voor het vaststellen van de bevoegdheid van de Afdeling ten

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, volgt

zitting inlichtingen te verstrekken. Het gesprek met de

aanzien van een beheerplan is het niet nodig om inhoudelijk

de Afdeling niet. Die uitleg miskent dat het niet gaat om

deskundige en het bezoeken van het plangebied door de

te beoordelen of een in het beheerplan vermelde handeling

handelingen die in het beheerplan zijn vermeld en die

deskundige is niet bedoeld om de deskundige of een andere

de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura

inhoudelijk bezien de instandhoudingsdoelstellingen niet in

partij te overtuigen van een bepaald standpunt, maar om

2000-gebied in gevaar kan brengen)

gevaar brengen, maar om handelingen die in het beheerplan

geven, kan de Afdeling deze alsnog voorleggen aan de

feiten te vergaren. Daarnaast geldt dat het gesprek met de

beheerplan waarvan kan worden gezegd dat deze de

expliciet zijn beschreven als handelingen die de

deskundige weliswaar in gezamenlijkheid kan plaatsvinden,

Samenvatting

instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengen. Dit

maar dat de Afdeling dat, mede gelet op het belang van

Besluit tot vaststelling beheerplan voor Natura 2000-gebied

betekent dat het voor het vaststellen van de bevoegdheid van

tijdige advisering en daarmee de voortgang van de procedure

“Lauwersmeer”. Uit artikel 39, tweede lid, van de Natuur

de Afdeling niet nodig is om inhoudelijk te beoordelen of

in het algemeen niet wenselijk acht en voor de beslissing van

beschermingswet 1998 volgt dat bij de bestuursrechter alleen

een in het beheerplan vermelde handeling de instand

de Afdeling in dit geval, mede bezien in het licht van artikel 6

beroep kan worden ingesteld tegen beheerplannen voor

houdingsdoelstellingen in gevaar kan brengen. Bepalend is

van het EVRM, niet nodig. Appellante is in deze procedure

zover het gaat om “de beschrijvingen van handelingen die

uitsluitend of een handeling in een beheerplan expliciet is

in de gelegenheid geweest effectief haar inbreng te leveren in

het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling niet in

beschreven als een handeling die de instandhoudings

het kader van het onderzoek door de deskundige. Zij heeft

gevaar brengen, en de daarbij in voorkomend geval

doelstellingen niet in gevaar brengt. Alleen in dat geval is de

op de resultaten van dat onderzoek adequaat tegenspraak

aangegeven voorwaarden en beperkingen”. De Afdeling legt

Afdeling bevoegd te oordelen over een beroep dat tegen die

kunnen leveren. De Afdeling ziet daarom geen grond voor

deze bepaling zo uit dat de bestuursrechter slechts

handeling is gericht en eerst dan komt de Afdeling toe aan

het oordeel dat de totstandkoming van de deskundigen

inhoudelijk kennis mag nemen van een beroep tegen het

een inhoudelijke beoordeling, waaronder de beoordeling van

berichten in strijd is met het in artikel 6 van het EVRM

beheerplan als het beroep is gericht tegen die handelingen

de juistheid van de beschrijving van die handeling als de

gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Er is geen

die in het beheerplan expliciet zijn beschreven als

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengend. Een

aanleiding om de deskundigenberichten niet bij haar

handelingen die de instandhoudingsdoelstellingen niet in

en ander geldt voor alle handelingen, onder welke benaming

beoordeling te betrekken.

gevaar brengen, en die daardoor zijn uitgezonderd van de

dan ook. Dat betekent dat bij beantwoording van de vraag of

vergunningplicht als bedoeld in artikel 19d, tweede lid, Nbw

de Afdeling bevoegd is kennis te nemen van beroepen in het

1998. Het standpunt dat de zinsnede “de beschrijvingen van

midden kan worden gelaten of een bepaalde handeling wel of

handelingen die het bereiken van de instandhoudings

niet kan worden gekwalificeerd als beheermaatregel of

doelstelling niet in gevaar brengen, en de daarbij in

instandhoudingsmaatregel.
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Uitspraak van 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4192

intrekking van een milieutoestemming slechts éénmaal wordt

2000-gebieden kunnen worden aangetast”. Onvoldoende

gebruikt voor externe saldering. Extern salderen kan immers

inzichtelijk is gemaakt op welke wijze rekening is gehouden

(Aan externe saldering te stellen eisen in relatie tot het

slechts als maatregel in een passende beoordeling worden

met de mogelijke dubbeltellingen en de eventuele gevolgen

Programma Aanpak Stikstof ter voorkoming van dubbele

betrokken als verzekerd is dat de depositieafname waarmee

daarvan voor de waarden in Natura 2000-gebieden. Hetgeen

uitgifte van depositierechten)

gesaldeerd wordt, niet ook is of zal worden gebruikt bij de

in de PAS-uitspraak is overwogen is evenzeer van toepassing

verlening van een vergunning voor een andere stikstof

op een vergunning die verleend wordt met toepassing van

Samenvatting

veroorzakende activiteit. Het college van gedeputeerde staten

extern salderen met een bedrijf dat op 1 juli 2015 feitelijk

Besluiten tot verlening vergunningen krachtens de Wet

moest zich er bij de verlening van de vergunningen van

nog stikstofdepositie veroorzaakte, tenzij dit bedrijf is gelegen

natuurbescherming voor het oprichten van verschillende

verzekeren dat de depositieafname van de saldogevers, niet

binnen een afstand van 1 km van een Natura 2000-gebied.

varkenshouderijen. Uit artikel 5.5, derde lid, van de Wet

ook op een andere wijze kan worden ingezet.

Niet is uitgesloten dat de depositie van de saldogever ook is

natuurbescherming en artikel 5.13, eerste lid, van het Besluit

of wordt vrijgegeven als depositieruimte binnen het PAS.

natuurbescherming vloeit voort dat vergunningverlening met

Zoals uit de PAS-uitspraak van 17 mei 2017,

Dit betekent dat in de gevallen waarin externe saldering

toepassing van externe saldering en vergunningverlening met

ECLI:NL:RVS:2017:1259, kan worden afgeleid kan ten

heeft plaatsgevonden met een bedrijf dat op een grotere

toepassing van het PAS-regime naast elkaar mogelijk zijn, zij

aanzien van twee situaties worden uitgesloten dat de depositie

afstand dan 1 km van een Natura 2000-gebied ligt en dat op

het dat externe saldering in beginsel alleen kan als de

van externe saldering ook in de depositieruimte van het PAS

1 juli 2015 feitelijk nog stikstofdepositie veroorzaakte, het

aanvraag voor een vergunning voor 1 juli 2015 is gedaan.

kan terechtkomen. Dat zijn: a) deposities van bedrijven waar

niet is uitgesloten dat de depositieafname door extern

Met beide regimes wordt uitvoering gegeven aan artikel 6,

op 1 juli 2015 feitelijk geen vee meer werd gehouden en

salderen dubbel zal worden ingezet. In dat geval dient nader

derde lid, van de Habitatrichtlijn. Dat betekent dat een

b) deposities van bedrijven die binnen 1 km van een Natura

te worden onderbouwd dat dubbele inzet is uitgesloten.

vergunning alleen kan worden verleend als op basis van een

2000-gebied staan. Als extern wordt gesaldeerd met een

passende beoordeling verzekerd is dat de natuurlijke

vergunning van een bedrijf dat onder één van deze twee

kenmerken van een Natura 2000-gebied door het vergunde

situaties valt, dan heeft het college zich er van kunnen

project niet zullen worden aangetast. In de jurisprudentie van

verzekeren dat de depositie afname door extern salderen niet

de Afdeling is aanvaard dat externe saldering in de vorm van

dubbel wordt ingezet. Uit de PAS-uitspraak volgt dat niet is

intrekking van een milieutoestemming ten behoeve van de

uitgesloten dat externe saldering met deposities van bedrijven

verlening van een vergunning krachtens de Wet

die op 1 juli 2015 nog in bedrijf waren, ook wordt

natuurbescherming voor de oprichting of uitbreiding van een

vrijgegeven als depositieruimte binnen het PAS. De Afdeling

agrarisch bedrijf onder voorwaarden kan worden betrokken

oordeelde in die uitspraak dat zij “niet van oordeel [is] dat

als maatregel in een passende beoordeling. De voorwaarde

geen redelijke twijfel bestaat over de vraag of ten gevolge van

van directe samenhang waarborgt dat de (gedeeltelijke)

deze dubbeltelling de natuurlijke kenmerken van Natura
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Wet milieubeheer

bedoeld in categorie 16.2 of 16.4 van onderdeel C van

ontgrondingsvergunning betrekking heeft op de

deze bijlage”, geldt de m.e.r.-plicht in gevallen waarin de

bestaande zandwinplas, die bij gewoon zomerpeil niet

activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van

droog is, geen winning van oppervlaktedelfstoffen uit de

meer dan 25 ha. Dit vormt naar het oordeel van de

landbodem plaatsvindt. Omdat de ontgrondings

Uitspraak van 20 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1986

Afdeling - naar de letter - een juiste omzetting van

vergunning betrekking heeft op de winning van

onderdeel 19 van bijlage I bij de richtlijn, waarin als

oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem op een terrein

(1. Onderdeel 19 van bijlage I bij de Mer-richtlijn, waarin

m.e.r.-plichtig project is genoemd: “steengroeven en

met een oppervlakte van ongeveer 17 ha, en dus minder

steengroeven en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte

dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte van meer

dan 25 ha, volgt uit categorie C.16.1 van de bijlage bij

van meer dan 25 ha als m.e.r.-plichtig project zijn genoemd,

dan 25 hectare”. Onder het begrip “dagbouw” kan niet

het Besluit milieueffectrapportage, in samenhang met

is correct geïmplementeerd in het Besluit milieueffect

het winnen van oppervlaktedelfstoffen onder de

artikel 2 van dit Besluit, geen m.e.r.-plicht.

rapportage; onder het begrip “dagbouw” kan niet het winnen

wateroppervlakte worden verstaan, waartoe de Afdeling

van oppervlaktedelfstoffen onder de wateroppervlakte

steun vindt in de Engelse, Franse en Spaanse versie van

worden verstaan; 2. Gebrek dat m.e.r.-beoordelingsbeslissing

dit onderdeel van de Mer-richtlijn. Artikel 4, eerste lid, en

plichtig, nu op een terrein met een oppervlakte van meer

niet bij aanvraag om ontgrondingsvergunning is gevoegd met

bijlage I, onderdeel 19, Mer-richtlijn zijn in zoverre

dan 12,5 ha winning van oppervlaktedelfstoffen uit de

toepassing van artikel 6:22 van de Awb gepasseerd)

correct geïmplementeerd in het nationale recht. Op

landbodem zal plaatsvinden. De beslissing als bedoeld in

grond van het Besluit milieueffectrapportage is als

artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer,

Samenvatting

activiteit aangewezen “de ontginning dan wel wijziging

inhoudende dat geen MER behoeft te worden gemaakt, is

Besluit tot verlening ontgrondingsvergunning voor de

of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of

niet bij de aanvraag gevoegd. Op grond van artikel 7.28,

ontgronding van een aantal percelen.

dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van

tweede lid, aanhef en onder a, Wet milieubeheer laat het

oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem, anders dan

bevoegd gezag in zo’n geval de aanvraag buiten

Milieueffectrapportage

1. 	De categorie van activiteiten die is genoemd onder

2. 	De ontgrondingsvergunning is m.e.r.-beoordelings

bedoeld in categorie 16.2 of 16.4 van onderdeel C van

behandeling. Dat is in dit geval niet gebeurd. De Afdeling

C.16.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffect

deze bijlage”. In de Nota van toelichting bij de wijziging

passeert deze schending echter met toepassing van artikel

rapportage strekt mede ter uitvoering van bijlage I,

van het Besluit milieueffectrapportage (Stb. 2011, 102)

6:22 van de Awb. Appellanten hebben geen inhoudelijke

onderdeel 19, van de Mer-richtlijn. Bij deze categorie van

staat dat oppervlaktedelfstoffenwinning uit de landbodem

beroepsgrond over de m.e.r.-beoordeling en het

activiteiten, “de ontginning dan wel wijziging of

valt onder de richtlijnterm “dagbouwmijn” en dat met

genomen m.e.r.-beoordelingsbesluit naar voren gebracht,

uitbreiding van de ontginning van steengroeven of

landbodem wordt gedoeld op “gronden die bij gewoon

terwijl ook niet aannemelijk is dat andere

dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van

zomerpeil droog zijn”. Gedeputeerde staten hebben zich

belanghebbenden door het gebrek zijn benadeeld.

oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem, anders dan

terecht op het standpunt gesteld dat voor zover de
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Wet ruimtelijke ordening

een nieuw - onherroepelijk geworden - planologisch regime,

geïnstrueerd om luid schreeuwen van bezoekers te

door de enkele intrekking van dit nieuwe regime weer komt

voorkomen en de exploitant of het personeel direct

te herleven. Met het onherroepelijk worden van dat nieuwe

maatregelen treft in geval van luid schreeuwen. Deze

planologische regime was het oude regime namelijk komen

maatregel is niet uitsluitend gericht om tegen luid

Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1848

te vervallen en bestaat het niet meer. Anders ligt dit bij een

schreeuwen op te treden, maar ook om het luid schreeuwen

vernietiging door de Afdeling van een nog niet

door bezoekers van het terras te voorkomen. Om die reden is

(Een planologisch regime dat op enig moment is vervangen

onherroepelijk geworden bestemmings- of inpassingsplan, in

deze voorwaardelijke verplichting terecht betrokken bij het

door een nieuw, onherroepelijk geworden, planologisch

welk geval betrokkenen er op bedacht dienen te zijn dat het

berekenen van de geluidbelasting op de woning van

regime kan niet herleven door de enkele intrekking van dit

oude planologische regime nog kan herleven. Anders dan

appellant. Het niet voldoen aan deze planregel omdat de

nieuwe regime)

provinciale staten hebben beoogd is de voorheen geldende

exploitant of het personeel niet aan hun verplichtingen

beheersverordening voor het betrokken perceel niet komen

voldoen, betreft een kwestie van handhaving. De raad heeft

Samenvatting

te herleven met de intrekking van het inpassingsplan.

zich op basis van akoestisch onderzoek in redelijkheid op het

Besluit tot vaststelling van een herziening van het provinciale

Provinciale staten hadden voor dit perceel een inpassingsplan

standpunt kunnen stellen dat de geluidgevolgen ter plaatse

inpassingsplan “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”.

moeten vaststellen met de gebruiks- en bouwmogelijkheden

van de woning van appellant als gevolg van de naastgelegen

Vóór de vaststelling van dit plan gold op grond van de door

uit de beheersverordening die zij ter plaatse planologisch

horecagelegenheid aanvaardbaar zijn. Ongegrond.

de raad van de gemeente Horst aan de Maas vastgestelde

aanvaardbaar vinden.

Algemeen

Uitspraak van 11 juli 2018,

beheersverordening “Buitengebied Meerlo” ter plaatse een

ECLI:NL:RVS:2018:2338

perceel geen ontwikkelingen in het kader van de

Uitspraak van 13 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1942

gebiedsontwikkeling meer zijn voorzien, is daaraan de

(Voorwaardelijke verplichting op grond waarvan personeel

die afwijkingsregels in het bestemmingsplan bieden niet

gebiedsaanduiding “overige zone - intrekkingsgebied 1”

van een horecabedrijf moet zijn geïnstrueerd om luid

ruimtelijk aanvaardbaar acht, had de raad al bij de vaststelling

toegekend. Provinciale staten hebben daarmee beoogd

schreeuwen van bezoekers op een terras te voorkomen mag

van het plan moeten onderzoeken en afwegen welke

aansluiting te zoeken bij het voorgaande planologische

worden betrokken bij de berekening van de geluidbelasting)

mogelijkheden voor zonneparken hij wel en niet

agrarische bestemming. Omdat op het in geding zijnde

regime, zijnde de beheersverordening. De Wet ruimtelijke

(Nu de raad een maximale invulling van de mogelijkheden

planologisch aanvaardbaar acht)

ordening gaat ervan uit dat het bevoegd gezag een

Samenvatting

planologisch regime voor gronden alleen door expliciete

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan dat betrekking heeft

Samenvatting

vaststelling kan laten gelden. Uit het oogpunt van

op een horecagelegenheid. Op grond van een van de

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan “Leeuwarden -

rechtszekerheid kleven er immers bezwaren aan dat een

planregels mag het terras alleen worden gebruikt indien het

Partiële herziening Plan voor de zon”, waarmee invulling

planologisch regime dat op enig moment is vervangen door

personeel van het horecabedrijf door de exploitant is

is gegeven aan de innovatieregeling voor zonneprojecten,
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Besluit omgevingsrecht

opgenomen in artikel 7j van het Besluit uitvoering Crisis- en

de aard en de schaal van de zonnepanelen en/of -collectoren

herstelwet. Het plan betreft een partiële herziening van een

in een grondopstelling in relatie moeten staan tot de

groot aantal bestemmingsplannen. De planregels voor de aan

energiebehoefte van de betreffende kern of kernen.Volgens

de orde zijnde gebieden bevatten geen regels voor de

de raad zal bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid

Uitspraak van 21 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:571

maximale omvang per zonnepark, maar alleen voor de

worden afgewogen of een zonnepark van een bepaalde

(Bestemmingsplan mag planregel bevatten waarin de

gezamenlijke oppervlakte van zonnepanelen en

omvang op een bepaalde locatie ruimtelijk aanvaardbaar is.

inrichting van een erf in de zin van artikel 1 van bijlage II

zonnecollectoren in een aantal gebieden tezamen. Met het

bij het Besluit omgevingsrecht ten dienste van het gebruik

opnemen van de afwijkingsbevoegdheden moet het

Nu naar voren is gekomen dat de raad een maximale

van het hoofdgebouw wordt verboden, mits deze regel

oprichten van zonneparken in de bedoelde gebieden in

invulling van de mogelijkheden die de afwijkingsregels voor

gezien de locatie-specifieke omstandigheden strekt tot een

beginsel planologisch aanvaardbaar worden geacht. Dit brengt

Nieuw Stroomland bieden niet ruimtelijk aanvaardbaar acht,

goede ruimtelijke ordening)

met zich dat de raad al bij de vaststelling van het plan moet

had de raad al bij de vaststelling van het plan moeten

hebben afgewogen of de situatie die kan ontstaan door de

onderzoeken en afwegen welke mogelijkheden voor

Samenvatting

toepassing van deze bevoegdheid planologisch aanvaardbaar is

zonneparken hij in dit gebied wel en niet planologisch

Besluit tot vaststelling dat voorziet in de bouw van negen

en dus ook al onderzoek hebben verricht naar de

aanvaardbaar acht en naar aanleiding daarvan in de

woningen in de bebouwde kom van Kruisland op een terrein

planologische aanvaardbaarheid van die situatie. Artikel 7j van

afwijkingsregels nadere voorwaarden moeten opnemen over

waarop in het verleden een kwekerij was gevestigd. In de

het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bevat op dit punt

de omvang van de zonneparken in relatie tot de locatie.Volgt

planregels is onder meer bepaald dat gronden met de

geen afwijkende regeling. In de planregels is geen

vernietiging besluit voor zover het de desbetreffende

bestemming “Tuin” niet dienen te worden beschouwd als erf

maximumaantal hectare vastgelegd voor zonneparken in het

aanduiding betreft.

in de zin van artikel 1 van bijlage II bij het Besluit

gebied Nieuw Stroomland en ook niet een voorwaarde dat

omgevingsrecht (Bor). Op grond van artikel 1, eerste lid, van
bijlage II van het Bor en de daarin opgenomen definitie van
“erf ” kan de planwetgever vergunningvrije bebouwing
uitsluiten door de inrichting van het erf ten dienste van het
gebruik van het hoofdgebouw te verbieden. De tekst van dit
artikel schrijft niet dwingend of uitputtend voor op welke
wijze de planwetgever in het bestemmingsplan de inrichting
van het erf ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw
verbiedt. De Nota van toelichting biedt evenmin
aanknopingspunten voor het oordeel dat de planwetgever is
gehouden te kiezen voor een bepaalde planregeling. In dit

14

Besluit ruimtelijke ordening

geval heeft de raad ervoor gekozen een regeling op te nemen,

bij de te bouwen woningen en laat de mogelijkheden om aan

die het bebouwen van gronden met een tuinbestemming

de achterzijde van de woningen vergunningvrije

beperkt en daarbij te bepalen dat de gronden met die

bouwwerken in de zin van artikel 2 van bijlage II van het

bestemming niet dienen te worden beschouwd als erf in de

Bor op te richten onverlet. Deze regeling komt voort uit de

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1578

zin van artikel 1 van bijlage II van het Bor. De Afdeling

specifieke ligging van de betrokken gronden. Het gaat om

(Uitleg van het begrip ‘voldoende parkeeraccommodatie’ in

begrijpt deze regeling aldus dat met deze planregeling

een door reeds aanwezige bebouwing ingeklemd en

planregel mag niet overeenkomstig artikel 3.1.2, tweede lid,

bedoeld is de inrichting van het erf ten dienste van het

kleinschalig binnenterrein in een dorpskern dat wordt benut

van het Besluit ruimtelijke ordening afhankelijk worden

gebruik van het hoofdgebouw te verbieden, zodat de

in het kader van zuinig ruimtegebruik. In de omgeving is al

gesteld van een beleidsregel voor zover het gaat om het

bepalingen, die vergunningvrij bouwen in de zin van

veel bebouwing aanwezig. Gelet hierop heeft de raad het in

veranderen van het gebruik)

artikel 2 van bijlage II van het Bor mogelijk maken, niet van

het kader van een goede ruimtelijke ordening met het oog

toepassing zijn.

op de stedenbouwkundige structuur ter plaatse alsmede ter

Samenvatting

verzekering van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan dat betrekking heeft

Wanneer met een dergelijke planregeling in zijn

omwonenden in redelijkheid noodzakelijk kunnen achten

op een bedrijventerrein. In de planregels is onder meer

algemeenheid, dus zonder acht te slaan op de locatie-

om de inrichting van een klein gedeelte van het plangebied

bepaald dat bij het oprichten van gebouwen of het

specifieke omstandigheden, vergunningvrij bouwen aan

als erf uit te sluiten.

veranderen van gebruik de inrichting van elk perceel zodanig

banden zou worden gelegd, acht de Afdeling dat niet

dient te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het

aanvaardbaar. Daarmee zou de uitdrukkelijk in het Bor

parkeren van motorvoertuigen en fietsen als het eventueel

gemaakte keuze om vergunningvrij bouwen mogelijk te

laden en lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Er

maken, op onaanvaardbare wijze worden doorkruist. De raad

dient voorzien te zijn in voldoende parkeeraccommodatie

moet deugdelijk motiveren dat een dergelijke planregeling,

conform de parkeernormen welke zijn of nog kunnen

gelet op de locatie-specifieke omstandigheden, strekt tot een

worden vastgesteld door de raad. De Afdeling acht deze

goede ruimtelijke ordening. De in de planregels vastgelegde

planregel in strijd met artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en

beperking van hetgeen binnen de woonbestemming is

onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening, voor zover

toegestaan geldt slechts voor een smalle strook grond aan drie

deze regelt dat ook bij het veranderen van gebruik in

zijden van het bouwvlak - aan de voorzijde en de zijkanten -

voldoende parkeeraccommodatie dient te worden voorzien
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overeenkomstig de parkeernormen welke bij beleidsregel zijn

Dienstenrichtlijn

goede gronden op het standpunt gesteld dat het behoud van

of nog kunnen worden vastgesteld door de raad. Anders dan

de leefbaarheid van het stadscentrum en het voorkomen van
leegstand in binnenstedelijk gebied, noodzakelijk zijn voor de

beginsel een omgevingsvergunning dient te worden verleend,

Uitspraak van 20 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2062

is het veranderen van het gebruik niet afhankelijk van de

(Tussenuitspraak na beantwoording prejudiciële vragen door

reden van algemeen belang vormen die branchering in het

uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in genoemd

Hof van Justitie EU over uitleg Dienstenrichtlijn;

perifere winkelgebied rechtvaardigt. Aan de voorwaarde van

artikel. De raad had de uitleg van het begrip ‘voldoende

planregeling verdraagt zich niet met de Unierechtelijke eis

noodzakelijkheid als bedoeld in artikel 15, derde lid, onder b,

parkeeraccommodatie’ in de planregel dan ook niet

dat het onderzoek moet geschieden aan de hand van een

van de Dienstenrichtlijn is voldaan. De raad gaat ervan uit dat

afhankelijk mogen stellen van de bedoelde beleidsregel voor

analyse met specifieke gegevens)

de brancheringsregeling geschikt is om de leefbaarheid van

bij het oprichten van gebouwen, voor welke activiteit in

zover het gaat om het veranderen van het gebruik.

bescherming van het stedelijk milieu en een dwingende

het stadscentrum te behouden en leegstand in binnenstedelijk
gebied te voorkomen.

Samenvatting

Besluiten tot vaststelling bestemmingsplan “Stad Appingedam”
en tot gewijzigde vaststelling daarvan. De Afdeling doet

De Afdeling acht het op zichzelf mogelijk dat deze op

uitspraak na beantwoording van prejudiciële vragen door

algemene ervaringsregels gebaseerde veronderstelling opgaat.

het Hof van Justitie bij arrest van 30 januari 2018,

Het lijkt derhalve mogelijk dat − al dan niet als onderdeel

ECLI:EU:C:2018:44, over de uitleg van de Dienstenrichtlijn.

van een pakket aan andere maatregelen − een oorzakelijk

Door middel van branchering in het perifere winkelgebied

verband bestaat tussen enerzijds regulering van de

beoogt de raad een mix van winkels in het centrum te

vestigingsmogelijkheden voor winkels en anderzijds het

behouden of te bevorderen die is afgestemd op de behoefte

behoud van de dynamiek en het oorspronkelijk karakter en

en het koopgedrag van de consument. Daarmee wordt

daarmee de leefbaarheid van het stadscentrum en het

beoogd een aantrekkelijk centrum te bevorderen, om de

voorkomen van leegstand in binnenstedelijk gebied. Uit

leefbaarheid van het stadscentrum te behouden en leegstand

rechtspraak van het Hof volgt dat het aan de regulerende

in binnenstedelijk gebied te voorkomen. De raad heeft zich

overheid is om de ingenomen stelling over de effectiviteit van

op goede gronden op het standpunt gesteld dat het nastreven

de maatregel te onderbouwen aan de hand van een analyse

van deze doelen nodig is vanuit een oogpunt van

met specifieke gegevens. De raad is daarin niet geslaagd.

bescherming van het stedelijk milieu, temeer wanneer

Ter onderbouwing van dit verband heeft de raad zich immers

− zoals in Appingedam − sprake is van een

alleen op algemene ervaringsregels beroepen, zonder

verhoudingsgewijs hoog leegstandspercentage aan

daarnaast onderzoeksgegevens of andere gegevens over te

winkelruimte in het stadscentrum. De raad heeft zich op

leggen waarmee de gestelde gevolgen van vestigings
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mogelijkheden ter plaatse van het Woonplein op de

aan het bereiken van de nagestreefde doelen; analyse met

specifieke gegevens aannemelijk te maken dat deze beperking

samenstelling van het winkelaanbod en de leegstand in het

specifieke gegevens mag zich richten op de bijdrage die de

op zichzelf tot een gunstig leefklimaat in het centrum en het

centrum van Appingedam aannemelijk worden gemaakt.

beperking levert aan het bereiken van de doelen die worden

voorkomen van leegstand in het centrum leidt en omgekeerd

Er ontbreekt een analyse van de geschiktheid van de door de

nagestreefd met het pakket aan brancheringsmaatregelen;

dat het loslaten van deze beperking op zichzelf tot een

raad genomen maatregel en specifieke gegevens ter

besluit verdraagt zich niet met de Unierechtelijke eis dat

ongunstig leefklimaat in het centrum en leegstand in het

onderbouwing van zijn betoog over de geschiktheid van de

het onderzoek moet geschieden aan de hand van een

centrum leidt. De beperking kan en mag een onderdeel zijn

getroffen maatregel ontbreken. Bij gebreke hiervan kan de

dergelijke analyse)

van een breder pakket aan brancheringsmaatregelen waarmee

Afdeling thans niet beoordelen of de raad redelijkerwijs heeft

de raad zijn doelen nastreeft. De raad hoeft niet voor elk

kunnen concluderen dat de in het plan opgenomen

Samenvatting

onderdeel van het pakket aan brancheringsmaatregelen

brancheringsregeling geschikt is om de leefbaarheid van het

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan waarin onder meer

afzonderlijk aannemelijk te maken dat de toepassing ervan er

stadscentrum te behouden en verdere leegstand in het

de mogelijkheid van detailhandel in auto’s en automaterialen,

op zichzelf toe leidt dat de nagestreefde doelen worden

binnenstedelijk gebied van Appingedam te voorkomen.

-accessoires en -gereedschappen aan een perceel is toegekend.

bereikt en dat het achterwege laten daarvan er op zichzelf toe

Onder deze omstandigheden kan thans evenmin worden

Appellante wenst ook detailhandel te kunnen verrichten in

leidt dat de nagestreefde doelen niet worden bereikt.

beoordeeld of de raad redelijkerwijs heeft kunnen

niet-auto-gerelateerd assortiment, voor maximaal 35% van

concluderen dat de opgenomen brancheringsregeling niet

het winkelvloeroppervlak. Met de in de planregeling

De analyse met specifieke gegevens mag zich voor het

verder gaat dan nodig is om het beoogde doel te bereiken en

opgenomen beperking worden ruimtelijke doelen

bestreden onderdeel richten op de bijdrage die de beperking

dat doel niet met andere, minder beperkende maatregelen

nagestreefd. Gestreefd wordt naar zorgvuldig ruimtegebruik,

levert aan het bereiken van de doelen die worden nagestreefd

kan worden bereikt. De besluiten verdragen zich, wat de

bereikbaarheid, bundeling en de leefbaarheid van kleine

met het pakket aan brancheringsmaatregelen. Daarbij is het

desbetreffende planregels betreft, niet met de Unierechtelijke

stadskernen en het behoud voor de inwoners van de

niet voldoende dat de beperking aan de doelen kàn bijdragen.

eis dat het onderzoek in het kader van artikel 15, derde lid,

gemeente van een voldoende voorzieningenniveau.

Aannemelijk moet worden dat de beperking een zinvolle

onder c, van de Dienstenrichtlijn moet geschieden aan de

De Afdeling ziet geen indicaties dat de planregeling is

bijdrage levert aan het bereiken van de nagestreefde doelen,

hand van een analyse met specifieke gegevens.

ingegeven door de wens om de zittende detailhandel te

dat wil zeggen dat er een voldoende verband moet zijn

beschermen tegen concurrentie van detailhandel op perifere

tussen het onderdeel en het hele pakket. Om vast te kunnen

Uitspraak van 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4195

locaties. De planregeling bevat geen planningseisen waarmee

stellen of een bestreden (onderdeel van een) brancherings

economische doelen worden nagestreefd. De geschiktheid

regeling en daarmee een onderdeel van een pakket aan

(De raad moet in het kader van artikel 15, derde lid, onder c,

van de maatregel kan niet met alleen maar beleidsmatige

brancheringsmaatregelen op een bepaalde locatie een zinvolle

van de Dienstenrichtlijn aannemelijk maken dat de in het

inzichten of ervaringsgegevens worden onderbouwd; hieraan

bijdrage levert aan het totale pakket aan brancherings

bestemmingsplan opgenomen beperking tot (in dit geval)

moet (ook) een analyse met specifieke gegevens ten grondslag

maatregelen, zal eerst een analyse moeten worden gemaakt

auto-gerelateerde detailhandel een zinvolle bijdrage levert

liggen. De raad hoeft niet door middel van een analyse met

van het effect van het pakket aan maatregelen. Bij die analyse
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moeten ook de effecten worden betrokken van de

Exploitatieplan

aanzienlijke invloed op de omvang van de mogelijkheden van

branchering die op andere locaties binnen de gemeente

kostenverhaal voor gemeenten van deze voor exploitatie
plannen niet onbelangrijke kostenpost en daarmee ook op de

er immers geen kader om te beoordelen of het bestreden

Uitspraak van 16 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:903

onderdeel van de branchering een zinvolle bijdrage levert aan

(De Afdeling heeft zes instanties als zogenoemde amici curiae

(ontwikkelaars) ter zake verschuldigd zijn. Aldus is de te

het pakket aan brancheringsmaatregelen.Voor de analyse of

(‘meedenkers’) in de gelegenheid gesteld schriftelijke

nemen beslissing voor onder meer gemeenten, ontwikkelaars

een bestreden (onderdeel van een) brancheringsregeling een

inlichtingen te geven in een zaak over de herziening van een

en grondeigenaren van belang. Het is tegen deze achtergrond

zinvolle bijdrage levert aan het totale pakket aan maatregelen

exploitatieplan, waarin de rechtsvraag aan de orde is of de

dat de Afdeling in deze procedure schriftelijke inlichtingen

gelden minder hoge eisen dan voor de analyse van de

raad grondverwervingskosten ten behoeve van de aanleg van

heeft gevraagd aan zes instanties die daarin geen partij zijn.

effectiviteit van het hele pakket brancheringsmaatregelen.

een zogenoemde bovenwijkse voorziening - een buiten het

De bijdrage van (onderdelen van) een brancheringsregeling

exploitatiegebied gelegen weg - diende te baseren op de

De Afdeling ziet zich eerst geconfronteerd met de vraag of

leent zich naar haar aard immers minder voor een analyse

werkelijke kostenbenadering of op de taxatiebenadering)

grondverwervingskosten voor een buiten het exploitatie

wordt toegepast. Zonder zo’n analyse van het hele pakket is

dan de effecten van de maatregelen tezamen. De raad moet

hoogte van de exploitatiebijdrage die bouwgrondexploitanten

gebied gelegen bovenwijkse voorziening vallen onder de in

redelijkerwijs kunnen concluderen dat de regeling geschikt is

Samenvatting

artikel 6.13, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet

om het daarmee beoogde doel te bereiken. Op basis van de

Besluit tot gewijzigde vaststelling van de eerste herziening

ruimtelijke ordening vermelde categorie ‘inbrengwaarden’ of

gemaakte beoordeling door de raad kan nu niet worden

van een exploitatieplan dat betrekking heeft op een

de daarin vermelde categorie ‘andere kosten’. Het ligt in de

beoordeeld of de raad redelijkerwijs heeft kunnen

bedrijventerrein. De vraag die concreet voorligt, is of de raad

rede om deze grondverwervingskosten onder de categorie

concluderen dat de planregeling niet verder gaat dan nodig is

het in het exploitatieplan als verhaalbare kosten opgenomen

van ‘inbrengwaarden’ te laten vallen. Een dergelijke uitleg van

om het beoogde doel te bereiken en dat doel niet met

toegerekende evenredig deel van de waarde van de grond die

(het systeem van) de wet sluit ook aan bij de inlichtingen van

andere, minder beperkende maatregelen kan worden bereikt.

nodig was ten behoeve van de aanleg van een weg - een

de amici.Vervolgens is het de vraag hoe de raming van de

Het besluit verdraagt zich wat de desbetreffende planregels

zogenoemde bovenwijkse voorziening - diende te baseren op

waarde van deze gronden buiten het exploitatiegebied dient

betreft niet met de Unierechtelijke eis dat het onderzoek in

de in 1982 betaalde aankoopprijs, al dan niet vermeerderd

te geschieden, gelet op het feit dat de gemeente de betrokken

het kader van artikel 15, derde lid, onder c, van de

met beheerskosten en rente (de werkelijke kostenbenadering)

gronden reeds voorafgaand aan de vaststelling van het eerste

Dienstenrichtlijn moet geschieden aan de hand van een

of op basis van een onafhankelijke taxatie diende vast te

exploitatieplan heeft verworven. De Afdeling beantwoordt

analyse met specifieke gegevens (in vergelijkbare zin:

stellen (de taxatiebenadering). Het antwoord op de vraag hoe

deze vraag aldus dat de raad de grondverwervingskosten van

uitspraak van 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4196).

de raad de kosten van een buiten het exploitatiegebied

de weg terecht heeft vastgesteld overeenkomstig het bepaalde

gelegen bovenwijkse voorziening dient vast te stellen, is van

in artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro, derhalve de taxatie
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benadering. Dit betekent dat geen aanleiding bestaat de

Provinciale verordening

inbrengwaarden anders te ramen in het geval deze gronden

ruimtelijk belang dient. Evenmin bestaat grond voor het
oordeel dat de noodzaak van staldering, waarbij er meer
oppervlakte aan bedrijfsbebouwing gesloopt of herbestemd

exploitatieplan. Dat het hier gaat om niet-uitgeefbare

Uitspraak van 7 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3609

gronden maakt geen verschil. Een en ander betekent dat bij

(Bepaling in Noord-Brabantse provinciale verordening

niet is onderbouwd.Volgens de toelichting op de verordening

het bepalen van de waarde wordt uitgegaan van de prijs, tot

waarin zogenoemde stalderingsregeling is neergelegd is niet

blijkt uit onderzoek dat de problematiek van leegstand zich

stand gekomen bij een onderstelde koop in het vrije

in strijd met artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening)

de komende jaren vooral manifesteert in het oosten en

reeds zijn verworven vóór de eerste vaststelling van het

commerciële verkeer tussen een redelijk handelende verkoper

moet worden dan waarin de beoogde ontwikkeling voorziet,

zuiden van Noord-Brabant waar veel veehouderijen

en een redelijk handelende koper. Dit betekent vervolgens

Samenvatting

aanwezig zijn. De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel

dat bij het vaststellen van de inbrengwaarde moet worden

Besluit tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan naar

dat de bepaling van de verordening onevenredig bezwarend

uitgegaan van de zogeheten verkeerswaarde van de gronden

aanleiding van tussenuitspraak van 5 juli 2017,

is. De Afdeling concludeert dat er geen grond is voor het

op de peildatum en niet van de op enig moment werkelijk

ECLI:NL:RVS:2017:1816. In de planregels zijn, in verband

oordeel dat de bepaling niet kan worden gebaseerd op artikel

betaalde prijs voor de gronden.

met de inwerkingtreding van de op 15 juli 2017 gewijzigde

4.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De bepaling is niet

Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant,

onverbindend. Ofschoon het eerste lid van artikel 26, gezien

voorwaarden opgenomen voor het vergroten van de legaal

de woorden “oprichten” en “in gebruik nemen”, daartoe

aanwezige oppervlakte van dierenverblijven en het in gebruik

aanleiding zou kunnen geven, brengt een redelijke uitleg met

nemen van bebouwing als dierenverblijf. Deze zogeheten

zich dat deze bepaling geen ruimte biedt om de

stalderingsregeling, neergelegd in artikel 26 van de

aanwezigheid van het stalderingsbewijs als voorwaarde in de

verordening, houdt in dat binnen een aangeduid

omgevingsvergunning voor bouwen op te nemen.

stalderingsgebied de toename van de oppervlakte
dierenverblijf van een hokdierhouderij binnen een
bouwperceel uitsluitend wordt toegestaan als elders in dat
gebied de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij
is afgenomen met ten minste 110%. Gelet op de toelichting
in de verordening is de stalderingsregeling bedoeld om een
verdere regionale concentratie van de veehouderij in
Noord-Brabant en een verdere leegstand van bestaande
dierenverblijven tegen te gaan. Gelet op de toelichting bestaat
geen grond voor het oordeel dat de stalderingsregeling geen
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Windpark - coördinatieregeling

waar die woning staat, rust op grond van de geldende

projecten - in beginsel onder het bereik worden gebracht

beheersverordening een agrarische bestemming.

van artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb. Dit betekent dat de

Uitspraak van 4 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1146

Provinciale staten zijn er, bij gebreke van een verankering

Afdeling in eerste en enige aanleg bevoegd is kennis te

in het plan, ten onrechte van uitgegaan dat de woning als

nemen van beroepen tegen die besluiten. In aanmerking

(1. Ten onrechte is niet voorzien in publiekrechtelijke

bedrijfswoning bij het windpark is te beschouwen en dat

genomen het dwingende karakter van de in de

verankering van participantenwoning bij windturbinepark;

de normen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de

Elektriciteitswet 1998 neergelegde coördinatieregeling en

2. Afdeling is in eerste en enige aanleg bevoegd kennis te

Activiteitenregeling milieubeheer voor geluidhinder en

gegeven het feit dat in dit geval geen gebruik is gemaakt

nemen van beroep tegen besluiten als bedoeld in artikel 9d

hinder door slagschaduw niet van toepassing zijn voor die

van de in die wet voorziene mogelijkheid die regeling

van de Elektriciteitswet 1998, ook al heeft geen gelijktijdige

woning. Een en ander leidt echter niet tot vernietiging,

niet toe te passen, strekt de bevoegdheid van de Afdeling

bekendmaking met andere besluiten plaatsgevonden)

aangezien blijkens onderzoek aan die normen kan

zich ook uit over die besluiten die, zoals de in geding

worden voldaan.

zijnde ontheffing, in weerwil van artikel 3.32 van de
Wro niet gelijktijdig met het inpassingsplan zijn

Samenvatting

Besluiten tot vaststelling provinciaal inpassingsplan “Windpark

2. 	De Afdeling leidt uit de artikelen 9b en artikel 9f van de

bekendgemaakt.

Bijvanck”, tot verlening van een omgevingsvergunning voor

Elektriciteitswet 1998 af dat de betrokken bevoegde

het realiseren van de voorziene windturbines en tot verlening

gezagen op grond van die wet gehouden zijn voor de in

van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

artikel 9d bedoelde besluiten de coördinatieregeling toe

Uitspraak van 7 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3623

Laatstgenoemd besluit is niet gelijktijdig bekend gemaakt met

te passen, waarbij de artikelen 3.35 en 3.33 van de Wet

(Aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen terecht

de andere genoemde besluiten.

ruimtelijke ordening (Wro) ten dele van overeenkomstige

getoetst aan bestemmingsplan waarmee gecoördineerd is

toepassing zijn. Die gehoudenheid tot toepassing van de

voorbereid, ondanks niet gelijktijdige bekendmaking

coördinatieregeling lijdt alleen uitzondering indien en

besluiten)

1. 	Wat betreft een participantenwoning is uitsluitend langs
privaatrechtelijke weg geregeld dat de woning is

voor zover die bevoegde gezagen op de in het vierde dan

verbonden met de inrichting. Een publiekrechtelijke

wel het zesde lid van artikel 9f vermelde gronden

Samenvatting

grondslag in de vorm van het opnemen van een aan het

expliciet hebben besloten de coördinatieregeling niet toe

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan “Eemshaven

windpark gerelateerde bestemming tot bedrijfswoning

te passen. De wetgever heeft aldus bewerkstelligd dat de

Zuidoost” en een omgevingsvergunning voor de bouw en

ontbreekt, dit niettegenstaande het feit dat de afstand

in het kader van de toepassing van de artikelen 9b en 9f

het in werking hebben van vijf windturbines in dit gebied.

tussen de woning en de dichtstbijzijnde windturbine

Elektriciteitswet 1998 genomen besluiten waarop

Het uitgangspunt in het wettelijke stelsel van de Wet

ruim 400 m bedraagt. Planologisch is niet verzekerd dat

artikel 9d ziet - de besluiten vermeld in het Uitvoerings

algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke

de woning tot de inrichting behoort. Op de gronden

besluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuur

ordening (Wro) is dat een aanvraag om een omgevings
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vergunning voor bouwen wordt getoetst aan het op dat

Windpark - geluidhinder

moment geldende bestemmingsplan. Wanneer toepassing is

van een inrichting de technische, organisatorische of
functionele bindingen tussen de woning en de inrichting van
belang. Zoals ook uit de uitspraak van de Afdeling van

aanhef en onder b, van de Wro, wordt de aanvraag om

Uitspraak van 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4195

omgevingsvergunning getoetst aan het nieuwe

(Bindingen tussen windpark en “sfeerwoningen” staan niet

ook voor een inrichting die bestaat uit een windpark. Het

bestemmingsplan dat hiermee gecoördineerd is voorbereid,

vast; niet kan worden voldaan aan geluid- en slagschaduw

moet gaan om zodanige bindingen tussen de woning en de

ook al is dat vastgestelde plan op het moment van het

normen)

inrichting die het windpark vormt, dat de woning tot de

gegeven aan de coördinatieregeling uit artikel 3.30, eerste lid,

beslissen op de aanvraag nog niet in werking getreden. De

13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3405, volgt, geldt dit

inrichting kan worden gerekend. Die bindingen tussen de

raad heeft toepassing gegeven aan bedoelde

Samenvatting

woning en de inrichting dienen dus reëel en van voldoende

coördinatieregeling. De vastgestelde besluiten zijn echter,

Besluiten tot vaststelling bestemmingsplan “Windpark Delfzijl

betekenis te zijn. De Afdeling volgt de raad niet in zijn

anders dan artikel 3.32 van de Wro voorschrijft, niet

Zuid Uitbreiding” en een omgevingsvergunning ter

standpunt dat alle woningen en percelen, waaraan de

gelijktijdig bekendgemaakt. Artikel 3.30, derde lid, van de

realisering van het windpark. In de planregels is bepaald dat

aanduiding “Overige zone - woning in de sfeer van het

Wro geldt ook wanneer, zoals in dit geval, het

ter plaatse van de aanduiding “Overige zone - woning in de

windturbinepark” is toegekend, tot de inrichting behoren.

