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Het betoog slaagt niet.
3. Het hoger beroep is ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
4. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Noot

1. De burger in deze zaak werd geconfron-
teerd met een besluit waarin een aan hem ver-
leende toevoeging werd ingetrokken. Het door 
hem ingediende bezwaarschrift is (nadat de be-
zwaartermijn was verstreken) met de post retour 
gekomen, omdat het onjuist was geadresseerd 
(daarmee is aan de verzending een eind gekomen, 
vgl. HR 14 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7470, 
AB 2011/340, m.nt. R. Ortlep). Een goed geadres-
seerde versie bereikt de Raad voor de Rechtsbij-
stand (hierna: RvR) daarom niet meer binnen de 
bezwaartermijn. De RvR verklaart het bezwaar 
niet-ontvankelijk. Volgens de Afdeling terecht: de 
situatie levert geen verschoonbare termijnover-
schrijding op. Het feit dat appellant gebruik heeft 
gemaakt van een adres uit een voorbeeld-be-
zwaarschrift, maakt niet dat de onjuiste adresse-
ring hem niet kan worden tegengeworpen. De 
verzender dient zorg te dragen dat een poststuk 
van een juiste adressering is voorzien (vgl. HR 
29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1366, AB 2015/241, 
m.nt. R. Ortlep en aldaar genoemde rechtspraak 
van de Afdeling en CRvB. De verzender dient het 
geheel van handelingen te verrichten dat noodza-
kelijk is om het poststuk de geadresseerde te doen 
bereiken, waaronder ook de adressering valt). 
2. Wat zal appellant hebben gedacht toen 
hij bezwaar wilde maken? Laat ik op internet 
gaan zoeken naar informatie en voorbeelden? 
Dat lijkt het geval te zijn. Ook lijkt het erop dat hij 
niet terecht is gekomen op de website van de 
RvR. Uit de uitspraak valt namelijk op te maken 
dat appellant gebruik heeft gemaakt van een 
voorbeeld-bezwaarschrift met daarin een verou-
derd of foutief (of anderszins niet correct) adres, 
dat hij heeft gevonden op een andere website 
dan die van de RvR (naar welk adres het bezwaar-
schrift is verstuurd blijkt niet uit de uitspraak). Op 
het internet zijn inmiddels talloze websites te 
vinden waarop dergelijke documenten worden 
aangeboden. Deze uitspraak is vanwege die ‘huis-, 
tuin- en keukenpraktijk’ dan ook interessant. Dat 
appellant op internet naar informatie en voor-
beelden gaat zoeken en daarvan gebruikmaakt is 

overigens niet gek. Hij wil immers goed beslagen 
ten ijs komen. Rechtsbijstand is nu eenmaal kost-
baar. Toch dient een alerte appellant ervoor te 
zorgen dat adressen, voorbeelden en informatie 
worden gecheckt en vergeleken met de rechts-
middelenclausule in het besluit, zodat geen ‘huis-, 
tuin- en keukenfouten’ worden gemaakt.
3. Wanneer een appellant overigens wel 
gebruik maakt van een rechtsbijstandverlener, 
betekent dat ook niet automatisch dat adresse-
ringsfouten niet gemaakt kunnen worden. Een 
voorbeeld biedt de vergelijkbare uitspraak van de 
Afdeling van 14 juli 2010. In de noot bij die zaak 
schreef Damen enigszins gekscherend dat het 
daar een ‘typische secretaressefout (m/v)’ betrof 
(ABRvS 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN7796, 
AB 2010/294, m.nt. L.J.A. Damen).
G.J. Stoepker
 

AB 2019/101

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
17 oktober 2018, nr. 201706876/1/V1
(Mrs. H.G. Sevenster, G.M.H. Hoogvliet, J.Th. 
Drop)
m.nt. V.M. Bex-Reimert

Art. 16 lid 1 onder c VW 2000; art. 3.22 lid 2, 
art. 3.73 lid 1 aanhef en onder c VB 2000; art. 4:84 
Awb

ABkort 2018/526
ECLI:NL:RVS:2018:3407

Bij gemotiveerd beroep op art. 4:84 Awb nader 
onderzoek van de staats se cre ta ris vereist naar 
de bijzondere om stan dig he den van het geval.

Hoewel uit de onder 7. genoemde uitspraak volgt 
dat de staats se cre ta ris in beginsel terecht uitgaat 
van de besluitvorming van het UWV en het aan de 
referent is om daartegen desgewenst rechtsmidde-
len aan te wenden, ligt dat voor volledig arbeidson-
geschikte jonggehandicapten die onder de werkre-
geling van de Wet Wajong 2010 vallen anders. 
Indien een referent met succes rechtsmiddelen aan-
wendt tegen het besluit van het UWV en daarmee 
alsnog als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
wordt aangemerkt, verliest de referent immers het 
recht op arbeidsondersteuning. De staats se cre ta ris 
kan niet van referent verlangen dat deze rechtsmid-
delen aanwendt tegen het besluit van het UWV in 
het kader van de Wet Wajong 2010, voor zover het 
beoordeeld heeft dat die referent participatiemoge-
lijkheden heeft. Het met succes opkomen tegen dat 
oordeel van het UWV heeft immers tot gevolg dat 

668 ABAfl. 10 - 2019

AB 2019/101 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT



die referent in een nadeliger positie komt, omdat hij 
zijn recht op arbeidsondersteuning verliest. De Af-
deling ziet in hetgeen onder 7. en 7.1. is overwogen 
over de opzet van de werkregeling (…) aanleiding 
om van de staats se cre ta ris te verlangen dat hij, ook 
in die gevallen waarin het UWV in staat is geweest 
om een participatieplan op te stellen, bij een gemo-
tiveerd beroep op art. 4:84 Awb nader onderzoek 
verricht naar de aanwezigheid van bijzondere om-
stan dig he den als bedoeld in dit artikel (…).

