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uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen 

 
 

geboren op , van Zuid-Afrikaanse nationaliteit, eiser 

(gemachtigde: mr. ), 

 
en 
 
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder 
(gemachtigde: mr. ). 
 
 

Procesverloop 
 
Bij besluit van 8 juni 2021 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser tot 
wijziging van het verblijfsdoel van zijn verblijfsvergunning van ‘arbeid als kennismigrant’ 
naar ‘arbeid als zelfstandige’ afgewezen. Het daartegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 
6 oktober 2021 (het bestreden besluit) gegrond verklaard. Aan eiser is met ingang van 
12 augustus 2021 een verblijfsvergunning met het doel ‘arbeid als zelfstandige’ verleend. 
 
Op 2 november 2021 heeft de rechtbank het beroepschrift van eiser tegen dit besluit 
ontvangen. 
 
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
De rechtbank heeft het beroep op 25 februari 2022 op zitting behandeld. Eiser is verschenen, 
bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn 
gemachtigde. De rechtbank heeft het onderzoek op de zitting gesloten. 
 

Overwegingen 

 
Wat ging aan de zaak vooraf? 
 
1.1  Eiser is in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘arbeid 
als kennismigrant’. Deze verblijfsvergunning was geldig van 13 december 2017 tot 14 juni 
2024. Op 19 november 2020 heeft , de 
werkgever en erkend referent van eiser, bij de IND1 gemeld dat zijn dienstverband per 
31 december 2021 zou eindigen. Eiser heeft daarvoor, op 6 november 2020, een aanvraag 
                                                 
1 Immigratie- en naturalisatiedienst. 
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ingediend tot wijziging van het verblijfsdoel van zijn vergunning. Eiser schrijft dat hij bij 
zijn voormalig werkgever als zelfstandige ( ) kon werken voor ten minste 
twee jaar. Bij zijn aanvraag heeft eiser de volgende bijlagen gevoegd: 
 
-  aanvraagformulier; 
-  antecedentenverklaring; 
- bijlage Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer; 
- paspoort; 
- ondernemingsplan; 
- diploma’s met diplomawaarderingen; 
- getuigschriften; 
- arbeidsovereenkomst met ; 
- loonstroken; 
- jaaropgaven 2018 en 2019; 
- aangiften inkomstenbelasting 2018 en 2019; 
- overeenkomst van opdracht tussen  en  

 voor de duur van twee jaar; 
- certificaat van  voor een Taalcursus voor de Nederlandse taal op 

A2-niveau; 
- beoordeling van financiële prognoses door Uwbedrijfsadvies van 3 november 2020; 

en 
- bijlage Intentieverklaring tbc-onderzoek. 
 
1.2 Verweerder heeft eisers aanvraag met bijlagen op 15 december 2020 doorgestuurd 
naar de RVO2 voor advies. Op 22 maart 2021 heeft verweerder herstel verzuim geboden en 
eiser verzocht om nadere informatie te overleggen over de overeenkomst van opdracht met 
Alis_Capital, aangiften omzetbelasting en bewijsstukken van de inbreng van eigen 
vermogen. Op 6 april 2021 heeft verweerder de volgende stukken van eiser ontvangen en 
doorgestuurd naar de RVO: 
 
- aangifte omzetbelasting 4e kwartaal 2020; 
- aangifte omzetbelasting 1e kwartaal 2021; 
- balans tot en met 3 april 2021; 
- schermopnames van de betaalrekening van ; 
- stortingsoverzicht van overboekingen van privérekening naar zakelijke rekening en 

bijbehorende schermopnamen ter onderbouwing daarvan; 
- investeringsovereenkomst tussen  en ; 
- overeenkomst van opdracht tussen  en  

 voor de duur van een jaar; 
- uitleg en achtergrond aanvullende informatie betreffende documenten; en 
- overeenkomst van opdracht tussen  en  voor onbepaalde 

tijd. 
 
1.3 Op 15 april 2021 heeft verweerder wederom herstel verzuim geboden en eiser 
verzocht om nadere informatie te overleggen in de vorm van afschriften van de verzonden 
facturen over het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021, verzonden aangiften 

                                                 
2 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
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omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, 
bankafschriften van de zakelijke rekening over het vierde kwartaal van 2020 en het eerste 
kwartaal van 2021 en meer inzicht in eisers zakelijke netwerk dat hij wil 
benaderen/bewerken om contacten te leggen en overeenkomsten af te sluiten ten behoeve 
van zijn opdrachtgever. Eiser heeft aanvullende stukken overgelegd ter onderbouwing van 
zijn aanvraag. 
 
1.4 Op 1 juni 2021 heeft de RVO een negatief advies uitgebracht. Het advies is 
gebaseerd op de volgende gegevens: 
 
-  verzoek van de IND van 15 december 2020 met bijlagen; 
-  e-mail van de IND van 6 april 2021 met aanvullende stukken; 
- e-mail van de IND van 26 april 2021 met aanvullende stukken.  
 
Na de afwijzende beschikking van verweerder heeft eiser in bezwaar aanvullende stukken 
overgelegd op 12 augustus 2021. Verweerder heeft de stukken op 31 augustus 2021 
doorgestuurd naar de RVO. De RVO heeft op 29 september 2021 positief geadviseerd.  
 