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor bouwen

sfeer van het windturbinepark” de woningen tevens worden

Niet is komen vast te staan dat er tussen al deze woningen en

wel gecoördineerd zijn voorbereid, maar niet gelijktijdig

aangemerkt als een woning in de sfeer van het windturbine

het windpark zodanige technische, organisatorische of

bekend zijn gemaakt. In dat geval is van een gecoördineerde

park. Dit zijn woningen die vanwege de relatie tussen de

functionele bindingen zijn, dat deze tot de inrichting kunnen

voorbereiding alleen sprake als toepassing van de

eigenaren/bewoners daarvan en (de exploitant van) het

worden gerekend.Vast staat dat ter plaatse van de woningen

coördinatieregeling uit de Wro verplicht is op grond van een

windpark behoren tot de sfeer van de inrichting.Volgens de

en de percelen, voor zover daarop een woning is voorzien,

wettelijk voorschrift of als een coördinatiebesluit is genomen

plantoelichting zijn met de eigenaren van de 17 woningen en

waaraan de bedoelde aanduiding is toegekend, niet kan

waarin de besluiten uitdrukkelijk zijn vermeld. De aanvraag

de initiatiefnemers van het windpark zodanige afspraken

worden voldaan aan de normen die in het Activiteitenbesluit

om een omgevingsvergunning voor bouwen moet in dat

gemaakt dat deze eigenaren een relatie hebben met het

milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer voor

geval worden getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan, mits

windpark. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten.

geluid en slagschaduw zijn opgenomen. Het besluit waarbij

dat plan is vastgesteld en bekendgemaakt voordat de

Blijkens deze overeenkomsten zal vanuit de woningen

het plan is vastgesteld is gelet daarop in strijd met de daarvoor

omgevingsvergunning wordt verleend. De raad heeft een

toezicht worden gehouden op de windturbines. Dat toezicht

vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust niet op een

coördinatiebesluit genomen, waarin het bestemmingsplan en

kan volgens deze overeenkomsten bestaan uit visueel toezicht

deugdelijke motivering. De Afdeling vernietigt de beide

de omgevingsvergunning voor bouwen zijn vermeld. Gelet

in geval van een calamiteit en/of slecht functioneren van de

besluiten.

hierop zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning

windturbine als ook het voorkomen van het betreden van het

gecoördineerd voorbereid en is de aanvraag om

terrein van het windpark door onbevoegde personen. Gelet

omgevingsvergunning terecht getoetst aan het voordien

op artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer zijn voor

vastgestelde bestemmingsplan.

de beoordeling van de vraag of een woning deel uitmaakt
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Windpark - schaarse rechten

uitgesloten of verboden.Verder zijn geen beperkingen
opgenomen voor de mogelijkheid om een

Uitspraak van 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4198

omgevingsvergunning voor de bouw van de planologisch

(Bij besluiten tot vaststelling rijksinpassingsplan en tot het

concludeert dat het plan daarmee geen schaarste creëert,

verlenen van een omgevingsvergunning voor “Windpark

anders dan de schaarste die kenmerkend is voor ruimtelijke

Zeewolde” zijn geen schaarse publieke rechten toegedeeld,

plannen waarin een bepaald gebruik van de grond beperkt is

ook al waren er voor het windpark ook andere gegadigden

tot de daartoe bestemde locatie. Nu in het plan niet is

dan de initiatiefnemer die de vergunning heeft gekregen;

bepaald dat één initiatiefnemer het plan uitvoert, ziet de

uitspraak na conclusie van staatsraad advocaat-generaal)

Afdeling, anders dan de staatsraad advocaat-generaal, geen

mogelijk gemaakte windturbines te krijgen. De Afdeling

ruimte voor beoordeling van de vraag of het in het
Samenvatting

Regioplan “Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland”

Besluiten tot vaststelling rijksinpassingsplan “Windpark

neergelegde uitgangspunt van één initiatiefnemer mocht

Zeewolde” en tot verlening omgevingsvergunning voor het

worden gehanteerd. Omdat het Regioplan geen deel

bouwen, oprichten en in werking hebben van het windpark

uitmaakt van het toetsingskader voor de omgevings

voor een periode van 25 jaar na ingebruikname van het

vergunning voor het bouwen, komt aan het in dit Regioplan

windpark. In het plan is de bestemming met een bouwvlak

neergelegde uitgangspunt van één initiatiefnemer in dit kader

voor een windturbine toegekend aan 91 locaties, die op dat

evenmin betekenis toe. Nu er geen schaarste zoals bedoeld

moment in handen waren van verschillende eigenaren.Verder

door appellanten is gecreëerd bij het plan, kan van toedeling

is in de planregels bepaald dat een omgevingsvergunning

van een schaars recht bij de omgevingsvergunning ook geen

voor het bouwen slechts wordt verleend indien bij de

sprake zijn.

aanvraag is aangetoond dat de te saneren windturbines op in
een bijlage genoemde data zijn verwijderd. In deze bijlage
zijn 221 bestaande windturbines opgenomen, die op gronden
van verschillende eigenaren staan. In een aantal gevallen
hebben de eigenaren voor die windturbines zakelijke rechten
gevestigd. Met de bedoelde voorwaarde zal de uitvoering van
het project door meer partijen weliswaar niet eenvoudig zijn,
maar uitvoering door meer initiatiefnemers is hiermee niet
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Vreemdelingenkamer

Algemeen bestuursrecht

centrum waar zij verblijft haar geen gelegenheid willen bieden

artikel 106, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000

om het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening

schadevergoeding toe te kennen over de periode waarin hij

Uitspraak van 25 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:267

per fax of e-mail aan de voorzieningenrechter te sturen. Een

op een onjuiste wettelijke grondslag in bewaring heeft

medewerker van het detentiecentrum heeft dit de piketjurist

verbleven. Als de staatssecretaris de vreemdeling opnieuw in

(Verschoonbaarheid termijnoverschrijding)

telefonisch bevestigd en daarbij vermeld dat zij dat niet mogen

bewaring wilt stellen, zal hij een nieuw besluit tot oplegging

doen. Een schriftelijk verzoek tot het treffen van een

van een maatregel van bewaring op de juiste wettelijke

Samenvatting

voorlopige voorziening heeft de voorzieningenrechter dan ook

grondslag moeten nemen. Derhalve leent een dergelijk

De zittingsaantekeningen vermelden dat is meegedeeld dat zo

niet bereikt. Dit leidt ertoe dat de vreemdeling, die op last van

gebrek zich niet voor toepassing van artikel 6:22 van de

spoedig mogelijk schriftelijk uitspraak wordt gedaan. Wat

de staatssecretaris in een detentiecentrum moet verblijven, de

Algemene wet bestuursrecht.

hiervan ook zij, het is de verantwoordelijkheid van de

mogelijkheid wordt ontnomen om haar voorgenomen

vreemdeling om zich bereikbaar te houden voor zijn

uitzetting door een rechter op rechtmatigheid te laten

gemachtigde. Dat de vreemdeling een zwervend leven leidt,

onderzoeken. Dit kan niet worden aanvaard. De voorzieningen

hoeft daaraan niet in de weg te staan. Gelet hierop bestaat

rechter zal daarom bij wijze van ordemaatregel de voor vandaag

geen aanleiding voor het oordeel dat redelijkerwijs niet kan

voorgenomen uitzetting verbieden. Hij gaat ervan uit dat de

Samenvatting

worden geoordeeld dat de vreemdeling in verzuim is geweest.

staatssecretaris de vreemdeling alsnog in de gelegenheid stelt

Naar aanleiding van de uitspraak van 22 januari 2018,

zelf of door tussenkomst van een advocaat een gemotiveerd

ECLI:NL:RVS:2018:193, heeft de staatssecretaris nadere

Uitspraak van 22 januari 2018,

verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening

inlichtingen verstrekt. Hij heeft toegelicht dat het een

ECLI:NL:RVS:2018:193

schriftelijk in te dienen.

vreemdeling wiens vrijheid is ontnomen of beperkt vrij staat

(Onthouden toegang tot rechter; ordemaatregel)

Uitspraak van 22 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:629

om een verzoek om een voorlopige voorziening naar de
voorzieningenrechter te sturen, ook buiten een gemachtigde

Samenvatting

Uitspraak van 29 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:281

De vreemdeling heeft zich op 19, 20 en 21 januari 2018 zelf

(Geen toepassing artikel 6:22 Algemene wet bestuursrecht bij

dat haar medewerkers verbiedt een dergelijk verzoek aan de

meermaals telefonisch tot de piketjurist van de Afdeling

bewaring op onjuiste grondslag)

voorzieningenrechter door te zenden. In dit geval is de

gewend met de wens om een verzoek tot het treffen van een

om. De Dienst Justitiële Inrichtingen voert ook geen beleid

vreemdeling daarom ten onrechte de mogelijkheid onthouden

voorlopige voorziening in te dienen om haar voor vandaag

Samenvatting

om zich schriftelijk tot de voorzieningenrechter te wenden.

voorgenomen uitzetting naar Australië te voorkomen. De reden

Een maatregel van bewaring die op een onjuiste wettelijke

De staatssecretaris heeft toegezegd dat binnen de Dienst

daarvoor is dat haar advocaat niet bereid is dat verzoek namens

grondslag berust, kan naar zijn aard niet anders worden

Justitiële Inlichtingen een protocol zal worden opgesteld om

haar in te dienen. De vreemdeling heeft de piketjurist

hersteld dan door het opheffen van de betreffende maatregel

herhaling hiervan te voorkomen. De voorzieningenrechter

telefonisch gemeld dat de medewerkers van het detentie

van bewaring en de vreemdeling met toepassing van

acht met deze toezeggingen gewaarborgd dat ook voor
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vreemdelingen van wie op gezag van de staatssecretaris hun

er duidelijk geen spoedeisend belang is. Dat kan het geval

belangenafweging kan mede afhangen van het hiervoor

vrijheid is ontnomen of beperkt, in algemene zin de toegang

zijn als het door de rechtbank vernietigde besluit geen besluit

vermelde rechtmatigheidsoordeel van de voorzieningen

tot de bestuursrechter is verzekerd.

op bezwaar of op aanvraag genomen besluit is, zodat uit de

rechter. Bij die belangenafweging kan gewicht toekomen aan

enkele vernietiging daarvan niet volgt dat de staatssecretaris

de mogelijkheid dat uitvoering van de aangevallen uitspraak

Uitspraak van 8 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:798

opnieuw moet beslissen. Een spoedeisend belang kan,

een onevenredige inspanning vergt van de zijde van de

afhankelijk van de door de rechtbank gehanteerde

staatssecretaris, bijvoorbeeld als hem is opgedragen

(Aannemelijkheid verzending uitnodiging voor zitting door

vernietigingsgrond en de voor de staatssecretaris geldende

verstrekkend nader onderzoek te verrichten, of als die

rechtbank)

beslistermijn, aanwezig zijn als door de vernietiging van het

uitvoering tot gevolgen leidt die zich slechts bezwaarlijk laten

besluit op de staatssecretaris een verplichting rust opnieuw te

herstellen. Dat laatste is onder meer het geval als de

Samenvatting

beslissen. In dat geval vindt in de regel een voorlopige

aangevallen uitspraak de staatssecretaris geen andere keuze

In de aangevallen uitspraak is vermeld dat de vreemdeling en

rechtmatigheidsbeoordeling plaats van de aangevallen

laat dan een aanvraag in te willigen.

zijn gemachtigde zonder voorafgaande kennisgeving niet op

uitspraak en het daarmee vernietigde besluit, als de

de zitting van de rechtbank zijn verschenen. Nu niet is

voorlopige voorzieningprocedure zich daarvoor leent

Een latere vernietiging van die uitspraak leidt er dan toe dat

gebleken dat de uitnodiging voor die zitting daadwerkelijk

(vergelijk de uitspraak van 30 november 2007,

de grondslag van dat nadere besluit vervalt (vergelijk de

bij brief is verstuurd en uit de stukken niet blijkt dat de

ECLI:NL:RVS:2007:BB9465). De voorzieningenrechter

uitspraak van de Afdeling van 7 september 2017,

vreemdeling op andere wijze is uitgenodigd, moet het ervoor

hanteert bij die beoordeling vanaf vandaag, en anders dan

ECLI:NL:RVS:2017:2435). Dat heeft ook gevolgen voor al

worden gehouden dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

voorheen (vergelijk de uitspraak van 23 november 2017,

toegekende verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen.

zonder dat was voldaan aan het bepaalde in artikel 8:56 van

ECLI:NL:RVS:2017:3624), als maatstaf of aannemelijk is dat

De voorzieningenrechter ziet daarin, uit een oogpunt van

de Algemene wet bestuursrecht, waardoor de vreemdeling

de aangevallen uitspraak in hoger beroep zal worden

rechtszekerheid en gelet op het gesloten stelsel van toelating

niet de gelegenheid heeft gehad om zijn beroep ter zitting bij

vernietigd. Dat oordeel heeft een voorlopig karakter en is

in Nederland, een belang gelegen waar veel gewicht aan

de rechtbank toe te lichten.

niet bindend in de bodemprocedure. Bij zijn beoordeling of

toekomt. Bij de belangenafweging komt ook gewicht toe aan

het treffen van een voorlopige voorziening is aangewezen

het belang dat de vreemdeling heeft bij een nieuw besluit,

Uitspraak van 16 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:875

kan de voorzieningenrechter daarnaast de belangen van de

bijvoorbeeld om op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen

staatssecretaris en de vreemdeling betrekken. Bij die

over zijn verblijfsstatus in Nederland of gelet op de totale

(Herijking afdoeningswijze vovo-verzoeken staatssecretaris)

belangenafweging wordt het belang van de staatssecretaris om

duur van de procedure (vergelijk de uitspraak van 17 maart

niet met inachtneming van de aangevallen uitspraak opnieuw

2014, ECLI:NL:RVS:2014:4815). Het is aan partijen om het
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te hoeven beslissen voordat op het hoger beroep is beslist,

bestaan van dergelijke omstandigheden in een concrete zaak

De voorzieningenrechter wijst een verzoek om het treffen

afgewogen tegen het belang van de vreemdeling dat aan die

te stellen en aannemelijk te maken. De enkele mogelijkheid

van een voorlopige voorziening van de staatssecretaris af als

uitspraak uitvoering wordt gegeven. Het resultaat van deze

dat de staatssecretaris ingevolge paragraaf 4.1.3.2 van de
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Algemene wet bestuursrecht een dwangsom verbeurt als hij

verwacht en de staatssecretaris geen andere spoedeisende

niet tijdig gevolg geeft aan de opdracht van de rechtbank, is

omstandigheden heeft gesteld, is er, mede gelet op de

Uitspraak van 16 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:920

geen belang waar in de hiervoor vermelde belangenafweging

uitspraak van de voorzieningenrechter van vandaag,

(Vovo-verzoeken staatssecretaris: schorsing onverbindend

gewicht aan toekomt. Uit rechtsoverweging 4.1. volgt dat als

ECLI:NL:RVS:2018:875, op dit moment geen spoedeisend

verklaring)

uitgangspunt geldt dat de staatssecretaris een rechterlijke

belang dat het treffen van de verzochte voorziening

uitspraak uitvoert, ook als hij tegen die uitspraak hoger

rechtvaardigt.
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beroep heeft ingesteld. Daarmee verdraagt zich niet dat die

Het verzoek van het COa komt erop neer dat het de
voorzieningenrechter verzoekt de aangevallen uitspraak bij

niet-tijdig beslissen een dwangsom kan verbeuren. Ten slotte

Uitspraak van 16 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:923

wijst de voorzieningenrechter erop dat een vreemdeling

(Vovo-verzoek staatssecretaris: geen spoedeisend belang als

daarin de artikelen 5 en 7, aanhef en onder h, van de Rva

krachtens artikel 8:87, eerste en tweede lid, van de Algemene

staatssecretaris nog geen nieuw besluit hoeft te nemen)

2005 onverbindend zijn verklaard. Het COa heeft ter

uitvoering wordt opgeschort louter omdat hij bij het

wet bestuursrecht kan verzoeken een getroffen voorlopige

wijze van voorlopige voorziening te schorsen voor zover

onderbouwing van dit verzoek met name gewezen op de

voorziening te wijzigen of op te heffen als hij meent dat de
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aanzienlijke signaalwerking die van de aangevallen uitspraak

feiten en omstandigheden inmiddels zo zijn gewijzigd dat tot

De rechtbank heeft bepaald dat de termijn voor het nemen

kan uitgaan. De vreemdeling heeft zich in zijn schriftelijke

een andere afweging moet worden gekomen (vergelijk de

van een nieuw besluit op de aanvraag eerst een aanvang

uiteenzetting op het standpunt gesteld dat in die

uitspraak van 8 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1175).

neemt zes weken nadat de uitspraak gezag van gewijsde heeft

signaalwerking geen belang is gelegen om het verzoek toe te

gekregen, dat wil - zoals de rechtbank heeft overwogen -

wijzen.Volgens hem geldt ook in vreemdelingenzaken als

Uitspraak van 16 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:922

zeggen: binnen zes weken nadat de termijn om hoger beroep

uitgangspunt dat het instellen van hoger beroep geen

in te stellen ongebruikt is verstreken of, indien hoger beroep

schorsende werking heeft. Het COa heeft er belang bij dat

(Vovo-verzoek staatssecretaris: geen spoedeisend belang bij

wordt ingesteld, nadat op het hoger beroep is beslist. Nu de

het de artikelen 5 en 7, aanhef en onder h, van de Rva 2005

ruime beslistermijn)

staatssecretaris hoger beroep heeft ingesteld bestaat voor hem

kan toepassen, zolang nog niet vaststaat dat de aangevallen

derhalve nog geen verplichting om ter uitvoering van de

uitspraak in stand blijft. Dat belang ziet op alle gevallen

Samenvatting

uitspraak van de rechtbank een nieuw besluit te nemen. Nu

waarin het COa deze artikelen van toepassing acht. De

Mede gelet op artikel 42, eerste lid, van de Vreemdelingenwet

enig ander spoedeisend belang door de staatssecretaris niet is

vreemdeling heeft in zijn schriftelijke uiteenzetting slechts

2000, moet de staatssecretaris binnen zes maanden na de dag

gesteld, dient het verzoek, mede gelet op de uitspraak van de

een algemene, niet op zichzelf toegespitste reactie gegeven op

van verzending van de uitspraak van 6 februari 2018 een

voorzieningenrechter van vandaag, ECLI:NL:RVS:2018:875,

het verzoek van het COa, waarbij hij niet is ingegaan op zijn

nieuw besluit op de aanvraag nemen. Omdat voor afloop van

als kennelijk ongegrond te worden afgewezen.

eigen situatie of zijn persoonlijk belang. Onder deze

die termijn een uitspraak op het hoger beroep wordt

omstandigheden acht de voorzieningenrechter het belang van
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het COa dat de aangevallen uitspraak wordt geschorst groter

daarom krachtens de artikelen 6:12 en 7:1, eerste lid, aanhef

verdergaande toepassing naar analogie van de Algemene wet

dan het belang van de vreemdeling dat de aangevallen

en onder f, van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks

bestuursrecht geen plaats, zodat voormelde paragrafen 4.1.3.1

uitspraak niet wordt geschorst zolang niet op het hoger

beroep open. Bij het instellen van een beroep tegen het niet

en 4.1.3.2 in een geschil als het onderhavige niet in de

beroep is beslist.

tijdig reageren in voormelde zin zal aan de wettelijke

beoordeling kunnen worden betrokken.

vereisten van artikel 6:12 van de Algemene wet bestuursrecht

Uitspraak van 29 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1025

moeten zijn voldaan, waaronder de uit het vierde lid van dit
artikel voortvloeiende eis van het tijdig opkomen tegen het

Uitspraak van 24 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1402

(Dwangsom niet tijdig beslissen)

niet tijdig reageren. Wat dit laatste betreft geldt de invulling

(Proceskosten)

die de Afdeling in haar uitspraak van 28 januari 2015,
Samenvatting

ECLI:NL:RVS:2015:308, aan het ‘onredelijk laat’-criterium

Samenvatting

Verzoeken van de vreemdeling die ertoe strekken hem een

heeft gegeven.

Ook de kosten voor het geven van de nadere schriftelijke

voorziening op basis van het Programma Vreemdelingen te

uiteenzetting komen, hoewel het Besluit proceskosten

verstrekken, zijn geen verzoeken om een besluit te nemen.

Dit betekent evenwel niet in dat op voormelde verzoeken

bestuursrecht) met de daarbij behorende Bijlage niet voorziet

Dit betekent dat die verzoeken geen aanvragen zijn in de zin

het bepaalde met betrekking tot beslistermijnen in paragraaf

in de vergoeding van die kosten, voor vergoeding in

van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

4.1.3.1 en het verbeuren van een dwangsom in paragraaf

aanmerking, omdat de nadere schriftelijke uiteenzetting is

en dat het bepaalde met betrekking tot beslistermijnen en

4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht van

gegeven op het verzoek van de Afdeling. Anders dan de

dwangsommen bij niet tijdig beslissen in Afdeling 4.1.3 van

overeenkomstige toepassing is. Ook indien deze paragrafen

vreemdeling betoogt, moet voor het geven van de nadere

de Algemene wet bestuursrecht daarop niet ziet. De reactie

niet van overeenkomstige toepassing worden geacht, is met

schriftelijke uiteenzetting niet een heel, maar een half punt

op zodanige verzoeken is een feitelijke handeling van het

de gelijkstelling van het uitblijven van een rechtens relevante

worden toegekend (zie punt 3 van Bijlage A1 van het Besluit)

college in de zin van artikel 72, derde lid, van de

feitelijke handeling met een besluit een met voldoende

Vreemdelingenwet 2000. In het verlengde daarvan overweegt

waarborgen omgeven rechtsgang voorhanden. De Afdeling

de Afdeling thans het volgende.

wijst daarbij op Afdeling 8.2.4a van de Algemene wet

Uitspraak van 2 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1437

bestuursrecht, in het bijzonder de verplichting van de rechter

(Besluit)

Gezien het bepaalde in artikel 6:1 van de Algemene wet

om in zijn uitspraak een termijn van twee weken te stellen,

bestuursrecht moet het uitblijven van een reactie op zodanige

neergelegd in artikel 8:55d, eerste lid, van de Algemene wet

Samenvatting

verzoeken krachtens artikel 6:2, aanhef en onder b, van de

bestuursrecht, en daaraan een dwangsom, als bedoeld in

De brief van 3 maart 2015 bevat de mededeling dat X wordt

Algemene wet bestuursrecht uit een oogpunt van

artikel 8:55d, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

voorgedragen voor naturalisatie bij de Koning. Met die

rechtsbescherming worden gelijkgesteld met een besluit.

te verbinden. Gelet op deze rechterlijke dwangsomregeling is

mededeling is niet op het naturalisatieverzoek van X beslist.

Tegen het uitblijven van een reactie op die verzoeken stond

zonder een daarop toegespitste wetswijziging voor een

Die beslissing moest immers nog volgen. Dat volgt ook uit de
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mededeling in de brief van 3 maart 2015 dat X binnen twaalf

van de Algemene wet bestuursrecht is dat in strijd met die

poststuk van 16 mei 2018 is gezet. Bovendien komen beide

weken een beslissing op zijn naturalisatieverzoek kan

wet. Dit betekent dat de rechtbank terecht heeft overwogen

handtekeningen niet overeen met de handtekening van

verwachten. Mede gelet op hetgeen hierna wordt overwogen

dat de vreemdeling door het model M35-O in te vullen en

[naam] zoals die blijkt uit meerdere stukken die door de

bevat deze brief ook geen beslissing over het al dan niet

te ondertekenen een asielaanvraag heeft ingediend. Hiermee

advocaat zijn overgelegd. Net als bij de ontvangst van het

afzien van legesheffing. Dit betekent dat de brief van 3 maart

heeft namelijk een belanghebbende een verzoek gedaan aan

poststuk dat op 16 mei 2018 is bezorgd, is onduidelijk wie er

2015 niet op enig rechtsgevolg is gericht. De staatssecretaris

het bevoegde bestuursorgaan om een besluit te nemen. Dat

voor de ontvangst van de brief van 1 december 2017 heeft

betoogt dus terecht dat deze brief geen besluit is in de zin

hiermee het model M35-H zinledig wordt, zoals de

getekend. Dat betekent dat evenmin duidelijk is of deze

van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat

staatssecretaris betoogt, is geen relevant argument om het

persoon in het pand aan de [adres] te Amsterdam werkzaam

daartegen geen bezwaar open stond.

wettelijk systeem anders te duiden. De Afdeling heeft in de

is. Niet valt daarom uit te sluiten dat de brief van 1 december

sfeer van het procesrecht voor reguliere aanvragen hetzelfde

2017 niet op regelmatige wijze aan het adres van de advocaat

Uitspraak van 28 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2098

overwogen voor de betekenis van het kennisgevingsformulier,

is aangeboden. De advocaat heeft in dit geval dus aannemelijk

bedoeld in artikel 3.99a, eerste lid, van het Vreemdelingen

gemaakt dat redelijkerwijs kan worden betwijfeld dat het

(Aanvraag)

besluit 2000. De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van

poststuk op regelmatige wijze aan haar adres is aangeboden.

29 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:945.

Hoewel de rechtbank niet van deze nieuwe omstandigheden
op de hoogte kon zijn, betekent het voorgaande dat de

Samenvatting

recht voorzien in een stelsel dat regelt dat een verzoek van

Uitspraak van 29 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2865

een belanghebbende om een besluit te nemen een aanvraag

(Ontvankelijkheid)

De nationale wetgever heeft met de Algemene wet bestuurs

rechtbank het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft
verklaard.

zaken als de beslistermijn en rechtsbescherming en, gelet op

Samenvatting

Uitspraak van 3 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3933

artikel 44, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000, de

De advocaat betoogt terecht dat deze omstandigheden een

(Dwangsom niet tijdig beslissen)

ingangsdatum van de verblijfsvergunning gekoppeld. Artikel 37

ander licht kunnen werpen op de bezorging van voormelde

van de Vreemdelingenwet 2000 voorziet niet in een

brief van 1 december 2017, die volgens de gegevens van

Samenvatting

wettelijke grondslag voor afwijking van het begrip aanvraag.

PostNL op 5 december 2017 op het adres […] te Amsterdam

Gelet op artikel 7:14 van de Algemene wet bestuursrecht is

Ook is er geen ander wetsartikel dat daarin voorziet.Voor

is bezorgd. Ook voor dit poststuk is volgens de ‘Track &

paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht van

zover de staatssecretaris in de lagere regelgeving met het

Trace’-gegevens van PostNL getekend door [naam].

toepassing als de staatssecretaris niet tijdig beslist op een

model M35-O heeft beoogd voor de indiening van een

De handtekening die uit de gegevens van PostNL blijkt,

bezwaarschrift. In deze paragraaf is artikel 4:17 opgenomen.

tweede of volgende asielaanvraag regels te stellen die afwijken

gelijkt niet op de handtekening die bij ontvangst van het

Gelet op het zevende lid van deze bepaling is de staats

vormt. Aan het begrip aanvraag en het besluitbegrip zijn
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secretaris in totaal één dwangsom verschuldigd als twee of

Asiel

Uit de stukken kan niet worden afgeleid dat de huidige

meer belanghebbenden gezamenlijk een bezwaarschrift

situatie wezenlijk anders is dan de situatie die aan de orde
was in de uitspraak van de Afdeling van 20 juli 2016,

stukken II 2004/2005, 29 934, nr. 6, blz. 14 16). Die situatie

Uitspraak van 4 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2

doet zich in dit geval voor omdat de vreemdelingen

(Nog steeds geen uitzonderlijke situatie in Libië)

Over het aantal dodelijke slachtoffers in Libië als gevolg van

hebben ingediend waarop hij niet tijdig beslist (Kamer

gezamenlijk één bezwaarschrift hebben ingediend.
De rechtbank heeft dit niet onderkend.

ECLI:NL:RVS:2016:2124. De veiligheidssituatie blijft slecht.
de gewapende strijd zijn de stukken niet eenduidig. Daaruit

Samenvatting

kan echter niet worden afgeleid dat het aantal slachtoffers

De toetsing door de Afdeling of zich in een bepaald land of,

veel hoger is dan in 2015 en 2016. Het aantal ontheemden is

in voorkomend geval, een bepaald gebied, een uitzonderlijke

gedaald. Ter zitting kon geen eenduidige informatie worden

situatie voordoet, wijkt af van de door het Upper Tribunal

verschaft over de vraag hoe andere landen dan het Verenigd

verrichte toetsing (uitspraak van 28 juni 2017, [2017] UKUT

Koninkrijk de veiligheidssituatie in Libië beoordelen. De

00263 (IAC)). De Afdeling heeft in haar uitspraak van

staatssecretaris heeft zich gelet op het voorgaande terecht op

5 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3231, overwogen dat

het standpunt gesteld dat de algemene veiligheidssituatie in

de vraag wanneer zich een uitzonderlijke situatie voordoet

Libië, in het bijzonder in Tripoli, thans niet zodanig slecht is

door het Hof van Justitie beantwoord is in het arrest van

dat de vreemdeling reeds om die reden daarnaar niet kan

17 februari 2009, Elgafaji, punt 43; ECLI:EU:C:2009:94.

terugkeren. Hierbij is van belang dat de door partijen

De vraag of zich, in dit geval in Libië, een dergelijke

overgelegde stukken over de veiligheidssituatie in Libië geen

uitzonderlijke situatie voordoet, vergt geen nadere uitleg

wezenlijk ander beeld geven van de veiligheidssituatie daar,

door het Hof van het Unierecht, maar gaat uitsluitend over

dan uit voormelde uitspraak van de Afdeling van 20 juli 2016

de beoordeling van een feitelijke situatie, die is voorbehouden

naar voren komt.

aan de lidstaten (zie voormeld arrest van 17 februari 2009,
punt 43 en onder meer het arrest van het Hof van 30 maart

Weliswaar doet zich een bepaalde mate van willekeurig

2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punt 69;

geweld voor doordat milities gevechtsmethoden gebruiken

ECLI:EU:C:2006:208). Uit de stukken waar partijen een

die het risico op willekeurige burgerslachtoffers verhogen,

beroep op hebben gedaan komt het beeld naar voren dat de

maar dit maakt niet dat de situatie daarmee direct als

algemene veiligheidssituatie in Libië nog steeds zeer instabiel

uitzonderlijk in de zin van artikel 29, eerste lid, aanhef en

en onvoorspelbaar is. Alle partijen in het conflict maken zich

onder b, onderdeel 3, van de Vreemdelingenwet 2000 moet

schuldig aan mensenrechtenschendingen. Moorden,

worden aangemerkt. Er is geen sprake van een situatie waarbij

bomaanslagen en ontvoeringen vinden geregeld plaats.

een burger die in het geheel niet verbonden is met één van
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Uitspraak van 21 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:915

burgerslachtoffers vallen, en 30 van de 34 provincies te

in het bijzonder in Tripoli, een reëel risico loopt op een
bedreiging als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en

(Nog steeds geen uitzonderlijke situatie in Afghanistan)

burgerslachtoffers dat het gewapend conflict tot gevolg heeft,

de strijdende partijen louter door zijn aanwezigheid in Libië,

onder b, onderdeel 3, van de Vreemdelingenwet 2000. Ook

kampen hebben met interne ontheemding, is het aantal
mede gelet op het totale inwoneraantal van Afghanistan, niet

het afgenomen aantal ontheemden en de omstandigheid dat

Samenvatting

zo hoog is dat alleen al daardoor gesproken kan worden van

het aantal dodelijke slachtoffers niet lijkt te zijn toegenomen

De staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld

een uitzonderlijke situatie, als bedoeld in artikel 29, eerste lid,

dienen in dit verband te worden meegewogen. Hoewel de

dat de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan, in het

aanhef en onder b, onderdeel 3 van de Vreemdelingenwet

cijfers, zoals ook door partijen wordt erkend, niet compleet

bijzonder in Ghazni, nu niet zo slecht is dat de vreemdeling

2000. Hoewel de veiligheidssituatie in sommige provincies

zijn, kan daaruit wel worden afgeleid of de situatie anders is

reeds om die reden daarnaar niet kan terugkeren. Uit de

zorgelijker is dan in andere, is er in Afghanistan geen sprake

dan de situatie ten tijde van de uitspraak van de Afdeling van

stukken die door de Afdeling bij haar beoordeling zijn

van een situatie waarbij een burger die in het geheel niet

20 juli 2016. De omstandigheid dat de ons omringende

betrokken, blijkt dat sinds begin 2017 een verandering in het

verbonden is met één van de strijdende partijen louter door

landen de veiligheidssituatie daar verschillend beoordelen,

conflict is waar te nemen in de richting van langdurige

zijn aanwezigheid daar een reëel risico loopt op een

maakt, zoals de Afdeling in haar uitspraak van 20 juli 2016,

gewapende confrontaties tussen overheids- en anti-

bedreiging als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en

ECLI:NL:RVS:2016:2124 ook heeft overwogen, op zichzelf

overheidstroepen, in plaats van asymmetrische aanvallen.

onder b, onderdeel 3, van de Vreemdelingenwet 2000. Dat,

niet dat het standpunt van de staatssecretaris niet deugdelijk

Uit de stukken blijkt voorts dat de veiligheidssituatie

zoals ook door partijen wordt erkend, niet kan worden

is. Dat de Afdeling, anders dan het Upper Tribunal, van

zorgelijk is en in sommige provincies verder is verslechterd.

uitgesloten dat de cijfers niet compleet zijn, staat er niet aan

oordeel is dat zich in Libië, in het bijzonder in Tripoli, thans

Daaruit blijkt echter ook dat de regering is doorgegaan met

in de weg aan de hand van die informatie te beoordelen of

niet de uitzonderlijke situatie voordoet, betekent niet dat aan

de hervormingen op het gebied van veiligheid en dat sprake

de veiligheidssituatie uitzonderlijk in de zin van artikel 29,

andere omstandigheden dan de omstandigheden als vermeld

is van voortdurende inzet van de regeringsgroepen om

eerste lid, aanhef en onder b, onderdeel 3, van de

onder 5. en 5.1. geen betekenis toekomt. Die omstandig

burgerslachtoffers te beperken. Uit de stukken kan verder

Vreemdelingenwet 2000 is. De cijfers van verschillende

heden kunnen worden betrokken bij de toetsing aan

worden afgeleid dat met name sprake is van gewelddadige

bronnen wijken immers niet veel van elkaar af en uit deze

artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, onderdelen 1 en 2,

confrontaties tussen overheids- en anti-overheidstroepen, dan

bronnen komt een soortgelijk beeld naar voren van de

van de Vreemdelingenwet 2000. De grief slaagt.

wel van aanslagen die zijn ingegeven door het conflict dat ten

veiligheidssituatie in Afghanistan.

grondslag ligt aan de gewapende strijd en zijn gericht tegen
personen behorend tot specifieke groepen, zoals onder meer
religieuze leiders, burgers die de Afghaanse autoriteiten
steunen, burgers die voor de Afghaanse overheid werken en
de rechterlijke macht. Hoewel zich daarbij ook een bepaalde
mate van willekeurig geweld voordoet, waarbij nog steeds
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Uitspraak van 23 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1664

anders dan ten tijde van het hiervoor genoemde arrest Sufi

verwijderen kan niet worden aangemerkt als het betrachten

en Elmi, buiten Mogadishu afspeelt. Het geweld in de stad is

van terughoudendheid bij het uitdrukking geven aan een

(Nog steeds geen uitzonderlijke situatie in Mogadishu)

dan ook beperkt tot aanslagen door Al-Shabaab. Hierdoor

geloofsovertuiging, omdat die overtuiging ongeloofwaardig is

vallen er weliswaar ook veel burgerslachtoffers, meer dan in

(onder meer de uitspraak van de Afdeling van 24 april 2015,
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eerdere jaren, maar de aantallen zijn, zoals de staatssecretaris

ECLI:NL:RVS:2015:1336). Uit deze rechtspraak volgt dat

Uit de overgelegde stukken blijkt, zoals de rechtbank terecht

terecht heeft aangevoerd, afgezet tegen het aantal inwoners

van een vreemdeling wiens bekering ongeloofwaardig is

heeft overwogen en die de staatssecretaris heeft betrokken bij

van Mogadishu niet te vergelijken met het aantal

geacht, in beginsel kan worden gevergd dat hij op zijn

zijn standpunt, dat de algemene veiligheidssituatie in

burgerslachtoffers in vorenbedoeld arrest en zijn ook niet

lichaam geplaatste christelijke tatoeages bedekt en bedekt

Mogadishu in 2016 en 2017 is verslechterd ten opzichte van

dusdanig hoog dat geconcludeerd moet worden dat zich in

houdt. In deze zaak acht de Afdeling het echter niet

eerdere jaren. Er vinden meer incidenten plaats, voornamelijk

Mogadishu de uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 29,

aannemelijk dat de vreemdeling die tatoeage met kleding kan

aanslagen door Al-Shabaab, en de aanslagen zijn

eerste lid, aanhef en onder b, onderdeel 3, van de

bedekken en na terugkeer in Irak onder alle omstandigheden

grootschaliger en complexer geworden. Zij lijken echter nog

Vreemdelingenwet 2000 voordoet. Eveneens anders dan ten

bedekt kan houden, om zo het onder 5.1 aangenomen risico

steeds voornamelijk gericht tegen bepaalde groepen, met

tijde van vorenbedoeld arrest, zijn er thans geen ontheemden

te voorkomen. Dat geldt ook voor de eerst ter zitting bij de

willekeurige burgers als bijkomstige slachtoffers. Het aantal

die gevlucht zijn uit Mogadishu, maar trekken ontheemden

Afdeling door de staatssecretaris geopperde mogelijkheid dat

dodelijke burgerslachtoffers bij de incidenten nam wel toe.

uit de regio juist naar Mogadishu, waardoor de stad gelet op

de vreemdeling zijn tatoeage met, periodiek opnieuw aan te

In de eerste vijf maanden van 2017 waren er ongeveer

de stukken ongeveer 400.000 ontheemden telt. Dit duidt er

brengen, make-up maskeert.

evenveel burgerslachtoffers als in heel 2016, terwijl bij de

evenmin op dat zich daar een uitzonderlijke situatie voordoet.

aanslag op 14 oktober 2017 512 dodelijke slachtoffers en

De staatssecretaris heeft vervolgens gesteld dat van de
vreemdeling kan worden gevergd dat hij zijn tatoeage vóór

overwogen, de veiligheidssituatie is verslechterd, maakt op

Uitspraak van 31 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1803

zichzelf echter nog niet dat er zich in Mogadishu een

(Tatoeagezaken)

het niet in strijd met de grondrechten op lichamelijke

316 gewonden vielen. Dat, zoals de rechtbank heeft

uitzonderlijke situatie voordoet.Voor zijn standpunt, dat die

terugkeer verwijdert of aanpast.Volgens de staatssecretaris is
integriteit om dit van de vreemdeling te vergen, omdat hij

situatie zich in Mogadishu niet voordoet, heeft de

Samenvatting

zich zelf in die positie heeft gebracht. De staatsecretaris wijst

staatssecretaris terecht van belang geacht dat het geweld nog

De Afdeling heeft eerder overwogen dat van een vreemdeling

voorts op de uitspraak van de Afdeling van 24 april 2015, die

altijd voornamelijk gericht is op bepaalde doelwitten en dus

wiens gestelde bekering tot het christendom ongeloofwaardig

volgens hem kan worden doorgetrokken naar een

niet van willekeurige aard is. Dat Al-Shabaab terreinwinst

is bevonden, kan worden gevergd dat hij uitingen van dat

getatoeëerde vreemdeling wiens bekering ongeloofwaardig is

heeft geboekt, laat onverlet dat Mogadishu nog steeds tot op

geloof van internet verwijdert en verwijderd houdt om een

bevonden, en op een uitspraak van het Britse Upper Tier

zekere hoogte onder de controle van het Somalische leger

eventueel risico bij terugkeer te voorkomen. Dat van een

Tribunal van 8 april 2016, AA/05251/2015. De Afdeling stelt

staat, zodat het daadwerkelijke gewapende conflict zich,

vreemdeling gevergd wordt dergelijke geloofsuitingen te

voorop dat het aan de staatssecretaris, als nationale
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beslissingsautoriteit, is om een besluit op een asielaanvraag te

onderwijs en sociale voorzieningen, (zie de beslissing

betoogt, mag van de vreemdelingen worden verwacht dat zij

nemen, en dat besluit van een deugdelijke motivering te

Mohammed Hassan, punt 179, en de beslissing E.T. en N.T.,

in Italië zelf de rechten die voortvloeien uit hun status

voorzien. De enkele stelling dat het niet in strijd is met

punt 26). Het enkele feit dat een persoon terugkeert naar een

effectueren. Gesteld noch gebleken is dat de vreemdelingen

artikel 11 van de Grondwet, artikel 8 van het EVRM en

lidstaat waar zijn economische positie slechter zal zijn dan in

zich tot de hogere autoriteiten in Italië hebben gewend,

artikelen 3 en 7 van het EU Handvest om van een

de lidstaat waar hij thans verblijft, is niet voldoende om te

zodat niet kan worden geconcludeerd dat de Italiaanse

vreemdeling te vergen dat hij op zijn lichaam aangebrachte

oordelen dat artikel 3 van het EVRM in dat geval zal worden

autoriteiten de vreemdelingen niet willen of kunnen helpen.

tatoeages verwijdert of aanpast, omdat die vreemdeling

geschonden. Artikel 3 van het EVRM verplicht in zijn

De staatssecretaris heeft zich daarom terecht op het standpunt

zichzelf in een dergelijke positie heeft gebracht, is niet als een

algemeenheid de lidstaten ook niet te waarborgen dat

gesteld dat de vreemdelingen niet aannemelijk hebben

dergelijke motivering te beschouwen. Anders dan de

eenieder binnen de jurisdictie van een lidstaat onderdak heeft

gemaakt dat zij bij terugkeer naar Italië in een situatie in

staatssecretaris stelt, bieden de uitspraken van de Afdeling van

of financiële ondersteuning ontvangt waarmee een bepaalde

strijd met artikel 3 van het EVRM terecht zullen komen.