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak 
van de Rechtbank Den Haag (zp. Utrecht) van 
27 juli 2017, 17/4255 in het geding tussen:
De vreemdeling,
en
De Staats se cre ta ris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop

Bij besluit van 29 april 2016 heeft de staats se cre-
ta ris een aanvraag om de vreemdeling een mach-
tiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewe-
zen.

Bij besluit van 25 januari 2017 (hierna: het be-
sluit) heeft de staats se cre ta ris het daartegen door 
de vreemdeling gemaakte bezwaar ongegrond 
verklaard.

Bij uitspraak van 27 juli 2017 heeft de recht-
bank het daartegen door de vreemdeling inge-
stelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling 
hoger beroep ingesteld.

De staats se cre ta ris heeft desgevraagd een 
schriftelijke uiteenzetting gegeven, waarop de 
vreemdeling schriftelijk heeft gereageerd.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 12 juli 2018, waar de vreemdeling, verte-
genwoordigd door mr. H.K. Jap-A-Joe, advocaat te 
Utrecht, en de staats se cre ta ris, vertegenwoordigd 
door mr. J.S.M. Rietveld en mr. C. Clerx, zijn ver-
schenen.

Overwegingen

1. Het wettelijk kader en het beleidskader 
zijn opgenomen in de bijlage, die deel uitmaakt 
van deze uitspraak.

 Inleiding
2. De vreemdeling beoogt verblijf bij de re-
ferent, haar echtgenoot, die is geboren op da-
tum-a, de Marokkaanse en Nederlandse nationali-
teit bezit en hartpatiënt is. De staats se cre ta ris 
heeft de aanvraag afgewezen omdat de referent 
niet voldoet aan het middelenvereiste. De referent 
ontvangt een inkomensondersteuning krachtens 
de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehan-

dicapten (hierna: de Wet Wajong 2010). De uit-
spraak gaat over de vraag of de staats se cre ta ris 
door te verwijzen naar de aan die inkomenson-
dersteuning ten grondslag liggende stukken van 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin-
gen (hierna: het UWV) aan de eisen van een zorg-
vuldige voorbereiding en deugdelijke motivering 
van het besluit heeft voldaan.

 De aangevallen uitspraak
3. De rechtbank heeft overwogen dat niet 
in geschil is dat de referent niet duurzaam en 
zelfstandig beschikt over voldoende middelen 
van bestaan.
3.1.  De rechtbank heeft, onder verwijzing 
naar de uitspraak van de Afdeling van 26 april 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1164, overwogen dat het 
door de staats se cre ta ris gevoerde beleid als zoda-
nig niet onredelijk is en het aan de referent is om 
zo nodig rechtsmiddelen aan te wenden tegen 
een besluit van het UWV indien dat volgens de 
referent niet juist dan wel niet volledig is.

De rechtbank heeft verder overwogen dat de 
staats se cre ta ris zich niet ten onrechte op het 
standpunt heeft gesteld dat niet is gebleken van 
bijzondere om stan dig he den als bedoeld in artikel 
4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
de Awb) die de staats se cre ta ris nopen tot gebruik 
van zijn inherente afwijkingsbevoegdheid. De 
rechtbank heeft daartoe, onder verwijzing naar 
de uitspraak van de Afdeling van 29 december 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:4789, overwogen dat de 
om stan dig heid dat door onder meer medische 
redenen een zekere afstand tot de arbeidsmarkt 
bestaat geen bijzondere om stan dig heid vormt nu 
deze om stan dig heid geacht moet worden bij de 
totstandkoming van het beleid te zijn betrokken.

 Zelfstandigheid van de bestaansmiddelen
4. De tweede grief is gericht tegen de onder 
3. weergegeven overweging. De vreemdeling 
klaagt terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft 
vastgesteld dat niet in geschil is dat de referent niet 
duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen 
van bestaan beschikt, omdat zij daarover bij het 
aanvullend beroepschrift van 26 juni 2017 een 
grond heeft aangevoerd. De klacht kan echter niet 
leiden tot ver nie ti ging van de aangevallen uit-
spraak. Zoals volgt uit hetgeen de Afdeling eerder 
heeft overwogen (uitspraak van de Afdeling van 
3 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3627) kunnen 
uitkeringen krachtens de Wet Wajong 2010 niet 
worden aangemerkt als inkomensvervangende 
uitkeringen krachtens een sociale verzekeringswet 
waarvoor premies zijn afgedragen als bedoeld in 
artikel 3.73, eerste lid, aanhef en onder c, van het 
Vreemdelingenbesluit 2000. De staats se cre ta ris 
heeft zich dan ook terecht op het standpunt gesteld 
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dat de inkomsten uit de inkomensondersteuning 
krachtens de Wet Wajong 2010 geen zelfstandige 
middelen van bestaan zijn, omdat er aan die inko-
mensondersteuning geen premieafdracht is voor-
afgegaan.

De grief faalt reeds hierom.

