uitspraak
RECHTBANK DEN HAAG
Zittingsplaats Haarlem
Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 20/8566

uitspraak van (Ie enkelvoudige kamer voor vreemilelingenzakcn van 10 mei 2022 in de

zaak tussen

l. eiser,
v-nutnmer:

(geinaclitigdo: mr. E. van Kempen)
en

de staatssecretaris van Justitie cn Veiligheid, verweerder.
Procesverloop

In het besluit van 13 mei 2020 (liet primaire besluit) heeft verweerder eisers

verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'arbeid als

kennismigrant' ingetrokken mei ingang van l juli 2018.

In het besluit van 21 oktober 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van
eiser kennelijk ongegrond verklaard.
Eiser lieeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.
Venveerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zittiilg heeft plaatsge\onden op l april 2022, Partijeii zijn. met bericht van

vertiindering. niet verschenen.
Ovcnvegingen
Achtersrond

,'htbank betrekt bij de beoordeling de volgende feiten. Eiser is geboren op
en is van Ethiopische nationaliteit. Eiser heeft vanaf augustus 2007 tot

septeinber 2ÜÜ9 in Nederland aai) de Vrije Universiteit te Amsterdam gestudeerd waar hij

ziji) master in moleculaire biologic heeft behaald, Eiser is na meerdere stages in het
buitenland in december 2014 teruggekomen naar Nederland en hij kreeg een
verblijfsvergunning ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, geldig van I jaiuiari 2015 tot l december 2015. Etser is per l juni 2015
^
svetenichanner 'w^^j^erwek naar de Katvvijkse riekte bij het bedrijf '|
(hierüfl.^^^Bl- Dir on(4£i«ü£L^£iïLl2tiül^^flfl£ezet in et
iochteronderneming van '^•;. het bedrijf'^^^^^^^^^^^^^B (hierna:|

waar eiser door kon blijven merken. Nadat er niel genoeg kapitaal bleek te zijn voor het
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ondüri'oek werdiin de werk/aanihci.lLTi van ^^^BI gestaakt en werd eiser door

overgenomen om aan een nieuw wetenscliappelijk project te werken. Eisers zus woont sinds
2014 in Nederland en eiser heeft een Nederlandse vriendin.

I. l Aan eiser is bij kennisgeving van l 2 mei 2016 een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde lijd onder de beperking 'arbeid als kcnnisiiiigraiit* verleend. De/.e verguiining was
geldig van 13 november 2015 tot 3] mei 2016. Bij bfc-schikking van 12 mi,;! 2016 is aan eiser
eenzelfde vergunning Vt-rteend, geldi^vat_13 iiovemher 2015 tot 3 l mei 2021.Deze
aanvra"ei'i u-aren namens het bedrijf^^B- gedaan, een erkend referent. Op 30 januari 2020
JTKEH.^^^B) latfii weten dat eiser per I dcceiiibcr 2019 niet ineer werkzaam is voor
1. Up 6 december 2019 heeft ^^B tn een notificatiemelding laten weten dat eiser
per 1 december 2019 weer bij hen in tlieiist is getreden. Uit SlivvineT is peh'-l^n rint eiser in
de periode van l juli 2018 tot 30 november 2019 heeft gewerkt bij ^^^^^^^^^^B is niet
erkend als referent voor kennismigranten in (1c ?iii van cic V^1, (naar enkel voor
\vt;teiiscl)appelijk onderzoekers, Daaroin heeft verweerder op 13 februari 2020 laten weten
voornemens te zijn eisers verblijlsvergunning mer tenigwcrkeiiclt; kraclit in te trekkeii vanaf
l juli 2018.
Procesbclana

2. De rechtbank stelt vast dat iiil hel dossier is gebleken dat in ItCt besluit van 26
oktober 2020 aan eiser een verblijfsvergunning is verleend onder de beperking 'arbeid als
kennismigrant' voür de periode van 27 juli 2020 tol 27 juli 2025. Eiser licelt echter nog
belang bij de/.e procedure, omdat floor de intrekking van de verblijfsvergunning een
zogenaiund verblijtsgat is ontslaaii, Ter bcoorcleliiig ligt IHI ctus voor nt'ver\v eerder de
verblijt'svergunning van eiser met terugvverkende kracht mocht intrekken
Bestretlen besluit