24 april 2015 en van het Britse Upper Tier Tribunal van

levensstandaard kan worden gewaarborgd (zie de beslissing

8 april 2016 geen steun voor zijn standpunt dat van een

Mohammed Hussein, punt 70-71 en de beslissing

vreemdeling kan worden gevergd dat hij op zijn lichaam

Mohammed Hassan, punt 179-180). Echter, indien een

Uitspraak van 12 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1975

aangebrachte tatoeages verwijdert of aanpast. In beide

persoon, die volledig afhankelijk is van steun van de staat, te

(Toetsingsvolgorde beoordeling asielaanvragen en

uitspraken is immers geen oordeel gegeven over de

maken heeft met “official indifference in a situation of serious

doortoetsen)

verenigbaarheid van die actie met de grondrechten op

deprivation or want incompatible with human dignity”, is

lichamelijke integriteit.

alsnog sprake van schending van artikel 3 van het EVRM
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(zie de beslissing E.T. en N.T., punt 23). De situatie in Italië

In zijn enige grief klaagt de staatssecretaris terecht dat de

Uitspraak van 30 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1794

voor statushouders is, zoals de staatssecretaris terecht betoogt,

rechtbank hiermee voorbij gaat aan de toetsingsvolgorde

echter niet zo slecht dat sprake is van extreme armoede of

voor de beoordeling van asielaanvragen. Ingevolge de

(Toetsingskader 3 EVRM bij statushouders; Italiaanse

ontberingen van eerste levensbehoeften en rechteloosheid

artikelen 3.6a, eerste lid, en 6.1e, eerste lid, van het

statushouders)

waartegenover de Italiaanse autoriteiten onverschillig zouden

Vreemdelingenbesluit 2000 beoordeelt de staatssecretaris

staan. Zoals de staatssecretaris in zijn brief van 6 november

eerst of een vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor
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2017 heeft uiteengezet, hebben de Italiaanse autoriteiten

bepaalde tijd wordt verleend. Als de staatssecretaris deze

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de situatie van

bijvoorbeeld in 2016 maatregelen genomen om de toegang

vergunning niet verleent, beoordeelt hij daarna ambtshalve of

asielzoekers, een kwetsbare groep die speciale bescherming

tot huisvesting voor statushouders te bevorderen. Ook het

de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor

behoeft, niet te vergelijken is met die van statushouders, die

persoonlijk relaas van de vreemdelingen biedt geen

bepaalde tijd wordt verleend. Gaat de staatssecretaris hiertoe

dezelfde rechten hebben als Italiaanse staatsburgers op het

aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten hen

evenmin over, dan beoordeelt hij ambtshalve of de

gebied van werk, gezondheidszorg, sociale huisvesting,

niet kunnen of willen helpen. Zoals de staatssecretaris terecht

vreemdeling in aanmerking komt voor uitstel van vertrek

32

op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000.

rapport opgenomen conclusie over het vermogen van een

consistent te verklaren, niet mede is gebaseerd op de aanname

De staatssecretaris heeft de aanvragen van de vreemdelingen

vreemdeling om compleet, coherent en consistent te

dat de gebeurtenissen waardoor de vreemdeling stelt

afgewezen krachtens artikel 31 van de Vreemdelingenwet

verklaren, geen waarde toekomt reeds wegens het tijdsverloop

psychische problemen te hebben gekregen, daadwerkelijk

2000 in samenhang met artikel 30b, eerste lid, aanhef en

tussen de gehouden gehoren en het moment waarop het

hebben plaatsgevonden. Als de staatssecretaris geen medisch

onder b, van de Vreemdelingenwet 2000. Gelet hierop had de

iMMO het onderzoek heeft verricht. De aanleiding voor deze

deskundige inschakelt, en de in het iMMO rapport

rechtbank eerst de weigering van de staatssecretaris om de

wijziging is dat het iMMO heeft toegelicht dat conclusies

neergelegde conclusie aldus niet bestrijdt, maar het relaas toch

vreemdelingen een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde

over het bestaan van beperkingen ten tijde van de gehoren

ongeloofwaardig acht, zal hij nader moeten motiveren

tijd te verlenen, moeten toetsen, alvorens de weigering om de

uitsluitend worden gebaseerd op medische informatie uit de

waarom dit volgens hem het geval is.

vreemdelingen ambtshalve een verblijfsvergunning regulier

periode van die gehoren, wat ook volgt uit de leeswijzer bij

voor bepaalde tijd te verlenen, te toetsen. Anders dan de

rapporten van het iMMO. De staatssecretaris heeft ter zitting

vreemdelingen in hun schriftelijke uiteenzetting betogen, kan

desgevraagd ook erkend dat het in beginsel mogelijk is om

Uitspraak van 17 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2368

uit rechtsoverweging 4.1. van de aangevallen uitspraak niet

achteraf vast te stellen of een vreemdeling in het verleden

(Intrekking verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd)

worden afgeleid dat de rechtbank al, impliciet, had

kampte met medische problematiek. Als in het iMMO-

beoordeeld of zij voor een verblijfsvergunning asiel voor

rapport op concludente en inzichtelijke wijze is gesteld dat de

Samenvatting

bepaalde tijd in aanmerking komen.

psychische problematiek van de vreemdeling ten tijde van de

Zoals volgt uit de uitspraak van 2 juni 2016,

gehoren zeer waarschijnlijk of zeker interfereerde met zijn

ECLI:NL:RVS:2016:1550, valt in het systeem van de

Uitspraak van 27 juni 2018,

vermogen om consistent en coherent te verklaren, kan de

Vreemdelingenwet 2000 de verlening van een verblijfs

ECLI:NL:RVS:2018:2084

staatssecretaris hieraan niet voorbijgaan zonder zelf een

vergunning asiel voor bepaalde tijd krachtens artikel 29,

(Wijziging rechtspraak over iMMO-rapporten wat betreft

medisch deskundige te raadplegen. Daartoe is wel vereist dat

eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000

kunnen verklaren)

uit het iMMO-rapport blijkt op welke wijze de mate van

samen met de verlening van de vluchtelingenstatus.Voorts

waarschijnlijkheid dat de vreemdeling niet in staat was

volgt uit die uitspraak, dat als een vreemdeling is toegelaten

Samenvatting

consistent te verklaren, is vastgesteld. Het iMMO-rapport

als vluchteling en die toelating bij de inwerkingtreding van

Als een vreemdeling in de bestuurlijke fase, dan wel binnen de

moet daartoe vermelden welke medische gegevens uit de

de Vreemdelingenwet 2000 krachtens artikel 115, zevende lid,

grenzen van de goede procesorde in de beroepsfase, een

periode van de gehoren zijn betrokken en of het onderzoeks

van rechtswege is aangemerkt als verblijfsvergunning asiel

iMMO-rapport heeft ingebracht dat zorgvuldig tot stand is

formulier van de FMMU daar deel van uitmaakte.Verder

voor onbepaalde tijd, die verblijfsvergunning eveneens

gekomen en dat naar inhoud inzichtelijk en concludent is,

moet uit het iMMO-rapport blijken op welke onderdelen van

samenvalt met de vluchtelingenstatus. Dit brengt met zich dat

moet de staatssecretaris de conclusie uit dit rapport betrekken

het asielrelaas de beperking van het vermogen om consistent

als die verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd

bij zijn beoordeling. De Afdeling zal de staatssecretaris niet

en coherent te verklaren, invloed heeft gehad.Voorts is vereist

wordt ingetrokken, tevens de vluchtelingenstatus wordt

langer volgen in zijn standpunt dat aan de in een iMMO

dat uit het rapport blijkt dat de conclusie over het vermogen

ingetrokken en artikel 14 van de Kwalificatierichtlijn dus van
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toepassing is. Tot slot volgt uit die uitspraak dat voor de

asiel voor bepaalde tijd krachtens artikel 29, eerste lid, aanhef

loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het

intrekking van de vluchtelingenstatus krachtens artikel 14,

en onder a of b, van de Vreemdelingenwet 2000. Hij was als

EVRM, maakt het vorenstaande niet anders. Zoals de

vierde lid, aanhef en onder b, van de Kwalificatierichtlijn,

nareiziger in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor

staatssecretaris onder verwijzing naar de uitspraak van de

vereist is dat de desbetreffende vreemdeling door zijn

bepaalde tijd krachtens artikel 29, eerste lid, aanhef en

Afdeling van 23 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9618,

persoonlijke gedrag een werkelijke, actuele en voldoende

onder f, van de Vreemdelingenwet 2000 (nu: artikel 29,

terecht heeft aangevoerd, staat die beoordeling los van de

ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van

tweede lid). Omdat uitsluitend op grond van artikel 29, eerste

rechtmatigheid van de intrekking van de nu bestreden

de samenleving aantast. In dat geval is dus het unierechtelijke

lid, aanhef en onder a of b, van de Vreemdelingenwet 2000

verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Die

openbare-ordebegrip van toepassing. Dit is niet anders als een

internationale bescherming volgens de Kwalificatierichtlijn

beoordeling kan er hooguit toe leiden dat opnieuw een

vreemdeling de subsidiaire beschermingsstatus heeft.

wordt geboden, heeft de vreemdeling met de aan hem

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd moet worden

verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde en

verleend (zie de uitspraken van de Afdeling van 25 april 2013,

Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, valt de verlening

onbepaalde tijd dus niet de vluchtelingenstatus of subsidiaire

ECLI:NL:RVS:2013:BZ9020 en 10 januari 2018,

van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd krachtens

beschermingsstatus verkregen (zie ook de uitspraak van de

ECLI:NL:RVS:2018:66). Bovendien gaat artikel 19 van de

artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Afdeling van 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1733 en

Kwalificatierichtlijn over de intrekking van de subsidiaire

Vreemdelingenwet 2000 in het systeem van die wet samen

vergelijk de uitspraken van de Afdeling van 12 maart 2008,

beschermingsstatus. Dat artikel, en het daarin neergelegde

met de verlening van de subsidiaire beschermingsstatus.

ECLI:NL:RVS:2008:BC7140, en 14 juni 2013,

Unierechtelijke openbare-ordebegrip, is uiteraard niet van

De intrekking van die vergunning brengt daarom ook de

ECLI:NL:RVS:2013:3244).

toepassing als, zoals in dit geval, nog moet worden beoordeeld

intrekking van die status met zich, zodat artikel 19 van de

of een vreemdeling die subsidiaire bescherming nodig heeft

Kwalificatierichtlijn van toepassing is. Zoals de staatssecretaris

Anders dan in de hiervoor vermelde gevallen, vallen de

terecht aanvoert, valt de verblijfsvergunning asiel voor

verblijfstitel en vluchtelingenstatus of subsidiaire

onbepaalde tijd samen met de vluchtelingenstatus of

beschermingsstatus in dit geval dus niet samen. De intrekking

subsidiaire beschermingsstatus als die vergunning krachtens

van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd valt dus

Uitspraak van 17 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2458

artikelen 33 en 34 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend

evenmin samen met de intrekking van de vluchtelingenstatus

(Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd)

omdat een vreemdeling onder meer vijf jaren achtereen

of subsidiaire beschermingsstatus, zodat artikel 14, vierde lid,

volgend rechtmatig verblijf op basis van de verblijfs

of artikel 19, derde lid, van de Kwalificatierichtlijn, en
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vergunning asiel voor bepaalde tijd krachtens artikel 29,

daarmee het daarin neergelegde unierechtelijke openbare

In deze zaak is de vreemdeling in 1998 toegelaten als

eerste lid, aanhef en onder a of b, van de Vreemdelingenwet

ordebegrip, niet van toepassing is. Dat, zoals de rechtbank

vluchteling, nadat hij zijn vader, die al was toegelaten als

2000 heeft gehad. In deze zaak heeft de vreemdeling de

heeft overwogen, de staatssecretaris bij de intrekking van de

vluchteling, was nagereisd. Nu die toelating bij de

verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd niet verkregen

verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ook heeft

inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 van

na rechtmatig verblijf op basis van een verblijfsvergunning

beoordeeld of de vreemdeling bij terugkeer een reëel risico

rechtswege is aangemerkt als een verblijfsvergunning asiel
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en hem die status dus nog niet is toegekend.

voor onbepaalde tijd, is die verblijfsvergunning rechtstreeks op

De staatssecretaris heeft in het besluit, voorafgaand aan de

De wetgever ging er immers van uit dat de verblijfs

grond van de vluchtelingenstatus verleend. De intrekking van

motivering van de intrekking van de verblijfsvergunning asiel

vergunning asiel voor onbepaalde tijd een nationale verblijfs

die vergunning heeft daarom tot gevolg dat ook de

voor onbepaalde tijd om redenen van openbare orde,

titel is (zie Kamerstukken II 2006/07, 30 925, nr. 3, blz. 5).

vluchtelingenstatus wordt ingetrokken, zodat artikel 14 van de

gemotiveerd waarom de vreemdeling, gelet op artikel 11,

Kwalificatierichtlijn van toepassing is. In geschil is of

eerste lid, aanhef en onder e, van de Kwalificatierichtlijn, niet

Zoals volgt uit de genoemde uitspraak van 2 juni 2016, en is

artikel 14, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kwalificatie

langer als vluchteling kan worden aangemerkt. Hij heeft

overwogen in de uitspraak van de Afdeling van 17 juni 2016,

richtlijn en daarmee het unierechtelijke openbare ordebegrip

daarmee beoogd de vluchtelingenstatus van de vreemdeling in

ECLI:NL:RVS:2016:1779, is de intrekking van de

van toepassing is, zoals de rechtbank heeft overwogen en of de

te trekken krachtens artikel 14, eerste lid, van de

verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, als die

vluchtelingenstatus op een andere grondslag is en kon worden

Kwalificatierichtlijn, en dus niet, zoals in de zaak die heeft

samenvalt met de vluchtelingenstatus, echter niet louter

ingetrokken, zoals de staatssecretaris betoogt. Uit artikel 14

geleid tot de hiervoor genoemde uitspraak van 2 juni 2016,

nationaalrechtelijk van aard. De Vreemdelingenwet 2000

van de Kwalificatierichtlijn volgt dat de vluchtelingenstatus

ECLI:NL:RVS:2016:1550, krachtens het vierde lid, aanhef en

maakt immers geen duidelijk onderscheid tussen de

niet alleen kan worden ingetrokken als een vreemdeling een

onder b. De vraag is echter of die intrekkingsgrond ook in het

vluchtelingenstatus en de verblijfstitel en regelt de intrekking

gevaar is voor de openbare orde. Zo zijn lidstaten ingevolge

nationale recht is geïmplementeerd. De rechtbank heeft

van die status, waaraan de voordelen van Hoofdstuk VII van

het eerste lid verplicht de vluchtelingenstatus in te trekken als

hiertoe van belang geacht dat, gelet op artikel 35 van de

de Kwalificatierichtlijn zijn verbonden (zie de uitspraak van

een verzoek om internationale bescherming is ingediend na

Vreemdelingenwet 2000, aan de intrekking van de

de Afdeling van 9 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1253), niet

inwerkingtreding van de oude Kwalificatierichtlijn en een

verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd niet ten

apart. De intrekking van de nationale verblijfstitel kan daarom

vreemdeling volgens de criteria van artikel 11 geen

grondslag kan worden gelegd dat een vreemdeling niet langer

pas aan de orde komen als ook de vluchtelingenstatus wordt

vluchteling meer is. Dit is gelet op artikel 11, eerste lid, aanhef

als vluchteling kan worden aangemerkt. De gronden om een

ingetrokken.Voor de intrekking van een vluchtelingenstatus

en onder e, van de Kwalificatierichtlijn bijvoorbeeld het geval

vluchtelingenstatus krachtens artikel 14 van de

moet sprake zijn van een grond genoemd in artikel 14 van de

als de omstandigheden in verband waarmee een vreemdeling

Kwalificatierichtlijn in te trekken, zijn geïmplementeerd in

Kwalificatierichtlijn, zoals, in dit geval, de grond dat een

als vluchteling werd erkend, hebben opgehouden te bestaan,

artikel 32 van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.105d

vreemdeling niet langer vluchteling is. Weliswaar is die

zodat hij niet langer kan weigeren zich onder de bescherming

van het Vreemdelingenbesluit 2000. De intrekkingsgronden in

intrekkingsgrond geïmplementeerd in artikel 32 van de

te stellen van het land van zijn nationaliteit.

artikel 14 van de Kwalificatierichtlijn zijn door de wetgever

Vreemdelingenwet 2000, maar dat artikel heeft betrekking op

bewust slechts in die artikelen over de verblijfsvergunning

vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfs

asiel voor bepaalde tijd geïmplementeerd en dus niet in

vergunning asiel voor bepaalde tijd. De vreemdeling is in het

artikel 35 van de Vreemdelingenwet 2000, dat de intrekking

bezit van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.

van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd regelt.

Nu die vergunning in het systeem van de Vreemdelingen
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wet 2000, zoals volgt uit de uitspraak van 2 juni 2016,

vreemdeling, gezien het unierechtelijke openbare-ordebegrip,

hij zich terecht op het standpunt gesteld dat nu het vonnis

samenvalt met de vluchtelingenstatus, regelt artikel 35 van de

een gevaar is voor de openbare orde. Een dergelijk standpunt

verband houdt met de eerder ongeloofwaardige geachte

Vreemdelingenwet 2000 de intrekking van zowel die

heeft hij nu niet ingenomen. Het vorenstaande is niet anders,

problemen en de vreemdelingen de authenticiteit ervan niet

verblijfstitel als de vluchtelingenstatus. Het niet langer zijn

als een vreemdeling niet een vluchtelingenstatus heeft, maar

hebben aangetoond, het vonnis geen nieuw element of

van vluchteling staat, zoals de rechtbank terecht van belang

een subsidiaire beschermingsstatus (zie de uitspraak van

bevinding is (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van

heeft geacht, niet als intrekkingsgrond in artikel 35 van de

vandaag, ECLI:NL:RVS:2018:2368).

2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3804).

Gezien de huidige systematiek en tekst van de

Uitspraak van 17 juli 2018
ECLI:NL:RVS:2018:2394

Uitspraak van 19 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2473

Vreemdelingenwet 2000, is het dan ook niet mogelijk om,

(Document is geen nieuw element of nieuwe bevinding als

(Document is geen nieuw element of nieuwe bevinding als

zoals de staatssecretaris heeft betoogd, éérst de

vreemdeling authenticiteit niet heeft aangetoond)

vreemdeling authenticiteit niet heeft aangetoond, maar

Vreemdelingenwet 2000.

vluchtelingenstatus van een vreemdeling in te trekken omdat

staatssecretaris handelt wel onzorgvuldig als hij resultaten van

hij geen vluchteling meer is, en vervolgens diens verblijfs

Samenvatting

zijn onderzoek naar authenticiteit pas bij besluit aan

vergunning asiel voor onbepaalde tijd in te trekken omdat

In het door de vreemdeling overgelegde deskundigenrapport

vreemdeling kenbaar maakt)

een vreemdeling naar nationaal recht een gevaar is voor de

staat dat het vonnis geen evidente grammaticale,

openbare orde. De intrekkingsgrond is niet duidelijk

orthografische of logische fouten bevat en dat de
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geïmplementeerd voor wat betreft vreemdelingen die in het

verwijzingen naar strafbepalingen aansluiten bij de tekst van

Om als nieuw element of nieuwe bevinding te kunnen

bezit zijn van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde

het vonnis. Hierin staat echter ook dat geen forensische

worden aangemerkt, moet de authenticiteit van een

tijd en zoals volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van

analyse heeft plaatsgevonden. Een oordeel over de

document vaststaan. Het is aan de vreemdeling is om die

8 oktober 1987 Kolpinghuis, ECLI:EU:C:1987:431, mag een

authenticiteit, of een verificatie van de inhoudelijke juistheid,

authenticiteit te staven (zie uitspraak van 17 juli 2018,

nationale overheid zich niet ten laste van een particulier op

wordt niet gegeven. Zoals de staatssecretaris terecht aanvoert,

ECLI:NL:RVS:2018:2394). Zoals de Afdeling heeft

een bepaling van een richtlijn beroepen, waarbij de

en ook is neergelegd in het weerwoord van Bureau

overwogen in haar uitspraak van 28 juni 2018,

noodzakelijke omzetting in nationaal recht nog niet heeft

Documenten, heeft de deskundige met dit rapport dus geen

ECLI:NL:RVS:2018:2098, is sprake van een opvolgende

plaatsgevonden (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van

oordeel gegeven over de authenticiteit van het vonnis.

asielaanvraag als het kennisgevingsformulier model M 35-O

25 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX0050). Uiteraard laat

De vreemdeling heeft de authenticiteit niet anderszins

wordt ingevuld en ondertekend. De vreemdeling heeft zelf

het vorenstaande onverlet dat de staatssecretaris wél, zoals ook

aangetoond. De staatssecretaris heeft zich terecht op het

het moment kunnen bepalen waarop zij op deze wijze een

volgt uit de uitspraak van 2 juni 2016, aan de intrekking van

standpunt gesteld dat het op de weg van een vreemdeling ligt

opvolgende asielaanvraag indient. Zij heeft dus de

de vluchtelingenstatus en de verblijfsvergunning asiel voor

om de authenticiteit van een aan een opvolgende aanvraag

mogelijkheid gehad om hiermee te wachten totdat zij in het

onbepaalde tijd ten grondslag kan leggen dat een

ten grondslag gelegd document aan te tonen. Eveneens heeft

bezit was van een deskundigenrapport. De staatssecretaris
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Uitspraak van 24 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2815

ernstige schade. De jurisprudentie van het Hof van Justitie

van de aanvraag voldoende gelegenheid heeft gehad om ter
staving van de authenticiteit van de oproep een deskundigen

(3 EVRM ≠ (altijd) ernstige schade als bedoeld in artikel

het EVRM lopen op dat punt immers uiteen, omdat volgens

rapport te laten opstellen. Dit neemt niet weg dat de

29-1-b van de Vreemdelingenwet 2000)

het Hof van Justitie ernstige schade altijd moet voortvloeien

klaagt daarom terecht dat de vreemdeling vóór het indienen

staatssecretaris de vreemdeling na het indienen van haar

over ernstige schade en die van het EHRM over artikel 3 van

uit gedragingen van derden en daarom bijvoorbeeld een

opvolgende asielaanvraag op 23 februari 2017 is

Samenvatting

medische situatie in beginsel niet kan leiden tot ernstige

tegemoetgekomen in de op haar rustende bewijslast, door

Uit het arrest M’Bodj volgt dat de subsidiaire beschermings

schade als bedoeld in de Kwalificatierichtlijn.

Bureau Documenten te laten onderzoeken of de oproep

status alleen kan worden verleend als een vreemdeling een

De staatssecretaris heeft de doelen die de Raad voor de

authentiek is. De staatssecretaris heeft niet toegelicht welk

reëel risico loopt op ernstige schade als bedoeld in artikel 15

Kinderbescherming heeft opgesteld bij het opleggen van een

belang ermee is gediend dat hij de onderzoeksbevindingen

van de Kwalificatierichtlijn. Dit betekent dat de staatssecretaris

kinderbeschermingsmaatregel, terecht niet betrokken bij de

van Bureau Documenten, die vanaf 26 april 2017 beschikbaar

geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd krachtens

beoordeling van de asielaanvragen van Lili en Howick. Deze

waren, pas heeft bekendgemaakt bij de uitreiking van het

artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de

doelen gaan namelijk over het wegnemen van zorgen over de

voornemen op 6 juli 2017. Door deze bevindingen pas op dat

Vreemdelingenwet 2000 kan verlenen, als een vreemdeling

ontwikkelingsomgeving van de kinderen. De vraag of deze

moment bekend te maken heeft de vreemdeling vóór het

niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een reëel risico loopt

doelen kunnen worden behaald, houdt geen verband met de

besluit slechts vier dagen de tijd gehad om een deskundige in

op voormelde ernstige schade. Ernstige schade moet daarnaast

redenen waarom de staatssecretaris een asielvergunning kan

te schakelen om de bevindingen van Bureau Documenten te

volgens artikel 6 van de Kwalificatierichtlijn worden

verlenen.Voorts is de Afdeling van oordeel dat artikel 3 van

betwisten. Onder deze omstandigheden heeft de rechtbank

veroorzaakt door één van de ‘actoren’ van ernstige schade,

het EVRM en de rechten van het kind zich niet verzetten

terecht overwogen dat de staatssecretaris heeft gehandeld in

namelijk de staat, partijen of organisaties die de staat

tegen uitzetting van Lili en Howick naar Armenië. De situatie

strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat

beheersen of niet-overheidsactoren waartegen de staat of deze

waarin zij bij terugkeer in Armenië zullen terechtkomen is

de staatssecretaris de vreemdeling is tegemoetgekomen in haar

partijen geen bescherming kunnen of willen bieden. Dit

namelijk niet ernstig genoeg om een schending van artikel 3

bewijslast, maakt dit niet anders. Dat neemt immers niet weg

betekent dat niet elke schending van artikel 3 van het EVRM

van het EVRM aan te nemen. Ook doet de staatssecretaris

dat de staatssecretaris het besluit krachtens artikel 3:2 van de

kan leiden tot verlening van de subsidiaire beschermingsstatus.

alles wat in redelijkheid van hem kan worden verwacht om de

Algemene wet bestuursrecht zorgvuldig moet voorbereiden.

Dat artikel 3 van het EVRM, zoals het EHRM dat in zijn

uitzetting van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen

rechtspraak heeft uitgelegd, zich ook onder bepaalde zeer

en hen niet aan hun lot over te laten.

uitzonderlijke omstandigheden verzet tegen uitzetting
- bijvoorbeeld wanneer een vreemdeling aan een ernstige
fysieke of psychische ziekte lijdt of bij dwingende humanitaire
omstandigheden - maakt niet dat de vreemdeling daarmee
aannemelijk heeft gemaakt dat hij een reëel risico loopt op
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Uitspraak van 1 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3171

Uitspraak van 2 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3582

Uitspraak van 21 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3735

(Houder van een afhankelijke asielvergunning heeft proces

(Houder van een verblijfsvergunning regulier heeft proces

(Verwesterde vrouwen)

belang bij vraag of hij recht heeft op onafhankelijke

belang bij doorprocederen over een verblijfsvergunning asiel)

vergunning)

Samenvatting
Samenvatting

Het feit dat een vrouwelijke vreemdeling in Nederland

Samenvatting

De Afdeling is anders dan voorheen van oordeel dat een

gebruikmaakt van de rechten en vrijheden die zij hier heeft

Bij het besluit van 5 april 2017 is aan de moeder van de

vreemdeling moet kunnen procederen over de weigering om

door zich op een bepaalde manier te gedragen is op zichzelf

vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te

geen godsdienstige of politieke overtuiging die door het

als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, van de

verlenen als hem al een verblijfsvergunning regulier voor

vluchtelingenrecht wordt beschermd. Ook zijn vrouwen met

Vreemdelingenwet 2000 verleend. Aan de vreemdeling is een

bepaalde tijd is verleend. De vaste rechtspraak van de Afdeling

een in Nederland ontwikkelde westerse levensstijl geen

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in

over procesbelang over de band van het oude artikel 30,

specifieke sociale groep waarvan alle leden beschermd

artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van de

eerste lid, aanhef en onder b, en het tweede lid, van de

moeten worden. Dat vrouwen in Nederland in meer vrijheid

Vreemdelingenwet 2000 verleend. In beroep heeft de

Vreemdelingenwet 2000 is niet langer passend in de huidige

kunnen leven dan in landen van herkomst is geen reden hun

vreemdeling betoogd dat hem ten onrechte geen

Vreemdelingenwet 2000.Voor de Afdeling is redengevend dat

een asielvergunning te verlenen. Daarvoor is het

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in

uit de geschiedenis van de totstandkoming van het gewijzigde

vluchtelingenrecht niet bedoeld. In grote delen van de wereld

artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 is

artikel 30a, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000

kijkt men immers anders aan tegen vrouwenrechten en de

verleend. De vreemdeling komt door verlening van de door

(Kamerstukken II 2014/2015, 34 088, nr. 3, blz. 9 en nr. 6

vraag of vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen.Vrouwen

hem gewenste verblijfsvergunning in een gunstiger positie

blz. 11) de nadrukkelijke wens van de wetgever blijkt om in

kunnen wél in aanmerking komen voor een asielvergunning

doordat dit verblijfsrecht niet afhankelijk is van dat van zijn

de Vreemdelingenwet 2000, uit oogpunt van efficiency en

als zij aannemelijk maken dat aan hun westerse levensstijl een

moeder. Daarmee is procesbelang in beginsel gegeven.

om onduidelijkheid over de implementatie van Unierecht te

godsdienstige of politieke overtuiging ten grondslag ligt.

voorkomen, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de systematiek

Een vreemdeling moet aannemelijk maken dat zij zo’n

van de Procedurerichtlijn. De Procedurerichtlijn biedt niet,

overtuiging heeft. Daarna moet de staatssecretaris de

buiten genoemd artikel 33 om, de mogelijkheid om

verklaringen van een vreemdeling bij een asielaanvraag goed

asielaanvragen niet-ontvankelijk te verklaren of om andere

onderzoeken. Als blijkt dat een vreemdeling alleen een

reden niet te behandelen, omdat een vreemdeling al

westerse levensstijl heeft, zonder een godsdienstige of een

rechtmatig verblijf heeft op gronden die geen verband

politieke overtuiging, dan mag van die vreemdeling worden

houden met de behoefte aan internationale bescherming.

verwacht dat zij terugkeert naar het land van herkomst.
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Bewaring

Daar moet die vreemdeling zich aanpassen aan de daar voor

spelen als in deze zaak. Daarom heeft de Afdeling in deze

haar geldende normen en waarden, net zoals die vreemdeling

uitspraak een uitgebreidere, algemene motivering

zich eerder heeft aangepast aan Nederland. Als die

opgenomen. Die kan ook worden toegepast in andere zaken.

vreemdeling zich volledig aanpast, dan zal haar geen

In veel gevallen zal met een verwijzing naar deze uitspraak

Uitspraak van 10 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:67

vervolgingsgrond worden toegedicht. In dat geval loopt zij

worden beslist, al dan niet met toepassing van artikel 91,

(Vraag of nieuwe maatregel tijdig is opgelegd kan niet

ook geen risico op onmenselijke behandeling. Maar er zijn

tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Dat kan omdat

worden betrokken bij toetsing nieuwe maatregel)

volgens de Afdeling ook situaties denkbaar waarin een

na deze uitspraak in die andere zaken geen vragen meer

vreemdeling zich na terugkeer niet volledig kan aanpassen.

spelen die in het belang van de rechtseenheid, de

Samenvatting

Er zijn dan uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te

rechtsontwikkeling en rechtsbescherming in algemene zin

De vraag of de maatregel van 31 oktober 2017 tijdig is

veranderen kenmerken, die een vreemdeling ook niet

beantwoording behoeven. Deze uitspraak bevat die

opgelegd houdt een beoordeling in van de vraag of de

duurzaam kan verbergen.

beantwoording al.

maatregel van 19 oktober 2017 vanaf de intrekking van het
asielverzoek op 27 oktober 2017 tot aan de opheffing ervan

Niet is niet uitgesloten dat een vreemdeling om die

op 19 oktober 2017 op de juiste wettelijke grondslag heeft

kenmerken toch een vervolgingsgrond wordt toegedicht.

voortgeduurd. Nu de maatregel van 19 oktober 2017 bij de

Maar een vreemdeling kan dat niet alleen aanvoeren, zij moet

rechtbank niet ter beoordeling voorlag heeft de rechtbank

dat aannemelijk maken. Zij moet aannemelijk maken dat zij

terecht overwogen dat deze vraag thans niet kan worden

die kenmerken heeft en dat haar om die reden een

beantwoord. Deze vraag dient de vreemdeling aan de orde te

vervolgingsgrond zal worden toegedicht (bijvoorbeeld een

stellen in een eerste beroep tegen de maatregel van

afwijkende geloofsovertuiging). De staatssecretaris moet zo’n

19 oktober 2017 of, als de rechtbank hier al over heeft

claim van een vreemdeling dan onderzoeken en beoordelen.

geoordeeld, in een beroep tegen het voortduren daarvan.

Hij moet beoordelen of aanpassing echt niet mogelijk is, en

De Afdeling komt hiermee terug op de uitspraak van

wat er gebeurt als een vreemdeling toch terug moet keren en

21 februari 2017, voor zover zij daarin de periode

zij zich bij terugkeer niet - volledig - kan aanpassen. Bij de

voorafgaand aan de daar voorliggende maatregel van

Afdeling zijn andere zaken aanhangig waarin dezelfde vragen

bewaring bij haar beoordeling heeft betrokken.
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Uitspraak van 22 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:194

Uitspraak van 26 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:271

in voormeld artikel 8, derde lid, aanhef en onder a, gestelde

(Geen appelverbod bij feitelijke verlenging

(Invulling artikel 59b in overeenstemming met

worden toegepast wanneer in het geval van twijfel de

inbewaringstelling)

Opvangrichtlijn)

identiteit of nationaliteit moet worden vastgesteld of

Samenvatting

Samenvatting

eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000,

De maximale duur van de maatregel van 18 mei 2017 is

De in artikel 8, derde lid, aanhef en onder a, van de

als omzetting van artikel 8, derde lid, aanhef en onder a, van

inmiddels geëindigd. Niet is gebleken dat de staatssecretaris

Opvangrichtlijn gestelde grond van bewaring berust op de

de Opvangrichtlijn.Voor zover de vreemdelingen hebben

voornoemde beoordeling in het geval van de vreemdeling

aanbeveling en op de richtsnoeren over de criteria en

betoogd dat artikel 59b, eerste lid, aanhef en onder a, van de

heeft gemaakt. De vrijheidsontneming van de vreemdeling

normen die van toepassing zijn op de detentie van

Vreemdelingenwet 2000, gelezen in samenhang met

duurt daarentegen materieel voort. Aannemelijk is dat hij nog

asielzoekers en alternatieven voor detentie van de UNHCR

artikel 5.1c, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000,

altijd in bewaring wordt gehouden met het oog op zijn

(hierna: de richtsnoeren).Volgens punt 3 van de aanbeveling,

een onjuiste omzetting van artikel 8, derde lid, aanhef en

uitzetting. De feitelijke verlenging van de vrijheidsontneming

voor zover thans van belang, mogen asielzoekers alleen in

onder a, van de Opvangrichtlijn is, faalt dat betoog.

van de vreemdeling moet daarom gelijk worden gesteld met

bewaring worden gesteld wanneer hun identiteit, waaronder

een besluit als bedoeld in artikel 93, eerste lid, van de

hun nationaliteit, in geval van twijfel moet worden

Vreemdelingenwet 2000. Tegen een dergelijk besluit staat

geverifieerd, met name wanneer asielzoekers hun reis- of

Uitspraak van 27 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:724

ingevolge artikel 94, zevende lid, van de Vreemdelingenwet

identiteitsdocumenten hebben vernietigd of op frauduleuze

(Ook bij een technische storing moet het terugkeerbesluit

2000 hoger beroep open bij de Afdeling. De Afdeling ziet om

wijze documenten hebben gebruikt om de autoriteiten van

voorafgaand aan bewaring zijn uitgereikt)

die reden aanleiding van het hoger beroep kennis te nemen.

de gaststaat te misleiden.Volgens punt 4.1.1. van de

grond van bewaring aldus worden uitgelegd dat deze kan

nagegaan. Deze uitleg is ook van toepassing op artikel 59b,

richtsnoeren, voor zover thans van belang, kunnen minimale

Samenvatting

perioden van bewaring zijn toegestaan om initiële

Door te overwegen dat het ervoor moet worden gehouden

identiteitscontroles uit te voeren in gevallen waarin de

dat op 26 november 2017 voorafgaand aan de maatregel van

identiteit onbepaald of in het geding is. Hiertoe moet

bewaring een terugkeerbesluit is genomen, heeft de

worden beoordeeld of de betrokken asielzoeker een

rechtbank niet onderkend dat de vreemdeling op die datum

plausibele verklaring heeft voor het ontbreken of de

in strijd met artikel 62a van de Vreemdelingenwet 2000 niet

vernietiging van identiteitsdocumenten of het bezit van valse

schriftelijk in kennis is gesteld van de omstandigheid dat hij

identiteitsdocumenten, of hij van plan was om de autoriteiten

illegaal in Nederland verblijft en van de verplichting

te misleiden, dan wel dat hij weigert mee te werken aan het

Nederland uit eigen beweging te verlaten. Een dergelijk

onderzoek naar zijn identiteit. Gelet op deze punten moet de

gebrek kan, wegens het vrijheidsontnemende karakter van de
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maatregel van bewaring, niet hersteld worden door het

de staatssecretaris terecht volstaan met de onder 2.2 weer

terugkeerbesluit achteraf, na de inbewaringstelling, te printen

gegeven algemene motivering op de zware grond dat de

Uitspraak van 2 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1491

en uit te reiken. Dit geldt ook in het geval van een technische

vreemdeling niet op voorgeschreven wijze Nederland is

(Nieuwe werkwijze bewaring Dublinclaimanten

storing, zoals in dit geval. De Afdeling hecht in dit verband

binnengekomen, en op de lichte gronden dat hij niet

onrechtmatig)

belang aan de in het proces verbaal van bevindingen

beschikt over een vaste woon- of verblijfsplaats en voldoende

vermelde omstandigheid dat het op 26 november 2017

middelen van bestaan (vergelijk de uitspraak van de Afdeling

Samenvatting

ondanks de storing wel mogelijk was om de maatregel van

van 16 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:159).

De staatssecretaris heeft de werkwijze die hij hanteert bij het

bewaring en het proces verbaal van gehoor te printen en

in bewaring stellen van Dublinclaimanten met rechtmatig

Uitspraak van 29 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1081

verblijf met ingang van 31 oktober 2017 gewijzigd in die zin

vreemdeling uit te reiken. Dat dit met het terugkeerbesluit
kennelijk niet kon, komt dan ook voor risico van de

(Beroep in de zin van artikel 94, eerste lid, omvat altijd een

op de locatie waar deze verblijft, [met toepassing van

staatssecretaris. Het op 28 november 2017 geprinte en

ambtshalve toets)

artikel 5.2, tweede lid, aanhef en onder d, van het

ondertekenen, en de maatregel van bewaring aan de

uitgereikte terugkeerbesluit kan daarom niet aan de maatregel
van bewaring ten grondslag liggen.

dat hij een rechtmatig verblijvende Dublinclaimant voortaan

Vreemdelingenbesluit 2000] zonder voorafgaand gehoor in
Samenvatting

bewaring stelt krachtens artikel 59a, eerste lid, van de

De Afdeling overweegt ambtshalve dat het in artikel 94,

Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de nieuwe werkwijze).

Uitspraak van 22 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1016

eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 bedoelde beroep

Gelet op de Nota van Toelichting bij het Besluit van

tegen een besluit als bedoeld in die bepaling, niet niet-

23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet

(Motivering gronden onttrekkingsrisico in onderlinge

ontvankelijk kan worden verklaard omdat een vreemdeling

2000, heeft de rechtbank terecht overwogen dat van

samenhang bekijken)

- zoals de rechtbank in wezen heeft overwogen - geen

voorafgaand horen slechts in uitzonderingsgevallen mag

beroepsgronden tegen dat besluit heeft aangevoerd. In dat

worden afgeweken. Het verhoudt zich niet met het

Samenvatting

geval moet de rechtbank nog altijd ambtshalve toetsen of is

voorgaande dat een uitzonderingssituatie als regel wordt

De rechtbank heeft niet onderkend dat de staatssecretaris met

voldaan aan de in artikel 94, eerste, vierde en vijfde lid, van

aangenomen voor de gehele categorie vreemdelingen die

voornoemde motivering op de zware grond onder b

de Vreemdelingenwet 2000 bedoelde termijnen. Anders dan

rechtmatig verblijf geniet en krachtens artikel 59a, eerste lid,

deugdelijk heeft gemotiveerd dat daaruit, in samenhang met

de rechtbank heeft overwogen, is dat geen toetsing ten

van de Vreemdelingenwet 2000 in bewaring wordt gesteld.

de overige gronden, volgt dat er een risico bestaat dat de

overvloede. […] De rechtbank heeft het beroep ten onrechte

Voorts heeft de Afdeling in de uitspraak van 30 maart 2016,

vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken. De

niet-ontvankelijk verklaard.

ECLI:NL:RVS:2016:949, overwogen dat uit de juris

staatssecretaris heeft deze zware grond dan ook terecht aan

prudentie van het Hof van Justitie volgt dat een

het terugkeerbesluit ten grondslag gelegd. In het licht van

bestuursorgaan, alvorens jegens een bepaalde persoon een

deze nadere op de vreemdeling toegespitste motivering heeft

bezwarend besluit te nemen, die persoon de gelegenheid
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moet geven daarover opmerkingen kenbaar te maken, zodat

houding, de ophouding of de verlenging van de ophouding

vreemdeling heeft geschonden door hem staande te houden,

de bevoegde autoriteiten in staat worden gesteld naar

niet rechtmatig is geweest maar het beroep tegen de

op te houden en over te brengen naar een detentiecentrum

behoren rekening te houden met alle relevante elementen.

maatregel niettemin ongegrond wordt verklaard, er aanleiding

met het oogmerk hem in bewaring te stellen, terwijl hij wist

De nieuwe werkwijze van de staatssecretaris verdraagt zich

bestaat de staatssecretaris te veroordelen in de proceskosten.

dat daartoe geen rechtsgrondslag bestond. Evenwel is het

niet met voornoemde arresten van het Hof en de daarop

gewicht dat aan de belangen van de staatssecretaris moet
worden toegekend, anders dan het geval was in de uitspraak

er daarbij in alle gevallen van afziet een vreemdeling

Uitspraak van 28 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2162

voorafgaand te horen en hij in voorkomende gevallen de

(Artikel 59a gaat boven andere bewaringsgrondslagen)

afgenomen. De staatssecretaris is immers al sinds voornoemde

volgende uitspraken van de Afdeling, omdat de staatssecretaris

motivering van de maatregel nadien zal moeten aanvullen.

van de Afdeling van 1 november 2016, inmiddels sterk
uitspraak op de hoogte van de onrechtmatigheid van zijn

Samenvatting

werkwijze. Desondanks bestaat er nog steeds geen

Uitspraak van 3 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1498

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 16

rechtsgrondslag in de Vreemdelingenwet 2000 dan wel het

maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:919) is bij de beoordeling

Vreemdelingenbesluit 2000 voor het staande houden,

(Proceskosten bij onrechtmatigheid in voortraject bewaring)

of een vreemdeling krachtens artikel 59a, eerste lid, van de

ophouden en overbrengen van rechtmatig verblijvende

Vreemdelingenwet 2000 in bewaring kan worden gesteld,

Dublinclaimanten. De Afdeling stelt vast dat de staatssecretaris

Samenvatting

bepalend of op hem de Dublinverordening van toepassing is.

er kennelijk bewust voor heeft gekozen om na de uitspraak

Zoals volgt uit onder meer de uitspraak van de Afdeling van

Ook bij de samenloop van de bewaringsgrondslagen als

van de Afdeling van 1 november 2016 en vervolgens ook nog

29 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AG9341, moet de rechter

vermeld in de artikelen 59a en 59b van de Vreemdelingenwet

na de uitspraak van de Afdeling van 2 mei 2018,

bij de toetsing van de rechtmatigheid van de bewaring, als

2000 is bepalend of de Dublinverordening op een

ECLI:NL:RVS:2018:1491, de onrechtmatig geoordeelde

daarover is geklaagd, ook de rechtmatigheid van de direct

vreemdeling van toepassing is.

werkwijze inzake het staande houden, overbrengen en

daaraan voorafgaande staandehouding, ophouding en/of

ophouden van rechtmatig verblijvende Dublinclaimanten,

Uitspraak van 4 september 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2933

voort te zetten. Dit onrechtmatige handelen door de

vreemdeling tegen vorenbedoelde handelingen afzonderlijke
rechtsmiddelen kan aanwenden, kan hij daarom volstaan met

(Nieuwe werkwijze bewaring Dublinclaimanten nog steeds

gekregen. Niet langer kan worden aanvaard dat een dergelijk

het instellen van beroep tegen de hem opgelegde maatregel

onrechtmatig)

structureel onrechtmatig handelen wordt gepasseerd langs de

verlenging van de ophouding betrekken. Hoewel een

van bewaring om een oordeel te krijgen over de rechtmatig

staatssecretaris heeft daarmee een structureel karakter

weg van een belangenafweging. Dat is in zaken als deze slechts

heid van die handelingen. De Afdeling is thans van oordeel

Samenvatting

anders indien zich een dermate ernstige situatie voordoet, dat

dat indien beroep wordt ingesteld tegen de maatregel van

De rechtbank heeft in lijn met eerdergenoemde uitspraak van

het risico dat het voornemen tot overdracht aan een andere

bewaring en naar aanleiding van dat beroep wordt

de Afdeling van 1 november 2016, ECLI:NL:RVS:2018:2933,

lidstaat niet kan worden uitgevoerd, niet kan worden aanvaard.

terecht overwogen dat de staatssecretaris de belangen van de

Een dergelijke situatie doet zich in dit geval niet voor.

geoordeeld dat de direct daaraan voorafgaande staande
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Uitspraak van 19 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3767

(onder meer de uitspraak van 6 oktober 2004,

het verblijf van de vreemdeling in de lounge niet gewijzigd.

ECLI:NL:RVS:2004:AR4242). Dit betekent dat de

Gelet hierop valt volgens de staatssecretaris niet in te zien dat

(Ontbreken ondertekend besluit betekent onrechtmatige

verlengingsmaatregel van aanvang af onrechtmatig is.

de vrijheidsbeperking na twee nachten beschouwd moet

vrijheidsontneming)

worden als vrijheidsontneming. Omdat de vreemdeling aan

Uitspraak van 20 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4201

de buitengrens om asiel heeft verzocht kon aan haar niet de

Samenvatting

Er moet van worden uitgegaan dat er geen rechtsgeldig

(Verblijf in de Lounge komt neer op vrijheidsontneming)

toegang uitgesteld voor de duur van de behandeling van de

verlengingsbesluit tot stand is gekomen, omdat de

toegang geweigerd worden, maar is het besluit over de
asielaanvraag in de grensprocedure.

staatssecretaris geen ondertekend exemplaar heeft overgelegd.