 Afwijkingsbevoegdheid
5. Grieven drie, vier en zes zijn gericht te-
gen de onder 3.1. weergegeven overwegingen. De 
vreemdeling voert, onder meer, aan dat de recht-
bank heeft veronachtzaamd dat de Afdeling haar 
in de uitspraak van 29 december 2014 vervatte 
jurisprudentielijn bij uitspraak van 26 oktober 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, heeft verlaten en 
thans van oordeel is dat om stan dig he den die bij 
het opstellen van een beleidsregel verdisconteerd 
zijn, dan wel moeten worden geacht te zijn ver-
disconteerd, niet reeds daarom buiten beschou-
wing kunnen worden gelaten. Het be stuurs or-
gaan moet derhalve alle om stan dig he den van het 
geval in zijn beoor de ling betrekken en bezien of 
deze op zichzelf dan wel tezamen met andere 
om stan dig he den, moeten worden aangemerkt 
als bijzondere om stan dig he den in de zin van arti-
kel 4:84 van de Awb die maken dat het handelen 
 over een komstig de beleidsregel gevolgen heeft 
die onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
beleidsregel te dienen doelen. De staats se cre ta ris 
heeft volgens de vreemdeling ten onrechte niet 
bij zijn beoor de ling betrokken dat uit het rapport 
van een arbeidsdeskundige van 20 november 
2014 blijkt dat voor de referent door een combi-
natie van fysieke beperkingen en zijn niet afge-
maakte mbo-opleiding geen functies kunnen 
worden geduid, dat hij niet in staat is tot het ver-
richten van gangbare arbeid en dat zijn — theo re-
ti sche — ver dien ca pa ci teit nihil is.

Verder voert de vreemdeling aan dat de recht-
bank niet heeft onderkend dat het in de uitspraak 
van de Afdeling van 26 april 2017, waarnaar de 
rechtbank verwijst, een uitkering krachtens de 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(hierna: de WIA) betrof en dat de rechtbank daar-
mee het eigen karakter van de Wet Wajong 2010 
niet heeft onderkend.

 Standpunt staats se cre ta ris
6. De staats se cre ta ris heeft zich bij brief van 
14 juni 2018 en ter zitting bij de Afdeling op het 
standpunt gesteld dat hij de toe ken ningsbeschikking 
van 19 december 2014 van het UWV en de daaraan 
ten grondslag liggende rapporten van de verzeke-
ringsgeneeskundige van 15 oktober 2014 en van de 
arbeidsdeskundige van 20 november 2014 terecht 
aan het besluit ten grondslag heeft gelegd. De 
staats se cre ta ris voert hiertoe aan dat het tot de des-
kundigheid van het UWV behoort om te beoordelen 

of iemand al dan niet volledig en duurzaam arbeids-
ongeschikt is. De referent heeft volgens de staats se-
cre ta ris geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat 
hij rechtsmiddelen heeft aangewend tegen het oor-
deel van het UWV dat hij participatiemogelijkheden 
heeft en dus niet volledig en duurzaam arbeidson-
geschikt is. Volgens de staats se cre ta ris volgt uit de 
rapporten van het UWV zelfs dat de referent zich 
kan vinden in dat oordeel. Verder zijn er volgens de 
staats se cre ta ris geen bijzondere om stan dig he den 
als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb. De om stan-
dig heid dat de afstand tot de arbeidsmarkt in dit ge-
val groot is, is daarvoor onvoldoende omdat het 
UWV heeft geoordeeld dat er participatiemogelijk-
heden zijn en het aan de referent is om daaraan in-
vulling te geven.

 Beoor de ling participatiemogelijkheden
7. De rechtbank heeft, onder verwijzing 
naar de uitspraak van de Afdeling van 26 april 
2017, terecht overwogen dat het door de staats se-
cre ta ris gevoerde beleid als weergegeven in 
§ B7/2.1.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 
als zodanig niet onredelijk is. De vreemdeling 
heeft echter terecht aangevoerd dat, anders dan 
in de zaak in voormelde uitspraak, waarin het uit-
keringsbesluit van de UWV een uitkering krach-
tens de WIA betrof, in de voorliggende zaak de 
Wet Wajong 2010 aan de orde is. De vreemdeling 
heeft terecht betoogd dat deze wet een andere 
systematiek kent dan de WIA.

De WIA bestaat uit twee regelingen: de rege-
ling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsonge-
schikten (hierna: de IVA) en de regeling Werkher-
vatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna: 
de WGA). Volwassenen die medisch geen zicht op 
herstel of een geringe kans op herstel van hun 
ziekte of aandoening hebben en meer dan 80% ar-
beidsongeschikt zijn, worden aangemerkt als per-
sonen die weinig tot geen arbeidsmogelijkheden 
hebben en stromen als zijnde volledig en duur-
zaam arbeidsongeschikt de IVA in. Volwassenen 
die niet volledig (35–80%) of wel volledig, maar 
niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn omdat zij 
kans op herstel hebben, worden aangemerkt als 
personen die nog arbeidsmogelijkheden hebben 
en stromen de WGA in.

Onder de Wet Wajong 2010 stromen volledig 
en blijvend arbeidsongeschikte jongeren, indien zij 
geen perspectief hebben om op termijn loonvor-
mende arbeid te verrichten, de zogenoemde uitke-
ringsregeling in. Zij ontvangen een uitkering en 
worden door het UWV als volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt beoordeeld, omdat er duur-
zaam geen arbeidsvermogen aanwezig wordt ge-
acht. Zij hebben als gevolg van ziekte om medische 
of arbeidskundige redenen geen enkel perspectief 
op een baan, ook niet met arbeidsondersteuning 
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en komen daarvoor dan ook niet in aanmerking. 
Deze categorie is in verregaande mate vergelijk-
baar met IVA-uitkeringsgerechtigden.