3. Verweerder liect't tie vcrblijtsvergiiniiing van eiser iiigetrokken oindat eiser niet
voldeed aan de beperkingen waaronder de vereiinninu: was verleend. Eiser heeft namelijk van
l juli 2018 tol 30 november 2019 gewerkt bij ^^^B- we"< bedrijf alleeii erkend is als
referent voor wetenschappelijke onderzoekers en niét erkend is als referent voor
kennismigranlen.l^^BI1 I<on '•^is ticcn gebruik iiiakeii vaii de kennismigraiitenregelingDaarnaast voldeed eisers salaris niet aan het normbedrag toen hij per l december 2019 bij
in dienst trad. Venveerder heeft ook overwogen dat eiser een nieuwe

verblijfsvcrgtiiiiiing kan aanvragen en dat iiiet is gebleken dat hel besluit onevenredig is
Besprckins \'an het bcroim

4. De rechtbank vindt het belangrijk oin vooraf op te inerkcn dat eiser zeer iiitgebreide
gronden van beroep heeft ingediend op 16 december 2020. Eiser heeft deze gronden op IS
maart 2022 aangeviild, Venveercfer heeft weliswaar per bricfop 31 niaart 2022 geineld iiict
ter zining te zullen verschijnen, maar heeft niet door middel van een verweerschrift op de
gronden gereageerd. Deze handelswijze koint voor rekening en risico \ati verweerder.
Peritidü hij\

I

van Ijiili 2018 tol 30 iiovfDiber 2U1V

Vreemdelingenwet 2000.
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5, Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat eiser in de periode van l juli 2018

tot 30 november 2019 niet heeft voldaaii aan de voorwaarden waaroiider zijn
liifsveraunnine was verleend, [mrners, gedurende die period^j££^iser gewerkt bij
is geen erkend referent voor kennismigranten, ^^^| is weliswaar erkend
releient \ ooi '>\ctenschappelijke onderzoekers, maar eiser had geduieiule die periode geen

verblijfsvergiinning onder die beperking. Daarmee is in die periode niet aan de voorwaarden

voldaan.

5, l Eiser stelt dat ^^^| weliswaar geen erkend g^y^\\as voor kennismigranten,
maar wel voor wetenschappelijke oiiderzoekers en dat ^^^^dar,gjv„jg:chte niet heeft
onderkend bij het in dienst nemen van eiser. Daarbij koml ook dat ^^^B erkenning als
referent heeft aangevraagd, op advies van twee deskundige partijen, om eiser volgens de
voorgeschreveii wijze in dienst te kunnen nemen en die procedtire overgelaten aan de
deskundigen. Dat door die deskiindigenjjgy^ys is verziiimi.^uuff1'5 verblijrsvergunning
te wijzigen is niet te wijten aan eiser of^^^B. Nu eiser en ^^^B niet v^ay„jijsar
hebben gehandeld, kan dat niet voor eisers reken idg komen. Daarnaast \vas ,^^^B wel een
erkend referent, en dus beoordeeld op betrouwbaarheid, coiitinuïteit en solvabiliteit eii op de
aanvullende voonvaiti-den. Dit is een andere situatie dan als er helemaal geen beoordeling
had plaatsgevonden. Bij de beoordeling van refereiiten voür onderzoek worden extra
voorwaarden gesteld en geldt zelfs een zwaardere beoordeling in vergelijking met die voor
arbeidsreferenten. Het verschil tussen hel verblijfsdoel arbeid en onderzoek is nihil.
waardoor ook niet valt 111 te y.ieii vsaarom in eisers geval de nadelige gevolgen in verlioiiding
staan tot tiet te dienen dn.;'l \an het strikt lianteren van erkeii,^^^'ntschap. In dit verbaiid is
ook belangrijk dal^^^^^t-ün dochterondernemiiig is van ^^^B die \\el erkend referent is

voor kennismigranten. Eiser stelt dat vermeerder dit ten onrectitc niet heeft betrokken in zijn
belangenafweging.