Samenvatting

De omstandigheden dat het verlengingsbesluit in lijn ligt met

Ter zitting bij de Afdeling heeft de staatssecretaris nader

Omdat de asielaanvraag door capaciteitsproblemen bij de

de voorgeschiedenis en dat de naam van de regievoerder die

toegelicht dat er vanaf september 2017 een steeds sterkere

KMar niet onmiddellijk in behandeling kon worden

het verlengingsbesluit heeft opgesteld en die daartoe bevoegd

stijging waar te nemen was van met name vreemdelingen

genomen kon aan haar nog geen vrijheidsontnemende

is, is vermeld in het verlengingsbesluit, in verslagen van de

met de Cubaanse nationaliteit die aan de buitengrens een

maatregel krachtens artikel 6, derde lid, van de Vw 2000

gevoerde vertrekgesprekken en in de voortgangsrapportage,

asielverzoek deden. In de periode van 24 tot en met

worden opgelegd. Een aanwijzing krachtens artikel 4.6 van

leiden, anders dan de rechtbank heeft overwogen, daarom

27 januari 2018, waarin de vreemdeling is aangekomen, is

het Vb 2000 kan in die situatie een oplossing bieden om te

niet tot een ander oordeel. In het Vreemdelingenbesluit 2000

door ongeveer 78 vreemdelingen asiel aangevraagd op de

voorkomen dat vreemdelingen die niet voldoen aan de

worden geen gevolgen verbonden aan het niet nakomen van

luchthaven Schiphol, met als gevolg dat er capaciteits

voorwaarden voor toelating Nederland binnenkomen

de verplichting uit artikel 5.3 van het Vreemdelingenbesluit

problemen ontstonden bij de KMar door een gebrek aan

voordat is beoordeeld of zij recht hebben op verblijf. Omdat,

2000. Anders dan in de zaken die hebben geleid tot de

opgeleide medewerkers, registratiezuilen, fysieke ruimte en

zoals volgt uit voormelde uitspraken van de Afdeling van

uitspraken van de Afdeling van 28 november 2014 en

tolken. Hierdoor kon de asielaanvraag van de vreemdeling pas

22 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6799, en van

12 juli 2018 is niet op een later moment alsnog een

op de vierde dag na aankomst in behandeling worden

1 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3221, het verblijf in

rechtsgeldige maatregel tot stand gekomen. De vreemdeling

genomen, aldus de staatssecretaris. In de tussentijd was de

de lounge grote nadelen heeft is deze echter slechts bedoeld

is dus zonder titel in verlengde bewaring gesteld. Omdat het

vreemdeling aangewezen op de lounge van de luchthaven

voor verblijf van korte duur. De Afdeling is dan ook van

gaat om vrijheidsontneming is dit een ernstig gebrek.Voor

Schiphol. Dat is volgens de staatssecretaris een uitgestrekt

oordeel dat onder de door de staatssecretaris hiervoor

een afweging van de met de bewaring gediende belangen in

gebied met winkels, horeca en andere faciliteiten, waar

geschetste omstandigheden het verblijf van vreemdelingen in

relatie tot de ernst van het gebrek en de daardoor

vreemdelingen gebruik kunnen maken van zogeheten

de lounge van langer dan een nacht onacceptabel is. Hoewel

geschonden belangen, zoals in die uitspraken is toegepast, is

comfort seats om in te slapen en waar een gratis douche

omstandigheden ertoe kunnen dwingen dat het langer duurt

in het onderhavige geval dan ook geen ruimte. In zoverre

gelegenheid is. Ook kunnen vreemdelingen ervoor kiezen

voordat een vreemdeling een asielverzoek kan indienen, is

komt de Afdeling terug van haar eerdere jurisprudentie

een hotelkamer te boeken. Deze omstandigheden zijn tijdens

het aan de bevoegde autoriteiten om erop toe te zien dat in
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de tussentijd wordt voorzien in onder andere adequate

Boete

heeft daarbij gewezen op de belangrijke mate van bemoeienis

faciliteiten en rust. Daargelaten dat, zoals de staatssecretaris ter

met de dagelijkse gang van zaken die E ook ten aanzien van
A EOOD had en op de meerdere getuigen die onafhankelijk

gecontroleerd of de vreemdelingen die zich in die periode in

Uitspraak van 11 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1218

de lounge ophielden toegang hadden tot comfort seats, zijn

(Boeteoplegging aan feitelijk leidinggevende)

had bij het leiding geven aan zowel A als A B.V., hij het

zitting bij de Afdeling heeft toegelicht, er niet is

deze stoelen per definitie ongeschikt voor vreemdelingen om

van elkaar hebben verklaard dat E een doorslaggevende rol
gezicht van beide ondernemingen was en ook contactpersoon

langer dan een nacht in te moeten slapen.Verder heeft de

Samenvatting

voor beide was. De staatssecretaris heeft in de boetekennis

staatssecretaris ter zitting erkend dat de vreemdeling

Anders dan E stelt is de staatssecretaris in het desbetreffende

geving van 13 november 2015 en het desbetreffende besluit

uitsluitend is voorgelicht over de in de lounge aanwezige

besluit van 2 februari 2016 op de relatie tussen E en A

van 2 februari 2016 naar dit boeterapport verwezen. Gelet op

faciliteiten en zij pas op het moment dat haar asielaanvraag in

ingegaan en heeft de staatssecretaris geconcludeerd dat E als

de in het besluit van 2 februari 2016 neergelegde motivering,

behandeling is genomen in contact is gebracht met

feitelijk leidinggever van A moet worden aangemerkt. De

gelezen in het licht van voormeld boeterapport van

rechtsbijstand. Hoewel uit de overgelegde cijfers blijkt dat er

staatssecretaris heeft aan die conclusie ten grondslag gelegd

25 augustus 2015, heeft de staatssecretaris deugdelijk

op de dag dat de vreemdeling op Schiphol is aangekomen en

dat En een zodanige machtspositie bekleedde dat hij

gemotiveerd dat E in de functie van bestuurder en/of feitelijk

de dagen daaromheen sprake was van een grote toestroom

zeggenschap over de bedrijfsvoering van A en A B.V. had.

leidinggever van A de tewerkstelling van de vreemdelingen

van asielzoekers, blijkt uit deze cijfers tevens dat daarvan al

De staatssecretaris heeft bij die conclusie betrokken dat uit

heeft georganiseerd.

enige maanden sprake was. Dat het vinden van een oplossing,

verklaringen van verschillende getuigen, waaronder H,

zoals de staatssecretaris ter zitting heeft betoogd, tijd kost,

bestuurder van A B.V., is gebleken dat E zowel A als A B.V.

Uitspraak van 18 april 2018,

neemt niet weg dat op het moment dat hij voorziet dat het

runde en hij de eigenaar en directeur van beide

ECLI:NL:RVS:2018:1300

verblijf van een vreemdeling in de lounge langer gaat duren

ondernemingen was. De staatssecretaris heeft voorts terecht

(‘Voorlopige beschikking’ over inburgeringsboete =

dan de eerste nacht, hij niet alleen moet zorgen voor

bij zijn conclusie betrokken dat E een actieve rol heeft

boetevoornemen)

handhaving van de orde maar ook voor adequate

gespeeld bij de tewerkstelling van de vreemdelingen en in de

voorzieningen in de vorm van “bed, bad en brood”. Mocht

hoedanigheid van zijn functie opdracht heeft gegeven tot en

Samenvatting

blijken dat hij hier niet aan kan voldoen dan zal hij moeten

feitelijk leiding heeft gegeven aan de tewerkstelling. In het

In de brief van 19 september 2016 heeft de minister vermeld

accepteren dat hij het grensbewakingsbelang in voorkomende

door een arbeidsinspecteur op ambtseed opgemaakte

dat deze brief een voorlopige beschikking betreft. De minister

gevallen moet prijsgeven.

boeterapport van 25 augustus 2015, kenmerk 321300291/25,

heeft aangegeven dat E een boete zal krijgen, maar dat de

wordt toegelicht dat E, onder gebruikmaking van onder

hoogte ervan afhangt of zij op basis van nadere informatie

andere A, waarvan hij aandeelhouder en bestuurder is, als

aannemelijk kan maken dat zij niet binnen de gestelde

feitelijk leidinggever bepalend is geweest voor de

termijn aan de inburgeringsplicht kon voldoen. Ook kon zij

tewerkstelling van de vreemdelingen. De arbeidsinspecteur

hiertoe om een telefonisch gesprek vragen. Zoals de minister
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in het verweerschrift bij de rechtbank reeds heeft aangeven,

overwogen, hebben de arbeidsinspecteurs waargenomen dat

Gelet op die duidelijke keuze van de wetgever was het niet

moet de brief van 19 september 2016 worden aangemerkt als

de twee mannen in de keuken van het restaurant aanwezig

aan de staatssecretaris om in zijn beleid te bepalen dat ook

een voornemen een boete op te leggen. Hoewel de

waren, van wie zeker een arbeid verrichtte. Gelet op artikel

een eerdere niet onherroepelijke boete tot een verhoging van

formulering van deze brief ongelukkig is en voorstelbaar is

15a van de Wat arbeid vreemdelingen was H verplicht om, na

een boete leidt. Daarbij komt dat anders dan de wetgever

dat dit tot verwarring heeft kunnen leiden, moet het er gelet

de daartoe strekkende vorderingen, de identiteit van de twee

heeft bedoeld hier op grond van het beleid - artikel 2, aanhef

op het vorenstaande voor worden gehouden dat deze brief

mannen vast te stellen. Aan die verplichting doet niet af dat

en onder a, van de Beleidsregel 2016 - een enkele recidive,

geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet

H vanwege het geven van de cautie op dat moment niet was

zoals in dit geval, tot een verdrievoudiging van de boete leidt.

bestuursrecht. Dat de minister het telefonisch gesprek een

verplicht vragen van de arbeidsinspecteurs te beantwoorden.

Een verdubbeling van de boete bij een enkele recidive is in

hoorzitting noemt maakt dit niet anders, omdat het gebruik

H was daarbij gelet op de Wet op de identificatieplicht reeds

bestuurlijke boetezaken wat de wetgever heeft bedoeld. Een

van het woord hoorzitting op zich niet betekent dat de brief

gehouden om de identiteit van de twee mannen te

verdrievoudiging van de boete wegens recidive is op grond

van 19 september 2016 een besluit is.

controleren en een afschrift van hun identiteitsdocumenten

van artikel 19d, vierde lid, van de Wat arbeid vreemdelingen

in zijn administratie op te nemen, zodat hij geacht wordt over

aan de orde indien binnen een tijdvak van vijf jaar

Uitspraak van 18 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1301

deze gegevens te hebben beschikt.

voorafgaande aan de constatering van de overtreding, twee

(Het geven van de cautie staat niet in de weg aan opleggen

Uitspraak van 3 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3216

bestuurlijke boetes wegens die eerdere overtredingen

(Wat arbeid vreemdelingen-boetebeleid is onredelijk,

aanhef en onder a, van de Beleidsregel 2016 in strijd is met

verdrievoudiging boete bij recidive is in strijd met de wet)

de wet. Anders dan de wetgever bedoelt leidt dit deel van het

medewerkingsplicht)
Samenvatting

maal een eerdere overtreding is geconstateerd en de

Op het moment dat door de arbeidsinspecteurs de cautie aan

onherroepelijk zijn geworden. Dit betekent dat artikel 2,

beleid tot verhoging van de boete bij niet onherroepelijke

H werd gegeven, wat inhoudt dat zij hem hebben

Samenvatting

eerdere boetes en tot verdrievoudiging in plaats van

medegedeeld dat hij niet tot antwoorden was verplicht,

De wetgever heeft ervoor gekozen om een boete zoals hier

verdubbeling. De verhoging van de boete met 50% op deze

kwam hem het recht toe om zich op het zwijgrecht te

aan de orde te verdubbelen, indien binnen vijf jaar vooraf

grond komt daarom te vervallen. Wat betreft de verhoging

beroepen. Het standpunt van de staatssecretaris, zoals hij dat

gaande aan de dag van de constatering van de overtreding,

van de boete door de staatssecretaris op grond van artikel 2,

ter zitting bij de Afdeling heeft ingenomen, dat het niet

een boete voor een eerdere overtreding is opgelegd en die

aanhef en onder b, van de Beleidsregel 2016 overweegt de

noodzakelijk was om al in dit stadium van het onderzoek in

boete onherroepelijk is geworden. Het opnemen in zijn

Afdeling als volgt.

het kader van toezicht de cautie aan H te geven, wat daarvan

beleid dat de boete ook wegens recidive - en in aanvulling op

ook zij, laat onverlet dat de arbeidsinspecteurs dit wel hebben

artikel 19d van de Wat arbeid vreemdelingen - wordt

Het uitgangspunt van de uitspraak van de Afdeling van

gedaan en dat H zich dientengevolge op zijn zwijgrecht kon

verhoogd als het om een niet onherroepelijke boete gaat, is

7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3138, is dat het

beroepen. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor onder 4.3 is

in strijd met de keuze die de wetgever heeft gemaakt.

boetenormbedrag van € 12.000,00 als bovengrens niet
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Digitaal procederen

Uitspraak van 21 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1000
(De rechtbank moet loggegevens onderzoeken bij gestelde

van het boetenormbedrag naar € 12.000,00 door de Afdeling

Uitspraak van 21 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:999

niet evenredig bevonden. In de Beleidsregel 2016 is als

(Opvolgende gemachtigde moet openstaande taken te zien

uitgangspunt het boetenormbedrag van € 8.000,00 genomen,

krijgen)

onredelijk wordt geacht voor de door de staatssecretaris
beoogde groep van hardnekkige malafide werkgevers. Zonder
nadere differentiëring wordt een verhoging in het algemeen

indiening beroepsgronden)
Samenvatting

maar dit bedrag wordt op grond van artikel 2, aanhef en

De Afdeling overweegt dat daar waar de vreemdeling in de

onder b, van die beleidsregel zonder meer met 50% verhoogd

Samenvatting

grief spreekt van ‘uploaden’, hij kennelijk bedoelt ‘indienen’.

indien de vreemdeling die zonder de vereiste vergunning aan

Aan het procederen via een digitaal systeem moet de eis

Zoals ook uit de Werkinstructie volgt, zijn de stukken met

het werk was, geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft.

worden gesteld dat het gebruik ervan duidelijk en eenduidig

het uploaden immers slechts klaargezet in het digitale

Dat betekent dat het boetenormbedrag in zo’n geval alsnog

is. Indien, zoals beschreven in voornoemde werkinstructie,

systeem, maar nog niet ingediend. De rechtbank heeft de

op € 12.000,00 wordt gesteld. De staatssecretaris heeft niet

een verzuim, waartoe het alsnog indienen van de gronden

vreemdeling niet tegengeworpen dat hij geen screenshot

gemotiveerd dat het enkele feit dat de vreemdeling geen

wordt gerekend, in het digitale dossier via het onderdeel

heeft gemaakt, maar dat hij geen ontvangstbevestiging heeft

rechtmatig verblijf heeft, erop duidt dat de werkgever als

“Taken” dient te worden hersteld, dan moet een gemachtigde

overgelegd. Het overleggen van een afdruk van een

hardnekkig malafide moet worden beschouwd. In dit licht

erop kunnen vertrouwen dat in alle gevallen zo een verzoek

ontvangstbevestiging is evenwel niet mogelijk als het stuk

vormt de enkele omstandigheid dat een vreemdeling geen

om een verzuim te herstellen in het digitale dossier onder

niet zichtbaar is in het digitale systeem, zoals in dit geval.

rechtmatig verblijf heeft, zonder nadere motivering in het

“Taken” wordt getoond. Dit geldt evenzeer voor een

De vreemdeling kon dus geen ontvangstbevestiging

beleid, onvoldoende rechtvaardiging om de boete met 50%

opvolgende gemachtigde. Die moet er op kunnen

overleggen. Hij heeft het RSC gevraagd te controleren of hij

te verhogen. Dat betekent dat de staatssecretaris met deze

vertrouwen dat in het digitale dossier van de zaak die hij

op 31 augustus 2017 de beroepsgronden heeft ingediend,

differentiatie niet op juiste wijze uitvoering aan de uitspraak

overneemt, een eventueel nog openstaande taak wordt

maar het RSC doet dat volgens hem alleen wanneer de

van 7 oktober 2015 heeft gegeven.

getoond. Nu, zoals de rechtbank heeft geconstateerd, de brief

rechtbank daar om vraagt. De Afdeling ziet geen aanleiding

om de gronden in te dienen niet aan de opvolgende advocaat

hieraan te twijfelen. Daarom kon de vreemdeling een tijdige

van de vreemdeling als taak getoond werd in het digitale

en succesvolle indiening niet zelf aannemelijk maken.

dossier, is de termijnoverschrijding al daarom verschoonbaar.

De rechtbank had daarom het RSC moeten vragen aan de

De rechtbank heeft ten onrechte het beroep van de

hand van de loggegevens te onderzoeken of de vreemdeling

vreemdeling wegens strijd met artikel 6:5, eerste lid, aanhef

op 31 augustus 2017 beroepsgronden heeft ingediend.

en onder d, van de Algemene wet bestuursrecht niet-

Ter vergelijking wijst de Afdeling op haar uitspraak van

ontvankelijk verklaard.

19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1955. Dat zich volgens de
rechtbank op 31 augustus 2017 in zijn algemeenheid geen
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storing in het digitale systeem van de rechtbanken heeft

e-mailserver van het eerder bedoelde bedrijf, een telefoon

voorgedaan, is niet toereikend. Dat sluit namelijk niet uit dat

provider. Dit bedrijf zet de fax om in een notificatie - een

Uitspraak van 5 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1896

het in deze zaak is misgegaan. De rechtbank heeft daarom

e-mail met de fax in de bijlage - die naar het algemene

(Hoor- en wederhoor technisch onderzoek)

onvoldoende gecontroleerd om de conclusie te kunnen

e-mailadres van het kantoor van de gemachtigde wordt

trekken dat de beroepsgronden onverschoonbaar te laat zijn

verzonden. In hoger beroep heeft de vreemdeling, ter nadere

Samenvatting

ingediend.

onderbouwing van haar in beroep aangevoerde stelling dat zij

Blijkens het verhandelde ter zitting in beroep en

de fax van 6 maart 2017 niet tijdig heeft ontvangen, een

rechtsoverweging 5.2. van de aangevallen uitspraak heeft de

Uitspraak van 30 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1088

aanvullende verklaring van het betrokken bedrijf overgelegd.

rechtbank na afloop van de zitting een technisch onderzoek

Hierin wordt verklaard dat de notificatie van die fax als

laten verrichten door een business analist van KEI en een

(Ontvankelijkheid; fax-to e-mail)

gevolg van een technische storing in de e-mailserver van het

applicatiebeheerder van Spir-it. Op basis van de resultaten

bedrijf niet aan de gemachtigde is verzonden. Gelet op de

van dat onderzoek heeft de rechtbank geoordeeld dat de

Samenvatting

inhoud van de in deze zaak overgelegde verklaringen en de

gemachtigde van de vreemdeling de gronden van het beroep

Uit het rechtbankdossier is op te maken dat de rechtbank de

daarop gegeven toelichting ter zitting bij de rechtbank en in

zonder geldige reden te laat in het digitale dossier heeft

fax van 6 maart 2017 naar het faxnummer van het kantoor

het hogerberoepschrift, kan er in dit geval van worden

geplaatst. Dit oordeel houdt reeds hierom geen stand, omdat

van de gemachtigde van de vreemdeling heeft verzonden met

uitgegaan dat de fax van 6 maart 2017 op die dag is

uit het rechtbankdossier, het proces verbaal van de zitting in

als resultaat “Voltooid”. Dit rechtvaardigt, in aanmerking

ontvangen door de e-mailserver van het bedrijf dat het

beroep en de aangevallen uitspraak niet blijkt dat de

genomen dat per fax verzonden stukken in de regel worden

faxverkeer van het kantoor van de gemachtigde van de

rechtbank, voordat zij uitspraak heeft gedaan, de resultaten

afgeleverd bij het faxnummer waaraan deze zijn gericht, het

vreemdeling verzorgt, maar moet ook worden geconcludeerd

van het technisch onderzoek aan partijen heeft meegedeeld

vermoeden dat deze fax door de gemachtigde van de

dat de gemachtigde van de vreemdeling daarvan nooit een

en hen in de gelegenheid heeft gesteld hierop te reageren.

vreemdeling is ontvangen. Ter weerlegging van dit vermoeden

notificatie heeft ontvangen. Dat een gemachtigde van een

De rechtbank heeft daarom op ondeugdelijke gronden het

heeft de vreemdeling in beroep een verklaring overgelegd

vreemdeling ervoor kiest om gebruik te maken van een

beroep van de vreemdeling niet-ontvankelijk verklaard

van het bedrijf dat het faxverkeer van het kantoor van haar

tussenschakel in de vorm van een bedrijf dat zijn

wegens strijd met artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d,

gemachtigde verzorgt. Hierin wordt gemeld dat zich op

faxberichten digitaliseert en daarvan notificaties verstuurt,

van de Algemene wet bestuursrecht

6 maart 2017 een storing in de e-mailserver van het bedrijf

maakt niet dat een interne storing bij dat bedrijf in alle

heeft voorgedaan en wordt nader onderzoek aangekondigd.

gevallen een omstandigheid vormt die voor rekening en

De vreemdeling heeft daarbij uiteengezet dat haar

risico van de vreemdeling moet komen.

gemachtigde niet zelf over een faxapparaat beschikt, maar het
faxverkeer van en naar zijn kantoor heeft gedigitaliseerd.
Een aan dit kantoor gerichte fax komt binnen op de
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Uitspraak van 12 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2278

op het moment waarop hij in bewaring wordt gesteld, doet
daaraan niet af, nu die situatie niet verschilt van de gevallen

Uitspraak van 6 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2614

(Ondertekening besluit met elektronische handtekening)

waarin een handgeschreven handtekening onder de maatregel

(Schermafdrukken in dit geval voldoende voor staven klikken

van bewaring wordt geplaatst, waarvan de vreemdeling de

op knop ‘indienen’)

Samenvatting

rechtsgeldigheid evenmin onmiddellijk kan verifiëren.

Uit de elektronische handtekening onder de maatregel van

Een rechtsgeldige maatregel van bewaring komt ingevolge

Samenvatting

bewaring blijkt dat het certificaat is afgegeven door de

artikel 5.3 van het Vreemdelingenbesluit 2000 pas tot stand

Gegeven de soms lange wachttijd voordat de ingediende

Certificatie Autoriteit Defensiepas van het Ministerie van

als deze is gedagtekend, ondertekend en met redenen is

stukken in Mijn Rechtspraak zichtbaar worden en het

Defensie. Nu deze dienst is aangemeld als gekwalificeerde

omkleed. Uit artikel 5.3 van het Vreemdelingenbesluit 2000

ontbreken van een directe bevestiging van de indiening, kon

vertrouwensdienst en het Ministerie van Defensie is

en de door de vreemdeling aangehaalde uitspraak van de

de gemachtigde van de vreemdelingen haar stelling dat zij op

geregistreerd als aanbieder van gekwalificeerde certificaten,

Afdeling van 28 november 2014 volgt voorts dat een

13 oktober 2017 heeft geprobeerd de gronden in te dienen

kan de elektronische handtekening onder de maatregel van

maatregel van bewaring pas in werking treedt als deze is

en dat dit door een technische storing niet is gelukt niet op

bewaring worden aangemerkt als een gekwalificeerde

uitgereikt. In het onderhavige geval is aan de vreemdeling op

andere wijze staven dan met de overgelegde schermafdrukken.

elektronische handtekening, als bedoeld in artikel 25, tweede

17 juli 2017 omstreeks 22:35 uur een document uitgereikt

Gelet op deze schermafdrukken en het feit dat blijkens het

lid, van de eIDAS verordening. De handtekening voldoet

waarop is vermeld dat hij in bewaring is gesteld. Dit

technisch rapport de gemachtigde op 13 oktober 2017 zeer

derhalve aan de in artikel 2:16 van de Algemene wet

document bevat een dagtekening en de redenen voor de

regelmatig de webpagina heeft bezocht die wordt gebruikt

bestuursrecht gestelde vereisten. Uit de door de staats

inbewaringstelling, maar is niet ondertekend. Gelet op

voor het indienen van stukken, kan aan de omstandigheid dat

secretaris in zijn brief van 21 september 2017 weergegeven

hetgeen hiervoor onder 4.3. is overwogen, was er op het

uit het rapport niet blijkt dat daarbij ook op de knop

wijze waarop de digitale handtekening kan worden

moment van uitreiken derhalve geen rechtsgeldige maatregel

“Indienen” is geklikt geen doorslaggevende betekenis worden

gevalideerd, blijkt dat het digitale bestand daartoe in een

van bewaring tot stand gekomen. Door op 18 juli 2017

toegekend. Uit de gegeven uitleg van de IT-dienst van de

pdf-viewer kan worden geopend. De vreemdeling beschikt

om 00:42 uur een elektronische handtekening onder het

Rechtspraak op de zitting volgt niet eenduidig of een poging

derhalve kort na het instellen van het beroep - via zijn

formulier te plaatsen, is alsnog een rechtsgeldige maatregel

om stukken in te dienen die niet slaagt, te zien zou zijn in de

gemachtigde - over het digitale bestand van de maatregel van

van bewaring tot stand gekomen. Deze maatregel is evenwel

logging van handelingen die is opgenomen in het technisch

bewaring en kan de elektronische handtekening valideren.

niet aan de vreemdeling uitgereikt en is gelet op wat

rapport. Onder deze omstandigheden moet het ervoor

Dat de vreemdeling noch zijn gemachtigde de geldigheid van

hiervoor is overwogen derhalve niet in werking getreden.

worden gehouden dat de gemachtigde op 13 oktober 2017

de handtekening onmiddellijk kan nagaan op de plek waar en

daadwerkelijk heeft geprobeerd om op de voorgeschreven
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Naturalisatie

Uitspraak van 11 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2324
(De staatssecretaris heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat

medewerker van het Rechtspraak Servicecentrum volgt dat

Uitspraak van 7 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:787

de gemachtigde pas later te horen kreeg dat dit wellicht komt

(Uitleg begrip hoofdverblijf Rijkswet op het

geen novum kan zijn)

omdat zij de cookies in haar webbrowser niet heeft

Nederlanderschap)

wijze stukken in te dienen maar dat dit om een technische
reden niet is gelukt. In dat verband is relevant dat uit de
overgelegde correspondentie tussen de gemachtigde en een

verwijderd.Voor zover deze veronderstelling juist is kan het

verslechterde veiligheidssituatie in het kader van naturalisatie

Samenvatting

niet verwijderen van cookies de vreemdelingen niet worden

Samenvatting

De rechtbank heeft, door het toetsen van de wijze waarop de

tegengeworpen, omdat geen informatie daarover op Mijn

Dat in de Rijkswet op het Nederlanderschap met het begrip

staatssecretaris de door A gestelde nieuwe feiten en

Rechtspraak was te vinden en niet is gebleken dat de

‘hoofdverblijf ’ onder meer is beoogd aan te sluiten bij de

veranderde omstandigheden heeft beoordeeld, op zichzelf

noodzaak tot verwijdering van cookies anderszins voor de

terminologie in het vreemdelingenrecht betekent niet dat de

genomen op juiste wijze toepassing gegeven aan het kader

gemachtigde duidelijk had moeten zijn. Gelet op het

vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie onverkort van

zoals dat uit voormelde uitspraak van 23 november 2016

vorenstaande heeft de rechtbank ten onrechte de beroepen

toepassing is op verzoeken om verlening van het

volgt. De rechtbank heeft met haar oordeel evenwel niet

ingevolge artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht

Nederlanderschap. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen

onderkend dat het standpunt van de staatssecretaris in het

niet-ontvankelijk verklaard.

(uitspraak van 5 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT6673)

besluit van 16 november 2016 niet houdbaar is. Dat standpunt

is de verlening van het Nederlanderschap wegens de daaraan

komt erop neer dat, omdat A in de eerdere naturalisatie

verbonden gevolgen een zaak van groot gewicht. Juist in het

procedure ook een beroep op de veiligheidssituatie heeft

kader van de naturalisatieprocedure wil de staatssecretaris zich

gedaan, die verslechterde veiligheidssituatie in deze procedure

enige garantie verschaffen dat een bepaalde mate van

niet als een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid

inburgering tot stand is gekomen en dat de naturalisandus in

kan worden gezien. Dat A meent dat de veiligheidssituatie

het Koninkrijk wil blijven wonen, en eist hij derhalve vijf jaar

inmiddels gewijzigd is, zou daaraan volgens de staatssecretaris

onafgebroken hoofdverblijf in het Koninkrijk. Dat betekent

niet af doen. De staatssecretaris heeft niet gesteld dat hij

dat met de eis van vijf jaar onafgebroken hoofdverblijf

beleid voert waarin hij invulling geeft aan de criteria aan de

voorafgaande aan het verzoek is beoogd om een bepaalde

hand waarvan hij bepaalt of sprake is van nieuw gebleken

mate van inburgering te waarborgen, waarbij ook de actuele

feiten of veranderde omstandigheden. Dat betekent in dit

mate van inburgering van belang is.Voor de toepassing van de

geval dat hij in het besluit van 16 november 2016 diende te

RWN is, net als in het vreemdelingenrecht, uitgangspunt bij

motiveren waarom de door A gestelde verslechterde

de bepaling van het hoofdverblijf waar het centrum van de

veiligheidssituatie in Irak geen nieuw gebleken feit of

activiteiten ligt.

veranderde omstandigheid, als bedoeld in artikel 4:6 van
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Ongewenstverklaring/inreisverbod

de Algemene wet bestuursrecht oplevert. Dit heeft de

Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de in dit

staatssecretaris nagelaten. De staatssecretaris had moeten

artikellid opgenomen zinsnede ‘sedert het tijdstip van het

nagaan of de veiligheidssituatie sinds de vorige beoordeling in

verzoek, toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf heeft’

negatieve zin was gewijzigd en of dat een nieuw gebleken

die op laatstbedoelde periode betrekking heeft, ook is

Uitspraak van 26 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:272

feit of veranderde omstandigheid oplevert. Dat betekent dat

opgenomen in artikel 11, tweede lid van de RWN. Dat laatste

(Een vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft in een andere

de in het besluit van 16 november 2016 gegeven motivering

artikellid is echter niet opgenomen in de afwijkings

lidstaat en die geen gemeenschapsonderdaan is, kan niet

het besluit niet kan dragen. De rechtbank heeft dat niet

mogelijkheden van artikel 10 van de RWN. De uitleg van de

ongewenst worden verklaard)

onderkend.

reikwijdte van de mogelijkheid in artikel 10 van de RWN

Uitspraak van 1 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2590

om af te wijken van de termijn in artikel 11, derde lid, van

Samenvatting

die wet in 4.2 en 4.3 komt overeen met de bedoeling van de

De staatssecretaris heeft zich in het besluit van 29 augustus

wetgever en vindt ook bevestiging in de handleiding.

2016 op het standpunt gesteld dat de vreemdeling, nu deze

(Een verblijfsgat in de periode tussen aanvraag om

rechtmatig verblijf heeft in Italië, ongewenst kan worden

naturalisatie en besluit daarop kan niet worden gepasseerd

verklaard omdat hoofdstuk 6, afdeling 3, van de

met toepassing van artikel 10 van de RWN)

Vreemdelingenwet 2000, waarin de vereisten voor het
uitvaardigen van een inreisverbod zijn geregeld, niet meer

Samenvatting

op hem van toepassing is. Dit standpunt is onjuist.

Artikel 10 van de RWN verwijst naar de in artikel 11, derde

De vreemdeling heeft geen feiten en omstandigheden

lid, van de RWN genoemde termijn, waarvan bij de

aangevoerd op grond waarvan hij moet worden aangemerkt

verlening van het Nederlanderschap kan worden afgeweken.

als gemeenschapsonderdaan, zoals gedefinieerd in artikel 1

Deze termijn heeft betrekking op de periode van drie jaar

van de Vreemdelingenwet 2000. Dit betekent dat de enkele

gerekend tot de aanvraag en niet op de periode tussen de

omstandigheid dat de vreemdeling over een Italiaanse

aanvraag en het besluit hierop. In die twee perioden gelden

verblijfstitel beschikt niet in de weg staat aan de toepassing van

andere vereisten en daarom gaat het niet om één

afdeling 3 van hoofdstuk 6 van de Vreemdelingenwet 2000

doorlopende termijn, maar om twee afzonderlijke perioden.

en derhalve niet met zich brengt dat artikel 67 van de
Vreemdelingenwet 2000 op de vreemdeling van toepassing is.
De toepassing van afdeling 3 van hoofdstuk 6 van de
Vreemdelingenwet 2000 betekent dat de vreemdeling wordt
opgedragen zich onmiddellijk naar het grondgebied van Italië
te begeven en dat, indien dit bevel niet wordt nageleefd of

50

indien om redenen van openbare orde of nationale veiligheid

inreisverbod zou ingaan en verstrijken gedurende de periode

volgt dat het in strijd is met de Terugkeerrichtlijn dat aan een

het onmiddellijke vertrek van de vreemdeling is vereist, de

waarin een vreemdeling het grondgebied van de Europese

inreisverbod het gevolg wordt verbonden dat het verblijf

vreemdeling wordt opgedragen de Europese Unie

Unie nog niet heeft verlaten en dit pas doet nadat de duur

voorafgaande aan de terugkeer onrechtmatig wordt. Het

onmiddellijk te verlaten.Vervolgens kan dan wel moet een

van het inreisverbod al ten dele zou zijn verstreken. De

inreisverbod heeft immers betrekking op de situatie na zijn

inreisverbod tegen hem worden uitgevaardigd.

Afdeling leidt uit punt 52 van het arrest af dat evenzeer

vertrek uit het grondgebied van de lidstaten. Anders dan de

afbreuk wordt gedaan aan het doel van het inreisverbod als de

staatssecretaris in zijn schriftelijke uiteenzetting heeft

Uitspraak van 21 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:622

duur van een inreisverbod volledig zou kunnen verstrijken

betoogd, is daarmee niet verenigbaar dat de vreemdeling als

wanneer een vreemdeling na het uitvaardigen van dat

gevolg van nationaalrechtelijke bepalingen geen rechtmatig

(Inreisverbod; betekenis arrest Ouhrami)

inreisverbod het grondgebied van de Europese Unie heeft

verblijf kan hebben wegens de enkele omstandigheid dat

verlaten maar daarheen weer terugkeert binnen de duur van

tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd. Artikel 66a,

Samenvatting

dat inreisverbod, omdat ook in dat geval een vreemdeling

zesde en zevende lid, van de Vreemdelingenwet 2000 moet in

Uit punt 45 van het arrest Ouhrami, ECLI:EU:C:2017:590,

zich ten dele zou kunnen onttrekken aan de rechtsgevolgen

situaties als die van de vreemdeling dus buiten toepassing

volgt, evenals uit het arrest van het Hof van Justitie van

van een inreisverbod.Voor het volledig verstrijken van de

worden gelaten. Hieruit volgt ook dat de rechtbank ten

1 oktober 2015, Celaj, ECLI:EU:C:2015:640, punten 27,

duur van een inreisverbod is daarom vereist dat een

onrechte heeft overwogen dat de vreemdeling geen belang

30 en 33, dat een vreemdeling tegen wie een inreisverbod is

vreemdeling gedurende de volledige duur van het

heeft bij een beroep tegen een besluit over een aanvraag tot

uitgevaardigd, het grondgebied van de Europese Unie, nadat

inreisverbod buiten de Europese Unie heeft verbleven.

verlening, verlenging of intrekking van een verblijfsvergunning,

hij dit heeft verlaten, niet opnieuw mag betreden en er niet

Dit betekent dat de duur van een inreisverbod niet volledig is

zolang een tegen hem uitgevaardigd inreisverbod voortduurt,

mag verblijven gedurende de duur van het inreisverbod.

verstreken indien een vreemdeling, nadat hij is vertrokken uit

omdat dit beroep niet tot rechtmatig verblijf kan leiden.

Verder volgt uit punt 52 van het arrest Ouhrami dat aan het

de Europese Unie, zich binnen de duur van dat inreisverbod

Anders dan voorheen door de Afdeling in onder meer de

doel van het inreisverbod afbreuk zou worden gedaan als een

weer op het grondgebied van de Europese Unie begeeft.

uitspraak van 9 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:298, is

vreemdeling zich geheel of ten dele kan onttrekken aan de

overwogen, is de Afdeling thans van oordeel dat een tegen de
vreemdeling uitgevaardigd inreisverbod er niet aan in de weg

als de duur van een inreisverbod ingaat of verstrijkt terwijl

Uitspraak van 5 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3998

een vreemdeling niet voldoet aan zijn terugkeerverplichting

(Procesbelang verblijfsprocedure als inreisverbod nog geen

nog niet van het grondgebied van de lidstaten is vertrokken.

en niet meewerkt aan een verwijderingsprocedure.

werking heeft)

Volgens het Hof staat dat inreisverbod er immers niet aan in

rechtsgevolgen van een inreisverbod. Dit zou het geval zijn

De Afdeling begrijpt de zinsnede in punt 52 van dit arrest dat

staat dat hij belang heeft bij een dergelijk beroep, zolang hij

de weg dat dit beroep tot rechtmatig verblijf kan leiden.

een vreemdeling zich ten dele zou kunnen onttrekken aan de

Samenvatting

rechtsgevolgen van een inreisverbod aldus, dat het Hof van

De vreemdeling betoogt terecht dat de rechtbank niet heeft

Justitie doelt op een situatie waarin de duur van een

onderkend dat uit het arrest Ouhrami, ECLI:EU:C:2017:590,
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Uitspraak van 6 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4014

Recht van de Europese Unie

(Procesbelang; vertrekverklaring IOM)

Uitspraak van 31 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:347

een nationale regeling geen beperking in de zin van deze

(Prejudiciële vragen over bewaren biometrische gegevens)

regeling op de toegang tot de werkgelegenheid, als

Samenvatting

2. Moet artikel 7 van Besluit nr. 2/76 onderscheidenlijk
artikel 13 van Besluit nr. 1/80 aldus worden uitgelegd dat

In de door de vreemdeling ondertekende vertrekverklaring

bepalingen vormt, indien het effect van de nationale
bedoeld in deze bepalingen, te onzeker en indirect is om

staat expliciet vermeld dat procedures tegen het inreisverbod

Samenvatting

te kunnen aannemen dat deze toegang wordt belemmerd?

met deze verklaring niet worden ingetrokken. Gelet hierop

De Afdeling heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld:

heeft de vreemdeling procesbelang voor zover het hoger

1a.	Moeten artikel 7 van Besluit nr. 2/76 onderscheidenlijk

3a. 	Indien het antwoord op vraag 2 is dat een nationale

beroep tegen de aangevallen uitspraak betrekking heeft op

artikel 13 van Besluit nr. 1/80 aldus worden uitgelegd dat

regeling die het mogelijk maakt de biometrische gegevens

het tegen hem uitgevaardigde inreisverbod. Het hoger beroep

deze bepalingen zich niet verzetten tegen een nationale

van onderdanen van derde landen, waaronder Turkse

is in zoverre ontvankelijk. De rechtbank heeft in de

regeling die voorziet in het algemeen verwerken en

onderdanen, uit een bestand aan derden beschikbaar te

aangevallen uitspraak overwogen dat de uitspraak van de

bewaren van biometrische gegevens van onderdanen van

stellen met het oog op voorkomen, opsporen en

Afdeling van 25 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2930,

derde landen, waaronder Turkse onderdanen, in een

onderzoeken van - al dan niet terroristische - misdrijven

ook op de vreemdeling van toepassing is en dat niet van

bestand in de zin van artikel 2, aanhef en onder a en b,

een nieuwe beperking is, moet artikel 52, eerste lid,

doorslaggevend belang is dat de vreemdeling nog niet

van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en

gelezen in samenhang met artikel 7 en artikel 8 van het

daadwerkelijk is vertrokken en het vertrekformulier nog niet

de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dan

heeft ondertekend. De vreemdeling heeft immers door

bescherming van natuurlijke personen in verband met de

aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een

ondertekening van het aanvraagformulier verklaard dat hij op

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije

dergelijke nationale regeling?

het moment van vertrek zal tekenen voor het beëindigen van

verkeer van die gegevens (PB 1995, L 281), omdat deze

openstaande procedures voor het verkrijgen van een

nationale regeling niet verder gaat dan nodig is voor het

verblijfstitel. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank

verwezenlijken van het met deze regeling nagestreefde

dat hij als verdachte van een misdrijf is aangehouden het

dat de vreemdeling er met de ondertekening, na het instellen

legitieme doel om identiteits- en documentfraude te

verblijfsdocument, waarop zijn biometrische gegevens

van beroep, mee instemt dat zijn vertrek samenhangt met het

voorkomen en bestrijden?

zijn opgeslagen, bij zich heeft?

opgeven van de door hem gestarte verblijfsrechtelijke
procedures, daaronder begrepen het inreisverbod. Uit de

1b.	Is daarbij van belang dat de duur van het bewaren van de

uitspraak van de Afdeling van 25 oktober 2016 volgt dat het

biometrische gegevens is gekoppeld aan de duur van het

pas procesbelang vervalt op het moment van ondertekenen

legale en/of illegale verblijf van onderdanen van derde

van de vertrekverklaring. Het enkel ondertekenen van een

landen, waaronder Turkse onderdanen?

aanvraagformulier is onvoldoende.
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3b.	Is daarbij van belang dat deze onderdaan op het moment

Uitspraak van 14 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:879

artikel 7.3, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Ten tweede beschikt de vreemdeling niet over voldoende

Er moet immers worden voorkomen dat inbreuk wordt

middelen van bestaan en ontvangt zij een bijstandsuitkering.

(Nareis ouders van een alleenstaande minderjarige)

gemaakt op het recht van een verzoeker op een doeltreffende

Gelet hierop kan het afgeleide verblijfsrecht van de

voorziening in rechte en het beginsel van non-refoulement

vreemdeling krachtens artikel 20 van het VWEU niet worden

Samenvatting

moet worden eerbiedigt. De Afdeling vraagt zich echter af of

aangemerkt als rechtmatig verblijf dat in aanmerking kan

Gelet op het voorgaande, zijn artikel 10, derde lid, aanhef en

artikel 46, achtste lid, van de Procedurerichtlijn zo kan

worden genomen voor de verkrijging van een duurzaam

onder a, van de Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 29,

worden uitgelegd dat een verzoeker door het indienen van

verblijfsrecht als bedoeld in artikel 8.17, eerste lid, aanhef en

tweede lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet

een verzoek om een voorlopige voorziening weliswaar

onder b, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

2000, bedoeld voor hereniging van een minderjarige

tijdelijk niet wordt uitgezet, maar hij daarmee geen legaal

vreemdeling met zijn ouders, indien hij als gevolg van een

verblijf behoudt of verkrijgt.

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1503
(Prejudiciële vragen uitreisstempels aan zeelieden)

lidstaat is aangekomen of achtergelaten. Deze bepalingen zijn

Uitspraak van 2 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1490

dus niet bedoeld voor hereniging van een minderjarige

(Zambrano-verblijfsrecht leidt niet tot duurzaam verblijfsrecht)

Samenvatting

vluchtsituatie zonder begeleiding van een voor hem
verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van een

vreemdeling met een ouder die hem zelf naar het

De Afdeling heeft het Hof van Justitie de volgende vraag of

grondgebied van een lidstaat heeft gebracht en hem daar

Samenvatting

artikel 11, eerste lid, van Verordening 2016/399 van het

vervolgens zonder begeleiding heeft achtergelaten.

In zijn arrest van 21 december 2011, Ziolkowski en Szeja,

Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2016

ECLI:EU:C:2011:886, heeft het Hof uitleg gegeven over de

betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de

Uitspraak van 19 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1307

vereisten van artikel 16, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn.

grenzen door personen (Schengengrenscode) zo moet

Een verblijf in overeenstemming met het recht van een

worden uitgelegd dat een onderdaan van een derde land die

(Prejudiciële vragen rechtmatig verblijf hangende vovo in

lidstaat, dat evenwel niet aan de vereisten van artikel 7, eerste

het Schengengebied eerder is ingereisd, bijvoorbeeld via een

asielprocedure)

lid, van de Verblijfsrichtlijn voldoet, kan niet worden

internationale luchthaven, uitreist in de zin van de

aangemerkt als een legaal verblijf in de zin van artikel 16,

Schengengrenscode zodra hij als zeevarende aanmonstert op

Samenvatting

eerste lid, aldus het Hof. De vreemdeling heeft gedurende

een zeeschip dat al is gelegen in een zeehaven zijnde een

Indien een verzoek om internationale bescherming is

haar verblijf in Nederland niet voldaan aan de vereisten van

buitengrens, ongeacht of, en zo ja wanneer hij met dit schip

afgewezen en het beroep daartegen geen automatische

artikel 8.13, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

die zeehaven zal verlaten? Of moet, om te kunnen spreken

schorsende werking heeft, kan de verzoeker met een verzoek

Ten eerste ontleent zij haar verblijfsrecht krachtens artikel 20

van een uitreis, eerst vaststaan dat de zeevarende de zeehaven

om een voorlopige voorziening bewerkstelligen dat hij in elk

van het VWEU aan haar verblijf bij haar minderjarige

met het desbetreffende zeeschip zal verlaten, en zo ja, geldt er

geval tijdelijk niet wordt uitgezet. Dit is voorzien in

kinderen die de Nederlandse nationaliteit hebben.

dan een uiterste termijn waarbinnen de afvaart moet
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plaatsvinden en op welk moment moet de uitreisstempel dan

dan ook geen sprake. Reeds daarom doet zich geen nieuwe

het zich verzet tegen een nationale praktijk volgens welke

worden aangebracht? Of heeft een ander moment, al dan niet

beperking voor als bedoeld in artikel 13 van Besluit nr. 1/80.

een verblijfstitel van een gezinslid kan worden

onder andere voorwaarden, als ‘uitreis’ te gelden?

Uitspraak van 18 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1663
(Wijziging van de inkomensnorm naar 100% van het

ingetrokken of verlenging daarvan kan worden geweigerd

Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1738

om redenen van openbare orde, indien de straf of

(Prejudiciële vragen over openbare-ordebegrip in de

veroordeeld, hoog genoeg is ten opzichte van de duur

Gezinsherenigingsrichtlijn; artikel 6, tweede lid)

van het rechtmatig verblijf in Nederland (de ‘glijdende

nettobedrag voor echtparen/gezinnen is geen verboden
beperking)
Samenvatting

maatregel waartoe het desbetreffende gezinslid is

schaal’), waarbij aan de hand van de criteria uit de
Samenvatting

arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de

De Afdeling heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Mens (het EHRM) van 2 augustus 2001, Boultif tegen

1. 	Moet artikel 6, tweede lid, van Richtlijn 2003/86/EG

Zwitserland, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300,

Vaststaat dat de lagere inkomensnorm in het beleid waarop de

(PB 2003 L 251; de Gezinsherenigingsrichtlijn) aldus

en 18 oktober 2006, Üner tegen Nederland,

vreemdeling wijst alleen voor Nederlandse referenten heeft

worden uitgelegd dat voor de intrekking of weigering

ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, een

gegolden en dat voor Turkse referenten steeds een inkomens

van verlenging van een verblijfstitel van een gezinslid om

belangenafweging wordt gemaakt tussen het belang van

norm van ten minste 100% van het netto normbedrag heeft

redenen van openbare orde, is vereist dat wordt

het desbetreffende gezinslid om in Nederland het recht

gegolden. Dit betekent dat de aanscherping van die lagere

gemotiveerd dat de persoonlijke gedragingen van het

op gezinshereniging uit te oefenen enerzijds en het

norm voor Nederlandse referenten na 1 december 1980 de

desbetreffende gezinslid een daadwerkelijke, actuele en

belang van de Nederlandse staat om de openbare orde te

voorwaarden voor gezinshereniging voor Turkse werknemers

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel

beschermen anderzijds?

niet strenger heeft gemaakt ten opzichte van de voorwaarden

belang van de samenleving vormen?

die al voor hen golden op het tijdstip van de inwerking
treding van Besluit nr. 1/80 in Nederland. Artikel 13 van

2. 	Indien vraag 1 ontkennend moet worden beantwoord,

Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1739

Besluit nr. 1/80 strekt niet zo ver, dat deze aanscherping

welke motiveringseisen moeten volgens artikel 6, tweede

(Prejudiciële vragen over openbare-ordebegrip in de

daarmee in strijd is omdat referente een Turkse werknemer is

lid, van Richtlijn 2003/86/EG (PB 2003 L 251; de

Gezinsherenigingsrichtlijn; artikel 6, eerste lid)

die ook de Nederlandse nationaliteit heeft. De middeleneis

Gezinsherenigingsrichtlijn) gelden voor de intrekking of

van 70 procent was immers alleen van toepassing op referente

weigering van verlenging van een verblijfstitel van een

Samenvatting

omdat zij de Nederlandse nationaliteit heeft.Van een situatie

gezinslid om redenen van openbare orde? Moet artikel 6,

De Afdeling heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld:

waarin aan een Turkse werknemer op grond van zijn

tweede lid, van Richtlijn 2003/86/EG (PB 2003 L 251;

1. 	Is het Hof, gelet op artikel 3, derde lid, van Richtlijn

Turkse nationaliteit strengere voorwaarden worden gesteld is

de Gezinsherenigingsrichtlijn) aldus worden uitgelegd dat
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2003/86/EG (PB 2003 L 251; de Gezinsherenigings

richtlijn) en het arrest Nolan (ECLI:EU:C:2012:638),

volgens welke een verzoek om toegang en verblijf van

omdat een vreemdeling wordt beschouwd als een

bevoegd prejudiciële vragen van de Nederlandse rechter

een gezinslid om redenen van openbare orde kan worden

bedreiging van de openbare orde, moet worden

te beantwoorden over de uitleg van bepalingen van deze

afgewezen op grond van veroordelingen tijdens een

gemotiveerd dat de persoonlijke gedragingen van de

richtlijn in een geding betreffende een verzoek om

eerder verblijf in de desbetreffende lidstaat, waarbij aan de

desbetreffende vreemdeling een daadwerkelijke, actuele

toegang en verblijf van een gezinslid van een gezins

hand van de criteria uit de arresten van het Europees

en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel

hereniger die de Nederlandse nationaliteit bezit, indien

Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) van

belang van de samenleving vormen?

deze richtlijn in het Nederlandse recht op rechtstreekse

2 augustus 2001, Boultif tegen Zwitserland,

en onvoorwaardelijke wijze van toepassing is verklaard op

ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, en

dat soort gezinsleden?