Indien de jonggehandicapte niet volledig ar-
beidsongeschikt is, stroomt hij de zogenoemde 
werkregeling in. Ook jonggehandicapten die vol-
ledig arbeidsongeschikt zijn en een duurzame 
medische beperking hebben, kunnen echter de 
werkregeling instromen, indien het UWV van 
oordeel is dat zij perspectief hebben om arbeids-
vermogen te ontwikkelen en het op termijn ver-
richten van loonvormende arbeid dus niet duur-
zaam is uitgesloten. De jonggehandicapte wordt 
in dat geval door het UWV, ook indien hij in een 
medisch stabiele situatie verkeert, waarin kans 
op herstel niet wordt aan ge no men, niet als volle-
dig en duurzaam arbeidsongeschikt beoordeeld. 
In zoverre is deze categorie op een wezenlijk 
punt niet vergelijkbaar met WGA-uitkeringsge-
rechtigden, omdat, voor zover het om volledig ar-
beidsongeschikten gaat, bij een WGA-uitkering 
het UWV wel een reële kans op herstel aanneemt 
en de arbeidsongeschiktheid dus niet als duur-
zaam beoordeelt. De jongeren in de werkregeling 
ontvangen een geldelijke bijdrage, de zogeheten 
inkomensondersteuning, en/of arbeidsonder-
steuning, zoals werkaanbod, jobcoach, loondis-
pensatie en werkplekvoorzieningen.

Een persoon die volledig arbeidsongeschikt is 
en in een medisch stabiele situatie verkeert zal 
derhalve onder de WIA door het UWV wel als 
duurzaam arbeidsongeschikt worden aange-
merkt, maar onder de Wet Wajong 2010 niet.
7.1.  Wat betreft de arbeidsondersteuning 
blijkt uit de geschiedenis van de totstandko-
ming van de Wet Wajong 2010 (Kamerstukken II 
2008/09, 31780, 3, p. 1–6) dat die wet tot doel 
heeft jongeren met een beperking te ondersteu-
nen bij het vinden en het behouden van een 
baan bij een reguliere werkgever. Het verrichten 
van betaalde arbeid, niet zijnde werk in een be-
schermde werkomgeving, staat daarbij voorop. 
De intensieve begeleiding en ondersteuning, ge-
richt op arbeidsparticipatie, worden toegesne-
den op het individu. De gedachte achter de werk-
regeling is dat de jonggehandicapte rond zijn 
18e jaar nog volop in ontwikkeling is. Voor de 
jongere, bij wie perspectief op het verrichten 
van loonvormde arbeid aanwezig wordt geacht, 
stelt het UWV een zogeheten participatieplan 
op (voormeld Kamerstuk, p. 8–9). In het partici-
patieplan is vastgelegd in welke vorm de ar-
beidsondersteuning wordt gegoten. Indien de 
jonggehandicapte toch geen mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie kan ontwikkelen, wordt hij 
alsnog als volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikt beoordeeld en stroomt hij alsnog de uit-
keringsregeling in. Deze definitieve herbeoor-

de ling van de resterende ver dien ca pa ci teit zal 
uiterlijk plaatsvinden als de jonggehandicapte 
de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt en ten min-
ste zeven jaar recht op arbeidsondersteuning 
heeft gehad, aldus de wetsgeschiedenis.
8. Hoewel uit de onder 7. genoemde uit-
spraak volgt dat de staats se cre ta ris in beginsel te-
recht uitgaat van de besluitvorming van het UWV 
en het aan een referent is om daartegen desge-
wenst rechtsmiddelen aan te wenden, ligt dat 
voor volledig arbeidsongeschikte jonggehandi-
capten die onder de werkregeling van de Wet 
Wajong 2010 vallen anders. Indien een referent 
met succes rechtsmiddelen aanwendt tegen het 
besluit van het UWV en daarmee alsnog als volle-
dig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt aange-
merkt, verliest die referent immers het recht op 
arbeidsondersteuning. Deze arbeidsondersteu-
ning is bedoeld om de afstand van jonggehandi-
capten tot de arbeidsmarkt, ondanks hun me-
disch stabiele situatie, door intensieve begeleiding 
en ondersteuning in de eerste jaren te verkleinen. 
Het opstellen van een participatieplan is daarbij 
het startpunt en het plan wordt periodiek geëva-
lueerd. Volgens voormeld Kamerstuk, p. 27, leidt 
de periodieke evaluatie van het participatieplan 
tot kleine (50%) dan wel grote (20%) bijstellingen 
van het participatieplan.