5.2 De rechtbank oordeelt als volgt. Gelet op hetgeen door eiser is i^nge\'oerd is de
rechtbank met eiser van oordeel dat de belangenafweging niet toereikend is. Eiser heeft

naiiielijk in zijn beroepschriti, eii met name in zijn aanvullend beroepschrift, uitgebreid en

gemotiveerd gelezen op het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel, bezien in het licht van
recente Afdelingsjurisprudcntie. Ver\\eerder heeft hier niet op gereageerd. C.iser lieeft dit

ook in liet bezwaar aan.aekaart. maar verweerder heeft in het bestreden besluit enkel

ovenvogen dat er geen L'nierechtelijke evenrediglieidstuets hoeft plaats te vinden en dat de
nationaalrechtelijke evenrediglieidstoets is toegepast. Echter. dit besluit dateert vaii voorde
jurisprudentie \\aar eiser op heeft ge\\ezen. Gelet hierop is er sprake van een
motiveringsgebrek en slaagt de beroepsgrond.

5.3 Eiser heeft daarbij ook een uitgebreid beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel
waarbij hij zaakininimers. v-inimmers, initialen van de sreemdelingen en de strekking van de
?akeii heeft genoemd. Hier zaten ook zaken bij waar sprake \\as van werkzaamheden bij een
niet-erkend referent \\ aar de bezwaren tegen de intrekking van de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'arbeid als kennismigrant' \vel gegrond waren
verklaard. Verweerder heeft hier niet op gereageerd, waardoor het beroep. voor zover dat ziet
op deze periode, ook om deze reden slaagt.
Perioiie btj\

Ycmafl deceiiibf:r 2019

- Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 2 februari

2022 (ECLI;NL:RVS:2022:285).

zaaknummer; AWB 20/8566
4

6. Eiser heeft üi-op gewe/'en dat ^^^Bop 3 juni 2020 heeft laten weten liet salaris van
eiser met terugwerkciule kracht, met ingang van l december 2019, te verhogen naarfc'4.5ü0.en per I januari 2020 naar €4.612,-, waarmee eiser \vcl voldeed aan het toen geldende
salari.scritei-ium, Vei'wfc'erdfr liwfl iii tiet bestreden besluit erkend dsit de stilarisverliogiiig een
reparatie is, waardoor het "gebrek' dat eiser niet voldeed a.an liet salarisci-iterium gerepareüi-d
is. Daa^'naast werd eiser in hel bestrcdeii besluit pas geconfronteerd met hel feit dat eiser
vanwege tier verblijfsgat niet meer onder het verlaagde salariscriterium viel. Dit kan|
nocli eiser worden verwetfn. Op liet moment dat eiser in dienst trad, viel hij wel ondei liet
verlaagde salariscriterium omdat zijn verblijfsvergunning nog Diet was ingetrokken. De
jntrekkingsbestissing maakt dat tiij niet meer aan de voorwaarden voldeed. Het hogere
salariscritcriuin was pas vanaf 13 mei 2020 met terugwerkende kracht op eiser van
toepassitig omdat toen een verblijfsgal vv^^g^gesteld. Verweerder had daarmee rekening
moeten hotidcii, evenals met het feit dat ^^Boo'v mel tcrtigwerkende kracht reparatie
aanbood en niet eerder rekening had kuniicn lioiiden met het hogere salariscriteriiim. Ddt liet
salaris is gerepyreeri:! zoii ecu^^ moeten zijn om de verblijrsvergLiiiiiing niet in te trekken
voor de periode dat eiser bij ^^B wcrl<te- Het beleid van verweerder is oiiredfe-lijk cii liet
beleid heeft onvour/.ienbare gevolgen voor de werknemer. Ditörnaast ziet verweerder
normaal wel af van intrekkingsbeslissingeii als een salaris wordt hersteld. Intrekking zou in
dit geval in strijd zijn met het vcrtrouvvens-, rechtszekerheids- en gelijkheiil.-.bcginsei.