18 oktober 2006, Üner tegen Nederland,

welke eisen moeten volgens artikel 6, eerste lid, aanhef en

ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, een

onder e, van Verordening (EU) nr. 2016/399 (PB 2016

belangenafweging wordt gemaakt tussen het belang van

L 77; de Schengengrenscode) gelden voor de motivering

(PB 2003 L 251; de Gezinsherenigingsrichtlijn) aldus

het desbetreffende gezinslid en de desbetreffende

dat een vreemdeling wordt beschouwd als een bedreiging

worden uitgelegd dat voor de afwijzing van een verzoek

gezinshereniger om in Nederland het recht op

van de openbare orde? Moet artikel 6, eerste lid, aanhef

om toegang en verblijf van een gezinslid om redenen van

gezinshereniging uit te oefenen enerzijds en het belang

en onder e, van Verordening (EU) nr. 2016/399 (PB 2016

openbare orde, is vereist dat wordt gemotiveerd dat de

van de Nederlandse staat om de openbare orde te

L 77; de Schengengrenscode) aldus worden uitgelegd dat

persoonlijke gedragingen van het desbetreffende gezinslid

beschermen anderzijds?

het zich verzet tegen een nationale praktijk volgens welke

2. 	Moet artikel 6, eerste lid, van Richtlijn 2003/86/EG

een daadwerkelijke, actuele en voldoende ernstige
bedreiging voor een fundamenteel belang van de
samenleving vormen?
3. 	Indien vraag 1 ontkennend moet worden beantwoord,

2. 	Indien vraag 1 ontkennend moet worden beantwoord,

een vreemdeling wordt beschouwd als een bedreiging

Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1737

van de openbare orde op grond van het enkele feit dat

(Prejudiciële vragen over openbare-ordebegrip in de

verdacht van het plegen van een strafbaar feit?

vaststaat dat de desbetreffende vreemdeling wordt

Schengengrenscode)

lid, van Richtlijn 2003/86/EG (PB 2003/86/EG

Samenvatting

Uitspraak van 21 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2813

(PB 2003 L 251; de Gezinsherenigingsrichtlijn) gelden

De Afdeling heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld:

(Unierechtelijk openbare-ordebegrip niet van toepassing bij

voor de afwijzing van een verzoek om toegang en verblijf

1. 	Moet artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van

tegenwerping 1(F))

welke motiveringseisen moeten volgens artikel 6, eerste

van een gezinslid om redenen van openbare orde? Moet

Verordening (EU) nr. 2016/399 (PB 2016 L 77; de

artikel 6, eerste lid, van Richtlijn 2003/86/EG (PB 2003

Schengengrenscode) aldus worden uitgelegd dat bij de

Samenvatting

L 251; de Gezinsherenigingsrichtlijn) aldus worden

vaststelling dat het rechtmatig verblijf van ten hoogste

De staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld

uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale praktijk

90 dagen binnen een periode van 180 dagen is geëindigd

dat het unierechtelijke openbare-ordebegrip niet van
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Uitspraak van 5 september 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2935

Regulier

de vreemdeling ter zitting aangehaalde arrest K. en H.F.,
ECLI:EU:C:2018:296, in zijn zaak daarom relevantie mist.

(Verlaging van de meerderjarigheids-grens is een nieuwe

Zo vereist de Kwalificatierichtlijn voor intrekking van een

beperking)

Uitspraak van 12 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:85

toepassing is op de zaak van de vreemdeling, en dat het door

verblijfsvergunning die is verleend aan een vreemdeling

(Toelichting staatssecretaris op hoogte legesbedragen is

waarop artikel 1(F) van toepassing is niet dat die vreemdeling

Samenvatting

inzichtelijk)

een gevaar vormt voor de openbare orde.Vergelijk het arrest

Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, gold vóór 1988

van het Hof van Justitie van 9 november 2010, B. en D.,

dat de staatssecretaris een aanvraag als hier aan de orde

Samenvatting

ECLI:EU:C:2010:661. Er is in het geval van de vreemdeling

(verblijf bij vader) inwilligde indien de desbetreffende

Met de onder 5.1. weergegeven toelichting heeft de

verder geen andere Unierechtelijke richtlijn van toepassing

vreemdeling jonger was dan 21 jaar, terwijl hij dat vanaf 1988

staatssecretaris alsnog inzicht gegeven in de opbouw van

die voor intrekking van de aan de vreemdeling verleende

alleen deed als de betrokkene jonger dan 18 jaar was.

legeskostprijzen, de vaststelling van legestarieven en hoe het

verblijfsvergunning vereist dat de vreemdeling een gevaar

De geldende voorwaarden zijn in dit opzicht dus strenger

in deze procedure aan de orde zijnde legesbedrag is

vormt voor de openbare orde. Het openbare ordebegrip

geworden, als gevolg waarvan de juridische situatie voor

gerelateerd aan de behandeling van de aanvraag. Tevens heeft

neergelegd in artikel 7, vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn is

Turkse vreemdelingen van 19 en 20 jaar is verslechterd.

hij uitgelegd waarom het nog niet mogelijk is gebleken om

evenmin van belang, aangezien de vertrektermijn van de

Dit is van invloed op de mogelijkheid voor deze Turkse

afdoende representatieve en toekomstbestendige kostprijzen

vreemdeling niet is verkort. Ook het openbare ordebegrip

vreemdelingen om gebruik te maken van het vrije verkeer van

te berekenen op basis waarvan de legesbedragen zo nodig

neergelegd artikel 11, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn

werknemers. Gelet hierop en op de onder 3.1 weergegeven

kunnen worden aangepast. Die uitleg acht de Afdeling niet

speelt in de zaak van de vreemdeling geen rol, nu in de

jurisprudentie heeft de rechtbank terecht overwogen dat de

onredelijk. In aanmerking genomen de beoordelingsmarge

onderhavige procedure tegen hem geen inreisverbod is

verlaging van de meerderjarigheidsgrens een nieuwe

die de staatssecretaris heeft bij de vaststelling van de hoogte

uitgevaardigd.

beperking is als bedoeld in de standstillbepaling.Voor zover

van legesbedragen en dat niet in geschil is dat de kostprijs

de staatssecretaris erop wijst dat de meerderjarigheidsgrens

leidend mag zijn bij die vaststelling heeft de staatssecretaris

ook vóór 1988 gold, kan hem dat niet baten. Dat neemt

het besluit op deze wijze alsnog van een deugdelijke

immers niet weg, dat, zoals de staatssecretaris zelf heeft

motivering voorzien.

aangevoerd, de invulling van die grens is gewijzigd, met een
verslechtering van de juridische situatie tot gevolg.
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Uitspraak van 24 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:258

bereiken. Daarom betoogt de staatssecretaris terecht dat de
rechtbank niet heeft onderkend dat de beperking

Uitspraak van 25 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1413

(Het vereiste van een marktconform loon is een verboden

gerechtvaardigd kan worden door een dwingende reden van

(Voor erkenning van een huwelijk moeten beide partners

beperking, maar deze beperking is gerechtvaardigd door een

algemeen belang.

minstens 18 jaar oud zijn)
Samenvatting

Samenvatting

Uitspraak van 21 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:623

Gelet op de wijziging van artikel 3.30a, eerste lid, van het

(Echtelijke problemen doen niet aan af het bestaan van een

van het EU Handvest terecht op het standpunt gesteld dat

Vreemdelingenbesluit 2000 en de in 3.3 genoemde nota van

feitelijke gezinsband ten tijde van vertrek, als een echtpaar op

voor de uitleg van het begrip huwelijk aangesloten moet

toelichting, waaruit onder meer volgt dat de markt

dat moment onder één dak woonde)

worden bij de in artikel 10:32 van het BW opgenomen

dwingende reden van algemeen belang)

conformiteitstoets ertoe zal leiden dat de verblijfsvergunning

De staatssecretaris heeft zich gelet op de tekst van artikel 9

vereisten voor een naar Nederlands internationaal privaatrecht

iets sneller geweigerd zal kunnen worden, is de toevoeging

Samenvatting

rechtsgeldig huwelijk.Voor erkenning daarvan is derhalve

van ‘marktconform’ een aanscherping ten opzichte van de

De omstandigheid dat de vreemdeling en referente bij

vereist dat beide partners bij het aangaan van het huwelijk de

bepaling zoals deze daarvoor gold en is sprake van een

vertrek van referente uit Syrië waren getrouwd en onder één

leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of die leeftijd hebben

nieuwe beperking in de zin van de standstillbepaling. Dat de

dak woonden, is beginsel voldoende voor de conclusie dat

bereikt bij het verzoek om erkenning van dat huwelijk. Die

Kennismigrantenregeling zelf een versoepeling is van het

tussen hen op dat moment een feitelijke gezinsband bestond.

minimumleeftijd is ook opgenomen in paragraaf B7/3.1.2

beleid zoals dat gold voorafgaand aan de inwerkingtreding

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het enkele feit dat

van de Vreemdelingencirculaire 2000 en geldt ook voor de

van Besluit nr. 1/80, maakt dat niet anders. Zoals volgt uit de

de vreemdeling en referente tijdens hun echtelijke problemen

toepassing van artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van

uitspraak van de Afdeling van 16 maart 2011,

gebruik hebben gemaakt van afzonderlijke slaapkamers,

de Vreemdelingenwet 2000. Niet valt in te zien dat een

ECLI:NL:RVS:2011:2, is het terugdraaien van een

onvoldoende grondslag is voor de conclusie van de

algemene minimumleeftijd van 18 jaar voor het aangaan van

versoepeling van een beleidsregel ook een nieuwe beperking

staatssecretaris dat de feitelijke gezinsband ten tijde van het

een huwelijk, de essentie van het in artikel 9 van het EU

in de zin van de standstillbepaling. Zoals volgt uit wat

vertrek van referente uit Syrië als verbroken moest worden

Handvest neergelegde recht om te huwen aantast. Uit het

hiervoor is overwogen is met de invoering van het vereiste dat

beschouwd.

arrest Noorzia, ECLI:EU:C:2014:2092, kan dan ook niet

het loon marktconform moet zijn, beoogd om oneigenlijk

worden afgeleid dat artikel 17 van de Gezinsherenigingsricht

gebruik van de Kennismigrantenregeling te voorkomen.

lijn in dit verband aan het stellen van een algemene

Daarom is het vereiste dat het loon marktconform moet zijn

minimumleeftijdseis in de weg staat. Daaruit volgt dat ook

in beginsel geschikt om dat doel te bereiken.Verder is het

indien van een huwelijk tussen de vreemdeling en referent

looncriterium, gelet op wat partijen over en weer hierover

zou worden uitgegaan, een algemene minimumleeftijd van

aanvoeren, een evenredig middel om het legitieme doel te

18 jaar niet in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn.
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Uitspraak van 26 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1425

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1611

en kan hij aanvullend onderzoek aanbieden. Als die

(De onderwijsinstelling en niet de staatssecretaris beoordeelt

(Procesbelang)

of meer onofficiële documenten over de gestelde familie

de verschoonbaarheid van onvoldoende studievoortgang)

vreemdeling dit niet aannemelijk heeft gemaakt maar wel één
relatie heeft overgelegd, betrekt de staatssecretaris deze

Samenvatting

onofficiële documenten bij zijn beoordeling. Deze

Samenvatting

In geschillen over de verlening van een verblijfsvergunning

documenten kunnen de staatssecretaris aanleiding geven om

Uit de Nota van toelichting volgt dat, zoals de staatssecretaris

regulier, terwijl de vreemdeling reeds rechtmatig verblijf heeft

de desbetreffende vreemdeling aanvullend onderzoek aan te

terecht betoogt, de wetgever de verantwoordelijkheid om vast

op grond van een hem verleende verblijfsvergunning, is

bieden. Hiervoor is in de eerste plaats vereist dat de

te stellen of een vreemdeling voldoende studievoortgang

procesbelang in beginsel gegeven, indien de te verlenen

onofficiële documenten die die vreemdeling over de gestelde

heeft behaald en te beoordelen of er persoonlijke

verblijfsvergunning andere rechtsgevolgen of een eerdere

familierelatie heeft overgelegd, substantieel bewijs zijn. In de

omstandigheden waren die daaraan in de weg stonden, bij de

ingangsdatum heeft dan de reeds verleende en die

tweede plaats is vereist dat die vreemdeling, als hij geen

onderwijsinstelling, die voor een student als referent optreedt,

vreemdeling daardoor in een gunstiger positie zou kunnen

officiële documenten heeft overgelegd om zijn identiteit aan

heeft gelegd. De Afdeling neemt daarbij, mede gelet op

geraken.

te tonen en stelt dat hij geen officiële identiteitsdocumenten

artikel 5.5 van de Gedragscode, in aanmerking dat, zoals de

kan overleggen, dit met een op de persoon toegespitste
verklaring aannemelijk maakt óf substantieel bewijs van zijn

toegelicht, het bij uitstek aan de onderwijsinstelling die als

Uitspraak van 16 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1508

referent optreedt, is om gedurende het studiejaar toezicht te

(Nareiszaken; vaste gedragslijn)

identiteitsdocumenten overlegt. De staatssecretaris biedt

staatssecretaris ook in het besluit en het verweer heeft

houden op de studievoortgang van de student en in geval van

identiteit in de vorm van één of meer onofficiële
echter geen aanvullend onderzoek aan als een contra

achterblijvende studieresultaten in het persoonlijk contact

Samenvatting

indicatie van toepassing is. De Afdeling ziet het gewijzigde

met de student tijdens het studievoortgangsgesprek te bezien

De Afdeling begrijpt het gewijzigde beoordelingskader als

beoordelingskader als een nieuwe vaste gedragslijn die de

of eventueel sprake is van persoonlijke omstandigheden die

volgt. Een vreemdeling moet zowel de gestelde familierelatie

staatssecretaris volgt bij de beoordeling of herbeoordeling van

een verschoonbare reden opleveren, nu het de

met de desbetreffende referent als zijn identiteit aantonen

alle op 23 november 2017 lopende nareisaanvragen. Als de

onderwijsinstelling is, en niet de staatssecretaris, die zicht

met officiële documenten. Indien een vreemdeling stelt dat

staatssecretaris zo’n aanvraag afwijst, moet hij deugdelijk

heeft op het programma dat de student volgt en zijn

hij geen officiële documenten over de gestelde familierelatie

motiveren waarom die aanvraag, gelet op overgelegde

persoonlijke omstandigheden.

kan overleggen, moet hij dit aannemelijk maken. Als die

officiële en onofficiële documenten en afgelegde

vreemdeling dit aannemelijk heeft gemaakt, betrekt de

verklaringen, niet voor inwilliging in aanmerking komt.

staatssecretaris onofficiële documenten bij zijn beoordeling
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Uitspraak van 16 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1638

om feitelijk tot het gezin van de gezinshereniger te behoren.

van het EVRM tussen ouders en kinderen als uitgangspunt

De wetgever heeft op deze manier de vereisten dat sprake is

geldt en dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen als

(Kerkelijke huwelijksakte is niet zonder meer bewijs van een

van financiële of materiële steun en van ‘werkelijk gezinsleven’

verbroken kan worden beschouwd, moet dit dan ook worden

rechtsgeldig huwelijk)

als bedoeld in artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, van de

bezien in het licht van de vaste aard van de relatie tussen de

richtlijn verwerkt in artikel 3.14, aanhef en onder c, van het

ouders. Als zo een vaste relatie ontbreekt, is enkel biologische

Samenvatting

Vreemdelingenbesluit 2000. Artikel 4, eerste lid, aanhef en

verwantschap onvoldoende voor beschermenswaardig

Uit de uitspraak van de Afdeling van vandaag,

onder c, gelezen in samenhang met artikel 16, eerste lid,

gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM, aldus het

ECLI:NL:RVS:2018:1509, volgt dat de staatssecretaris niet

aanhef en onder b, van de richtlijn is dan ook juist

arrest L. tegen Nederland. De invulling die de staatssecretaris

gehouden is een als kerkelijke huwelijksakte overgelegd

geïmplementeerd in de Nederlandse wet en regelgeving, mits

in de Vc 2000 aan het begrip ‘gezinsleven’ geeft is dan ook in

document zonder meer te beschouwen als bewijs van een

deze implementatie in overeenstemming is met artikel 8 van

overeenstemming met de jurisprudentie van het EHRM.

rechtsgeldig huwelijk en dat artikel 29, tweede lid, aanhef en

het EVRM. Daarbij volgt uit het arrest van het EHRM van

Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank ten onrechte

onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 niet eraan in de weg

1 juni 2004, L. tegen Nederland,

geconcludeerd dat de desbetreffende beleidsregel, bedoeld in

staat dat de staatssecretaris een vreemdeling en referent in de

ECLI:CE:ECHR:2004:0601JUD004558299, paragraaf 35 tot

paragraaf B7/3.8.1 van de Vc 2000 en zoals vermeld in de

gelegenheid stelt hun huwelijk aannemelijk te maken door

en met 37, dat - als sprake is van een kind dat niet is geboren

bijlage, in strijd is met artikel 4, eerste lid, gelezen in

middel van verklaringen.

uit een huwelijk of een met het huwelijk op één lijn te

samenhang met artikel 16, eerste lid, van de richtlijn.

stellen relatie - enkel biologische verwantschap onvoldoende

Uitspraak van 18 juli 2018,

is om beschermenswaardig gezinsleven als bedoeld in artikel 8

Uitspraak van 15 augustus 2018,

ECLI:NL:RVS:2018:2366

van het EVRM tussen een biologische vader en zijn kind aan

ECLI:NL:RVS:2018:2739

(Biologische verwantschap is onvoldoende voor beschermens

te nemen.

(Niet-geregistreerde en niet-geautoriseerde medicatie in land

waardig gezinsleven tussen biologische vader en zijn kind)

van herkomst)
Het al dan niet bestaan van beschermenswaardig gezinsleven

Samenvatting

is in essentie een kwestie van feitelijke aard en afhankelijk van

Samenvatting

Artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van de Gezins

het daadwerkelijk bestaan van hechte persoonlijke banden. In

Uit de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de

herenigingsrichtlijn en artikel 3.14, aanhef en onder c, van

de regel is hiervoor samenwoning vereist, maar ook andere

Gezondheidszorg van 8 maart 2016,

het Vreemdelingenbesluit 2000 bevatten elk drie cumulatieve

factoren kunnen bij uitzondering een rol spelen, zoals de aard

ECLI:NL:TGZCTG:2016:99k, volgt dat in het geval een

vereisten. De vereisten dat sprake is van biologisch of juridisch

van de relatie tussen de biologische ouders en de aantoonbare

BMA arts meent dat bij het uitblijven van behandeling een

ouderschap en van gezag zijn identiek. Het unierechtelijke

interesse in en inzet voor het kind door de biologische vader

medische noodtoestand zal ontstaan, van hem mag worden

begrip ‘ten laste komen van’ als verwerkt in de richtlijn is

zowel voor als na de geboorte […].Voor zover uit rechtspraak

verlangd dat hij zich uitlaat over de beschikbaarheid van de

omgezet in het vereiste uit het Vreemdelingenbesluit 2000

van het EHRM volgt dat gezinsleven als bedoeld in artikel 8

noodzakelijke behandeling in het land van herkomst, dat hij
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gegevens van medisch technische aard in zijn advisering dient
mee te nemen en dat hij niet behoeft in te gaan op
verzoeken om aanvullend advies nadat bij hem twijfels zijn
ingebracht over de registratie van een medicijn, omdat dit
geen onderwerp betreft van medisch technische aard. Anders
dan de rechtbank heeft overwogen blijkt uit de BMA nota’s
dat is onderzocht of Darunavir, ondanks dat het niet is
geregistreerd, toch verkrijgbaar is. In zoverre verschilt de
voorliggende zaak daarom niet van de zaak die ten grondslag
ligt aan de CTG uitspraak.
Uit de CTG uitspraak is verder niet af te leiden dat alleen
kan worden geconcludeerd dat een niet geregistreerd
medicijn beschikbaar is, indien de parallelle import daarvan is
geautoriseerd door het NAFDAC. Dat in de zaak waarover
het CTG heeft geoordeeld wel sprake was van een
geautoriseerd medicijn, is daarom geen relevant verschil met
de voorliggende zaak. e rechtbank heeft aldus niet onderkend
dat het BMA terecht heeft opgemerkt dat het gezien de
CTG uitspraak niet gehouden was nader onderzoek te doen
naar de registratie van Darunavir.
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Algemene Kamer

Aanvraag

dat is beoogd een aanvraag om een omgevingsvergunning te

Archeologische waarden

doen. Indien de omschrijving van het initiatief - zoals ook

Uitspraak van 24 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:214

hier - summier en globaal is, is daarvan in ieder geval geen
sprake. Nu de brief geen aanvraag om verlening van een

Uitspraak van 24 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:209

(Brief met een verzoek om planologische medewerking is

omgevingsvergunning is, brengt reeds daarom het uitblijven

(Niet uitsluitend in een bestemmingsplan mogen regels

geen aanvraag)

van een beslissing erop niet mee dat een omgevings

mogen worden gesteld over de in de grond aanwezige dan

vergunning van rechtswege is ontstaan.

wel te verwachten archeologische waarden. Ook in een
Erfgoedverordening mogen dergelijke regels worden

Samenvatting

Ambtshalve toetsing/volledige
heroverweging

opgenomen, indien daarvoor in het bestemmingsplan geen

Samenvatting

vastgoedeigenaar met enkel een globale schets van het

Uitspraak van 15 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2718

initiatief, en zonder nadere concrete uitwerking daarvan,

(Of een volledige heroverweging van het primaire besluit

uitvlakken van een zandkop en een last onder dwangsom om

verzocht om besluitvorming tot afwijking van de

heeft plaatsgevonden, betreft geen ambtshalve door de rechter

die werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken en

gebruiksbepalingen van een bestemmingsplan voor een

te toetsen punt)

gestaakt te houden. Hoewel de gemeenteraad op grond van

Beroep tegen het niet tijdig bekendmaken van een van
rechtswege gegeven omgevingsvergunning. De Afdeling heeft

regeling is getroffen)

in een aantal uitspraken geoordeeld over met de huidige zaak
vergelijkbare gevallen. In al deze gevallen is door een

bedrijfslocatie. De Afdeling heeft in al deze uitspraken

Bevel tot stillegging van het graven van een sloot en het

artikel 38a van de Monumentenwet, zoals dit destijds luidde,

geoordeeld dat een dergelijk verzoek niet kan worden

Samenvatting

bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening moet

aangemerkt als een aanvraag om verlening van een

De vraag of een volledige heroverweging van het primaire

houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten

omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of

besluit heeft plaatsgevonden, zoals vereist in het eerste lid van

monumenten, betekent dit niet dat uitsluitend in een

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. De Afdeling

artikel 7:11 van de Awb, betreft geen ambtshalve door de

bestemmingsplan daarover regels kunnen worden gesteld.

ziet geen aanleiding om in de huidige zaak anders te

rechter te toetsen punt. Het betoog dat de rechtbank ten

Uit artikel 38, eerste lid, van deze wet, volgt immers dat de

oordelen. De enkele mededeling in de brief dat planologische

onrechte heeft nagelaten om het verbod op reformatio in

gemeenteraad in het belang van de archeologische

medewerking wordt verzocht, is onvoldoende voor het

peius ambtshalve te toetsen, faalt daarom.

monumentenzorg bij een verordening regels kan vaststellen.

oordeel dat een aanvraag is gedaan om verlening van
omgevingsvergunning. Zelfs als in deze brief zou zijn

Juist omdat zowel in een verordening als in een bestemmings

gesproken over een omgevingsvergunning, zou dat nog

plan regels in het belang van de archeologische monumenten

onvoldoende zijn geweest voor dat oordeel. Het gaat erom of

zorg kunnen zijn opgenomen, is met het oog op eventuele

in de brief eenduidig en ondubbelzinnig kenbaar is gemaakt

conflicten tussen die regels in artikel 38, tweede lid, van deze
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wet, zoals dit destijds luidde, een regeling getroffen. Gelet op

behoren tot een daarbij aangewezen categorie activiteiten die

het voorgaande kan de Erfgoedverordening een aanvullende

van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zonder

werking hebben op het bestemmingsplan.

omgevingsvergunning uit te voeren. Gelet hierop betekent de

Belanghebbende

omstandigheid dat gronden gelegen in een archeologisch

Uitspraak van 14 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3702

Uit artikel 38, tweede lid, van de Monumentenwet, volgt dat

onderzoeksgebied geen monument zijn als bedoeld in artikel

(Bij besluit tot aanwijzing van een bunker uit de WO II als

de Erfgoedverordening niet meer van kracht is voor zover

1, van de Monumentenwet, zoals dit destijds luidde, wat daar

gemeentelijk monument zijn omwonenden volgens vaste

deze verordening in strijd is met het bestemmingsplan.

ook van zij, niet dat geen verbod als neergelegd in artikel 16,

rechtspraak geen belanghebbende. Federatief Joods Nederland

Artikel 16, eerste lid, van de Erfgoedverordening, voor zover

eerste lid, van de Erfgoedverordening ten aanzien van

is dat evenmin. Wel belanghebbende is Vereniging Sloop de

dit een regeling bevat voor archeologische onderzoeks

gronden in een archeologisch onderzoeksgebied mag worden

Bunker, omdat de aanwijzing sloop moeilijker maakt)

gebieden, is niet in strijd met het bestemmingsplan

opgenomen.Van een situatie als bedoeld in artikel 16, tweede

“Buitengebied”, aangezien dit bestemmingsplan geen

lid, aanhef en onder c, van de Erfgoedverordening op grond

Samenvatting

regeling heeft getroffen ten aanzien van gronden met

waarvan het verbod in het eerste lid niet van toepassing is, is

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen

archeologische verwachtingswaarden. De regeling in artikel

geen sprake. In het bestemmingsplan zijn uitsluitend regels

heeft een in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter

16, eerste lid, van de Erfgoedverordening blijft in zoverre van

opgenomen ter bescherming van de als archeologische

gebouwde bunker aangewezen als gemeentelijk monument.

kracht. Wat betreft artikel 5.2, van het Bor overweegt de

monumenten aangewezen gronden. Het geldende

Tegen die aanwijzing zijn opgekomen omwonenden,

Afdeling dat in dat artikel alleen is geregeld welke

bestemmingsplan bevat daarom geen regels omtrent zowel de

Vereniging Sloop de Bunker en het kerkgenootschap

voorschriften in ieder geval aan een omgevingsvergunning

archeologische monumentenzorg als de archeologische

Federatief Joods Nederland (FJN). Zoals de rechtbank onder

voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef

waarden. Uit het legaliteitsbeginsel volgt dat het voorschrift

verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van

en onder a, b, c en h, van de Wet algemene bepalingen

dat door een bestuurlijke sanctie wordt gehandhaafd,

19 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4122) terecht heeft

omgevingsrecht in het belang van de archeologische

voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn.

overwogen, is bij een besluit tot het al dan niet aanwijzen van

monumentenzorg kunnen worden verboden. Hieruit kan

Niet in geschil is dat de Erfgoedverordening in

een object als monument, waar het gaat om natuurlijke

niet worden afgeleid dat in een verordening geen verbod kan

overeenstemming met de wettelijke vereisten bekend is

personen, de eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde van

worden opgelegd om zonder omgevingsvergunning in een

gemaakt. Het verbod neergelegd in artikel 16, eerste lid, van

het desbetreffende object belanghebbende. Omwonenden,

archeologisch onderzoeksgebied bepaalde activiteiten te

de Erfgoedverordening bevat een omschrijving van welke

huurders en andere gebruikers en andere individuele

verrichten.

werkzaamheden in welk gebied niet zonder omgevings

personen zijn geen belanghebbende bij een dergelijk besluit.

vergunning mogen worden uitgevoerd.Verder zijn de daarbij

De omwonenden van de bunker worden in lijn met deze

Verder kan op grond van artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo

gebruikte begrippen als “archeologisch onderzoeksgebied”

jurisprudentie niet als belanghebbenden bij het besluit tot

bij gemeentelijke verordening worden bepaald dat het

en “verstoren” nader omschreven in artikel 1. Gelet hierop

aanwijzing van de bunker als monument aangemerkt. Met

verboden is projecten die bestaan uit andere activiteiten die

doet strijd met het legaliteitsbeginsel zich niet voor.

hun bezwaren beogen de omwonenden primair te bewerk
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stelligen dat de situatie zoals die voor de aanwijzing was, zo

aanwijzing van de bunker als gemeentelijk monument.

blijft, dus dat de bunker niet in gebruik wordt genomen of

De enkele aanwijzing levert geen antisemitisme op en FJN

Uitspraak van 11 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2346

een andere bestemming krijgt. Of het object feitelijk wijzigt

heeft niet aannemelijk gemaakt dat het besluit antisemitisme

(Belanghebbende bij omgevingsvergunning)

wordt echter niet bepaald door de enkele aanwijzing als

in de hand werkt.Vereniging Sloop de Bunker wordt wel als

monument, maar door andersoortige besluiten. Bij besluiten

belanghebbende aangemerkt. De aanwijzing van een object

Samenvatting

die bijvoorbeeld betrekking hebben op een nieuwe

tot gemeentelijk monument is een instrument dat het college

Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

bestemming of die anderszins de ruimtelijke uitstraling van

in staat stelt het behoud van het desbetreffende monument te

reclamemast met LED-schermen. Trust wil een reclamemast

de bunker betreffen kan het belang van de omwonenden

waarborgen. Het aanwijzingsbesluit brengt met zich dat voor

realiseren voor haar bedrijfspand langs de A16. Trust heeft

rechtstreeks zijn betrokken en kunnen zij als belanghebbenden

sloop of het in enig opzicht wijzigen van de bunker

daarvoor van het college omgevingsvergunning verkregen.

worden aangemerkt. Reeds hierom kan ook het betoog van

ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de

Appellante verhuurt reclamemasten aan derden. Zij heeft

de omwonenden dat sprake was van overeenstemming over

Erfgoedverordening gemeente Amstelveen, een omgevings

twee reclamemasten op een afstand van 150 m en 228 m van

de sluiting van de bunker en dat zij recht hadden om mee te

vergunning op grond van artikel 2.2 van de Wabo is vereist.

de reclamemast waarin het bouwplan voorziet. Zij is het niet

beslissen over de toekomst van de bunker, wat daar ook van

Deze omgevingsvergunning wordt ingevolge artikel 13 van

eens met de verleende omgevingsvergunning en heeft

zij, er niet toe leiden dat zij belanghebbenden zijn bij het

deze verordening slechts verleend indien het belang van de

daarom beroep en hoger beroep ingesteld. Zij betoogt dat de

aanwijzingsbesluit.

monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Hoewel de

rechtbank haar als eigenaresse dan wel exploitant van

aanwijzing van de bunker tot gemeentelijk monument op

reclamemasten ten onrechte niet als belanghebbende heeft

Met het enkele aanwijzingsbesluit wordt niet bewerkstelligd

zichzelf dus niet betekent dat ingrijpende wijzigingen of

aangemerkt. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de

dat de bunker wordt heropend of een andere bestemming

sloop geen doorgang meer kunnen vinden, wordt de sloop

gestelde verkeersveiligheid geen eigen belang is van

krijgt.Voor zover de omwonenden ter zitting hebben

van de bunker door de toegekende monumentale status wel

appellante maar een algemeen belang. Dat zij mogelijk wordt

betoogd dat met het aanwijzen van de bunker tot monument

lastiger gemaakt. Gelet hierop wordt, anders dan het college

aangesproken indien een reclamemast van een derde zorgt

sprake is van misbruik van bevoegdheid als bedoeld in

heeft aangenomen en de rechtbank heeft overwogen, het

voor een verkeersonveiligheidsituatie maakt niet dat zij

artikel 3:3 van de Awb, in het bijzonder door de manier

collectieve belang dat Sloop de Bunker behartigt, te weten

belanghebbende is bij ieder besluit dat wordt genomen

waarop het besluit tot stand is gekomen, en zij daartegen in

sloop en het tegengaan van elke vorm van gebruik van de

ergens in het land met betrekking tot reclamemasten. Enkel

het kader van de aanwijzing moeten kunnen opkomen, slaagt

bunker, rechtstreeks geraakt door het besluit tot aanwijzing

en alleen op grond van de verkeersveiligheid kan appellante

dit betoog evenmin. Misbruik van bevoegdheid, als gesteld,

van de bunker als gemeentelijk monument.

niet als belanghebbende worden aangemerkt. Indien

kan voor de omwonenden niet tot belanghebbendheid bij

appellante feitelijke gevolgen ondervindt als gevolg van een

het aanwijzingsbesluit leiden. FJN wordt evenmin als

bouwplan dat wordt gerealiseerd in de nabijheid van haar

belanghebbende aangemerkt. De statutaire doelstelling van

reclamemasten, is zij in beginsel belanghebbende bij het

FJN wordt niet rechtstreeks getroffen door het besluit tot

besluit waarbij het bouwplan mogelijk wordt gemaakt.
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Uitspraak van 19 september 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3048

Belanghebbende/relativiteitsvereiste

de reclamemasten van appellante en de te realiseren mast is
zodanig beperkt dat aannemelijk is dat appellante gevolgen

(Belanghebbende bij aanvraag omgevingsvergunning kappen)

Uitspraak van 10 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3298

De masten van appellante zijn nabij de te realiseren mast op

Samenvatting

(In het licht van het beginsel van nationale procesautonomie

een afstand van 150 en 228 meter gelegen.Voorts staat vast

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een

beoordeelt de Afdeling beroepen waarin een Unierechtelijke

dat de masten van appellante aanzienlijk hoger zijn dan de te

boom. Een aanvrager om een omgevingsvergunning voor het

regel wordt ingeroepen eerst aan de hand van nationale

realiseren mast, maar dat de masten ongeveer gelijktijdig

bouwen van een bouwwerk wordt in beginsel verondersteld

procedureregels. Aan toetsing van nationale procesregels aan

zichtbaar zijn voor automobilisten vanaf de A16, omdat er

belanghebbende te zijn bij een beslissing op de door hem

vereisten van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en effectieve

geen tussenliggende bebouwing is die het vrijwel gelijktijdige

ingediende aanvraag. Dit is anders indien aannemelijk is

rechtsbescherming en de vraag of appellanten rechten

zicht op de masten voor de verkeersdeelnemers op de A16

gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt

ontlenen aan het Unierecht komt de Afdeling pas toe als het

belet.Van een grote afstand is de mast van appellante zichtbaar

(zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van

beroep op het Unierecht door toepassing van de nationale

maar als de automobilist de mast van Trust met name vanuit

26 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2002). Deze jurisprudentie

procesregels niet mogelijk is)

zuidelijke richting nadert zullen alle masten vrijwel

is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een

gelijktijdig zichtbaar zijn. De automobilist zal daardoor

omgevingsvergunning voor het vellen van een boom.Vast

Samenvatting

minder aandacht hebben voor de mast van appellante. Uit het

staat dat de gemeente eigenaar is van de boom en dat zij de

Over de toepassing van het belanghebbendebegrip in een

voorgaande volgt dat de te realiseren mast, hoewel deze

boom niet wil (laten) vellen. Het is daarom niet aannemelijk

Unierechtelijke zaak en over de toepassing van artikel 8:69a

aanzienlijker lager is dan de masten van appellante, gevolgen

dat appellante indien haar daartoe een omgevingsvergunning

van de Awb op een beroepsgrond ontleend aan het Unierecht

zal hebben voor appellante in die zin dat haar masten

zou worden verleend, de boom zal kunnen (laten) vellen.

ontbreken in dit geval unierechtelijke procedureregels.

mogelijk minder aandacht zullen trekken en daardoor tevens

De rechtbank heeft terecht overwogen dat appellante onder

Volgens vaste rechtspraak van het Hof worden dan op grond

minder aantrekkelijk zullen zijn voor potentiële huurders.

deze omstandigheid geen belanghebbende is bij een aanvraag

van het beginsel van de nationale procedurele autonomie, de

Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat

om een omgevingsvergunning voor het vellen van de boom,

toepasselijke procedureregels voor de rechterlijke beoordeling

het belang van appellante rechtstreeks is betrokken bij het

zodat het college terecht haar verzoek buiten behandeling

van beroepen die dienen er bescherming van de rechten dei

besluit waarbij aan Trust omgevingsvergunning is verleend,

heeft gelaten.

de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, in beginsel

Een dergelijke situatie doet zich hier voor. De afstand tussen

zal kunnen ondervinden als gevolg van de te realiseren mast.

zodat zij als belanghebbende dient te worden aangemerkt.

bepaald door het nationale recht, mits die procedureregels
voldoen aan de beginselen van gelijkwaardigheid,
doeltreffendheid en effectieve rechtsbescherming. Deze
rechtspraak betekent het volgende voor de toepassing van
procesregels door de Afdeling in zaken waarin een beroep
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wordt gedaan op Unierecht. Het beginsel van nationale

betrokkene belanghebbende rechten kan ontlenen aan de

hebbende is bij het besluit op bezwaar waarbij de intrekking

procesautonomie geldt voor alle beroepen die zijn gebaseerd

ingeroepen Unieregeling.

ongedaan is gemaakt. De rechtbank heeft, onder verwijzing

op het Unierecht, ook indien appellant geen rechten ontleent
aan het Unierecht. In het licht van het beginsel van nationale

naar de uitspraak van de Afdeling van 6 augustus 2008,

Belanghebbende/rechtsbijstand

procesautonomie beoordeelt de Afdeling beroepen waarin

ECLI:NL:RVS:2008:BD9408, terecht overwogen dat het
belang, waarvoor een toevoeging wordt verleend, in beginsel
slechts de rechtzoekende betreft, en niet de rechtsbijstand

aan de hand van nationale procedureregels, ongeacht of

Uitspraak van 24 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3322

appellanten rechten ontlenen aan het ingeroepen Unierecht.

(Het belang van een rechtsbijstandverlener is bij een besluit

belanghebbende, indien hij een belang heeft dat tegengesteld

De vereisten van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en

dat tot gevolg heeft dat de oorspronkelijke toevoeging

is aan dat van de rechtzoekende; in dat geval heeft hij een

effectieve rechtsbescherming gelden alleen in beroepen die

herleeft, rechtstreeks betrokken. Herleving van de ingetrokken

eigen belang, dat rechtstreeks bij het besluit over de

dienen ter bescherming van rechten die justitiabelen aan het

toevoeging betekent dat de rechtsbijstandverlener slechts

toevoeging is betrokken. Een intrekking van een toevoeging

Unierecht ontlenen. Aan toetsing van de nationale proces

aanspraak kan maken op een forfaitaire vergoeding op basis

heeft tot gevolg dat de rechtsbijstandverlener de door hem

regels aan deze vereisten en de daarmee samenhangende

van de toevoeging. Hij heeft daarmee een financieel belang

gemaakte kosten volgens zijn gebruikelijke uurtarief kan

vraag of appellanten rechten ontlenen aan het ingeroepen

dat tegengesteld is aan dat van de rechtzoekende)

declareren bij de rechtzoekende. Indien de ingetrokken

een Unierechtelijke regel wordt ingeroepen derhalve eerst

Unierecht komt de Afdeling eerst toe als het beroep op het

verlener. De rechtsbijstandverlener is alleen dan

toevoeging weer herleeft, kan de rechtsbijstandverlener slechts

Unierecht door toepassing van dei nationale procesregels niet

Samenvatting

aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding op basis van de

mogelijk is. De Afdeling beoordeelt daarom allereerst op

Rechtzoekenden van wie het inkomen en vermogen beneden

toevoeging. Het financiële belang van de rechtsbijstand

appellant belanghebbende is bij het bestreden besluit op basis

een bepaalde grens liggen en die daarom de kosten van een

verlener is daarmee tegengesteld aan dat van de

van artikel 1:2 van de Awb.Vervolgens beoordeelt de Afdeling

advocaat niet geheel zelf kunnen dragen, kunnen bij de raad

rechtzoekende. Dat de rechtsbijstandverlener alle

of het relativiteitsvereiste zoals opgenomen in artikel 8:69a

voor rechtsbijstand een aanvraag indienen om een toevoeging

werkzaamheden voor de rechtzoekende onder de toevoeging

van de Awb in de weg staat aan vernietiging van het

voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. De regels

heeft verricht, doet aan dat eigen, tegengestelde financiële

bestreden besluit. Indien uit deze beoordelingen volgt dat

om in aanmerking te komen voor een toevoeging zijn

belang niet af (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van

appellant geen belanghebbende is of dat zijn beroepsgrond

neergelegd in de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De raad

2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1462). Gelet hierop is de

niet tot vernietiging kan leiden, kan de vraag rijzen of deze

heeft een eerder aan belanghebbende verleende toevoeging

Afdeling, anders dan in haar uitspraak van 18 januari 2017,

toepassing van de artikelen 8:1 in samenhang gelezen met

voor gesubsidieerde rechtsbijstand door appellante - de

ECLI:NL:RVS:2017:87, van oordeel dat het belang van een

artikel 1:2 van de Awb en van artikel 8:69a van de Awb

rechtsbijstandsverlener - ingetrokken, omdat het resultaat van

rechtsbijstandverlener bij een besluit dat tot gevolg heeft dat

voldoet aan de vereisten van gelijkwaardigheid, doeltreffend

de verleende rechtsbijstand het normbedrag heeft

de oorspronkelijke toevoeging herleeft niet een afgeleid

heid en effectieve rechtsbescherming. De Afdeling zal die

overschreden. De Afdeling ziet zich, evenals de rechtbank,

belang is, maar daarbij rechtstreeks is betrokken, ook al zijn

beoordeling slechts hoeven te verrichten, voor zover de

ambtshalve voor de vraag gesteld of appellante belang

alle werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener onder die
toevoeging verricht.
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Besluit

3. 	De eerste juridische vraag die de Afdeling moet

20 januari 2015 niettemin besluiten heeft genomen over

beantwoorden is of de staatssecretaris een publiek

gedeeltelijke weigering van de HHT. De Afdeling is het

Uitspraak van 27 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2120

rechtelijke bevoegdheid heeft om de HHT voor een

met de rechtbank eens dat deze brieven besluiten

gemeente vast te stellen. Daarover kan de Afdeling kort

bevatten, maar komt tot die conclusie op andere gronden,

(De staatssecretaris van VWS is niet bevoegd om een

zijn. Die bevoegdheid heeft de staatssecretaris niet. Dat

die hierna worden uiteengezet. Hoewel de staatssecretaris

Huishoudelijke Hulp Toelage toe te kennen. Die bevoegd

komt door de manier waarop de uitkering van de HHT

op zichzelf terecht heeft aangevoerd dat hem bij of

heid berust bij de ministers van BZK en Financiën. Die

is geregeld. De HHT is een decentralisatie-uitkering uit

krachtens de Fvw geen formele bevoegdheid is

ministers verstrekken formeel de gelden uit het gemeente

het gemeentefonds. Het vakdepartement van VWS levert

toegekend, en hij dus niet op basis van een formele

fonds op grond van de Financiële-verhoudingswet)

daarvoor weliswaar het budget en VWS verricht ook de

bevoegdheid een besluit kan nemen, kan niettemin sprake

voorbereidende werkzaamheden, waarbij de beoordeling

zijn van een gepretendeerde bevoegdheid en een besluit.