De staats se cre ta ris kan niet van een referent 
verlangen dat deze rechtsmiddelen aanwendt te-
gen het besluit van het UWV in het kader van de 
Wet Wajong 2010, voor zover het heeft beoor-
deeld dat die referent participatiemogelijkheden 
heeft. Het met succes opkomen tegen dat oordeel 
van het UWV heeft immers tot gevolg dat die re-
ferent in een nadeliger positie komt, omdat hij 
zijn recht op arbeidsondersteuning verliest.
8.1.  De staats se cre ta ris heeft ter zitting bij de 
Afdeling desgevraagd naar voren gebracht dat het 
niet de bedoeling van het beleid is dat jonggehan-
dicapten die onder de werkregeling vallen tot in 
lengte van dagen gezinshereniging in Nederland 
wordt onthouden. In één zaak heeft hij alsnog ar-
tikel 4:84 van de Awb toegepast. In die zaak was 
het UWV niet in staat invulling te geven aan een 
participatieplan, omdat betrokkene wegens haar 
specifieke situatie geen reële kandidaat was voor 
de arbeidsmarkt en re-integratie en naar ver-
wachting was aangewezen op dagbesteding. Ge-
let hierop was volgens de staats se cre ta ris in die 
zaak de afstand tot de arbeidsmarkt zodanig groot 
dat hij, anders dan in de voorliggende zaak, heeft 
geconcludeerd dat handelen  over een komstig het 
vrijstellingsbeleid onevenredig is in verhouding 
tot de met dat beleid te dienen doelen.
8.2.  De Afdeling ziet in hetgeen onder 7. en 
7.1. is overwogen over de opzet van de werkrege-
ling om de afstand van jonggehandicapten tot de 
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arbeidsmarkt te verkleinen aanleiding om van de 
staats se cre ta ris te verlangen dat hij, ook in geval-
len waarin het UWV in staat is geweest een parti-
cipatieplan op te stellen, bij een gemotiveerd be-
roep op artikel 4:84 van de Awb nader onderzoek 
verricht naar de aanwezigheid van bijzondere 
om stan dig he den als bedoeld in dit artikel en zich 
in dit verband ervan vergewist of en in hoeverre 
het desbetreffende participatieplan tot arbeids-
participatie heeft geleid. Op basis van de resulta-
ten van dat onderzoek en aan de hand van de 
specifieke om stan dig he den van elk geval, waar-
onder de reële kans om binnen een redelijke ter-
mijn aan het middelenvereiste te voldoen, is het 
aan de staats se cre ta ris om een besluit over toe-
passing van artikel 4:84 van de Awb te nemen. 
Dat de staats se cre ta ris geen nader onderzoek 
heeft verricht naar de participatiemogelijkheden 
en reële kansen op betaalde arbeid klemt in dit 
geval temeer, omdat het toe ken ningsbesluit van 
het UWV van 19 december 2014 is, het UWV het 
participatieplan heeft opgesteld op 4 februari 
2016 en het besluit van 25 januari 2017 is. Gelet 
op dit tijdsverloop kon de staats se cre ta ris niet 
zonder meer uitgaan van het besluit van het 
UWV en de mededeling in het participatieplan 
dat uitstroom naar licht fysiek werk binnen een 
jaar haalbaar kan zijn. De mededeling ter zitting 
bij de Afdeling dat het UWV in de afgelopen jaren 
niets voor de referent heeft kunnen betekenen, 
heeft de staats se cre ta ris niet weersproken. Het 
lag op de weg van de staats se cre ta ris om bij zijn 
onderzoek naar de aanwezigheid van bijzondere 
om stan dig he den bij het UWV informatie in te 
winnen over de uitvoering die is gegeven aan het 
participatieplan en daarbij de specifieke om stan-
dig he den van dit geval te betrekken. De staats se-
cre ta ris heeft dat niet gedaan.

De grieven slagen in zoverre.
9. Het hoger beroep is gegrond. De aange-
vallen uitspraak moet worden vernietigd. Het-
geen voor het overige als grief is aangevoerd, be-
hoeft geen bespreking. Doende hetgeen de 
rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling, 
gelet op hetgeen onder 8.2. is overwogen, het in-
leidende beroep alsnog gegrond verklaren en het 
besluit wegens strijd met de artikelen 3:2 en 7:12, 
eerste lid, van de Awb vernietigen.
10. De staats se cre ta ris moet op na te melden 
wijze tot vergoeding van de proceskosten wor-
den veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de Rechtbank 
Den Haag (zp. Utrecht) van 27 juli 2017, 17/4255;
III. verklaart het in die zaak ingestelde be-
roep gegrond;
IV. vernietigt het besluit van de Staats se cre ta ris 
van Justitie en Veiligheid van 25 januari 2017, 
V-nummer […];
V. veroordeelt de Staats se cre ta ris van 
Justitie en Veiligheid tot vergoeding van bij de 
vreemdeling in verband met de behandeling van 
het beroep en het hoger beroep opgekomen pro-
ceskosten tot een bedrag van € 2.254,50 (zegge: 
tweeduizend tweehonderdvierenvijftig euro en 
vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een 
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VI. gelast dat de Staats se cre ta ris van Justitie 
en Veiligheid aan de vreemdeling het door haar 
betaalde griffierecht ten bedrage van € 418 (zeg-
ge: vierhonderdachttien euro) voor de behande-
ling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

Bijlage

Algemene wet bestuursrecht

 Artikel 4:84
Het be stuurs or gaan handelt  over een komstig de 
beleidsregel, tenzij dat voor een of meer be lang-
heb ben den gevolgen zou hebben die wegens bij-
zondere om stan dig he den onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen 
doelen.

Vreemdelingenbesluit 2000

 Artikel 3.22
1. De verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 
3.13, eerste lid, wordt verleend, indien de hoofd-
persoon duurzaam en zelfstandig beschikt over 
voldoende middelen van bestaan als bedoeld in 
artikel 3.74, eerste lid, onder a.
2. In afwijking van het eerste lid wordt de ver-
blijfsvergunning eveneens verleend, indien de 
hoofdpersoon de  pen sioen ge rech tig de leeftijd, 
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet, heeft bereikt of naar het oordeel 
van Onze Minister blijvend en volledig arbeids-
ongeschikt is.

 Artikel 3.73
1. De in artikel 16, eerste lid, onder c, van de Wet 
bedoelde middelen van bestaan zijn in ieder ge-
val zelfstandig, indien verworven uit:
(…)
c. inkomensvervangende uitkeringen krachtens 
een sociale verzekeringswet waarvoor premies 
zijn afgedragen;
(…)
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Vreemdelingencirculaire 2000

 Paragraaf B1/4.3.3.4.
De IND merkt de middelen van bestaan van de 
vreemdeling uit overige bronnen als zelfstandig 
aan in de zin van artikel 3.73, eerste lid, Vb als de 
vereiste wettelijke premies en belastingen zijn af-
gedragen.