Besluitvorming 
 
2. Verweerder heeft op grond van het advies van de RVO aanleiding gezien om de 
door eiser gevraagde verblijfsvergunning met als doel ‘arbeid als zelfstandige’ te verlenen. 
Volgens verweerder blijkt uit het advies van de RVO dat eerst met de in bezwaar 
overgelegde aanvullende stukken van 12 augustus 2021 is aangetoond dat sprake is van een 
wezenlijk Nederlands economisch belang. Daarom is de verblijfsvergunning met ingang van 
12 augustus 2021 verleend. 
 
Standpunt eiser 
 
3. Eiser kan zich niet verenigen met het bestreden besluit. Eiser beoogt aansluitend 
verblijfsrecht te verkrijgen en stelt zich op het standpunt dat door toedoen van verweerder 
een verblijfsgat is ontstaan. 
 
Oordeel van de rechtbank 

 
4. De rechtbank overweegt als volgt. Een advies van de RVO kan worden aangemerkt 
als een deskundigenadvies. Daartoe dient het advies naar wijze van totstandkoming 
zorgvuldig en naar inhoud inzichtelijk en concludent te zijn. Als aan deze eisen is voldaan 
mag verweerder het advies aan zijn besluitvorming ten grondslag leggen, tenzij er concrete 
aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de juistheid en volledigheid van het advies, 
bijvoorbeeld vanwege een in het geding gebrachte contra-expertise. 3 
 
5.1  De rechtbank is van oordeel dat verweerder ten onrechte heeft gesteld dat eerst met 
de op 12 augustus 2021 overgelegde stukken is aangetoond dat sprake is van een wezenlijk 
Nederlands economisch belang. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 

                                                 
3 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 

24 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2879. 
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5.2 Verweerder heeft gesteld dat initieel één overeenkomst van opdracht was 
overgelegd en dat de RVO aanvullende informatie heeft opgevraagd, omdat het erop leek 
dat eiser zijn werkzaamheden in loondienst zou voortzetten. Dit standpunt deelt de 
rechtbank niet. Bij de aanvullende stukken van 6 april 2021 had eiser namelijk twee andere 
overeenkomsten van opdracht overgelegd met  en  

. Deze stukken zijn niet bij het eerste advies van de RVO betrokken. In het kader van 
de vergewisplicht had verweerder kunnen en redelijkerwijs ook moeten opmerken dat niet 
alle overgelegde stukken waren betrokken bij de totstandkoming van het eerste advies. 
Verweerder had daarom de RVO moeten vragen of de twee aanvullende overeenkomsten 
van opdracht aanleiding gaven tot bijstelling van het eerste advies. Dat is niet gebeurd. 
Voorts overweegt de rechtbank dat er geen aanknopingspunten zijn voor het oordeel dat de 
aanvraag voor het uitbrengen van het eerste advies incompleet en onvolledig was of dat het 
ondernemingsplan gebreken vertoonde. In dit verband merkt de rechtbank nog op dat 
verweerder een aantal stukken heeft opgevraagd die eiser niet bij zijn aanvraag kon 
overleggen, simpelweg omdat die stukken ten tijde van de aanvraag nog niet bestonden. Te 
denken valt aan de opgevraagde aangifte omzetbelasting van het eerste kwartaal van 2021. 
Al met al is de rechtbank van oordeel dat aannemelijk is dat de RVO aanstonds positief zou 
hebben beslist als het had onderkend dat er meer dan één overeenkomst van opdracht was. 
In dat geval zou de aan eiser verleende verblijfsvergunning voor ‘arbeid als zelfstandige’ 
zijn ingegaan op een zodanig tijdstip dat geen sprake is van een verblijfsgat.4         
 
6. De conclusie is dat het beroep gegrond is. Het bestreden besluit dient te worden 
vernietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 
De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat verweerder opnieuw beslist met inachtneming 
van deze uitspraak. Gelet hierop behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking. 
 
7. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten, te 
weten de kosten voor een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Deze 
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door 
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.518,- (1 punt voor het indienen 
van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van 
€ 759,- en een wegingsfactor 1). 
 

  

                                                 
4 De rechtbank verwijst naar de verklaring van verweerder op zitting. Aangegeven is dat het niet tot 

een beroepsprocedure was aangekomen als de RVO initieel positief had geadviseerd. 
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Beslissing 
 
De rechtbank: 
 
-  verklaart het beroep gegrond; 
-  vernietigt het bestreden besluit; 
-  draagt verweerder op binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak 

een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van deze uitspraak; 
-  veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.518,-. 
 
Deze uitspraak is gedaan door mr. L.H. Waller, rechter, in aanwezigheid van  
mr. A. Tanyildiz, griffier. 
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De uitspraak is uitgesproken in het openbaar en bekendgemaakt op: 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met deze uitspraak? 
Als u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u een brief sturen naar de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin u uitlegt waarom u het er niet mee eens 
bent. Dit heet een beroepschrift. U moet dit beroepschrift indienen binnen 4 weken na de 
dag waarop deze uitspraak is verzonden. U ziet deze datum hierboven. 

Documentcode: DSR19755266

Mr. L.H. Waller
Rechter
Rechtbank Amsterdam

A. Tanyildiz
Griffier
Rechtbank Amsterdam

15 maart 2022