Samenvatting

bij de staatssecretaris ligt, maar de minister van BZK en

In dat verband is de Afdeling met de rechtbank van

1. 	Bij brieven van 8 respectievelijk 20 januari 2015 heeft de

de minister van Financiën verwerken die beoordeling in

oordeel dat niet kan worden voorbijgegaan aan de rol die

staatssecretaris van VWS aan de colleges van burgemeester

het gemeentefonds in de vorm van - een voordracht

de staatssecretaris heeft in het besluitvormingsproces over

en wethouders van de gemeenten Renkum en Rheden

voor - een amvb, waarbij de decentralisatie- en integratie-

de toekenning van de HHT in de vorm van een

meegedeeld dat hij heeft besloten aan deze gemeenten

uitkeringen worden vastgesteld. De ministers verstrekken

decentralisatie-uitkering. De staatssecretaris heeft,

een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) toe te kennen

op die manier formeel de gelden uit het gemeentefonds

ondanks dat hij niet bevoegd was de HHT toe te kennen

voor het jaar 2015 en 2016. De staatssecretaris heeft de

op grond van de Fvw. De rol van de staatssecretaris is

of te weigeren, gehandeld alsof hij die bevoegdheid wel

daartegen namens de gemeenten gemaakte bezwaren

aldus formeel beperkt tot die van adviseur van de

had en hij heeft beoogd een publiekrechtelijk

niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft de

ministers betreffende de uit het gemeentefonds voor de

rechtsgevolg tot stand te brengen. De brieven van 8 en

daartegen namens de gemeenten ingestelde beroepen

HHT te verstrekken gelden. De staatssecretaris is bij of

20 januari 2015 bevatten daarom besluiten in de zin van

gegrond verklaard, de besluiten op bezwaar vernietigd en

krachtens de Fvw geen formele bevoegdheid toegekend

artikel 1:3 van de Awb. Daartegen is bezwaar mogelijk.

de staatssecretaris opgedragen nieuwe besluiten op

tot het vaststellen van een decentralisatie-uitkering. Er

Dit oordeel is in overeenstemming met het

bezwaar te nemen. Tegen deze uitspraak heeft de

kan niet met voorbijgaan aan de Fvw een bevoegdheid

Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van

staatssecretaris hoger beroep ingesteld.

voor de staatssecretaris worden gecreëerd. Het betoog van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) dat de

de staatssecretaris slaagt daarom. Maar daarmee is de zaak

Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld op 15 mei 2015

nog niet afgedaan.

(www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek). De

2. 	Het gaat in deze zaken om een toelage in het kader van
de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De
toelage is gebaseerd op de financiële verhouding Rijk-

Algemene Rekenkamer heeft daarin geconcludeerd dat
4. 	De volgende juridische vraag die de Afdeling moet

de staatssecretaris bij de uitvoering van de HHT door het

gemeente en is een decentralisatie-uitkering die haar

beantwoorden is of de staatssecretaris, hoewel hij daartoe

versturen van toekenningsbrieven aan gemeenten, waarin

grondslag vindt in de Financiële-verhoudingswet (Fvw).

formeel niet bevoegd was, bij zijn brieven van 8 en

hij de HHT-budgetten voor 2015 en 2016 vermeldt, en
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door de gekozen formulering van die brieven, financiële

niet uitzonderlijk dat de vaststelling van de decentrali
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verplichtingen naar gemeenten is aangegaan en daarmee

satie- en integratie-uitkeringen bij amvb pas enkele jaren

In verband met een reeks gebeurtenissen is een eindexamen

in strijd heeft gehandeld met de Fvw die een dergelijke

na het betrokken uitkeringsjaar plaatsvindt en deze

leerling de toegang tot het Stedelijk Gymnasium ontzegd en

bevoegdheid bij de ministers legt.

situatie doet zich ook in deze gevallen voor. Hierbij laat

hem de gelegenheid geboden klassikaal onderwijs te volgen

de Afdeling overigens in zo’n amvb moet worden gezien

aan een andere, drie kilometer verderop gelegen school,

als een algemeen verbindend voorschrift of kan worden

binnen dezelfde onderwijsgroep. Zoals de Afdeling heeft

staatssecretaris de bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk

aangemerkt als een verzameling beschikkingen waartegen

overwogen in haar uitspraak van 26 april 2017,

heeft verklaard, zij het dat er anders dan de rechtbank

bezwaar kan worden gemaakt.

ECLI:NL:RVS:2017:1156, is er in de memorie van

5. 	De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de

heeft aangenomen geen sprake is van besluiten op basis
van een formele bevoegdheid maar op basis van een

toelichting bij artikel 1:3 van de Awb op gewezen dat het
6. 	De staatssecretaris dient de bezwaarschriften van de

gebruik van het woord «rechtshandeling» duidelijk maakt dat

gepretendeerde bevoegdheid. De Afdeling is het echter

gemeenten Renkum en Rheden tegen de in de brieven

het moet gaan om een besluit dat gericht is op rechts

niet met de rechtbank eens dat de staatssecretaris

van 8 onderscheidenlijk 20 januari 2015 vervatte

gevolgen, waarmee uiteraard gedoeld is op externe

gehouden is tot een inhoudelijke beoordeling van de

besluiten tot afwijzing van de aanvraag om toekenning

rechtsgevolgen. Beslissingen van een bestuursorgaan die een

bezwaren. Er kan immers geen bezwaar worden gemaakt

van extra gelden voor de HHT op basis van de spoed

zuiver intern karakter hebben zijn dus niet als besluiten in de

bij de staatssecretaris omdat hij geen bevoegdheid bezit

procedure, door te sturen naar de ministers van BZK en

zin van de wet aan te merken. Tot deze categorie van zaken

tot vaststelling van de HHT. De ministers van BZK en

Financiën. De Afdeling benadrukt daarbij dat de nadere

behoren ook bij voorbeeld beslissingen over de interne gang

Financiën bezitten die bevoegdheid gezamenlijk wel.

besluitvorming in beide zaken alleen betrekking dient te

van zaken zoals die binnen iedere dienst nodig zijn, ook

De Afdeling vindt het wenselijk dat tegen de materiële

hebben op de afwijzing en niet op het bedrag dat wel is

binnen de krijgsmacht of een openbare school of universiteit.

besluitvorming in de vorm van een weigering van de

toegekend, omdat het besluit in zoverre niet in geschil is.

Beslissingen om een leerling die te laat komt, een middag te

HHT direct rechtsbescherming openstaat.

laten terugkomen of een extra les op te dragen, vallen dus

Uitspraak van 21 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3785

buiten het begrip besluit. Het wordt eerst anders indien het

moeten doorzenden naar het wel bevoegde orgaan, te
weten de ministers van BZK en Financiën. Indien zij, al

(De mededeling dat een leerling geen klassikaal onderwijs

te verwijderen, aangezien dat besluit van dien aard is dat het

dan niet na advies van de staatssecretaris, materieel op de

meer mag volgen aan een school, maar wel aan een andere,

de rechtspositie van de leerling raakt, aldus de toelichting.

bezwaren hadden beslist, had er ook sneller duidelijkheid

3 km verderop gelegen school die onder hetzelfde bevoegd

kunnen zijn over de rechtsvraag of de HHT terecht

gezag valt, betreft de interne gang van zaken binnen de

Naar het oordeel van de Afdeling behoort de mededeling dat

geheel of gedeeltelijk is geweigerd dan wanneer wordt

school. Een dergelijke mededeling is geen besluit in de zin

de betrokken leerling geen klassikaal onderwijs meer zal

opgekomen tegen de desbetreffende amvb. Het is immers

van artikel 1:3, eerste lid, Awb)

volgen aan het Stedelijk Gymnasium, maar aan een ander

De staatssecretaris had dan ook de bezwaarschriften
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bevoegd gezag van een school besluit een leerling van school

Bestuursorgaan

college, tot de in de memorie van toelichting vermelde

Afdeling van oordeel dat een waarschuwing die is gebaseerd

beslissingen over de interne gang van zaken zoals die nodig

op een wettelijk voorschrift in ieder geval een besluit is als de

zijn binnen iedere dienst, waaronder een openbare school.

waarschuwing een voorwaarde is voor het toepassen van een

Daarbij is in aanmerking genomen dat de onderwijsgroep

sanctiebevoegdheid in bepaalde situaties en dus een essentieel

Uitspraak van 28 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:690

zijn zorgplicht voor de leerling heeft gehandhaafd. Deze bleef

onderdeel is van een sanctieregime. Hierbij is niet van belang

(Dat aan inschrijving in het Register Kort Beroepsonderwijs

toegelaten tot het Stedelijk Gymnasium, maakte daar

of bij het opleggen van de sanctie nog een belangenafweging

het fiscale gevolg is verbonden dat een onderwijsinstelling in

aanspraak op examenbegeleiding en zou daar zijn opleiding

moet plaatsvinden. Het bestaan van de waarschuwing is

aanmerking komt voor btw-vrijstelling, maakt niet dat de

formeel afronden. De leerling bleef ressorteren onder de

immers hoe dan ook een toepassingsvoorwaarde voor de

Stichting CRKBO of het CPION een b-orgaan is. De

onderwijsgroep en de publiekrechtelijke rechtsverhouding

uitoefening van de sanctiebevoegdheid. De waarschuwing

bevoegdheid btw-vrijstelling te verlenen, berust uitsluitend

tussen hen is niet verbroken. De enkele omstandigheid dat de

heeft binnen het sanctieregime rechtsgevolg omdat hiermee

bij de inspecteur)

leerling het klassikaal onderwijs voortaan diende te volgen op

een bevoegdheid wordt ontsloten die er anders niet zou zijn,

een andere school, maakt niet dat sprake is van een op

namelijk de bevoegdheid om bij een volgende overtreding
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rechtsgevolg gerichte beslissing.Van een besluit als bedoeld in

een bestuurlijke sanctie op te leggen die zonder de

De Stichting Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is dan ook geen sprake.

waarschuwing niet tot de mogelijkheden zou behoren.

(Stichting CRKBO) is niet met openbaar gezag is bekleed.

Vergelijk de uitspraak van 11 december 2002,

Indien het bestaan van een waarschuwing een wettelijke

Zij is een onafhankelijke, door een aantal branche

ECLI:NL:RVS:2002:AF1747.Van een weigering een zodanig

toepassingsvoorwaarde is voor de uitoefening van een andere

verenigingen (de Vereniging van Opleidingsinstituten voor

besluit te nemen kan daarom evenmin sprake zijn.

bevoegdheid, kan in bezwaar en beroep tegen het vervolg

ICT, de Vereniging van de Nederlandse Raad voor Training

besluit het bestaan van een - in rechte onaantastbaar

en Opleiding en de Vereniging van Trainings- en

Uitspraak van 2 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1449

geworden - waarschuwing niet meer aan de orde worden

Opleidingsbureaus) opgerichte stichting. De instelling en

gesteld. De systematiek van de regelgeving kan zodanig zijn

uitvoering van het Register Kort Beroepsonderwijs is geheel

(Een waarschuwing die is gebaseerd op een wettelijk voor

dat de aan de waarschuwing ten grondslag gelegde feiten en

aan deze stichting overgelaten.Voor de inschrijving in het

schrift is in ieder geval een besluit als de waarschuwing een

omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van een

register wordt door haar (of in feite door CPION, het

voorwaarde is voor het toepassen van een sanctiebevoegdheid

vervolgbesluit (bijvoorbeeld een boetebesluit). In die situatie

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) slechts

in bepaalde situaties en dus een essentieel onderdeel is van een

kan niet aan de enkele omstandigheid dat de waarschuwing

vastgesteld of de instelling of docent voldoet aan de eisen

sanctieregime)

in rechte onaantastbaar is geworden de gevolgtrekking

van de Kwaliteitscode. Weliswaar heeft de wetgever, in

worden verbonden dat de feiten en omstandigheden die aan

overeenstemming met artikel 132, eerste lid, onder i, van de
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de waarschuwing ten grondslag zijn gelegd als vaststaand

Btw-richtlijn, aan inschrijving in het register het fiscale

In navolging van de conclusie van staatsraad advocaat-

moeten worden aangenomen.

gevolg verbonden dat een onderwijsinstelling in aanmerking

generaal Widdershoven (ECLI:NL:RVS:2018:249) is de

komt voor de btw-vrijstelling, maar daarmee is niet aan
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Stichting CRKBO een publiekrechtelijke bevoegdheid

Bevoegdheid/kennen of kunnen

toegekend. De bevoegdheid btw-vrijstelling te verlenen,

naar aanleiding van het bezwaar het cijfer vastgesteld op 5,3.
Het besluit op bezwaar behelst de beoordeling van een door
belanghebbende afgelegde toets. Mede in het belang van de

uitgesloten dat de inspecteur in een voorkomend geval

Uitspraak van 24 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3428

btw-vrijstelling dient te verlenen aan een onderwijsinstelling

(Tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het

hoe zij een besluit inhoudende een beoordeling van het

die niet is ingeschreven in het register, indien die instelling

kennen of kunnen van een kandidaat die ter zake is

kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die is

met succes betoogt dat een of meer inschrijvingsvoorwaarden

geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst kan,

geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, vanaf

niet mogen worden gesteld om voor de btw-vrijstelling in

gelet op artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, Awb, geen

heden beoordeelt.

aanmerking te komen. Een dergelijk betoog dient echter te

beroep worden ingesteld en evenmin bezwaar worden

worden gevoerd in een procedure tegen een (naheffings)

gemaakt. Is tegen zo’n besluit administratief beroep

aanslag omzetbelasting. De conclusie is dat Stichting

opengesteld en is daarop artikel 7:25 Awb van toepassing, dan

kennen of kunnen van een kandidaat die ter zake is

CRKBO geen b-orgaan is. Dat brengt mee dat CPION dat

is de bestuursrechter niet bevoegd kennis te nemen van een

geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst kan,

evenmin kan zijn.

beroep dat is ingesteld tegen een in administratief beroep

gelet op artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de

genomen besluit. In geval de besluitvorming over het kennen

Awb, geen beroep worden ingesteld. Gelet op artikel 7:1

of kunnen van een kandidaat of leerling en de beoordeling

van de Awb kan daartegen evenmin bezwaar worden

daarvan in administratief beroep in betekenende mate van

gemaakt. Als toch bezwaar wordt gemaakt moet het

elkaar verschillen, is de bestuursrechter wel bevoegd, maar

bestuursorgaan dat bezwaar niet-ontvankelijk verklaren

kan hij dat besluit slechts toetsen aan voorschriften van

en dient de bestuursrechter, indien het bestuursorgaan

procedurele aard die bij of krachtens de Awb of enige andere

daarop niettemin inhoudelijk heeft beslist, te bepalen dat

wet in formele zin zijn gesteld. Die beoordeling kan geen

het bestuursorgaan dat bezwaar ten onrechte niet

betrekking hebben op de inhoud van het afgelegde examen

niet-ontvankelijk heeft verklaard.Vergelijk de uitspraak

of afgelegde toets)

van de Centrale Raad van Beroep van 14 augustus 2013,

berust uitsluitend bij de inspecteur. Daarbij komt dat niet is

rechtseenheid ziet de Afdeling aanleiding om uiteen te zetten

•	Tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het

ECLI:NL:CRVB:2013:1418.
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Het geschil betreft de gedeeltelijke gegrondverklaring door

•	Is bij wettelijk voorschrift tegen een besluit inhoudende

de examencommissie van de beroepsopleiding advocaten van

de beoordeling van het kennen of kunnen als hiervoor

het bezwaar tegen het besluit waarbij de examencommissie

bedoeld administratief beroep opengesteld, dan rijst de

de door belanghebbende afgelegde toets Arbeidsrecht heeft

vraag of de bestuursrechter bevoegd is kennis te nemen

beoordeeld met het cijfer 5,2. De examencommissie heeft

van het besluit dat de administratieve beroepsinstantie
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Bbt

op het bij hem ingestelde beroep heeft genomen.

lid, aanhef en onder b, van de Awb. De bestuursrechter is

Als artikel 7:25 van de Awb op het administratieve beroep

in dat geval bevoegd van een beroep tegen een besluit

van toepassing is en de administratieve beroepsinstantie,

van de administratieve beroepsinstantie kennis te nemen,

voor zover deze het beroep ontvankelijk en gegrond acht,

maar kan dat besluit slechts toetsen aan voorschriften van

Uitspraak van 7 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:400

bevoegd is het bestreden besluit te vernietigen en in de

procedurele aard die bij of krachtens de Awb of enige

(Beste beschikbare technieken)

plaats daarvan een nieuw besluit te nemen, dan is de

andere wet in formele zin zijn gesteld. Die beoordeling

besluitvorming op beroep zodanig vergelijkbaar met die

kan geen betrekking hebben op de inhoud van het
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in eerste instantie, dat het besluit op het administratief

afgelegde examen of afgelegde toets.Vergelijk de uitspraak

Een bestuursorgaan mag in de regel zonder verder onderzoek

beroep, gelet op artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b,

van de Afdeling van 27 juni 2007,

en nadere motivering de voor een inrichting in aanmerking

van de Awb, van beroep bij de bestuursrechter is

ECLI:NL:RVS:2007:BA8158. Het primaire besluit van de

komende beste beschikbare technieken bepalen aan de hand

uitgesloten. Deze zal zich, indien tegen een dergelijk

examencommissie behoort tot de besluiten als bedoeld in

van de juist met het oog hierop vastgestelde en wettelijk

besluit toch beroep bij hem is ingesteld, onbevoegd

artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb.

aangewezen informatiedocumenten. Het is aan degene die

moeten verklaren van dat beroep kennis te nemen.

Tegen een dergelijk besluit kan geen beroep worden

pleit voor andere technieken om feiten of omstandigheden te

Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van

ingesteld. Gelet op het bepaalde in artikel 7:1, eerste lid,

stellen die meebrengen dat het college in het specifieke geval

19 februari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF4735.

van de Awb kan tegen een dergelijk besluit daarom

niet in redelijkheid van het informatiedocument heeft mogen

evenmin bezwaar worden gemaakt. De examencommissie

uitgaan.

•	In geval de besluitvorming over het kennen of kunnen

heeft het door belanghebbende gemaakte bezwaar

van een kandidaat of leerling en de beoordeling daarvan

derhalve ten onrechte ontvankelijk geacht. Naar

in administratief beroep in betekenende mate van elkaar

aanleiding van het verhandelde ter zitting merkt de

verschillen, bijvoorbeeld omdat de administratieve

Afdeling nog op dat zij begrijpt dat de Nederlandse Orde

beroepsinstantie, gelet op de voor de behandeling van het

van Advocaten advocaat-stagiair(e)s de mogelijkheid wil

administratieve beroep geldende bepalingen, slechts mag

bieden een beoordeling van de examencommissie te

beoordelen of het beroepen besluit is genomen in strijd

doen toetsen. Het hiervoor overwogene staat er niet aan

met het recht en niet zelf in de zaak mag voorzien, is het

in de weg dat de Verordening op de advocatuur, buiten

besluit dat is genomen in administratief beroep niet gelijk

bezwaar of administratief beroep om, zou voorzien in de

te stellen met een besluit inhoudende de beoordeling van

mogelijkheid om de examencommissie om een tweede

een kennen of kunnen als bedoeld in artikel 8:4, derde

beoordeling van een afgelegde toets te vragen.
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Bor
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motorcrossactiviteiten. Het college heeft zich niet bevoegd

Na verwijdering van de houten dekvloer zijn op de reeds

geacht omgevingsvergunning te verlenen, omdat de termijn

Uitspraak van 7 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:377

aanwezige draagbalken een zwaluwstaartprofielplaat

van tien jaar, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 11, van bijlage

geschroefd en is daarop een laag van circa 3,5 cm beton

II van het Bor, volgens hem reeds is verstreken, gelet op de

(Bevoegdheid om met toepassing van artikel 4, aanhef en

gestort. De Afdeling is van oordeel dat de draagconstructie

motorcrossactiviteiten in het verleden. De termijn van tien

negende lid, van Bijlage II van het Bor omgevingsvergunning

weliswaar anders belast wordt, maar dat geen sprake is van

jaar vangt aan bij de eerste verlening van een tijdelijke

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan)

een verandering van de draagconstructie als bedoeld in artikel

vergunning voor het strijdige gebruik, en de tekst van

3, aanhef en achtste lid, onder a, van bijlage II van het Bor.

artikel 4, aanhef en elfde lid, van bijlage II van het Bor, noch
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Indien de belasting van de draagconstructie in strijd komt

de toelichting bij het elfde lid, biedt aanknopingspunten voor

Het college is bevoegd om met toepassing van artikel 4,

met het Bouwbesluit kan het college daartegen op grond van

het oordeel dat, indien het strijdige gebruik reeds illegaal

aanhef en negende lid, van bijlage II van het Bor omgevings

artikel 1b van de Woningwet handhavend optreden.

bestaat voorafgaand aan de eerste verlening van een tijdelijke

vergunning te verlenen, ondanks dat de toename van het

vergunning, de termijn van tien jaar is aangevangen op het

Uitspraak van 28 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1063

moment waarop het strijdige gebruik feitelijk is begonnen.

bouwvolume vergroten. De in artikel 4, aanhef en negende
lid, van bijlage II van het Bor opgenomen zinsnede

(De termijn van 10 jaar voor een tijdelijke

Aangezien niet eerder een tijdelijke vergunning is verleend

“eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan,

voor het strijdige gebruik van het perceel, is de termijn van

bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten”

als bedoeld in artikel 4, aanhef en elfde lid, van bijlage II van

tien jaar nooit aangevangen en was het college bevoegd om

staat niet in de weg aan bouwactiviteiten die de bebouwde

het Bor, vangt aan bij de eerste verlening van een tijdelijke

met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2,

oppervlakte of het bouwvolume vergroten, zolang die

vergunning voor het strijdige gebruik)

van de Wabo in samenhang gelezen met artikel 4, onderdeel 11,

aantal woningen gepaard gaat met bouwactiviteiten die het

bouwactiviteiten niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.

van bijlage II van het Bor tijdelijk af te wijken van het
bestemmingsplan.
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Uitspraak van 21 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:958

Weigering om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,

(Uitleg van het begrip draagconstructie als bedoeld in

artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Bor

artikel 3, aanhef en achtste lid, onder a, van bijlage II van

omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk in

het Bor)

gebruik nemen van een perceel ten behoeve van

onder a, onder 2, van de Wabo, in samenhang gelezen met
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Competentie

bestuursdwangbesluit en omdat de Afdeling in eerste en

behoudens enkele uitzonderingen, uitdrukkelijk uitgesloten.

enige aanleg bevoegd is te beslissen op beroepen tegen

Het is niet aan de rechter, maar aan de wetgever om deze

Uitspraak van 16 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:905

besluiten die betrekking hebben op handhaving van de Wm,

regeling van de absolute competentie van bestuursrechters

voor zover niet uitgezonderd, en op beroepen tegen andere

aan te passen, mocht deze daartoe aanleiding zien, bijvoor

(De rechtbank heeft zich ten onrechte bevoegd geacht om

in artikel 2 van bijlage 2 van de Awb omschreven besluiten.

beeld om redenen van effectieve en efficiënte rechts

kennis te nemen van het beroep. De wetgever heeft in

bescherming. De rechtbank had zich dus onbevoegd moeten

artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb niet de rechtbank, maar de

De Afdeling heeft hierbij ook in aanmerking genomen dat

verklaren om van het beroep kennis te nemen en had het

Afdeling bevoegd verklaard om te oordelen over handhavings

zij, voor zover hier van belang, ook bevoegd is te oordelen

beroepschrift ter behandeling moeten doorsturen aan de

besluiten die zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer)

over een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank

Afdeling.

over een beroep tegen een besluit waartegen beroep bij de
Samenvatting

rechtbank kan worden ingesteld en dat in zoverre ook

Toepassing van zeer spoedeisende bestuursdwang bestaande

oordelen over deze besluiten tot haar competentie behoren.

uit het afvoeren van afval. Het college heeft tweemaal zeer

De rechtbank is, gelet hierop, niet bevoegd uitspraak te doen

spoedeisende bestuursdwang toegepast bestaande uit het

op het beroep. De rechtbank heeft overwogen dat er in deze

afvoeren van afval van het terrein van het afvalverwerkings

zaak reden is om af te wijken van de hiervoor omschreven

bedrijf. Aan de besluiten tot toepassing van bestuursdwang

jurisprudentie van de Afdeling, omdat de toepassing van de

zijn zowel overtredingen van de Woningwet als overtredingen

spoedeisende bestuursdwang naar haar oordeel niet los kan

van de Wet milieubeheer ten grondslag gelegd. De besluiten

worden gezien van, en ondergeschikt is aan, een opgelegde

zijn, gelet op de door het college bij de toepassing van de

last onder bestuursdwang waartegen eveneens beroep bij de

bestuursdwang getroffen herstelmaatregel, niet splitsbaar in

rechtbank is ingesteld en waarover de rechtbank in eerste

een deel dat is gebaseerd op de overtreding van artikel 1a,

aanleg bevoegd is te oordelen.Volgens de rechtbank is het in

eerste en tweede lid, van de Woningwet, en een deel dat is

zo’n geval in het belang van effectieve en efficiënte

gebaseerd op de overtreding van de artikelen 1.1a, tweede lid,

rechtspraak om de zaken zowel in eerste aanleg, als in een

en 10.1, eerste lid, van de Wm. Het beroep tegen deze

eventueel hoger beroep, gevoegd althans in onderlinge

bestuursdwangbesluiten is daarom evenmin splitsbaar. Eerder

samenhang te kunnen behandelen. De wetgever heeft in

heeft de Afdeling in vergelijkbare gevallen geoordeeld dat zij

artikel 8:6, eerste lid, gelezen in verbinding met artikel 2 van

zich bevoegd acht in eerste en enige aanleg kennis te nemen

bijlage 2 van de Awb, de bevoegdheid van de rechtbank om

van het beroep tegen het desbetreffende bestuursdwang

in eerste aanleg te oordelen over een beroep tegen een

besluit, gelet op de onsplitsbaarheid van het beroep tegen het

besluit dat betrekking heeft op handhaving van de Wm,
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Dienstenrichtlijn

assortiment en/of bedrijfsvoering richten op dagjesmensen

artikel 15, derde lid, onder b, van de Dienstenrichtlijn.

en/of toeristen.

De Afdeling oordeelt verder dat het college redelijkerwijs

Uitspraak van 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4173

Het college stelt dat het desbetreffende gebruik van het pand

om het nagestreefde doel te verwezenlijken, dat het college

(Het verbod om na 5 oktober 2017 nog een nieuwe

in strijd is met het gebruikswijzigingsverbod. Het college

zich redelijkerwijs op het standpunt mocht stellen dat het

toeristenwinkel te openen in het centrum van Amsterdam is

beschouwt de kaaswinkel als een vorm van detailhandel die

gebruikswijzigingsverbod niet verder gaat dan nodig is om

niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Toch mocht

zich blijkens zijn reclame-uiting, presentatie, assortiment en/

het nagestreefde doel te bereiken en dat het college zich

het college in dit geval niet handhavend optreden tegen een

of bedrijfsvoering richt op dagjesmensen en/of toeristen

redelijkerwijs op het standpunt heeft kunnen stellen dat het

nieuwe kaaswinkel van de Amsterdam Cheese Company op

(toeristenwinkel).Volgens het college is appellante het pand

nagestreefde doel niet kan worden bereikt met de

het Damrak)

pas na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit als

voorgestelde alternatieven, waarbij een overvaltactiek

toeristenwinkel gaan gebruiken, zodat zij heeft gehandeld in

achterwege zou zijn gelaten of een overgangsregeling zou

Samenvatting

strijd met het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en

zijn opgenomen voor getroffen ondernemers. Dit maakt dat

Het college heef een last onder bestuursdwang opgelegd.

onder c, van de Wabo. De Afdeling stelt vast dat het

het gebruikswijzigingsverbod als zodanig niet in strijd met

De last strekt ertoe de exploitatie van de winkel in het pand

gebruikswijzigingsverbod is overtreden. Appellante betoogt

artikel 15, derde lid, onder c, van de Dienstenrichtlijn en dat

Damrak 84 te Amsterdam te (laten) staken en gestaakt te

vervolgens dat het college niet bevoegd was om handhavend

het gebruikswijzigingsverbod een gerechtvaardigde en

houden. Appellante exploiteert een aantal winkels in de

op te treden omdat het gebruikswijzigingsverbod

evenredige beperking is van het vrij verrichten van diensten.

binnenstad van Amsterdam. In al deze winkels wordt dezelfde

onverbindend is of door het college buiten toepassing moest

Wat betreft de evenredigheid in het concrete geval komt de

winkelformule gehanteerd, waarbij verschillende Hollandse

worden gelaten omdat het in strijd is met artikel 15, derde

Afdeling echter tot de conclusie dat appellante aannemelijk

kaassoorten worden verkocht. De kazen zijn langer houdbaar

lid, van de Dienstenrichtlijn. De Afdeling toetst vervolgens of

heeft gemaakt dat de nadelige gevolgen van het

en hoeven niet gekoeld te worden bewaard. Delen van kazen

bij het stellen van het gebruikswijzigingsverbod is voldaan

gebruikswijzigingsverbod voor haar onevenredig zijn in

zijn daartoe vacuüm verpakt volgens een speciaal procedé.

aan de voorwaarden van artikel 15, derde lid, van de

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Dit

Zij heeft een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van

Dienstenrichtlijn.

betekent dat het college het gebruikswijzigingsverbod in dit

kon concluderen dat het gebruikswijzigingsverbod geschikt is

het pand, met de bedoeling om een nieuwe kaaswinkel in het

specifieke geval buiten toepassing had moeten laten wegens

pand te gaan exploiteren volgens de bovenomschreven

Over het discriminatieverbod oordeelt de Afdeling in dit

strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. Niet in geschil

winkelformule. De raad heeft een voorbereidingsbesluit

geval geen sprake van een eis die een direct of indirect

is dat in dit geval - bij het buiten toepassing laten van het

genomen als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro. Het

onderscheid maakt in de zin van artikel 15, derde lid, onder a,

gebruikswijzigingsverbod - geen sprake is van een

voorbereidingsbesluit bevat een verbod om het gebruik van

van de Dienstenrichtlijn. De Afdeling oordeelt dat het

overtreding, zodat het college niet bevoegd was handhavend

gronden en/of bouwwerken, in het gebied waarvoor het

gebruikswijzigingsverbod als zodanig gerechtvaardigd is om

op te treden tegen het gebruik van het pand als kaaswinkel

voorbereidingsbesluit geldt, te wijzigen naar vormen van

een dwingende reden van algemeen belang, zodat het voldoet

volgens de gehanteerde winkelformule.

detailhandel die zich blijkens hun reclame-uiting, presentatie,

aan de voorwaarde van noodzakelijkheid als bedoeld in

74

Endotoxinen
Uitspraak van 25 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2395

personen een gezondheidskundige advieswaarde voor

aangenomen dat ook wordt voldaan aan de waarde van

werknemers is afgeleid van 90 EU/m3. Bij blootstelling onder

30 EU/m3. Uit de berekeningen volgt dat dit onder meer

die advieswaarde lopen werknemers volgens dat advies geen

afhankelijk is van de gehouden diersoort en de achtergrond

gezondheidsrisico’s.

concentraties in het gebied. In het endotoxinerapport is

(Toetsingskader endotoxinen)

vermeld dat de deels ontbrekende en gebrekkige invoer
Vervolgens is vermeld dat rond veehouderijen gemeten

gegevens tot onzekerheid in de uitkomsten leiden. Deze

Samenvatting

waarden doorgaans lager liggen dan deze advieswaarde van

onzekerheden kunnen de uitkomsten van de model

Bij besluit van 30 augustus 2016 heeft het college aan

90 EU/m , maar dat omwonenden of bepaalde groepen

berekeningen aanzienlijk beïnvloeden. In dat verband wordt

vergunninghouder krachtens de Wabo een vergunning

onder hen gevoeliger zouden kunnen zijn dan werknemers.

erop gewezen dat de verdeling van de stofconcentraties en

verleend voor het bouwen van een vleesvarkensstal en het

Een mogelijke manier om daar in bepaalde situaties rekening

endotoxinegehalten sterk benaderend is ingeschat. Om de

plaatsen van een luchtwasser binnen een veehouderij en voor

mee te houden is het toepassen van een zogeheten

berekeningen nauwkeuriger te maken is meer kennis nodig.

het veranderen van deze inrichting. De rechtbank heeft

intraspecies onzekerheidsfactor. Hoe groot die factor zou

Verder zijn de aerodynamische eigenschappen van de grote

geoordeeld dat appellant niet aan de hand van algemeen

moeten zijn, valt op basis van de beschikbare kennis niet te

stofdeeltjes, die de depositiesnelheid bepalen, onbekend

aanvaarde wetenschappelijke inzichten aannemelijk heeft

zeggen. Als men, zo vermeldt het rapport, desondanks zou

terwijl de resultaten van het verspreidingsmodel zeer gevoelig

gemaakt dat de veehouderij zodanige risico’s voor de

willen kiezen voor toepassing van een dergelijke

zijn voor de aannames hierover. Ook hier is aanvullend

volksgezondheid kan opleveren dat het college de

onzekerheidsfactor, ligt bij de huidige stand van kennis de

onderzoek gewenst. Ook zijn systematische verschillen in

omgevingsvergunning om die reden had moeten weigeren of

standaard factor 3 het meest voor de hand. De gezond

stofuitstoot en endotoxinegehalten in het stof tussen bedrijven

daaraan verdergaande voorschriften had moeten verbinden.

heidskundige advieswaarde voor de algemene bevolking zou

van dezelfde dier- en stalcategorie niet meegenomen; de

De door appellant genoemde waarde van 30 EU/m is

daarmee 30 EU/m bedragen. Op blz. 42 van het rapport is

informatie hierover is nog ontoereikend om deze variatie in

afkomstig uit het rapport “Gezondheidsrisico’s rond

vermeld dat nader onderzoek naar het effect van blootstelling

te schatten.

veehouderijen” van de Gezondheidsraad van 30 november

aan endotoxinen bij de algemene bevolking en mogelijke

2012, waarmee aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

risicogroepen daarbinnen tot een beter onderbouwde

Verder zijn voor het goed onderbouwen van de endotoxine-

en Sport en de staatssecretarissen van Economische Zaken en

advieswaarde kan leiden. In het endotoxinerapport zijn op

emissies aanvullende metingen nodig, kan cumulatieve

Infrastructuur en Milieu, advies is uitgebracht. In het

basis van metingen bij zes stallen endotoxinegehalten in van

belasting door clusters van bedrijven op veel plaatsen van

endotoxinerapport is verslag gedaan van met het oog op deze

de stallen afkomstig stof bepaald. Deze gehalten zijn gebruikt

belang zijn - wat nader onderzoek vraagt - en is ook meer

advieswaarde uitgevoerde metingen en berekeningen. In het

in modelmatige verspreidingsberekeningen. Met die

kennis van de gezondheidsimpact van endotoxine

rapport van de Gezondheidsraad is op blz. 30 over

verspreidingsberekeningen is bezien of, als wordt voldaan aan

concentraties gewenst om de juiste percentielwaarde (de

endotoxinen opgemerkt dat in een advies uit 2010 mede op

de voor veehouderijen geldende normen voor (achtergrond

waarde die aangeeft in welk deel van de gevallen de

basis van experimenteel onderzoek onder mogelijk gevoelige

waarden van) zwevende deeltjes (PM10) en geur, kan worden

gehanteerde advieswaarde mag worden overschreden) te

3

3

3
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bepalen. Gezien het voorgaande bestaat zowel wat de voor

Gelijkheidsbeginsel

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (arrest van

blootstelling aan endotoxinen te hanteren advieswaarde als de

22 mei 2014, Wolfgang Glatzel tegen Freistaat Bayern,
ECLI:EU:C:2014:350, punt 51 en aldaar aangehaalde

endotoxinen zal worden veroorzaakt door een veehouderij,

Uitspraak van 26 september 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3113

in ieder geval thans nog een aanzienlijk aantal vragen

(Dat aan personen jonger dan 65 jaar een rijbewijs met een

een doelstelling van algemeen belang. Het beperken van de

waarvoor verder wetenschappelijk onderzoek is vereist.

geldigheidsduur van 10 jaar wordt afgegeven en aan degenen

geldigheidsduur van rijbewijzen bij houders van rijbewijzen

Wat endotoxinen betreft is er niet, zoals bijvoorbeeld wel bij

die ouder zijn een rijbewijs met een geldigheidsduur van

die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt om bijvoorbeeld

geur is gebeurd, met een eenduidige wettelijke regeling

slechts 5 jaar, levert geen ongeoorloofde discriminatie op.

medische controles te houden, is een geschikte maatregel ter

bepaald op welke wijze bestuursorganen de mogelijke

Artikel 7, derde lid, Richtlijn 2006/126/EG is niet in strijd

waarborging van de verkeersveiligheid, nu dit bijdraagt aan

gevolgen van de emissie van endotoxinen bij veehouderijen

met artikel 21, eerste lid, van het Handvest van de grond

een vermindering van ongevallen als gevolg van een afname

in hun besluitvorming moeten betrekken. Het is aan het

rechten van de EU. Het beperken van de geldigheidsduur

van fysieke capaciteiten. Niet kan immers worden ontkend

college om bij het besluit over vergunningverlening te

van rijbewijzen bij ouderen is een geschikte maatregel ter

dat die capaciteiten afnemen bij het ouder worden (zie in die

bepalen welke maatregelen bij endotoxinen in het belang van

waarborging van de verkeersveiligheid, nu de fysieke

zin bijvoorbeeld het arrest Werner Fries, punt 46). Er is geen

de bescherming van het milieu nodig zijn. Bij die bepaling

capaciteiten voor het besturen van motorvoertuigen afnemen

grond voor het oordeel dat de maatregel van artikel 7, derde

heeft het college beoordelingsruimte. Het is de Afdeling

bij het ouder worden)

lid, van de Richtlijn verder gaat dan noodzakelijk is voor de

wijze waarop kan worden berekend welke concentratie

bekend dat een aantal colleges hun beoordelingsruimte invult

rechtspraak) vormt het verbeteren van de verkeersveiligheid

verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling en op

door toepassing van de “Notitie Handelingsperspectieven
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excessieve wijze afbreuk doet aan de belangen van houders

Veehouderij en Volksgezondheid, endotoxine toetsings

Aan appellant is een rijbewijs afgegeven met een geldigheids

van een rijbewijs die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.

kader 1.0” van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht.

duur van vijf jaar. Appellant acht het discriminerend dat aan

Deze notitie is geënt op een toetsing aan de waarde van

personen ouder dan 70 jaar een rijbewijs voor slechts vijf jaar

Het is niet onredelijk dat de Uniewetgever, rekening

30 EU/m en berekeningen op basis van gegevens uit het

wordt afgegeven. Hij meent dat artikel 7, derde lid, van

houdend met het belang van de menselijke factor op het

endotoxinerapport. Het college kiest er uitdrukkelijk voor

Richtlijn 2006/126/EG dat bepaalt dat lidstaten de

gebied van het verkeer en met de geleidelijke afname in de

om een dergelijke beoordelingswijze niet te hanteren, omdat

administratieve geldigheidsduur van rijbewijzen van houders

loop der jaren van de fysieke capaciteiten die vereist zijn voor

volgens het college daarvoor nog onvoldoende weten

die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt mogen beperken, in

het besturen van motorvoertuigen, het noodzakelijk acht

schappelijke inzichten over de risico’s bestaan. Gezien de

strijd is met artikel 20 en artikel 21, eerste lid, van het

lidstaten de bevoegdheid te geven om de administratieve

hiervoor weergegeven stand van de kennis over endotoxinen

Handvest. Doel van artikel 7, derde lid, van de Richtlijn is de

geldigheidsduur van rijbewijzen van houders die de leeftijd

en de vele openstaande vragen, kan het college deze keuze

verkeersveiligheid te verbeteren.

van 50 jaar hebben bereikt te beperken met het oog op de

3

maken.

handhaving van een passend veiligheidsniveau.Verder is van
belang dat zij die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt nog
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steeds een rijbewijs kunnen vernieuwen, zij het voor een

alsnog in de eerstvolgende subsidieronde betrekken)

kortere termijn, en zodoende - zolang zij daartoe geschikt

grondrechten heeft tot gevolg dat het bestuur blijk dient te
geven van een aanvaardbaar evenwicht tussen enerzijds de

worden geacht - nog deel kunnen nemen aan het verkeer.

Samenvatting

door de gelijkheidsgrondrechten beschermde belangen van

Dat in sommige lidstaten het rijbewijs voor het besturen van

Het algemeen bestuur van het NWO heeft de aanvraag van

de betrokken aanvraagster en anderzijds de betrokken

een personenauto levenslang geldig is, kan, wat daarvan zij,

appellante om haar een Vidi-subsidie 2015 te verlenen voor

algemene belangen (vergelijk de uitspraak van de Afdeling

niet afdoen aan de gerechtvaardigdheid van het gebruik door

haar onderzoeksvoorstel afgewezen. Aan de afwijzing van de

van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3578,

een lidstaat van de in artikel 7, derde lid, vervatte bevoegdheid.

aanvraag heeft het bestuur ten grondslag gelegd dat aan

rechtsoverweging 16.2). Die algemene belangen zijn gelegen

Er bestaat daarom geen grond voor het oordeel dat het

appellante op basis van de aanvraag, de rapporten van de

in een voortvarende aanvraagprocedure, maar ook in de

bepaalde in artikel 7, derde lid, van de Richtlijn niet in

referenten en het weerwoord een zestiende plaats in de

rechten en belangen van de andere bij de procedure

overeenstemming is met artikel 21, eerste lid, van het

rangschikking is toegekend, terwijl alleen de aanvragers op de

betrokken aanvragers die op gelijke voet dienen te kunnen

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Nu bij

eerste acht plaatsen in aanmerking komen voor een interview

meedingen naar de betreffende subsidies. Weliswaar heeft het

de Afdeling geen twijfel bestaat over de geldigheid van

en daarmee nog aanspraak kunnen maken op subsidie.

bestuur bij de voornoemde afweging een beoordelingsmarge,

artikel 7, derde lid, van de Richtlijn, ziet de Afdeling geen

Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft

maar de toepasselijkheid van grondrechten brengt met zich

aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen over de

geoordeeld dat het bestuur haar niet heeft gediscrimineerd

dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de zorgvuldigheid

geldigheid van de Richtlijn. Dit brengt met zich mee dat

door onvoldoende met haar zwangerschap rekening te

waarmee het besluit door het bestuur moet worden

evenmin aanleiding bestaat om de geldigheid van artikel 122

houden. Het bestuur had moeten beseffen dat het leveren van

voorbereid en genomen, alsook aan de motivering van dat

van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 25a, eerste lid,

een intellectuele topprestatie in de zin van het schrijven van

besluit. Appellante heeft een zwaarwegend belang bij het

aanhef en onder c, van het Reglement rijbewijzen te toetsen

een goed weerwoord ten aanzien van de referentenrapporten

hebben van een gelijke kans in de subsidieverlenings

aan artikel 21, eerste lid, van het Handvest.

in het laatste stadium van de zwangerschap buitensporig

procedure. Gelet op de hiervoor genoemde strenge maatstaf

problematisch voor haar zou zijn.

is de Afdeling, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het

Uitspraak van 31 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3557

Appellante heeft zich in dit verband op diverse

gehouden met de zwangerschap van appellante. Daarmee is

(Appellante heeft als zwangere een zwaarwegend belang bij

verdragsbepalingen beroepen die alle betrekking hebben op

de besluitvorming onzorgvuldig geweest. Omdat de Afdeling

het hebben van een gelijke kans in de subsidieverlenings

het verbod van discriminatie. Gelet op de gevolgen die dit

niet zelf op de aanvraag van appellante om haar een Vidi-

procedure. De toepasselijkheid van grondrechten brengt met

besluit kan hebben voor appellante als zwangere in

subsidie te verlenen kan beslissen, heeft de Afdeling bepaald,

zich dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de

vergelijking met wetenschappers die niet zwanger zijn en

indien appellante daarvoor opteert, dat het bestuur haar

zorgvuldigheid waarmee het besluit op de aanvraag moet

eveneens een aanvraag als hier aan de orde hebben ingediend,

aanvraag alsnog in de eerstvolgende subsidieronde dient te

worden voorbereid en genomen, alsook aan de motivering

zijn de grondrechten als bedoeld in onder meer artikel 1 van

betrekken. Het bestuur moet daartoe contact opnemen met

van dat besluit. De besluitvorming is onzorgvuldig geweest.

het Protocol nr. 12 bij het EVRM en artikel 26 van het

appellante.

Indien appellante dat wenst, moet het NWO haar aanvraag

IVBPR in het geding. De toepasselijkheid van deze

bestuur in de besluitvorming onvoldoende rekening heeft
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Getuige

in ieder geval noodzakelijk dat het horen van een getuige

2. 	In hoger beroep heeft betrokkene de Afdeling verzocht

dient ter ondersteuning van de zaak (“support of their

om, voor zover nodig, persoon B alsnog op te roepen en

Uitspraak van 11 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1200

case”). De rechter heeft bij de toepassing van artikel 8:60,

te horen. Daarnaast heeft hij aangekondigd dat hij

eerste lid van de Awb beoordelingsruimte. De rechter

persoon A als getuige meebrengt naar de zitting.

(Er bestaat voor een partij niet het recht om in alle gevallen

mag afzien van het oproepen van getuigen ingeval de

De Afdeling is op grond van de in de uitspraak vermelde

door de rechter getuigen te laten oproepen. De rechter mag

verklaring van de op te roepen getuige niet noodzakelijk

omstandigheden tot het oordeel gekomen dat de

afzien van het oproepen van getuigen ingeval de verklaring

is voor de vaststelling van de relevante en in geschil zijnde

verklaring van persoon B niet noodzakelijk is voor de

van de op te roepen getuige niet noodzakelijk is voor de

feiten.

vaststelling van de relevante en in geschil zijnde feiten.

vaststelling van de relevante en in geschil zijnde feiten)

Nu betrokkene niet naar de zitting is gekomen om zijn
Betrokkene heeft in beroep bij de rechtbank niet nader

verzoek nader toe te lichten, heeft de Afdeling geen

Samenvatting

toegelicht waarom een verklaring van persoon B van

aanleiding gezien om persoon B als getuige op te roepen.