De IND merkt uitkeringen, toeslagen, bijdra-
gen, giften en vergoedingen waarover niet de ver-
eiste premies en belastingen worden afgedragen 
in ieder geval niet aan als zelfstandige middelen 
van bestaan in de zin van artikel 3.73 Vb.

 Paragraaf B7/2.1.1.
De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd niet af omdat 
de referent niet zelfstandig en duurzaam over 
voldoende middelen van bestaan beschikt, als de 
referent voldoet aan één van de volgende voor-
waarden:
(…)
— de referent is naar het oordeel van de Minister 
blijvend en volledig arbeidsongeschikt;
(…)

Uitkering Wet Wajong (wet geldig vanaf 1 ja-
nuari 2010)

De IND neemt blijvende en volledige arbeidson-
geschiktheid als bedoeld in artikel 3.22, tweede 
lid, Vb aan als de referent:
— een uitkering op grond van de Wet Wajong 
ontvangt of arbeid verricht in het kader van de 
Wsw; en
— aanspraak kan maken op een uitkering op 
grond van de Wet Wajong; en
voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
— de referent is volledig en duurzaam arbeids-
ongeschikt en uit de toe ken ningsbeschikking en/
of uit de meest recente herbeoor de ling blijkt dat 
er geen kans is op herstel; of
— de referent is volledig en duurzaam arbeidson-
geschikt en uit zowel de toe ken ningsbeschikking 
als uit de meest recente herbeoor de ling blijkt dat 
er een geringe kans is op herstel.
(…)

 Paragraaf B7/5

 Middelen

 Blijvend en volledig arbeidsongeschikt
De IND beschouwt als de referent een uitkering 
op grond van de WAO, WAZ of Wajong ontvangt 
als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat hij 
blijvend en volledig arbeidsongeschikt is:

— een toe ken ningsbeschikking van de uitvoe-
ringsinstantie die de arbeidsongeschiktheidsuit-
kering verstrekt;
— de meest recente herbeoor de ling; en
— de meest recente uitkeringsspecificatie.
De IND beschouwt als de referent een uitkering 
op grond van de WIA of Wet Wajong ontvangt als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat hij blij-
vend en volledig arbeidsongeschikt is:
— een toe ken ningsbeschikking van de uitvoe-
ringsinstantie die de arbeidsongeschiktheidsuit-
kering verstrekt; en
— de meest recente herbeoor de ling.
(…).

Noot

1. Deze uitspraak is om meerdere redenen 
interessant. Zo wordt nogmaals bevestigd dat 
om stan dig he den die bij het opstellen van een be-
leidsregel verdisconteerd zijn, niet alleen vanwe-
ge die verdiscontering buiten beschouwing kun-
nen worden gelaten (zie ABRvS 26 oktober 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2840, AB 2016/447, m.nt. H.E. 
Bröring). Ook doet zich naar aanleiding van deze 
uitspraak de vraag voor hoe de Wet werk en in-
komen naar arbeidsvermogen (WIA) zich ver-
houdt tot de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wet Wajong 2010). Daar-
naast speelt de vraag welke eisen de Gezinsher-
enigingsrichtlijn stelt aan de beoor de ling of een 
vreemdeling voor gezinshereniging in aanmer-
king komt (concrete en in di vi du ele beoor de ling) 
en wanneer de redelijke termijn afloopt waarbin-
nen een vreemdeling aan het middelenvereiste 
kan voldoen. Voor deze laatste vragen wordt ver-
wezen naar de noot van M. Wiersma bij deze uit-
spraak (JV 2018/2010). In deze annotatie wordt 
ingegaan op vraag of en, zo ja, hoe de staats se cre-
ta ris zijn oordeel over volledige en duurzame ar-
beidsongeschiktheid kan baseren op besluiten 
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverze-
keringen (UWV). 
2. Goed afstemmen is nog niet zo makke-
lijk, zo blijkt maar weer eens uit deze uitspraak. 
Waar gaat het hier over? In het kader van gezins-
hereniging vraagt een vrouw een machtiging tot 
voorlopig verblijf (mvv) aan om in Nederland te 
kunnen wonen met haar man. Deze mvv is nodig 
om een verblijfsvergunning regulier te verkrijgen 
(art. 16 lid 1 onder a Vreemdelingenwet 2000 
(VW 2000)). De staats se cre ta ris is van oordeel dat 
de echtgenoot, tevens referent, niet voldoet aan 
het middelenvereiste als bedoeld in art. 16 lid 1 
onder c VW 2000 en art. 3.22 lid 2 Vreemdelin-
genbesluit 2000 (VB 2000). Een vreemdeling 
moet, wil hij in aanmerking komen voor gezins-
hereniging, aantonen dat de persoon bij wie de 
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vreemdeling wil verblijven, zelfstandig en duur-
zaam over voldoende middelen van bestaan be-
schikt. In dit geval ontvangt de referent een uitke-
ring op grond van de Wajong 2010. En dat 
compliceert de zaak nogal.
3. Inkomsten uit de Wet Wajong 2010, een 
regeling die in het leven is geroepen voor perso-
nen die al op jonge leeftijd een handicap of ziekte 
hebben en die niet of minder kunnen werken, 
kunnen niet aangemerkt worden als zelfstandige 
middelen van bestaan als bedoeld in art. 3.73 
lid 1 aanhef en onder c VB 2000 nu hier geen pre-
mieafdracht aan vooraf is gegaan (zie ook r.o. 4, 
ABRvS 3 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3627). 
Maar betekent dit dan ook dat deze personen 
nooit aan de vereisten voor gezinshereniging 
zouden kunnen voldoen? Dat is niet het geval. In 
art. 3.22 lid 2 VB 2000 is opgenomen dat de mi-
nister een verblijfsvergunning verstrekt, indien 
de hoofdpersoon naar het oordeel van de minister 
blijvend en volledig arbeidsongeschikt is. Dit is 
uitgewerkt in par. B7/2.1.1. Vreemdelingencircu-
laire 2000. Voor referenten die een uitkering op 
grond van de Wet Wajong 2010 krijgen, is vereist 
dat ‘de referent volledig en duurzaam arbeidson-
geschikt is en uit de toe ken ningsbeschikking en/
of uit de meest recente herbeoor de ling blijkt dat 
er of een geringe kans op herstel is of dat er geen 
kans is op herstel is’.
4. Blijkbaar vindt in het beleid een koppe-
ling plaats tussen de vraag of ‘Onze Minister’ (in 
casu de Staats se cre ta ris van Justitie en Veiligheid) 
vindt dat er sprake is van blijvende en volledige 
arbeidsongeschiktheid en toe ken ningsbeschik-
king en en her beoor de lingen van het UWV, al 
staat het UWV niet met zoveel woorden ge-
noemd in de Vreemdelingencirculaire 2000. Op 
zich een logische oplossing, want hoe moet de 
Staats se cre ta ris van Justitie en Veiligheid anders 
beoordelen of iemand blijvend en volledig ar-
beidsongeschikt is? Het is ook een oplossing vol 
valkuilen. Het lijkt erop dat zowel de Afdeling als 
de staats se cre ta ris zich van dat laatste te weinig 
bewust zijn geweest.
5. Om maar te beginnen met de staats se cre-
ta ris. Die stelt dat niet hij maar het UWV deskun-
dig is als het gaat om de beoor de ling of iemand al 
dan niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
is. In dit geval had het UWV geoordeeld dat de re-
ferent, een hartpatiënt, wel participatiemogelijk-
heden had. Nu de referent geen rechtsmiddelen 
heeft aangewend tegen dit oordeel van het UWV, 
zo oordeelt de staats se cre ta ris, kan hij van dit oor-
deel uitgaan en kan dus geen beroep worden ge-
daan op art. 3.22 lid 2 VB 2000. 