Verweerder heeft zich in het priinaire besluit op het standpunt gesteltl dat, liocwel
voor kennismigranten is erkend, eiser niel voldeed aan het salariscriteriiim gediirende
(iic pffiode en dus nift ;i;in de bcperkiiig vvaarnnderzijn verblijfsvergunning v>as verleend.
Ver\\efcTtlt.-r liL-cf't liier in liet bestreden besliiii a;in locgevocgil dat eiser niet elke maand heeft
voldaan aan het gelden<.le salariscriterium en een reparatie achteraf niel lot gevolg heeft dat
eiser met tenigwerkende kracht we! aan dv voorwaari.lcn voldoet. Volgens verweerder is 1-iet
\'an belaii;-; om de regels strikt toe te passen, ter \'oorkoming van misbfiiik.
6.2 De rechtbank overweegt als volgt. F.iser lieeft in de aanvullende berof.'psgrondcn een

gemotiveerd beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel, waarbij eiser een aantal zaken met

zaiiknuinmers, v-nummers, initiiili.;!) v,iii de vreemdelingen en strekking van cli; zaken heeft
benoemd. Daarbij is ook een zaak genoemd waar het voorneiiieii tot iiitrekking niet is

iiitgevoerd terwijl sprake was van onregelmatige salarisbetalingen (zonts te laag cn te laat).
Verweerder heeft liier nier op gereageerd. Reeds om die reden is tiel beroep gegroiid voor
zover dat ziet op de periode vanaf 1 december 20 19,

6.3 Daaniaast overweegt de rechtbank dat verwiierdcr gevolgd kan worden in zijn
staiidpunt dat het belangrijk iï dat de regels omtrent de kennismigranteiiregeling strikt
moeten vvordci) gevolgd, met name om misbniik (e voorkoineii. Hchter, m dit geval ziet de
rechtbank niet in waarom verweerder de salarisverhoging met terugwerkende kraclil niet

afdoendf v'incll oiu te concluderen dat eiser vanaf l deccnibcr 2019 aan voorwaarden van de

regeliiig heeft voldaan, Üaarloe overweegt de rechtbank dat er eersl door het primaire besluit
van 13 mei 2020 een verblijfsgat is ontstaan op grond waarvan de werkgever niet langer kon
volstaan met het verlaagde salariscriteriitm, Direct daarop heeft eisers werkgever het salaris
met terugwerkende kraclit verhoogd tot het geldendenorm bedrag, Daarnaast acht de
rechtbank hel van belang dat eiser at jaren voor ^^B werkt en dat er in eisers gevat geen
enkele sprake is van (een poging tot) het omzeilen van de salariscriteria die de
keniiismigrantenregeling stelt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder ook om
deze reden ten onrechte geoordeeld dat eiser per l december 2019 niet aan de voorwaarden
voldeed. Ook om deze reden slaagt de beroepsgrond,
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Conclusie

7. Het beroep is gegrond wegens strijd mei de anikelen 3:4, eerste lid en 7; 12. eerste lid

van de Awb3. Het bestreden besluit wordt vernietigd, De rechtbank ziet geen aanleiding om

zelf in de zaak te voorzien of een bestliiirlijke lus toe te passen. I4et is aan verweerder urn
deugdelijk te motiveren. Verweerder zal een nieuw besluit inoefen nemeii op liet bezwaar
met inachtneming van heteeen in de uitspraak is overwogen. De reclitbank stelt daarbij een
temiijn Vtin zes weken.

8, Omdat liet beroep gegrond is zal de rechtbank venveerder veroordelen in de door
eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van liet Besluit
proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand
vast op € 1.518,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en l punt voor het
verschijnen ter zitting met een waarde per plint van ? 759,- cn een wegingsfactor l),

9, De rechtbank gaat er tenslotte vanuit dat verweerder, gelet op artikel 8:41, zeveiidc
lid. van de A^b en artikel 8:82. vijfde lid. van de Avvb. het door eiser betaalde griffierecht
van € 178,- aan licin 2al vergoeden,
Beslissing
De reclitbaiik:

- \erklaart het beroep gegrond;
* veniictigt het bestredeii besluit;

• draagt \er\\eerder op om binnen zes \veken een nieuv\ besluit te ticnien op het bez\\aar met
inaclitneming van deze uitspraak:

- veroordeelt vermeerder il) de proceskosten van eiseres tot eeii bfdrag \aii € l ,518,-.
>•-•

Deze uitspriiak is gedaaii duor mr. W.B. Klaiis. rechter. 111 aainvezigheid van mr, A. Lopar,

griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 mei 2022.

griffie

afschrift verzondeii aan partijen op:
Coll:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen vier \\eken na de dag van verzending daan'an hoger beroep

uorden ingesteld bij de Afdeling bestiiiirsrechtspraak van de Raad \an State.
^WB^
Algemene wet bestuursrecht
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