Het geschil betreft de nieuwe berekening van het aan

belang is voor de beoordeling van zijn recht op

De Afdeling heeft in hetgeen betrokkene in hoger beroep

betrokkene toegekende voorschot huurtoeslag over 2015 en

huurtoeslag. Ook uit de door hem in beroep overgelegde

naar voren heeft gebracht evenmin aanleiding gezien om

de definitieve berekening van de aan betrokkene toegekende

gegevens blijkt dit niet. Gelet hierop mocht de rechtbank

het onderzoek te heropenen en alsnog persoon A op te

huurtoeslag over 2014.

tot de conclusie komen dat de verklaring van persoon B

roepen als getuige. Nu uit het door betrokkene

niet noodzakelijk was voor de vaststelling van de relevante

overgelegde overzicht geen huurbetalingen blijken, is de

1. 	Betrokkene betoogt, mede onder verwijzing naar een

en in geschil zijnde feiten. Nu de Belastingdienst/

Afdeling van oordeel dat ook een verklaring van

arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de

Toeslagen in beroep de grondslag, dat betrokkene geen

persoon A niet noodzakelijk is voor de vaststelling van de

Mens (EHRM) van 15 maart 2016, Gillissen tegen

nieuwe huurovereenkomst voor locatie X heeft

relevante en in geschil zijnde feiten.

Nederland, ECLI:CE:ECHR:2016:0315JUD003996609,

overgelegd, heeft verlaten, mocht de rechtbank tot de

dat de rechtbank ten onrechte zijn verzoek om een

slotsom komen dat de verklaring van persoon A niet

drietal getuigen op te roepen en te horen, onder wie

noodzakelijk was voor de vaststelling van de relevante en

persoon A en persoon B, heeft afgewezen.Volgens hem

in geschil zijnde feiten.

was het cruciaal om persoon B te horen. Anders dan
betrokkene kennelijk veronderstelt, kan uit het door hem
genoemde arrest van het EHRM niet worden afgeleid dat
het beginsel van “fair trial” het recht voor een partij met
zich brengt om in alle gevallen door de rechter getuigen
te laten oproepen.Voor het inroepen van dit recht is het

78

Godsdienstvrijheid

religies. Dergelijke kritiek, ook al heeft zij betrekking op

Handhaving luchtkwaliteit

godsdienst, is daarmee zelf nog niet aan te merken als een

Uitspraak van 15 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2715

godsdienst welke door genoemde grondrechten bestreken
wordt. De Afdeling is van oordeel dat het satirische element

Uitspraak van 17 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3324

(Het pastafarisme kan noch als zodanig, noch als stroming of

in het pastafarisme niet enkel een bijkomend aspect vormt,

(Naleving van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit door

individuele variant daarbinnen worden aangemerkt als een

maar zodanig overheerst dat niet voldaan wordt aan de in de

de staatssecretaris van IenW kan niet via de bestuursrechter

godsdienst dan wel levensovertuiging. Het dragen van een

jurisprudentie van het EHRM geformuleerde randvoor

worden afgedwongen)

vergiet vormt daarom geen godsdienstige dan wel

waarden om als godsdienst of levensovertuiging te gelden.

levensbeschouwelijke uiting waarvoor een uitzondering

In het bijzonder ontbreekt het daarin aan de vereiste ernst

Samenvatting

gemaakt moet worden op de eis dat voor afgifte van een

(‘seriousness’) en samenhang (‘cohesion’). Om diezelfde

Appellanten hebben de staatssecretaris verzocht om

identiteitskaart of rijbewijs een pasfoto moet worden

redenen kan het pastafarisme ook niet als een levens

maatregelen te treffen tegen de luchtverontreiniging in de

ingeleverd waarop het hoofd onbedekt is)

overtuiging in de zin van artikel 9 van het EVRM worden

straten waar zij wonen. Zij stellen dat de luchtkwaliteit in

aangemerkt, nu daartoe blijkens de jurisprudentie van het

hun straten niet voldoet aan de Europese milieunorm voor

Samenvatting

EHRM aan dezelfde voorwaarden van overtuigingskracht,

stikstofdioxide (NO2) en dat daarmee bepalingen van titel

Artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling

ernst, samenhang en belang dient te zijn voldaan. Nu noch

5.2 van de Wet milieubeheer worden overtreden. Zij hebben

strekt ertoe om op de eis van overlegging van een pasfoto

het pastafarisme als zodanig, noch als stroming of individuele

verzocht om handhavend op te treden tegen deze illegale

met een onbedekt hoofd een uitzondering te maken voor die

variant daarbinnen kan worden aangemerkt als een

situatie. In hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer zijn

gevallen waarin de aanvrager van een document aannemelijk

godsdienst dan wel levensovertuiging, vormt het dragen van

bepalingen opgenomen over de handhaving van onder meer

maakt te behoren tot een in de maatschappij aanwezige

een vergiet geen godsdienstige dan wel levensbeschouwelijke

het bij of krachtens deze wet bepaalde. Daarin is niet de

godsdienst of levensbeschouwelijke stroming die het

uiting waarvoor een uitzondering gemaakt moet worden op

bevoegdheid toegekend om een bestuurlijke sanctie op te

bedekken van het hoofd van de aanvrager voorschrijft, dit

de eis van een onbedekt hoofd.

leggen indien bepalingen van titel 5.2 worden overtreden.

kennelijk omwille van het vereiste respect voor zulke

De Wet milieubeheer bevat ook overigens niet een verbod op

stromingen. Het pastafarisme kan naar de huidige stand van

overschrijding van de in bijlage 2 opgenomen grenswaarden

zaken niet als een godsdienst in de zin van artikel 9 van het

dat kan worden gehandhaafd. De conclusie van de

EVRM en artikel 6 van de Grondwet worden aangemerkt.

staatssecretaris dat hij niet bevoegd is om handhavend op te

De Afdeling erkent het grote belang om in vrijheid satirische

treden door dwangsommen of specifieke maatregelen aan de

kritiek te kunnen uiten op religieuze dogma’s, instituties en

Staat of de gemeente Amsterdam op te leggen, is daarom juist.
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Hoorzitting

Handhavend optreden zou in strijd zijn met artikel 5:4 van

locatiespecifieke maatregelen ter verbetering van de

de Awb.Voor zover appellanten betogen dat het wettelijke

luchtkwaliteit kunnen worden opgenomen. Ingevolge

systeem in strijd is met artikel 5 van de Grondwet, overweegt

artikel 8:5 van de Awb in samenhang met artikel 1 van de

de Afdeling dat artikel 120 van de Grondwet eraan in de weg

Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak kan tegen

Uitspraak van 1 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2481

staat dat de Afdeling in de beoordeling treedt van de

besluiten inzake dat programma, bijvoorbeeld omdat er

(Dat het bestuursorgaan bij de behandeling van bezwaar

grondwettigheid van formele wetgeving, zoals de Wet

onvoldoende locatiespecifieke maatregelen in zouden staan,

schriften een informele aanpak hanteert, neemt niet weg dat,

milieubeheer. Dat het nationale recht niet voorziet in de

geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Dat de

indien hij zich door een commissie in de zin van artikel 7:13,

bevoegdheid om een bestuurlijke sanctie op te leggen,

staatssecretaris verantwoordelijk is voor het vaststellen van

eerste lid, van de Awb laat adviseren, de commissie verplicht

betekent niet dat appellanten niet kunnen bewerkstelligen dat

een nationaal programma als bedoeld in artikel 5.12 van de

is overeenkomstig het vijfde lid van die bepaling een

de overheid aan de verplichtingen uit de Richtlijn

Wet milieubeheer, betekent niet dat hij bevoegd is om zelf

vertegenwoordiger van het bestuursorgaan voor het horen uit

luchtkwaliteit voldoet. Zij kunnen een vordering bij de

locatiespecifieke maatregelen te treffen. Ook indien een

te nodigen en in de gelegenheid te stellen een toelichting op

burgerlijke rechter instellen. Uit het door hen aangehaalde

locatiespecifieke maatregel in het programma is opgenomen,

het standpunt van het bestuursorgaan te geven)

arrest Janecek volgt niet dat toezicht op de naleving van de

zal besluitvorming over die specifieke maatregel door het

verplichtingen uit de Richtlijn luchtkwaliteit moet worden

daartoe bevoegde gezag moeten plaatsvinden. In de regel is

Samenvatting

uitgeoefend door de bestuursrechter. Dit volgt ook niet uit

dat een bestuursorgaan van de desbetreffende gemeente.

De raad voor rechtsbijstand heeft een aanvraag om een

het unierechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming.

Appellanten hebben geen concrete maatregelen aangedragen

toevoeging voor rechtsbijstand voor het maken van bezwaar

die de staatssecretaris zou kunnen treffen om de

tegen een zogenoemde hercontrolebeslissing van de raad

Het door appellanten aangehaalde vonnis van 7 september

luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. In hun betoog

afgewezen. De rechtbank heeft het besluit op bezwaar

2017 heeft betrekking op het vaststellen van een

ziet de Afdeling daarom geen aanleiding voor het oordeel dat

vernietigd wegens strijd met artikel 7:13, vijfde lid, van de

luchtkwaliteitsplan als bedoeld in de Richtlijn luchtkwaliteit.

de staatssecretaris zich niet in redelijkheid op het standpunt

Awb. De rechtbank heeft overwogen dat de werkwijze van de

Het Nederlandse luchtkwaliteitsplan, het Nationaal

heeft kunnen stellen dat de maatregelen waartoe hij bevoegd

bezwaarcommissie, om de raad niet uit te nodigen voor de

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), voldoet

is, niet effectief kunnen zijn.

hoorzitting in bezwaar, hetgeen de bezwaarcommissie ook in

volgens de voorzieningenrechter niet aan de Richtlijn

dit geval heeft nagelaten, in strijd is met de Awb.

luchtkwaliteit. Het NSL is het programma bedoeld in

De rechtbank heeft bepaald dat de rechtsgevolgen van het

artikel 5.12 van de Wet milieubeheer, waarin onder andere

vernietigde besluit in stand blijven. In dit kader heeft de
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rechtbank van belang geacht dat appellant sub 2 en zijn

mogelijkheid uitsluit om op de hoorzitting een op de zaak

omstandigheid dat de raad een kleine organisatie is, waarin de

gemachtigde de gelegenheid om het inhoudelijke debat te

toegespitste mondelinge reactie van het bestuursorgaan op

lijnen kort zijn, zet die verplichting niet opzij. De Afdeling

voeren zelf hebben laten passeren door niet ter zitting van de

het bezwaarschrift te vernemen.

oordeelt ten slotte dat de rechtbank terecht heeft bepaald dat

rechtbank te verschijnen.Verder heeft de rechtbank

de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven.

overwogen dat appellant sub 2 in de aanvraag om een

Zoals ter zitting ook is gebleken, erkent de raad dat de

De rechtbank heeft in dat kader niet ten onrechte van belang

toevoeging niet heeft gemotiveerd waarom sprake is van

bezwaarcommissie hem niet heeft uitgenodigd voor de

geacht dat appellant sub 2 in beroep in de gelegenheid is

feitelijke of juridische complexiteit die het verstrekken van

hoorzitting die in bezwaar heeft plaatsgevonden. De raad

gesteld om te reageren op het standpunt van de raad.

een toevoeging zou rechtvaardigen. Ook overigens is de

heeft toegelicht dat de bezwaarcommissie hem daarvoor niet

rechtbank niet gebleken dat het maken van bezwaar in dit

schriftelijk of per e-mail heeft uitgenodigd en dat hij geen

geval zodanig complex was dat appellant sub 2 daarvoor

moment kan aanwijzen waarop hij door de

bijstand nodig had van een advocaat.

bezwaarcommissie is uitgenodigd. De bezwaarcommissie
heeft de verplichting die is opgenomen in het vijfde lid van

De raad betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat

artikel 7:13 van de Awb dus niet nageleefd. Dat de raad bij de

het enkele feit dat de bezwaarcommissie hem niet expliciet

behandeling van bezwaarschriften een informele aanpak

voor het horen heeft uitgenodigd, niet betekent dat de

hanteert, neemt niet weg dat, indien de raad besluit om zich

bezwaarcommissie heeft gehandeld in strijd met artikel 7:13,

door een commissie in de zin van artikel 7:13, eerste lid, van

vijfde lid, van de Awb. De Afdeling verwerpt dit betoog. Het

de Awb te laten adviseren, hij en die commissie vervolgens de

vijfde lid van artikel 7:13 van de Awb luidt: “Een

verplichtingen uit die bepaling dienen na te leven, waaronder

vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het

die in het vijfde lid. De Afdeling betrekt hierbij het volgende.

horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een

Deze zogeheten informele aanpak zoals toegepast door de

toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te

raad is erop gericht na indiening van een bezwaarschrift al in

geven.” De wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1988/1989,

een vroegtijdig stadium contact te leggen met de indiener,

21 221, nr. 3, p. 155) benadrukt dat een vertegenwoordiger

uitleg te verschaffen en zo mogelijk tot overeenstemming te

van het bestuursorgaan krachtens deze bepaling steeds voor

komen. Indien die overeenstemming wordt bereikt, leidt dit

de hoorzitting wordt uitgenodigd.Voor het maken van een

tot een door de raad geregistreerde intrekking van het

uitzondering daarop biedt de Awb geen ruimte. Daarbij

bezwaarschrift. Indien echter als sluitstuk van de informele

merkt de Afdeling op dat indien een uitnodiging voor de

aanpak geen intrekking plaatsvindt, dient de

hoorzitting achterwege wordt gelaten de bezwaarcommissie

bezwaarschriftprocedure in overeenstemming met de in de

daarmee voor zichzelf en de bezwaarmaker op voorhand de

Awb neergelegde regels te worden afgewikkeld. Ook de
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Incidenteel hoger beroep
Uitspraak van 25 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1352

Intrekking erkenning bedrijfsvoorraad/
punitieve sanctie

zelf geen middelen heeft om overtredingen op de openbare
weg waar te nemen en om deze reden gebruik maakt van
waarnemingen van andere opsporingsdiensten, waaronder
waarnemingen van de Belastingdienst. De Belastingdienst

(Een voorwaardelijk incidenteel hoger beroep kan na de

Uitspraak van 1 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2561

termijn voor het instellen van incidenteel hoger beroep niet

(Door RDW van Belastingdienst verkregen waarnemingen

het Korps landelijke politiediensten, die zijn voorzien van

worden omgezet in een onvoorwaardelijk incidenteel hoger

- foto’s gemaakt door ANPR-camera’s van het Korps

Automatic Number Plate Recognition (ANPR-camera’s) -

beroep)

landelijke politiediensten - leveren geen dragend bewijs op

en selecteert deze op statussen. De RDW ontvangt de

voor de gestelde overtreding van artikel 9, achtste lid, van de

waarnemingen met de status ‘tenaamstelling geschorst’ en

Regeling erkenning bedrijfsvoorraad)

‘bedrijfsvoorraad’. De status bedrijfsvoorraad is gekoppeld aan

Samenvatting

Een incidenteel hoger beroep dat is ingesteld onder de

verzamelt waarnemingen - foto’s gemaakt door camera’s van

de tenaamstelling in het kentekenregister. De waarneming

voorwaarde dat het hoger beroep gegrond is, kan na de

Samenvatting

van een voertuig met de status bedrijfsvoorraad op de

termijn van artikel 8:110, tweede lid, van de Awb, niet

De RDW heeft de erkenning bedrijfsvoorraad van een

openbare weg leidt tot een vermoeden van een onjuiste

worden omgezet in een onvoorwaardelijk incidenteel hoger

autoverhuurbedrijf ingetrokken voor een periode van zes

status bij de tenaamstelling.

beroep. De Awb voorziet niet in de mogelijkheid de

weken. Aan dit besluit heeft de RDW ten grondslag gelegd

voorwaarde na het verstrijken van de incidentele

dat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat een voertuig

Op grond van artikel 43c van de Wegenverkeerswet 1994

hogerberoepstermijn te laten vervallen.

van het bedrijf op de openbare weg heeft gereden zonder dat

dient de Belastingdienst een dergelijke waarneming aan haar

het voertuig was voorzien van handelaarskentekenplaten.

te melden, aldus de RDW. De RDW heeft in deze procedure

De rechtbank heeft, onder verwijzing naar de uitspraak van de

de gegevens, naar aanleiding waarvan het controlebezoek is

Afdeling van 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2937,

afgelegd, overgelegd. Het betreft een pagina in A4-formaat

terecht overwogen dat de tijdelijke intrekking van een

met daarop een tabel met de kolommen ‘Kenteken’,

erkenning bedrijfsvoorraad een bestraffende sanctie is.

‘Controledatum’, ‘Controletijdstip’, ‘Controleplaats’ en

Wegens dit bestraffende karakter van de intrekking dienen

‘Fotonummer’ en foto’s waarop de voorkant van een

aan het bewijs van een overtreding strenge eisen te worden

voertuig is te zien. Bij de foto’s staat, naast nummers die

gesteld. Uitgangspunt is dat het bestuursorgaan, in dit geval

corresponderen met de nummers uit de kolom

de RDW, het dragend bewijs van een overtreding bij de

‘Fotonummer’, geen andere informatie.Volgens de tabel is

voltooiing van de bestuurlijke besluitvorming dient te leveren

het desbetreffende voertuig op 28 april 2015 tweemaal op de

(vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 5 juli 2017,

A4 gesignaleerd. Op de foto’s met de corresponderende

ECLI:NL:RVS:2017:1818). De RDW heeft toegelicht dat zij

fotonummers is het desbetreffende voertuig te zien.
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Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat deze
gegevens geen dragend bewijs voor de gestelde overtreding

Intrekking erkenning uitvoeren APKkeuringen/indringende toetsing

opleveren. Het bedrijf voert terecht aan dat uit deze gegevens

erkenninghouders en zijn medewerkers alle medewerking
moeten verlenen aan de uitoefening van het toezicht door de
RDW en dat het niet meewerken aan toezicht leidt tot een
sanctie. In dit geval is echter van belang dat het bedrijf en de

de Belastingdienst. Dit staat niet bij de tabel of bij de foto’s.

Uitspraak van 8 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2670

Op of bij de foto’s zijn verder geen datum en tijdstip

(In dit geval is het niet verlenen van alle medewerking aan de

RDW niet is weersproken, geen sanctieverleden hebben en

vermeld. Ook de locatie van de ANPR-camera waarmee is

steekproef en de steekproefcontroleur van de RDW weliswaar

dat tot op heden geen nieuwe incidenten hebben

waargenomen is niet vermeld. Evenmin is een begeleidend

ernstig, maar niet zodanig ernstig dat dit een wachttijd van

plaatsgevonden. Gezien de gedragingen waar het hier om

schrijven van de Belastingdienst bijgevoegd waarin de dienst

30 maanden voor het doen van een nieuwe aanvraag om

gaat, dient het ontbreken van een sanctieverleden betrokken

de informatie nader toelicht. De RDW heeft desgevraagd

erkenning rechtvaardigt. De gevolgen van die lange wachttijd

te worden bij de bepaling van de lengte van de wachttijd.

ook ter zitting niet kunnen toelichten hoe de verstrekking

zijn, gezien de gedragingen die ten grondslag liggen aan de

Daarbij dient ook te worden meegenomen dat de betrokken

van gegevens door de Belastingdienst aan de RDW feitelijk

conclusie dat niet alle medewerking is verleend, onevenredig

keurmeester, wegens een situatie van overmacht, geen

plaatsvindt, anders dan dat dit in digitale vorm gebeurt. De

in verhouding tot de met het toezichtbeleid te dienen doelen.

feitelijke assistentie heeft kunnen verlenen aan de

algemene toelichting van de RDW biedt evenmin inzicht in

De wachttijd wordt vastgesteld op 15 maanden)

steekproefcontroleur van het door hem gekeurde voertuig.

op zichzelf niet valt af te leiden dat deze afkomstig zijn van

die gegevensoverdracht. Aangezien de RDW aldus niet tijdig

betrokken keurmeesters, naar het bedrijf stelt en door de

In het geval de steekproefcontroleur hierover van te voren

het dragend bewijs heeft geleverd dat artikel 9, achtste lid, van

Samenvatting

was ingelicht dan zou dit, zoals de RDW ter zitting heeft

de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad is overtreden, heeft

Bij besluit van 30 september 2015 heeft de RDW de

toegelicht, hebben geleid tot een overtreding in een lichtere

zij ten onrechte de erkenning bedrijfsvoorraad ingetrokken.

erkenning van een bedrijf voor het uitvoeren van algemene

categorie. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel

periodieke keuringen (APK) voor de categorie voertuigen

dat in dit geval het niet verlenen van alle medewerking aan

tot en met 3.500 kg voor onbepaalde tijd ingetrokken. Tevens

de steekproef en de steekproefcontroleur van de RDW

is bepaald dat een wachttijd van 30 maanden geldt voor het

weliswaar ernstig was, maar niet zodanig ernstig dat dit een

doen van een nieuwe aanvraag om erkenning. De RDW

wachttijd van 30 maanden rechtvaardigt. De gevolgen van de

heeft terecht gesteld dat het van groot belang is dat hij

lange wachttijd zijn, gezien de gedragingen die ten grondslag

effectief toezicht kan houden op de correcte naleving van de

liggen aan de conclusie dat niet alle medewerking is verleend,

eisen en voorschriften die uit de regelgeving voortvloeien en

onevenredig in verhouding tot de met het toezichtbeleid te

op het juiste gebruik van bevoegdheden die de

dienen doelen. De Afdeling ziet daarom aanleiding om de aan

erkenninghouder op eigen verzoek heeft ontvangen. In de

het bedrijf opgelegde wachttijd vast te stellen op 15 maanden.

Toezichtbeleidsbrief 2015 is om die reden vermeld dat de
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Invordering

De Afdeling is van oordeel dat in dit bijzondere geval niet in

aangevoerd, leidt niet tot het oordeel dat het niet om een

redelijkheid van de bevoegdheid tot invordering gebruik

aanmaning als bedoeld in artikel 4:112, gelezen in verbinding

Uitspraak van 21 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:962

gemaakt kon worden.

met artikel 4:106 van de Awb gaat. Dat de brief niet het

(Tussen partijen is niet in geschil dat appellanten niet als

Uitspraak van 11 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1210

slechts wordt verzocht om te betalen, is daarvoor niet

overtreders konden worden aangemerkt. In dit bijzondere
geval kon daarom niet in redelijkheid van de bevoegdheid tot

(Invordering dwangsommen. Een door een gerechtsdeur

college dringend verzocht te betalen, waarbij wordt vermeld

invordering gebruik gemaakt worden)

waarderskantoor namens het college aan appellant

dat bij gebreke daarvan rechtsmaatregelen zullen volgen. Dat

woord “aanmaning” vermeldt, alsmede dat appellant daarin
doorslaggevend. Appellant wordt in de brief namens het

toegezonden brief kan worden aangemerkt als een

deze rechtsmaatregelen zoals hij stelt voorts niet worden

Samenvatting

aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 van de Awb en

gespecificeerd, maakt evenmin dat geen sprake is van een

Invorderingsbesluit naar aanleiding van een last onder

derhalve ook als een geldige stuitingshandeling als bedoeld in

aanmaning. De bedoelde gerechtelijke maatregelen volgen uit

dwangsom met betrekking tot de bewoning van een

artikel 4:106 van de Awb)

de wet. Dat de brief afkomstig is van een gerechtsdeur

recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan.

waarderskantoor en niet van het college zelf, staat er evenmin

Appellanten waren geen eigenaar of verhuurder van de

Samenvatting

aan in de weg de brief als een aanmaning aan te merken.

recreatiewoning. Tegen de last onder dwangsom zijn geen

Het college stelt zich terecht op het standpunt dat de brief

rechtsmiddelen hebben aangewend, zodat dat besluit in

van 23 februari 2016 is aan te merken als een aanmaning als

Het staat het college vrij om na het nemen van een

rechte onaantastbaar is en de rechtmatigheid van de

bedoeld in artikel 4:112 van de Awb. Deze brief is

invorderingsbesluit de daadwerkelijke incasso van de

opgelegde last is daarmee gegeven. Tussen partijen is evenwel

onmiskenbaar een herinnering om te betalen, waarin

verschuldigde bedragen uit te besteden aan een

reeds in de bezwaarfase komen vast te staan dat het

appellant in gebreke wordt gesteld en hem een korte termijn

deurwaarderskantoor. Uit de door het college overgelegde

invorderingsbesluit niet op de juiste feiten was gebaseerd, nu

wordt geboden om alsnog te betalen. Ook wordt hem in

stukken, waaronder een brief van het college aan het

appellanten geen eigenaar of verhuurder van de recreatie

deze brief verzocht om indien hij het niet eens is met de

deurwaarderskantoor, ondertekend door de burgemeester en

woning waren.Vast stond tevens dat de recreatiewoning in

vordering dit binnen vijf dagen schriftelijk te laten weten,

de secretaris, waarin het kantoor wordt verzocht de

eigendom was van hun dochter die de recreatiewoning

dan wel, indien hij meent niet ineens te kunnen betalen,

invordering met betrekking tot de vorderingen op appellant

gebruikte om in te verblijven en dat appellanten niet als

daartoe verifieerbare gegevens te verstrekken. Het college

ter hand te nemen, alsmede wordt gemachtigd om zo nodig

overtreders aangemerkt konden worden. Het college heeft dit

vergewist zich daarmee van de redenen waarom appellant

daartoe een rechtsgeding aanhangig te maken, volgt dat de

ter zitting bevestigd.Voorts was bij het college bekend dat

weigert te betalen. De brief waarschuwt verder voor

aanmaning rechtsgeldig namens het college is gedaan.

niet alleen aan (een van de) appellanten, maar ook aan de

rechtsmaatregelen, die zullen volgen als hij niet tijdig betaalt,

overtreder een last onder dwangsom was opgelegd.

dan wel niet anderszins reageert. Hetgeen appellant heeft

84

Uitspraak van 5 september 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2920

Niet in geschil is dat de omstandigheid dat in het invorde

(Invordering. Rechtsgeldige aanmaning)

gevolg van verjaring gedeeltelijk niet meer kon worden

Kinderopvangtoeslag

ringsbesluit van een onjuist bedrag is uitgegaan, nu dat als
ingevorderd, onverlet laat dat het bedrag voor het overige

Uitspraak van 27 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2140

Samenvatting

nog wel kon worden ingevorderd. De Awb verplicht een

(De termijn waarbinnen kan worden verzocht om herziening

Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat met de

bestuursorgaan er voorts niet toe om bij een aanmaning als

van de definitieve vaststelling kinderopvangtoeslag, bedraagt

aanmaning geen rechtsgeldige stuitingshandeling heeft

bedoeld in artikel 4:112 en 4:113 het bij het invorde

ingevolge artikel 5a van de Uitvoeringsregeling Awir, vijf jaar,

plaatsgevonden, nu daarin ten onrechte nog is uitgegaan van

ringsbesluit vastgestelde bedrag met inachtneming van de

gerekend vanaf de laatste dag van het berekeningsjaar waarop

een in te vorderen bedrag aan verbeurde dwangsommen van

bepalingen omtrent verjaring zo nodig te herzien en

de tegemoetkoming betrekking heeft. Indien de

€ 100.000,00, zonder dat rekening is gehouden met het feit

opnieuw vast te stellen. Gelet hierop valt niet in te zien dat

Belastingdienst/Toeslagen kort voor of na het verstrijken van

dat de bevoegdheid tot invordering gedeeltelijk reeds was

de aanmaning de verjaring van de bevoegdheid tot invorde

die vijf jaar een besluit neemt over de definitieve vaststelling,

verjaard.Volgens hem diende de aanmaning door deze

ring van dwangsommen, voor zover deze ten tijde van de

wordt de mogelijkheid om herziening te verzoeken in feite

onjuiste vermelding van het in te vorderen bedrag niet meer

aanmaning nog konden worden ingevorderd, niet heeft

illusoir gemaakt. Om aan de belangen van de rechtzoekende

het beoogde doel om hem een reële laatste mogelijkheid te

gestuit.

recht te doen, formuleert de Afdeling de regel dat hem in

bieden de verschuldigde dwangsommen te betalen onder

beginsel altijd een termijn van één jaar wordt gegund om

druk van het vooruitzicht van dwangmaatregelen.Volgens

desgewenst alsnog om herziening te vragen)

hem leidt dit ertoe dat ook het ten tijde van de aanmaning
nog resterende bedrag van € 24.000,00 als gevolg van
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verjaring ten tijde van de aangevallen uitspraak niet meer kon

De termijn waarbinnen een verzoek om herziening van de

worden ingevorderd. De hoogte van de in te vorderen

definitieve berekening kinderopvangtoeslag kan worden

dwangsom wordt vastgesteld bij het invorderingsbesluit.

ingediend, is, zo volgt uit artikel 5a van de Uitvoerings
regeling Awir, vijf jaar, gerekend vanaf de laatste dag van het
berekeningsjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.
Die termijn is in dit geval overschreden. De Afdeling ziet zich
echter gesteld voor de vraag hoe moet worden omgegaan
met de situatie waarin de Belastingdienst/Toeslagen heeft
verzuimd binnen de termijn van vijf jaar een definitief
vaststellingsbesluit te nemen, waardoor het voor betrokkene
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Maatwerkvoorschriften

niet mogelijk is een verzoek om herziening binnen de in

formuleren dat in een geval als hier aan de orde, waarbij de

artikel 5a genoemde termijn in te dienen. De achtergrond

Belastingdienst/Toeslagen de tegemoetkoming niet binnen

van de bijzondere mogelijkheid van herziening in de Awir is

vijf jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar waarop de

het bieden van een algemeen vangnet ter correctie van

tegemoetkoming betrekking heeft definitief heeft berekend

Uitspraak van 11 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2312

situaties waarin een tegemoetkoming te laag is vastgesteld.

en vastgesteld en dus de wettelijke termijn voor het indienen

(Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen

Indien de Belastingdienst/Toeslagen kort voor of op enig

van een verzoek om herziening reeds is verstreken en waarin

minder strenge milieuvoorschriften worden gesteld, maar

moment na het verstrijken van de vijfjaarstermijn een besluit

de wet- of regelgever niet heeft voorzien, aan de belangen

alleen voor zover het belang van de bescherming van het

neemt over de definitieve vaststelling, wordt de mogelijkheid

van de rechtzoekende recht wordt gedaan indien hem in

milieu zich daartegen niet verzet)

om herziening te verzoeken in feite illusoir gemaakt. Een

beginsel een termijn van één jaar wordt gegund om

dergelijke situatie is niet uitzonderlijk. Het is in lijn met de

desgewenst alsnog om herziening te vragen. De termijn

Samenvatting

bedoeling van de herzieningsmogelijkheid van artikel 21a van

wordt berekend vanaf de datum van het besluit waarbij de

Voor de horeca-inrichting zijn bij besluit van 29 december

de Awir en daarom gerechtvaardigd om in zo’n situatie niet

tegemoetkoming definitief is berekend en vastgesteld. Deze

1993 krachtens het Besluit horecabedrijven milieubeheer

strak vast te houden aan de termijn van artikel 5a van de

termijn dient uit oogpunt van rechtsgelijkheid ook te worden

nadere eisen met betrekking tot geluid gesteld. Deze houden

Uitvoeringsregeling Awir.

toegepast voor die gevallen waarin de tegemoetkoming

onder meer in dat ramen en deuren gesloten moeten zijn

weliswaar binnen de vijfjaarstermijn, maar meer dan vier jaar

wanneer muziek ten gehore wordt gebracht. Het verzoek om

Gelet op de achtergrond van de herzieningsmogelijkheid en

na het berekeningsjaar definitief is vastgesteld. Aldus heeft een

dit maatwerkvoorschrift in te trekken is afgewezen.

ter voorkoming van willekeur, acht de Afdeling het, anders

rechtzoekende altijd minimaal een jaar de mogelijkheid om

Maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit

dan de Belastingdienst/Toeslagen thans doet, gewenst om een

herziening te vragen. De hiervoor onder geformuleerde regel

milieubeheer kunnen ingevolge artikel 8.42, vierde lid, van

vaste termijn te hanteren waarbinnen na de vijf jaar nog

leidt ertoe dat de door appellant sub 2 gedane verzoeken om

de Wet milieubeheer worden aangevuld, gewijzigd of

herziening kan worden gevraagd. Uit een oogpunt van

herziening, die nog net geen jaar (toeslagjaar 2008)

ingetrokken indien dat nodig is in het belang van de

rechtszekerheid moet het een harde termijn zijn, waarvan

respectievelijk 8 maanden (toeslagjaar 2009) na de besluiten

bescherming van het milieu. Deze bepaling moet niet

afwijking ten gunste van de rechtzoekende onder bijzondere

tot definitieve vaststelling van de tegemoetkomingen hebben

zodanig beperkt worden uitgelegd dat een aanvulling,

omstandigheden niettemin mogelijk moet zijn. De Afdeling

plaatsgevonden, tijdig zijn ingediend. De Belastingdienst/

wijziging of intrekking van maatwerkvoorschriften voor een

acht een termijn van in beginsel een jaar redelijk.

Toeslagen moet de verzoeken om herziening daarom in

inrichting alleen mogelijk is indien dit leidt tot een

De Afdeling zal daarom voor de rechtspraktijk de regel

behandeling nemen.

verdergaande bescherming van het milieu. Zoals ook besloten
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ligt in de uitspraak van de Afdeling van 6 december 2017,

Milieuzone

Die bevoegdheid heeft de bestuursrechter niet. De Afdeling is

ECLI:NL:RVS:2017:3307, over het wijzigen van

van oordeel dat het gemeentebestuur de belangenafweging
goed heeft verricht en dat “de nadelige gevolgen van de

de bescherming van het milieu, is een aanvulling, wijziging of

Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1861

intrekking van een voorschrift ten behoeve van de exploitant

(Het gemeentebestuur heeft beleidsruimte bij het instellen

daarmee te dienen doelen”. Daarmee komt zij tot een ander

van een inrichting mogelijk voor zover het belang van de

van een milieuzone. Dat de milieueffecten van het weren van

oordeel dan de rechtbank in eerste instantie. Dat de milieu

bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

de oudste, meest vervuilende benzineauto’s uit het centrum

effecten van het weren van de oudste, meest vervuilende

Deze uitleg vindt ook steun in de wetsgeschiedenis bij de

mogelijk niet in absolute termen significant groot zijn,

benzineauto’s uit het centrum mogelijk niet “in absolute

totstandkoming van de Wet algemene bepalingen omgevings

betekent niet dat de milieuzone in redelijkheid niet had

termen significant groot” zijn, doet er niet toe.Voldoende is

recht (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, blz. 117).

mogen worden ingesteld.Voldoende is dat deze maatregel

dat deze maatregel deel uitmaakt van een groter pakket aan

deel uitmaakt van een groter pakket aan maatregelen die de

maatregelen die de luchtkwaliteit in Rotterdam moeten

luchtkwaliteit in de gemeente moeten verbeteren)

verbeteren. Bovendien past het in het streven van de

vergunningvoorschriften voor inrichtingen in het belang van

milieuzone niet onevenredig zijn in verhouding met de

gemeente om een zo groot mogelijk effect op de
Samenvatting

luchtkwaliteit te bereiken met een zo beperkt mogelijk

Naar het oordeel van de Afdeling heeft het gemeentebestuur

verbod op auto’s. Daarbij is belangrijk dat het gemeente

‘beleidsruimte’ bij het afwegen van de belangen vóór en

bestuur met zogenoemde flankerende maatregelen, zoals een

tegen de instelling van een milieuzone waarbinnen oude

sloopregeling en ontheffingsmogelijkheden, rekening heeft

diesel- én oude benzineauto’s worden geweerd. Dat betekent

gehouden met de nadelige gevolgen van de milieuzone voor

dat het gemeentebestuur de ruimte heeft voor zijn eigen

autobezitters, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

keuzes bij het nemen van een verkeersbesluit. Het is de taak

Het gevolg van de uitspraak is dat het gehele verkeersbesluit

van de bestuursrechter om te beoordelen of de nadelige

opnieuw van kracht is geworden, dus inclusief het verbod

gevolgen van het verkeersbesluit voor betrokkenen niet

voor benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 om de milieuzone in

onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat ermee wordt

te rijden.

gediend. De bestuursrechter mag echter niet naar eigen
inzicht de waarde of het maatschappelijk gewicht vaststellen
dat het gemeentebestuur aan die belangen toekent.
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Misbruik van recht

Naamswijziging

Omvang geschil

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1587

Uitspraak van 28 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:680

Uitspraak van 31 oktober 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3534

(Gevallen van misbruik van recht door een bepaalde persoon

(De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie heeft het

(In beroep tegen het nieuwe besluit op bezwaar moet

kunnen ernstige bezwaren vormen op grond waarvan die

verzoek om wijziging van de geslachtsnaam Klynstra in

worden uitgegaan van de juistheid van het oordeel in de

persoon als gemachtigde mag worden geweigerd)

De Bourbon de Parme, voorafgegaan door de adellijke titel

eerdere uitspraak dat vanaf 21 oktober 2013 geen aanspraak

prins en het predicaat Koninklijke Hoogheid terecht

op zorgtoeslag bestond.Van dit oordeel kan, behoudens zeer

ingewilligd)

uitzonderlijke gevallen, niet worden teruggekomen)

om bijstand of vertegenwoordiging door een persoon te

Samenvatting

Samenvatting

weigeren slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik mag

In het Burgerlijk Wetboek staan de voorwaarden voor een

In de uitspraak van 29 maart 2017 is reeds geoordeeld dat de

worden gemaakt. Er moeten ernstige bezwaren aan de orde

wijziging van een achternaam. De Afdeling is van oordeel dat

Belastingdienst/Toeslagen zich terecht op het standpunt heeft

zijn. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van

de minister terecht heeft besloten dat Klynstra aan die

gesteld dat appellant vanaf 21 oktober 2013 geen aanspraak

artikel 2:2, eerste lid van de Awb kunnen deze bezwaren van

voorwaarden voldoet. Uit het Nederlandse adelsrecht volgt

op voortzetting van de aan haar verstrekte zorgtoeslag op

uiteenlopende aard zijn. Gedacht kan worden aan gevallen van

dat wijziging van de achternaam automatisch tot gevolg heeft

grond van artikel 9, eerste lid, van de Awir heeft, aangezien

evidente en ernstige ondeskundigheid of aan gemachtigden

dat adeldom overgaat. Aangezien het Nederlandse adelsrecht

geen sprake was van rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel

die herhaaldelijk de normale gang van zaken, eventueel met

hier van toepassing is, brengt de naamswijziging daarom mee

8, aanhef en onder h, van de Vw 2000. Dit oordeel is met die

bedreiging van geweld, verstoren. In aanvulling hierop

dat ook de titel ‘prins’ en het predicaat ‘Koninklijke

uitspraak in rechte vast komen te staan. Dit betekent dat in

overweegt de Afdeling thans dat ook gevallen van misbruik van

Hoogheid’ mogen worden gevoerd.Voor de Nederlandse

beroep tegen het nieuwe besluit op bezwaar van de juistheid

recht door een bepaalde persoon ernstige bezwaren kunnen

Wet op de adeldom maakt de manier waarop het vaderschap

van dit oordeel moet worden uitgegaan.Van dit oordeel kan

vormen op grond waarvan die persoon als gemachtigde mag

van het kind is vast komen te staan niet uit. De naams

dan ook niet, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, worden

worden geweigerd. Ernstige bezwaren zijn echter niet reeds

wijziging heeft niet tot gevolg dat Klynstra ook lid wordt van

teruggekomen.Van een zeer uitzonderlijk geval is in dit geval

aan de orde indien de betrokken persoon in een incidenteel en

het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme. Dat is een

geen sprake. Daarbij is van belang dat het door appellante

op zichzelf staand geval misbruik van recht heeft gemaakt.

privéaangelegenheid van het Huis zelf.

genoemde arrest van het EHRM weliswaar gewezen is na het

Samenvatting

De Afdeling heeft eerder overwogen dat van de bevoegdheid

Gelet op het ingrijpende karakter van de bevoegdheid tot

sluiten van het onderzoek in de vorige zaak, maar nu het

weigering van een gemachtigde vereist de zorgvuldigheid dat

arrest niet ziet op procedures over een regulier verblijfsrecht,

het bestuursorgaan uiteenzet op grond van welke concrete

zoals aan de orde in deze zaak, en uit het arrest bovendien

feiten en omstandigheden het zich op het standpunt stelt dat

niet volgt dat in dergelijke procedures vereist is dat het

ernstige bezwaren tegen de persoon bestaan.

instellen van beroep en hoger beroep automatisch schorsende
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werking moet hebben waardoor sprake zou zijn van

Onderwijs

De minister heeft zich voorts terecht op het standpunt

rechtmatig verblijf, geeft dit geen aanleiding om van het

gesteld dat de richting protestants-christelijk niet bij het
verzoek in aanmerking kan worden genomen. Uit de

In beroep tegen het thans bestreden besluit van 22 september

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1571

2017 kan de vraag of aanspraak op zorgtoeslag bestaat in de

(De vrijheid om een school naar eigen inzicht in te richten

de stichting betoogt leidend is voor de vraag naar de richting

periode van 21 oktober 2013 tot en met 31 december 2014

strekt niet zover, dat onderwijs dat wordt gegeven op

van het onderwijs, volgt niet dat het onderwijs uitgaat van de

dan ook niet meer aan de orde komen. Enkel kunnen nog

grondslag van een andere richting dan blijkens de statuten tot

protestants-christelijke richting. Dat het voor de

gronden worden aangevoerd tegen de beoordeling van de

de doelstelling van de stichting behoort, voor bekostiging in

gemeenteraad niettemin duidelijk was dat het ging om een

Belastingdienst/Toeslagen van het recht van appellante op

aanmerking wordt gebracht)

basisschool met een protestants-christelijke richting en dat de

oordeel in de uitspraak van 29 maart 2017 terug te komen.

zorgtoeslag in de periode tot 21 oktober 2013, nu de

formulering van de doelstelling in de statuten, die anders dan

statuten niet verplicht bij de aanvraag hoeven te worden

Afdeling daarover in de uitspraak van 29 maart 2017 heeft

Samenvatting

overgelegd, doet daar niet aan af. Zoals de Afdeling eerder

geoordeeld dat de Belastingdienst/Toeslagen zich ten

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft

heeft overwogen in de uitspraak van 3 januari 2017

onrechte op het standpunt heeft gesteld dat geen recht op

geweigerd een algemeen bijzonder neutrale basisschool op te

(ECLI:NL:RVS:2007:AZ5487) strekt de vrijheid om een

zorgtoeslag bestaat.

nemen in het plan van scholen 2018-2020. De minister heeft

school naar eigen inzicht in te richten niet zover, dat

het administratief beroep van de verzoeker ongegrond

onderwijs dat wordt gegeven op grondslag van een andere

verklaard. De minister heeft zich, overeenkomstig vaste

richting dan blijkens de statuten tot de doelstelling van de

rechtspraak van de Afdeling (bijvoorbeeld de uitspraak van

stichting behoort, voor bekostiging in aanmerking wordt

12 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY3706), terecht op het

gebracht. Indien de minister een dergelijke nadere invulling

standpunt gesteld dat voor de beantwoording van de vraag

van de richting van het onderwijs middels bestuursbesluiten,

naar de richting van een bijzondere school in de eerste plaats

informele contacten en een aanvraag zou accepteren, ontstaat

van belang zijn de statuten en de eventuele toelichting

een niet in de wet voorziene mogelijkheid om een school

daarop, van de aanvragende stichting of vereniging. Blijkens

geheel naar eigen inzicht en per aanvraag anders in te richten.

de statuten is de grondslag van de school humanistisch en
filosofisch en gebaseerd op natuurlijk ouderschap.
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Opiumwet

overwegingen van de rechtbank geen aanleiding om af te

Passeren van gebreken

wijken van de bestendige jurisprudentielijn, dat bij de

Uitspraak van 14 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:738

aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een pand die
groter is dan 0,5 gram in beginsel, dat wil zeggen behoudens

Uitspraak van 28 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:694

(De Afdeling handhaaft de bestendige jurisprudentielijn, dat

tegenbewijs, aannemelijk is dat die drugs bestemd zijn voor

(Een gebrek dat herstel behoeft, leent zich in beginsel niet

bij de aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een

verkoop, aflevering of verstrekking. Daarbij wordt van belang

voor toepassing van artikel 6:22 Awb. Dit kan alleen indien

pand die groter is dan 0,5 gram in beginsel, dat wil zeggen

geacht dat de Afdeling niet is gebleken van een noodzaak

evident is dat belanghebbenden door het gebrek niet zijn

behoudens tegenbewijs, aannemelijk is dat die drugs bestemd

voor de praktijk om de bestaande jurisprudentie aan te

benadeeld)

zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking)

passen. Als betrokkene een helder en consistent betoog heeft
over zijn eigen gebruik dat een geringe overschrijding van de

Samenvatting

Samenvatting

0,5 g grens vanwege dat gebruik aannemelijk maakt, geen

Toepassing van artikel 6:22 van de Awb is mogelijk indien

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in afwijking van

andere zaken in het pand zijn aangetroffen die wijzen op

aannemelijk is dat de belanghebbende door het gebrek in het

bestaande jurisprudentie een nieuwe lijn geformuleerd voor

drugshandel en niet is gebleken van andere relevante feiten

bestreden besluit niet is benadeeld. Een gebrek dat herstel

de toepassing van de bevoegdheid van artikel 13b van de

en omstandigheden, zal in de regel worden geoordeeld dat

behoeft, leent zich in beginsel niet voor toepassing van deze

Opiumwet, inhoudend dat een in een woning of een lokaal

het tegendeel aannemelijk is gemaakt en bestaat geen

bepaling. In gevallen waarin van het bestuursorgaan een

aangetroffen hoeveelheid drugs op zichzelf al een voldoende

bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen.

bepaalde actie is vereist om het gebrek weg te nemen, kan er

indicatie kan zijn dat deze voor verkoop, aflevering of

immers niet zonder meer van worden uitgegaan dat

verstrekking bestemd is indien deze hoeveelheid zodanig

belanghebbenden door het gebrek niet zijn benadeeld. Alleen

groot is dat het vrijwel is uitgesloten dat deze voor eigen

indien evident is dat belanghebbenden door het gebrek niet

gebruik is bestemd. Ingeval van hoeveelheden aangetroffen

zijn benadeeld, kan bij het bestaan van een dergelijk gebrek

drugs van niet meer dan een beperkt aantal voor de gebruiker

toepassing worden gegeven aan artikel 6:22 van de Awb.

gebruikelijke doses ligt het op de weg van de burgemeester
om feiten en omstandigheden aannemelijk te maken die de
conclusie ondersteunen dat de aangetroffen drugs niet voor
eigen gebruik bestemd zijn maar voor verkoop, aflevering of
verstrekking, aldus de rechtbank. De Afdeling ziet in de
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Proceskosten

de kosten van dit beroep in beginsel voor risico van het

Uitspraak van 25 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2505

Uitspraak van 4 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1106

bestuursorgaan komen, ook als het door het bestuursorgaan

(Voor het in aanmerking komen voor vergoeding van

genomen besluit rechtmatig wordt bevonden. De Afdeling

deskundigenkosten is in het algemeen niet vereist dat het

(Uit een oogpunt van rechtseenheid sluit de Afdeling zich

merkt hierbij op dat artikel 8:75 van de Awb in zijn huidige

deskundigenrapport over een voor de uitkomst van dat

aan bij de lijn van de andere hoogste bestuursrechters dat in

vorm de hogerberoepsrechter niet de mogelijkheid geeft om

geschil mogelijk relevante vraag uiteindelijk heeft bijgedragen

geval het hoger beroep slaagt, de kosten van dit beroep in

in de situatie waarin de uitspraak van de rechtbank onjuist is

aan de rechterlijke beslissing. Onder bepaalde omstandig

beginsel voor risico van het bestuursorgaan komen, ook als

terwijl er sprake is van een rechtmatig besluit van het

heden bestaat er echter aanleiding hierop een uitzondering te

het door het bestuursorgaan genomen besluit rechtmatig

bestuursorgaan, de Staat in de proceskosten te veroordelen.

maken. Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor het

wordt bevonden)

Indien de wetgever het onwenselijk zou vinden dat in deze

maken van een uitzondering doen zich in het bijzonder voor

gevallen het bestuursorgaan in de proceskosten wordt

in zaken in het omgevingsrecht)

Samenvatting

rechtspraak. Dit betekent dat in geval het hoger beroep slaagt,

veroordeeld, ligt het op diens weg de wet aan te passen.