De Afdeling ziet dat toch iets anders. Onder de 
Wet Wajong 2010 kunnen jonggehandicapten die 
enerzijds volledig arbeidsongeschikt zijn en een 

duurzame medische beperking hebben, toch in 
de werkregeling van de Wet Wajong 2010 instro-
men als het UWV van oordeel is dat er wel per-
spectief is om arbeidsvermogen te ontwikkelen 
en het niet uitsluit dat de jonggehandicapte op 
termijn wel loonvormende arbeid kan verrichten 
(zie ook r.o. 7). In dat geval beoordeelt het UWV 
de jonggehandicapte niet als volledig en duur-
zaam arbeidsongeschikt, ook als deze wel in een 
medisch stabiele situatie verkeert. Met andere 
woorden: het is best mogelijk dat iemand die in 
een medisch stabiele situatie verkeert, door het 
UWV als niet volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikt wordt aangemerkt onder de Wet Wajong 
2010, zodat deze in kan stromen in de werkrege-
ling. Deze werkregeling bevat zowel inkomens- 
als arbeidsondersteuning. En om dat laatste as-
pect gaat het. Want mocht de referent met succes 
rechtsmiddelen aanwenden tegen het oordeel 
van het UWV, dan verliest deze het recht op ar-
beidsondersteuning. De Afdeling oordeelt dat dit 
niet van de referent verwacht kan worden, omdat 
de referent dan in een nadeliger positie komt.
6. De vraag is waarom de staats se cre ta ris zo 
halsstarrig vasthoudt aan zijn oordeel dat de refe-
rent niet voldoet aan de voorwaarden van art. 3.22 
lid 2 Vb. Voor een deel is dat te verklaren door een 
eerdere uitspraak van de Afdeling van 26 april 
2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1164, JV 2017/135, m.nt. 
M. Wiersma). In deze uitspraak oordeelde de Af-
deling dat het gevoerde beleid, zoals weergegeven 
in par. B7/2.1.1. Vreemdelingencirculaire 2000, als 
zodanig niet onredelijk is. In deze uitspraak ging 
het echter over de WIA en niet over de Wet 
Wajong, zoals ook benadrukt wordt door de Afde-
ling in r.o.7. 

Opvallend is wel dat de Afdeling ook opmerkt 
dat, gelet op de uitspraak van 26 april 2017, de 
staats se cre ta ris in beginsel terecht uitgaat van de 
besluitvorming van het UWV, maar dat dat an-
ders is voor jonggehandicapten die vallen onder 
de werkregeling van de Wet Wajong 2010 (r.o. 
7.1). Nog los van de vraag hoe relevant de uit-
spraak van de Afdeling van 26 april 2017 is, nu de 
Afdeling zelf ook stelt dat deze uitspraak ziet op 
de WIA, slechts één van de regelingen die zijn op-
genomen in par. B7/2.1.1. Vreemdelingencirculai-
re 2000, ziet de Afdeling volgens mij ook een an-
der essentieel punt over het hoofd. De Afdeling 
stelt dat van jonggehandicapten niet kan worden 
verwacht dat ze rechtsmiddelen instellen tegen 
het oordeel van het UWV dat zij niet als volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikt worden ver-
klaard, omdat ze daardoor mogelijk in een nade-
liger positie komen te verkeren. De Afdeling lijkt 
echter voorbij te gaan aan de vraag of überhaupt 
van burgers, en in dit geval meer specifiek van de 
referent, verwacht kan worden dat zij tegen een 
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oordeel van het ene be stuurs or gaan opkomen, 
omdat zij daar mogelijk in de toekomst profijt 
van zullen hebben, als zij een aanvraag op basis 
van een andere regeling bij hetzelfde of een ander 
be stuurs or gaan indienen. Daar komt in dit geval 
nog bij dat de koppeling niet in de wet maar in 
beleidsregels is vastgelegd. Beleidsregels binden 
immers alleen het be stuurs or gaan.

Maar ook al was de koppeling in de wet vast-
gelegd, deze benadering van de staats se cre ta ris 
en de Afdeling vraagt nogal wat van burgers. Bij 
elk besluit dat zij aanvragen en dat, gelet op de 
reikwijdte van de regeling op basis waarvan het is 
aangevraagd, gunstig uitpakt voor burgers, moe-
ten zij dus al bedenken welke mogelijke koppe-
lingen aangebracht kunnen worden met besluiten 
die in de toekomst, ambtshalve of op aanvraag, 
hun richting op komen. De termijn waarbinnen 
rechtsmiddelen aangewend kunnen worden, is 
immers maar beperkt. En in de huidige benade-
ring van de staats se cre ta ris en ook de Afdeling, is 
dat wel een vereiste om in ieder geval het be-
stuurs or gaan kritisch te laten kijken naar de kop-
peling die in dit geval door het be stuurs or gaan 
zelf is aangebracht. 

Opvallend, want laten we wel wezen, in 
art. 3.22 lid 2 VB 2000 staat nog steeds ‘naar het 
oordeel van Onze Minister’. En dat is niet het 
UWV. Daar zit natuurlijk ook wel een gedachte 
achter. Want uiteindelijk dient de beoor de ling 
door het UWV een heel ander doel (recht op on-
dersteuning in welke vorm dan ook) dan de 
beoor de ling door de staats se cre ta ris (recht op ge-
zinshereniging).
7. Tegen de hierboven geformuleerde kri-
tiek is natuurlijk wel wat in te brengen. Want 
wordt de soep wel echt zo heet gegeten? In dit 
geval heeft de Afdeling toch geoordeeld dat, gelet 
op de systematiek van de Wet Wajong 2010, de 
staats se cre ta ris echt zelf meer op onderzoek had 
moeten uitgaan, ondanks dat geen rechtsmidde-
len tegen het besluit van het UWV waren aange-
wend (r.o. 8.2.). Dit is een oordeel waar, naar het 
mij lijkt, niemand het echt mee oneens kan zijn. 
Maar misschien zit hier ook meteen de crux. 
Want waarom onderzoekt de staats se cre ta ris ei-
genlijk sowieso niet of de in het beleid aange-
brachte koppeling in in di vi du ele gevallen terecht 
is? Een veel gehoord argument is dat de staats se-
cre ta ris dan bezig blijft en geen enkel voordeel 
heeft van de koppeling die is aangebracht. Daar 
komt nog bij dat de Staats se cre ta ris van Justitie 
en Veiligheid geen deskundige is op het gebied 
van arbeidsongeschiktheid. Met beide argumen-
ten ben ik het helemaal eens. Maar als de burger 
zelf in bezwaar of beroep gronden aanvoert 
waarom de aangebrachte koppeling in zijn of 
haar geval ongunstig uitpakt, dan lijkt mij dit een 

reden voor het verantwoordelijke be stuurs or-
gaan, om in ieder geval deze argumenten te be-
oordelen op hun waarde en deze niet simpelweg 
te pareren met een verwijzing naar de koppeling 
die aangebracht is in het beleid. 

De Afdeling lijkt ook voor deze burgervrien-
delijke benadering te kiezen, zo valt op te maken 
uit r.o. 8.2. En daarmee zijn we ook weer terug bij 
een andere uitspraak van de Afdeling, maar dan 
de al eerder in deze noot genoemde uitspraak van 
26 oktober 2016, waarin de Afdeling oordeelde 
dat om stan dig he den die bij het opstellen van een 
beleidsregel verdisconteerd zijn, niet alleen daar-
om buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 
Maar daarnaast zou ik toch ook willen pleiten 
voor wat meer bewustzijn bij bestuursorganen 
wanneer zij afstemmen. Van de burger wordt im-
mers ook een alerte houding verwacht, zo blijkt 
uit deze uitspraak.
V.M. Bex-Reimert
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Art. 8:51d, 8:72a Awb; art. 16 lid 10 Arbowet 
1998; art. 3.16 lid 1 Arbobesluit

ECLI:NL:RVS:2018:870

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
past de bestuurlijke lus toe bij de vaststelling 
van de hoogte van de Arboboete. Aantal ge-
werkte uren van werknemers relevant voor be-
drijfsgrootte.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de minister 
ondeugdelijk gemotiveerd waarom bij het bepalen 
van de hoogte van de boete niet van belang is hoe-
veel uren de werknemers werken. In de toelichting 
bij de Beleidsregel is vermeld dat de matiging van 
de boetenormbedragen naar bedrijfsgrootte met 
name is bedoeld om tot een evenredige boete te ko-
men, waarbij kleinere bedrijven minder hoeven te 
betalen dan grotere bedrijven. Voor de bepaling van 
de bedrijfsgrootte hoeft niet alleen het aantal werk-
nemers van belang te zijn. Ook het aantal door de 
werknemers gewerkte uren kan iets over de be-
drijfsgrootte zeggen.

* C.M. Saris en J. Tingen zijn advocaten bij Stibbe.
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