De Afdeling sluit uit oogpunt van rechtseenheid aan bij de

Samenvatting

De Afdeling maakt voor omgevingsrechtelijke zaken een

van proceskosten in hoger beroep. Tot nu toe is door de

Uitspraak van 6 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1741

Afdeling bij de toepassing van artikel 8:75 van de Awb als

(De Afdeling hanteert thans, evenals de andere hoogste

bestreden besluit de gemaakte deskundigenkosten voor

regel het uiteindelijke oordeel omtrent de rechtmatigheid van

colleges, voor een deskundige een maximum uurtarief van

vergoeding in aanmerking komen als het inroepen van die

het bestreden besluit bepalend geacht voor het antwoord op

€ 121,95, te vermeerderen met de daarover verschuldigde

deskundige redelijk was en ook de deskundigenkosten zelf

de vraag of een proceskostenveroordeling ten laste van het

omzetbelasting)

redelijk zijn. Bij toepassing van de hoofdregel is niet vereist

rechtspraak van de andere hoogste colleges over de vergoeding

bestuursorgaan moet worden uitgesproken. De benadering

uitzondering op de hoofdregel dat bij vernietiging van het

dat het deskundigenrapport over een voor de uitkomst van

van de andere hoogste bestuursrechters is een andere.

Samenvatting

dat geschil mogelijk relevante vraag uiteindelijk heeft

Deze achten voor het antwoord op de vraag of tot een

De Afdeling hanteerde een forfaitair uurtarief van € 75,- voor

bijgedragen aan de rechterlijke beslissing. Onder bepaalde

veroordeling van het bestuursorgaan in de proceskosten moet

een deskundige. Zij hanteert nu, evenals de andere hoogste

omstandigheden bestaat er echter aanleiding hierop een

worden overgegaan, als regel het al dan niet slagen van het

colleges, een maximum tarief van € 121,95 per uur, te

uitzondering te maken. Omstandigheden die aanleiding

ingestelde rechtsmiddel bepalend. Ratio van de rechtspraak

vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

kunnen zijn voor het maken van een uitzondering doen zich

van de andere hoogste bestuursrechters is dat het niet redelijk

Dit volgt uit artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van het

in het bijzonder voor in zaken in het omgevingsrecht. In die

wordt geacht dat de natuurlijke of rechtspersoon die met

Besluit proceskosten bestuursrecht, in samenhang gelezen met

zaken kan het voorkomen dat beroepsgronden zijn gericht

succes hoger beroep heeft ingesteld de bij hem opgekomen

artikel 8:36, tweede lid, van de Awb en artikel 6 van het

tegen zeer verschillende aspecten van hetzelfde besluit.

proceskosten niet vergoed krijgt. Uit een oogpunt van

Besluit tarieven in strafzaken 2003.

rechtseenheid sluit de Afdeling zich thans aan bij deze
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Zo kunnen in beroep tegen een besluit tot vaststelling van

Punitieve sanctie/zwijgrecht/cautie

een bestemmingsplan of tot verlening van een omgevings

2. 	Appellante betoogt dat de rechtbank niet heeft
onderkend dat het college haar ten onrechte een boete
heeft opgelegd, omdat de betrokken inspecteur van de

geluid, geur, luchtkwaliteit, stikstof, natuur, landschap, externe

Uitspraak van 27 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2115

veiligheid en/of de volksgezondheid. Wanneer ter

(Uitspraak grote kamer na conclusie. Blijft in geval naar

bezoek van 13 november 2013 de cautie te geven aan de

onderbouwing van een beroepsgrond over bijvoorbeeld het

objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan

op dat moment aanwezige werknemers van appellante.

aspect geluid een rapport door een deskundige wordt

worden vastgesteld dat de betrokkene wordt verhoord met

Zij voert daartoe aan dat reeds voorafgaand aan dit

opgesteld en de Afdeling komt na een inhoudelijke

het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende

inspectiebezoek het voornemen bestond haar een boete

bespreking tot de slotsom dat die beroepsgrond niet slaagt,

sanctie de cautie achterwege, dan kan de verklaring van de

op te leggen. De inspecteur had de medewerkers van

dan komen de kosten in verband met het geluidsrapport niet

betrokkene in de regel niet worden gebruikt als bewijs voor

appellante daarom voor aanvang van het inspectiebezoek

voor vergoeding in aanmerking. Ook niet in het geval het

de feiten die aan de sanctie ten grondslag zijn gelegd.Voor

op hun zwijgrecht moeten wijzen. Dit geldt temeer nu

bestreden besluit om andere redenen voor vernietiging in

zodanig bewijs kan evenmin worden gebruikt de verklaring

de inspecteur suggestieve vragen aan de medewerkers van

aanmerking komt, bijvoorbeeld vanwege een ambtshalve te

die de betrokkene onder dwang heeft afgelegd. Dat is

appellante heeft gesteld en omdat het onmogelijk is

toetsen aspect of vanwege een andere beroepsgrond over een

bijvoorbeeld het geval als de betrokkene op grond van artikel

achteraf een onjuiste weergave van een verklaring te

ander aspect van het bestreden besluit, bijvoorbeeld over

5:20, eerste lid, van de Awb gehouden was een verklaring af

wijzigen.

geurhinder, en die beroepsgrond wel slaagt.

te leggen. Aan werknemers van de overtreder hoeft geen

vergunning gronden worden aangevoerd over aspecten zoals

cautie te worden gegeven)

GGD heeft nagelaten voorafgaand aan het inspectie

De voorzitter van de Afdeling heeft in twee eerdere zaken
over de oplegging van bestuurlijke boetes,

Samenvatting

ECLI:NL:RVS:2017:1819 en ECLI:NL:RVS:2017:1818,

1. 	Aan de houder van een aantal kindercentra is een

staatsraad advocaat-generaal Keus gevraagd een conclusie te

bestuurlijke boete van € 6.000,00 opgelegd wegens twee

nemen als bedoeld in artikel 8:12a van de Awb. De voorzitter

overtredingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

van de Afdeling heeft de staatsraad advocaat-generaal in die

peuterspeelzalen (Wkkp). De vraag moet worden

zaken onder meer de volgende vraag gesteld: “Ingevolge

beantwoord of dit terecht is gebeurd. Daarbij komt aan

artikel 5:10a van de Awb is degene die wordt verhoord met

de orde of de cautie had moeten worden gegeven en zo

het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende

ja, op welk moment en aan welke personen.

sanctie, niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen
omtrent de overtreding af te leggen.Voorafgaand aan
dergelijke verhoren dient aan de betrokkene de cautie te
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worden gegeven. De grens tussen onderzoek in het kader van

laat afleiden, is met de woorden “wordt verhoord” bedoeld

moet worden gegeven. Indien er sprake is van een wettelijk

toezicht en boeteoplegging is in sommige gevallen vaag.

dat naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer

gesanctioneerde inlichtingenplicht en de te horen persoon

Welke criteria gelden er, mede gelet op het arrest van het

kan worden vastgesteld dat van een “verhoor” met het oog

derhalve het risico loopt te worden bestraft indien hij geen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 april 2012,

op de oplegging van een bestuurlijke boete sprake is. Dat

antwoord geeft op aan hem gestelde vragen, zal de

Chambaz tegen Zwitserland, voor de beoordeling of een

sluit het zwijgrecht (en de cautieplicht) in een fase waarin

verhorende ambtenaar echter goed eraan doen zich tevoren

verhoor met voormeld oogmerk plaatsvindt? Dient bij een

het bestuursorgaan (nog) niet serieus overweegt de

af te vragen of de betrokken persoon wellicht in een later

controle- of inspectiebezoek de cautie te worden gegeven?

overtreding punitief af te doen, uit.”

stadium zou kunnen worden aangemerkt als degene aan wie

Zo ja, onder welke omstandigheden, op welk moment en aan

een (bestuurlijke) bestraffende sanctie dient te worden

welke personen?” De staatsraad advocaat-generaal heeft op

De staatsraad advocaat-generaal heeft in punt 4.3.7-4.3.9 van

opgelegd. Het geven van de cautie kan de later eventueel aan

12 april 2017 geconcludeerd, ECLI:NL:RVS:2017:1034.

zijn conclusie het volgende opgemerkt: “Dat het niet altijd

de verklaringen toekomende “bewijswaarde” veiligstellen.

De staatsraad advocaat-generaal heeft in punt 4.3.4 van zijn

eenvoudig zal zijn om aan de hand van het criterium van

Anderzijds kan het beantwoorden van de gestelde vragen dan

conclusie het volgende opgemerkt: “In de benadering van het

artikel 5:10a van de Awb (en aan de hand van hetgeen naar

uiteraard niet meer worden afgedwongen. (…)

EHRM geldt het zwijgrecht vanaf het tijdstip dat sprake is

objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan

van een “criminal charge”.Vaak wordt aangenomen dat van

worden vastgesteld) tussen het op toezicht en het op

Het is voorstelbaar dat, ondanks de eigen formulering van

een “criminal charge” sprake is vanaf “het moment waarop

boeteoplegging gerichte stadium van het onderzoek te

artikel 5:10a van de Awb, een “toezichtverhoor” van een

vanwege de Staat jegens de betrokkene een handeling is

onderscheiden, acht ik in verband met de eerder genoemde

getuige als gevolg van hetgeen de getuige verklaart “van kleur

verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting heeft

reflexwerking van het zwijgrecht uit oogpunt van

verschiet” en bij voortzetting daarvan (mede) op het

kunnen ontlenen dat het OM een strafvervolging tegen hem

rechtsbescherming weinig problematisch. Het ontbreken van

opleggen van een bestraffende sanctie aan degene die wordt

zal instellen.”

de cautie heeft immers tot gevolg dat wilsafhankelijk

verhoord zou zijn gericht, in welk geval de in artikel 5:10a,

materiaal, ongeacht of dit (onder dwang) in het op toezicht

tweede lid, van de Awb bedoelde cautie vóór de

In artikel 5:10a van de Awb, dat het zwijgrecht en de cautie

dan wel het op boeteoplegging gerichte stadium van het

daadwerkelijke voortzetting van het verhoor dient te worden

in het punitieve bestuursrecht vastlegt, is voor een andere

onderzoek is verkregen, niet als bewijsmiddel mag

gegeven.” De Afdeling ziet aanleiding eerst de vraag te

formulering gekozen; volgens die formulering is bepalend

meewerken, wanneer aan de verhoorde persoon uiteindelijk

beantwoorden wanneer door een toezichthouder de cautie

(het moment) dat iemand wordt verhoord met het oog op

een boete wordt opgelegd. (…) De handhavende instanties

moet worden gegeven en welk gevolg door de bestuurs

het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie.Voor die

moeten de cautie geven aan een persoon die wordt verhoord

rechter moet worden verbonden aan het feit dat de cautie ten

formulering is aangeknoopt bij het begrip “verhoor”, dat

met het oog op een aan hem op te leggen sanctie. Aan

onrechte achterwege is gebleven. Uit artikel 5:10a van de

volgens de nota naar aanleiding van het verslag ook in het

getuigen behoeft de cautie niet te worden gegeven. Uit de

Awb volgt dat de cautieplicht bestaat wanneer naar objectieve

strafrecht (en het fiscale recht) als ijkpunt wordt gehanteerd

wet en het EVRM vloeit niet voort dat in het kader van een

maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden

voor het zwijgrecht. Naar zich uit de wetsgeschiedenis voorts

controlebezoek waarbij vragen worden gesteld de cautie

vastgesteld dat de betrokkene wordt verhoord met het oog
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op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie. Blijft

3. 	Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft

Schaarse vergunningen

in een zodanig geval de cautie ten onrechte achterwege, dan

geoordeeld dat het college een boete mocht opleggen

kan de verklaring van de betrokkene in de regel niet worden

wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, van de

gebruikt als bewijs voor de feiten die aan de sanctie ten

Regeling en artikel 6, vijfde lid, van de Regeling.

Uitspraak van 11 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2310

grondslag zijn gelegd. De Afdeling overweegt voorts dat

Appellante betoogt voorts dat de rechtbank niet heeft

(De in het Nederlandse recht geldende rechtsnorm die ertoe

evenmin voor zodanig bewijs kan worden gebruikt de

onderkend dat volgens het beleid van het college,

strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door

verklaring die de betrokkene onder dwang heeft afgelegd.

vastgelegd in het Afwegingsmodel Sanctionering

het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden

Dat is bijvoorbeeld het geval als de betrokkene op grond van

Kinderopvang, pas een boete kan worden opgelegd nadat

ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare

artikel 5:20, eerste lid, van de Awb gehouden was een

een waarschuwing is gegeven. Anders dan het college in

vergunning(en) mee te dingen, is gebaseerd op het

verklaring af te leggen. De Afdeling sluit hiermee aan bij

zijn verweerschrift heeft gesteld, kon appellante voor het

gelijkheidsbeginsel. Deze rechtsnorm is ook bij de verdeling

het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013,

eerst in hoger beroep tegen de boete aanvoeren dat geen

van schaarse subsidiemiddelen van toepassing)

ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, de rechtsoverwegingen 3.7

waarschuwing is gegeven als bedoeld in het Afwegings

en 3.8. Uit het inspectierapport van 9 januari 2014 blijkt dat

model. De Afdeling zal daarom inhoudelijk op deze

Samenvatting

de inspecteur tijdens het inspectiebezoek uitsluitend vragen

grond ingaan. De Afdeling komt in deze zaak tot de

Het college van gedeputeerde staten heeft een aanvraag om

heeft gesteld aan werknemers van appellante. Deze

slotsom dat niet kan worden vastgesteld dat het college

subsidie in het kader van de Subsidieregeling MKB

werknemers hebben de vragen niet namens de houder,

appellante overeenkomstig het Afwegingsmodel een

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

appellante, beantwoord. Appellante is dus niet verhoord met

waarschuwing heeft gegeven. Het college kon daarom

afgewezen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen geldt in

het oog op het aan haar opleggen van een bestuurlijke boete.

geen boete aan appellante opleggen. Omdat het gebrek

het Nederlandse recht een rechtsnorm die ertoe strekt dat bij

Reeds hierom bestaat er geen grond vanwege het ontbreken

niet herstelbaar is, zal het primaire besluit worden

de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op

van de cautie de door de werknemers afgelegde verklaringen

herroepen. De Afdeling zal bepalen dat deze uitspraak in

enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet

uit te sluiten van het bewijs in de boetezaak tegen appellante.

de plaats treedt van het vernietigde besluit.

worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en)
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mee te dingen. Deze rechtsnorm is gebaseerd op het

Schadevergoeding

van het nieuwe bestemmingsplan, te weten 25 februari 2010.

gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden

Uit artikel 2.34, eerste lid, van de Invoeringswet volgt dat de
artikelen 7.14 tot en met 7.17 van de Waterwet niet van

deze rechtsnorm ook in de hier aan de orde zijnde situatie

Uitspraak van 26 september 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3120

van toepassing is, omdat sprake is van verdeling van schaarse

(Artikel 7.16 Waterwet bevat een regeling voor vergoeding

uitoefening van een taak of bevoegdheid die plaatsvond

subsidiemiddelen. Uit het rechtszekerheidsbeginsel vloeit

van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een

vóór het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen.

voort dat de regels voor het verdelen van de subsidie

taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer. Deze

De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden.

voorafgaand aan het aanvraagtijdvak vastgesteld en bekend

bepaling bevat een voorrangsregeling. Om te voorkomen dat

De uitoefening van een taak of bevoegdheid is in dit geval de

gemaakt dienen te worden. Een wijziging met terugwerkende

een burger bij én de gemeente én de waterbeheerder om

vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de

kracht past daar niet in. In dit geval zou de onverkorte

schadevergoeding moet vragen, dient de afhandeling van

gemeenteraad op 2 april 2009. Nu die vaststelling plaatsvond

toepassing van het hier aan de orde zijnde rechtszeker

planologische schade eveneens volledig door de water

voor de inwerkingtreding van de artikelen 7.14 tot en met

heidsbeginsel evenwel een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel

beheerder te geschieden)

7.17 van de Waterwet, is artikel 7.16 van die wet, zo volgt uit

van gelijke kansen. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat

inhouden. Het college heeft door de gekozen wijze van

toepassing zijn indien de schade is veroorzaakt door een

artikel 2.34, eerste lid, van de Invoeringswet, niet van

loting in overeenstemming met de hiervoor genoemde

Samenvatting

toepassing. Dit betekent dat afdeling 6.1 van de Wro van

rechtsnorm gehandeld. Met die loting hebben alle aanvragers

Appellanten hebben elk een verzoek om een tegemoet

toepassing is op de aanvragen om vergoeding van planschade.

weer gelijke kansen gekregen. Door terugwerkende kracht

koming in planschade ingediend bij het college van

Hoewel artikel 7.16 van de Waterwet in deze zaak niet van

aan de Derde Wijzigingsregeling toe te kennen is de loting

burgemeester en wethouders. Zij stellen schade te lijden als

toepassing is, heeft de Afdeling in de door de rechtbank op

van een juridische grondslag voorzien.

gevolg van het op 25 februari 2010 in werking getreden

basis van de rechtspraak van de Afdeling aan die bepaling

bestemmingsplan “Buitengebied 2009” waarin aan (delen

gegeven uitleg aanleiding gezien hierop in te gaan. Anders

van) hun gronden de dubbelbestemming “Tijdelijke

dan zou kunnen worden afgeleid uit de rechtspraak van de

waterberging” is toegekend. De gronden met deze

Afdeling over bestemmingsplannen, is er op grond van artikel

dubbelbestemming zijn al in 2005 door het waterschap Vallei

7.16 van de Waterwet geen samenloop mogelijk van zowel

en Eem aangewezen als tijdelijke waterberging met de

schadevergoeding op grond van artikel 7.14 van de Waterwet

daarmee gepaard gaande gebruiksbeperkingen. De Afdeling

als tegemoetkoming in planschade op grond van afdeling 6.1

heeft het oordeel van de rechtbank dat artikel 7.16 van de

van de Wro. Onder verwijzing naar de memorie van

Waterwet in dit geval van toepassing is, niet gevolgd. Daartoe

toelichting op de Waterwet overweegt de Afdeling dat

heeft de Afdeling overwogen dat de rechtbank bij de toetsing

artikel 7.16 een voorrangsregeling bevat. Doel daarvan is ook

aan artikel 2.34, eerste lid, van de Invoeringswet Waterwet ten

te voorkomen dat een burger, in geval van bijvoorbeeld de

onrechte uitgegaan van de datum van de inwerkingtreding

aanleg van een bergingsgebied door de waterbeheerder, zowel
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een tegemoetkoming in de planologische schade op grond

rechtbank zich had moeten beperken tot een oordeel over de

van de fruitteler te worden gerekend - oordeelt de Afdeling

van afdeling 6.1 van de Wro bij de gemeente moet vragen als

vraag of de tegemoetkoming die voor dat jaar is toegekend

dat het vergoeden van 60% van de schade die door mezen en

schadevergoeding op grond van artikel 7.14 bij de

redelijk is. Een exceptieve toetsing van de afbouwregeling

meesachtigen is toegebracht aan peren niet leidt tot een

waterbeheerder. De afhandeling van de schade wordt in zo’n

kon dus alleen betrekking hebben op het deel van de regeling

onevenredig zware last voor fruittelers. Dit oordeel is

geval volledig in handen van de waterbeheerder gelegd.

dat het jaar 2015 betreft. De rechtbank heeft daarom ten

gebaseerd op de hoogte van de gemiddelde schade die

onrechte artikel 9, aanhef en onder g, onder II en III, van de

fruittelers hebben geleden door toedoen van mezen en

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1526

Beleidsregels, onverbindend geacht.

meesachtigen aan appels en peren en de gemiddelde omzet

(Het vergoeden van 60% van de schade die door mezen en

Het college betoogt verder terecht dat de rechtbank ten

tegemoetkoming aan de fruitteler mocht vaststellen op 60%

meesachtigen is toegebracht aan peren leidt niet tot een

onrechte heeft geoordeeld dat zijn beleid niet in overeen

van de geleden schade.

onevenredig zware last voor fruittelers)

stemming is met artikel 84, eerste lid, van de Ffw. Uit de

die fruittelers genereren. Dit betekent dat het Faunafonds de
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Ffw volgt dat de bescherming van have en goed tegen schade

Uitspraak van 8 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2621

Het Faunafonds heeft aan een fruitteler een tegemoetkoming

door dieren primair de verantwoordelijkheid is van de

(De Tracéwet is opgenomen in artikel 2 van Hoofdstuk 2 van

toegekend voor schade die mezen hebben toegebracht aan

grondgebruiker zelf. Dit brengt onder andere met zich dat

de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (bijlage 2 bij de

peren. Aan dit besluit heeft het Faunafonds ten grondslag

alles in het werk gesteld dient te zijn om schade te

Awb). Gelezen in samenhang met artikel 8:6, eerste lid, van

gelegd dat de schade is getaxeerd op een bedrag van

voorkomen of te beperken. Het moet voorts gaan om schade

de Awb betekent dit dat tegen een op grond van de Tracéwet

€ 20.678,00.Voor vogelschade aan zacht fruit en pit- en

die niet tot het normale bedrijfsrisico en het normale

genomen besluit beroep in eerste en enige aanleg open staat

steenvruchten is de tegemoetkoming bepaald op 60% van de

maatschappelijke risico van de betrokkene behoort

bij de Afdeling bestuursrechtspraak)

getaxeerde schade in 2015 en op 30% van de getaxeerde

(Kamerstukken II 1992/93, 23 147, nr. 3, blz. 83 en

schade in 2016. Per 1 januari 2017 is vogelschade geheel

Kamerstukken I 1997/98, 23 147, nr. 104b, blz. 21). Over het
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uitgesloten van een tegemoetkoming vanuit het Faunafonds.

eerste element - de fruitteler dient alles in het werk te

De Tracéwet is opgenomen in artikel 2 van Hoofdstuk 2 van

Omdat de schade van de fruitteler in 2015 is opgetreden,

hebben gesteld om schade te voorkomen of te beperken -

de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (bijlage 2 bij de

komt 60% van deze schade voor tegemoetkoming in

oordeelt de Afdeling dat onvoldoende duidelijk is dat de in

Awb). Gelezen in samenhang met artikel 8:6, eerste lid, van

aanmerking. Het college van gedeputeerde staten

het besluit van het Faunafonds aangedragen maatregelen

de Awb betekent dit dat tegen een op grond van de Tracéwet

- rechtsopvolger van het Faunafonds - betoogt terecht dat de

effectief zijn. Zij volgt de rechtbank dan ook in haar oordeel

genomen besluit beroep in eerste en enige aanleg open staat

rechtbank ten onrechte een oordeel heeft gegeven over de

dat het besluit in dat opzicht onvoldoende is gemotiveerd.

bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De rechtbank was

afbouwregeling, voor zover die ziet op de jaren 2016 en 2017.

Over het tweede element - de schade dient niet tot het

derhalve niet bevoegd kennis te nemen van de beroepen

De schade van de fruitteler is in 2015 opgetreden, zodat de

normale bedrijfsrisico of het normale maatschappelijke risico

tegen de besluiten van de minister, strekkende tot ongegrond

geschiedenis van de totstandkoming van artikel 84 van de
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verklaring van de bezwaren van appellanten tegen de

Subsidie

meerdere woningen, die heeft geresulteerd in één besluit tot

afwijzing van hun verzoeken om vergoeding van schade ten

subsidieverlening, is de rechtbank terecht tot de conclusie
gekomen dat de minister vanwege onjuiste of onvolledige

Maas-Den Dungen. De rechtbanken had de beroepschriften

Uitspraak van 27 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4291

ter behandeling moeten doorsturen aan de Afdeling. De

(Indien sprake is van één aanvraag voor meerdere woningen,

aan de Stichting op grond van artikel 4:48, eerste lid, aanhef

Afdeling heeft die beroepen vervolgens zelf behandeld en

die heeft geresulteerd in één besluit tot subsidieverlening, is

en onder c, van de Awb in te trekken, omdat de verstrekking

daarbij tevens het in hoger beroep aangevoerde betrokken.

het bestuursorgaan vanwege onjuiste of onvolledige gegevens

van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking

De Afdeling verklaart een aantal beroepen gegrond, omdat de

bij de aanvraag bevoegd de subsidie op grond van artikel

op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid.

minister onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd dat de

4:48, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb geheel in te

gestelde schade ten tijde van de aankoop van de woningen

trekken. Het gebruikmaken van de bevoegdheid tot algehele

Over de evenredigheid van de intrekking heeft de Afdeling

voorzienbaar was en daarom voor eigen rekening dient te

intrekking mag echter niet onevenredig zijn. In dit geval was

het volgende overwogen. In het besluit tot intrekking van de

worden gelaten. De overige beroepen worden ongegrond

algehele intrekking onevenredig)

subsidieverlening heeft de minister uiteengezet dat bij de

gevolge van het Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart

verklaard.

gegevens bij de aanvraag bevoegd was de subsidieverlening

controle van subsidieaanvragen op grond van de STEP wordt
Samenvatting

gewerkt met een steekproefsystematiek. Die systematiek

De Afdeling ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:72,

Aan een stichting is door de minister voor Wonen en

houdt in dat in de aanvraag een aantal woningen wordt

derde lid, aanhef en onder a, van de Awb te bepalen dat de

Rijksdienst subsidie verleend voor de verbetering van de

geselecteerd dat intensief wordt gecontroleerd. Indien er geen

rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand

energieprestatie van huurwoningen. De minister heeft, nadat

afwijkingen worden gevonden, dan is de aanvraag voor 90%

blijven, omdat de appellanten met een gegrond beroep ten

hem was gebleken dat bij de aanvraag voor de zogeheten

betrouwbaar, wat voldoende wordt geacht voor de subsidie

gevolge van het Tracébesluit niet in een nadeliger positie zijn

kopwoningen is uitgegaan van een onjuiste energieklasse, de

verlening. Indien er wel een afwijking wordt gevonden bij de

komen te verkeren en de minister hun verzoeken om

subsidieverlening voor alle woningen ingetrokken. Over de

woningen in de steekproef, dan is geen sprake van 90%

schadevergoeding uiteindelijk terecht heeft afgewezen.

bevoegdheid van de minister om tot intrekking over te gaan

betrouwbaarheid en wordt de subsidieverlening ingetrokken.

heeft de Afdeling het volgende overwogen. Artikel 4:48,

De Afdeling is van oordeel dat de rechtbank ten onrechte

eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb stelt niet als eis dat

heeft geoordeeld dat de minister de subsidieverlening geheel

de aanvrager van de onvolledigheid van de gegevens op de

kon intrekken op basis van de uitkomst van de door hem

hoogte moet zijn geweest of dat hem daarvan een verwijt

verrichte steekproef. Die steekproef leidt ertoe dat bij twijfel

moet kunnen worden gemaakt. De Stichting heeft in hoger

over de juistheid van de aanvraag van één woning het

beroep niet betwist dat in de aanvraag om subsidie voor de

minimum van 90% betrouwbaarheid niet wordt behaald en

kopwoningen ten onrechte is uitgegaan van startlabel F in

dit al aanleiding geeft om de gehele subsidieverlening in te

plaats van startlabel E. Nu sprake is van één aanvraag voor

trekken zonder dat nog in het specifieke geval wordt

97

beoordeeld of algehele intrekking evenredig is. Dit doet naar

Terrorismebestrijding

het oordeel van de Afdeling onvoldoende recht aan de

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Twbmt
blijkt voorts dat de wetgever heeft beoogd artikel 2 van de
Twbmt ook in een dergelijk geval van toepassing te laten zijn

artikel 4:48, eerste lid, van de Awb een bevoegdheid van de

Uitspraak van 30 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1763

minister is. Bij de toepassing daarvan dient de minister in

(De minister van Justitie en Veiligheid mocht op grond van

oplegging van een maatregel die gericht is op de beperking

ogenschouw te nemen dat de gevolgen van de intrekking

de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorisme

van de bewegingsvrijheid tevens beperkingen met zich kan

niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de daarmee

bestrijding (Twbmt) aan appellant voor de duur van zes

brengen ten aanzien van het vrij verspreiden van gedachte

te dienen doelen als bedoeld in artikel 3:4, tweede lid, van de

maanden een verbod opleggen om zich te bevinden in de

goed en het vrij belijden van godsdienst. De Twbmt bevat in

Awb. Dat betekent dat in het geval dat de subsidieontvanger

Schilderswijk en de wijk Transvaal in Den Haag)

artikel 2, eerste lid, de bepaling die tot een beperking van die

omstandigheid dat intrekking van een subsidie als bedoeld in

niet de juiste gegevens heeft verstrekt, een afweging zal

en dat hij heeft aanvaard dat in een voorkomend geval de

grondrechten kan leiden. De in deze bepaling gebruikte

moeten worden gemaakt tussen het belang van handhaving
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termen, ‘noodzakelijk met het oog op de bescherming van de

van de verplichting om de juiste gegevens te verstrekken en

Naar het oordeel van de Afdeling mocht de minister zich op

nationale veiligheid’ en ‘verband met terroristische

de gevolgen van de gehele intrekking van de subsidie voor de

het standpunt stellen dat appellant op grond van zijn

activiteiten of de ondersteuning daarvan’, zijn gezien de aard

ontvanger. Daarbij zijn tevens de ernst van de tekortkoming

gedragingen in verband met de ondersteuning van

van de maatregel noodzakelijkerwijs open. Nadere precisering

en de mate waarin deze aan de ontvanger kan worden

terroristische activiteiten kan worden gebracht.Voorts mocht

vooraf van de omstandigheden waaronder het opleggen van

verweten van belang (Kamerstukken II 1993/94, 23 700,

de minister zich op het standpunt stellen dat van de

de maatregel met het oog op de bescherming van de

nr. 3, p. 74). De minister heeft dus niet kunnen volstaan met

aanwezigheid van appellant in de Schilderswijk en de wijk

nationale veiligheid noodzakelijk is, is niet goed mogelijk.

de motivering waarbij slechts verwezen wordt naar de

Transvaal een zodanige dreiging voor de nationale veiligheid

Hetzelfde geldt voor het soort gedragingen dat in verband

uitkomst van de steekproef, welke uitkomst overigens niet ter

uitgaat, dat het opleggen van een gebiedsverbod voor deze

met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan

discussie staat. De Stichting heeft bovendien verschillende

wijken noodzakelijk is. Het gebiedsverbod is een naar plaats

kan worden gebracht. Een nadere invulling door de minister

argumenten aangedragen die ervoor pleiten dat algehele

en tijd afgebakende, preventieve maatregel, waarvan strekking,

bij de besluitvorming over de toepassing van artikel 2 in een

intrekking van de subsidie in dit geval onevenredig is,

oogmerk noch effect een punitief karakter heeft. De tekst van

concreet geval is onvermijdelijk. De in dit geval door de

waaronder het argument dat de afwijking uitsluitend is

artikel 2 van de Twbmt verzet zich niet tegen het opleggen

minister aan de termen van artikel 2, eerste lid, van de Twbmt

geconstateerd bij de kopwoningen en dat, indien voor de

van een gebiedsverbod in een geval waarin de relevante

gegeven invulling gaat de strekking van deze bepaling niet te

kopwoningen in de aanvraag het juiste startlabel was vermeld

gedragingen bestaan uit het verspreiden van gedachtegoed en

buiten. Het gebiedsverbod vormt een inmenging in de in

ook subsidie was verleend, zij het voor een lager bedrag.

het belijden van godsdienst, zolang het gebiedsverbod primair

artikelen 9, eerste lid, en 10, eerste lid, van het EVRM

Dat heeft de minister op zichzelf ook niet betwist.

is gericht op het belemmeren van de fysieke aanwezigheid

neergelegde grondrechten. Deze inmenging is bij wet

De Afdeling vernietigt het bestreden besluit wegens strijd

van de desbetreffende persoon in een bepaald gebied en aan

voorzien en dient de legitieme doelen van de nationale

met artikel 3:46 van de Awb in verbinding met artikel 3:4,

de in de Twbmt neergelegde vereisten voor het opleggen van

veiligheid, vermeld in het tweede lid van artikel 10, en de

tweede lid, van de Awb.

een gebiedsverbod wordt voldaan.

openbare veiligheid en de bescherming van de rechten en
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Woonboten

vrijheden van anderen, vermeld in het tweede lid van zowel

mogendheden. Die beoordeling is voorbehouden aan de

artikel 9 als artikel 10 van het EVRM, en is noodzakelijk in

minister. De beoordeling van de burgemeester is beperkt tot

een democratische samenleving. Een gebiedsverbod is ook

de vraag of de signalering door de minister in het Register

geschikt om die doelen te bereiken. De inmenging voldoet

Paspoortsignalering evident onjuist is. Niettemin dient de

Uitspraak van 1 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2577

voorts aan de uit het noodzaakvereiste voortvloeiende

burgemeester te controleren of de door de NCTV verstrekte

(Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking voorschriften

maatstaven van proportionaliteit en subsidiariteit, nu deze

informatie juist is. Dat sprake is van een beperkte toets door

woonboten legaliseert niet alleen de strijdigheid met de

beperkt is tot de betreffende wijken en derhalve niet verder

de burgemeester, laat zijn verantwoordelijkheid als bevoegde

bouwregels in het bestemmingsplan maar ook het met het

gaat dan nodig is.

autoriteit onverlet. De burgemeester had in dit geval moeten

bestemmingsplan strijdige gebruik van de woonboten)

beschikken over een ongeschoonde versie van het proces-

Uitspraak van 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1551

verbaal waarop het vermoeden dat appellant naar Syrië zal
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vertrekken is gebaseerd. Dat de burgemeester hierdoor over

Besluiten tot oplegging van lasten onder dwangsom om

(De burgemeester mocht het paspoort van appellant, ten

zulke geheime informatie kan beschikken, is inherent aan de

recreatiewoonschepen te verwijderen en verwijderd te

aanzien van wie volgens de NCTV het vermoeden bestaat

keuze van de wetgever de bevoegdheid tot vervallen

houden.Volgens het college is sprake is van overtreding van

dat hij zal vertrekken naar Syrië om zich aan te sluiten bij

verklaring bij de burgemeester neer te leggen. Behalve de

artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, en artikel 2.3a,

een van de jihadistische strijdgroepen aldaar en die op

burgemeester dient ook appellant over het, gelet op artikel

eerste lid, van de Wabo, omdat de plaatsing en het gebruik

verzoek van de NCTV is opgenomen in het Register

8:29 van de Awb geschoonde, proces-verbaal te beschikken.

van de recreatiewoonschepen in strijd zijn met het ter plaatse

Paspoortsignalering, vervallen verklaren)

Nu dit niet aan hem is verstrekt en ook de rechtbank hiervan

geldende bestemmingsplan en het college hiervoor geen

geen kennis heeft genomen, is het recht van appellant op

omgevingsvergunning heeft verleend. Tot het tijdstip van

Samenvatting

effectieve rechtsbescherming, zoals bedoeld in artikel 13 van

inwerkingtreding van deze wet was voor het bouwen of

De wetgever heeft niet beoogd dat de burgemeester,

het EVRM geschonden. Na kennisneming van het proces-

gebruiken van de recreatiewoonschepen geen vergunning of

voorafgaand aan zijn besluit tot vervallenverklaring van een

verbaal constateert de Afdeling dat het voldoende grondslag

ontheffing vereist krachtens een provinciale of gemeentelijke

paspoort, ten volle toetst of appellant buiten het Koninkrijk

biedt voor het vermoeden dat appellant zal vertrekken naar

verordening. Zoals volgt uit de memorie van toelichting bij

handelingen zal verrichten die een bedreiging vormen voor

Syrië om zich aan te sluiten bij een van de jihadistische

de Wet verduidelijking voorschriften woonboten

de veiligheid en andere gewichtige belangen van het

strijdgroepen aldaar. De Afdeling ziet daarom aanleiding de

(Kamerstukken II 2015-2016, 34 434, nr. 3), heeft de

Koninkrijk of een of meer landen van het Koninkrijk dan

rechtsgevolgen van de vervallenverklaring van het paspoort in

wetgever beoogd een oplossing te bieden voor de situatie die

wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende

stand te laten.

is ontstaan voor woonboten die na de uitspraak van
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Zorgtoeslag/kindgebonden budget/
huurtoeslag

16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1331, illegaal blijken te

regelgeving, in het bijzonder het bestemmingsplan. In

zijn omdat ze moeten worden aangemerkt als bouwwerk in

artikel 8.2a van de Wabo wordt de daar vermelde omgevings

de zin van de Woningwet en de Wabo, maar geen

vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c,

omgevingsvergunning hebben. In de wet is overgangsrecht

van de Wabo niet beperkt in die zin dat deze uitsluitend ziet

opgenomen voor alle bestaande woonboten en bestaande

op het niet voldoen aan de bouwregels van het

Uitspraak van 5 september 2018,
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andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt

bestemmingsplan. Evenmin biedt de geschiedenis van

(Voor de beoordeling of bij een tussenliggende periode van

voor verblijf, die voorheen niet werden aangemerkt als

totstandkoming van de Wet verduidelijking voorschriften

onrechtmatig verblijf artikel 9, eerste lid, van de Awir van

bouwwerken en die voldeden aan de voor die constructies

woonboten concrete aanknopingspunten voor deze beperkte

toepassing is, zijn verschillende elementen van belang. In dit

geldende lokale regels. Blijkens de memorie van toelichting

uitleg. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de in

geval kan de periode vanaf het moment waarop appellant

worden woonboten waarvoor krachtens een provinciale of

de overgangsregeling opgenomen gelijkstelling niet alleen de

opnieuw rechtmatig verblijf heeft gehad niet aangemerkt

gemeentelijke verordening geen vergunning of ontheffing

strijdigheid met de bouwregels in het bestemmingsplan

worden als ‘aansluitend’ aan de vorige periode van rechtmatig

werd vereist voor het bouwen of gebruiken ervan gelijk

legaliseert, maar ook het met het bestemmingsplan strijdige

verblijf, omdat de verblijfsvergunning van appellant met als

gesteld met een bouwwerk waarvoor een omgevings

gebruik van woonboten.

beperking ‘arbeid als zelfstandige’ met terugwerkende kracht

vergunning is verleend voor het bouwen, brandveilig gebruik

is ingetrokken omdat hij in strijd met die beperking arbeid in

of planologisch strijdig gebruik. Met het van rechtswege

loondienst heeft verricht)

verlenen van de omgevingsvergunning kunnen ook deze
woonboten blijven liggen zonder dat de eigenaren en
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gebruikers ervan nieuwe vergunningen hoeven aan te vragen.

De Belastingdienst/Toeslagen betoogt dat de rechtbank ten

De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat de

onrechte heeft geoordeeld dat appellant over de periode van

recreatiewoonschepen niet door de in de overgangsregeling

november 2014 tot en met september 2015 recht heeft op

opgenomen gelijkstelling worden gelegaliseerd, omdat het

zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag. De dienst

afmeren van een recreatiewoonschip in strijd is met de ter

voert daartoe aan dat over die hele periode het ontbreken

plaatse geldende bestemming. Het gebruiken van gronden of

van een verblijfsrecht van de echtgenote van appellant aan

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan als bedoeld

toekenning van tegemoetkomingen in de weg staat. De dienst

in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo moet in

voert voorts aan dat over de periode van november 2014 tot

ruime zin worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat het begrip

en met mei 2015 eveneens het ontbreken van een verblijfs

gebruiken als daar bedoeld betrekking heeft op zowel het

recht van appellant zelf aan die toekenning in de weg staat.

gebruik van gronden of bouwwerken als het bouwen en

De periode dat appellant procedeerde over de intrekking van

slopen van bouwwerken in strijd met planologische

zijn verblijfsvergunning kan niet als aansluitend aan het
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eerdere rechtmatig verblijf in de zin van artikel 9, eerste lid,

kunnen hebben voor zijn verblijfsrecht en zijn aanspraak op

van de Awir worden aangemerkt. In aansluiting op hetgeen

toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft gelet op artikel

de Afdeling eerder heeft overwogen, overweegt de Afdeling

5 van de Awir aldus terecht aangevoerd dat over de periode

dat het woord ‘aansluitend’ in artikel 9, eerste lid, van de Awir

van november 2014 tot en met mei 2015 het ontbreken van

niet zo strikt dient te worden uitgelegd dat die bepaling

een verblijfsrecht van appellant aan toekenning van

nimmer van toepassing kan zijn op een situatie waarin als

tegemoetkomingen in de weg staat. De Belastingdienst/

gevolg van de intrekking van een verblijfsvergunning met

Toeslagen heeft eveneens terecht aangevoerd dat in de

terugwerkende kracht tot een datum na de verleningsdatum,

daaropvolgende periode van juni tot en met september 2015

tussen twee perioden van rechtmatig verblijf een periode van

het ontbreken van een verblijfsrecht van de echtgenote van

onrechtmatig verblijf ontstaat.Voor de beoordeling of bij een

appellant aan toekenning van tegemoetkomingen in de weg

tussenliggende periode van onrechtmatig verblijf artikel 9,

staat.Volgens de door de IND aan de Belastingdienst/

eerste lid, van de Awir geacht moet worden van toepassing te

Toeslagen verstrekte gegevens had de echtgenote van

zijn heeft de Afdeling in de uitspraak van 29 maart 2017

appellant van 21 augustus 2013 tot 10 oktober 2014 code 21,

(ECLI:NL:RVS:2017:828) op niet uitputtende wijze een

van 10 oktober 2014 tot 3 september 2015 code 98, van

aantal elementen opgesomd.

3 september 2015 tot 2 oktober 2015 code 33 en vanaf
2 oktober 2015 code 21. De Belastingdienst/Toeslagen heeft

Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de

zich in overeenstemming met deze gegevens terecht op het

periode vanaf 22 mei 2015 waarin appellant rechtmatig

standpunt gesteld dat de echtgenote van appellant in de

verblijf heeft gehad niet aangemerkt kan worden als

periode van 23 mei 2015 tot 3 september 2015 geen

‘aansluitend’ aan de periode van rechtmatig verblijf die loopt

rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8 van de Vw 2000

tot 10 oktober 2014. Daartoe wordt overwogen dat de

heeft gehad. De dienst heeft zich gelet op artikel 5 van de

verblijfsvergunning van appellant met als beperking ‘arbeid als

Awir dan ook terecht op het standpunt gesteld dat appellant

zelfstandige’ met terugwerkende kracht is ingetrokken omdat

ingevolge artikel 9, tweede lid, van die wet over de periode

hij in strijd met die beperking arbeid in loondienst heeft

van juni tot en met september 2015 evenmin recht heeft op

verricht. Appellant had derhalve redelijkerwijs kunnen

zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag.

begrijpen dat de huurtoeslag, zorgtoeslag en het
kindgebonden budget ten onrechte werden verleend. Hij had
kunnen begrijpen dat het in strijd handelen met de aan zijn
verblijfsvergunning verbonden beperking gevolgen zou
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