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:Ecember 2014, nr. AWB 14/ 13925 (van de Ven, 
’der Kluit, Beerse) 

. 2 lid 1 en 4 lid 2 ,  sub b Wav; art. 3.103 V b  
2000 

fechtbank stelt vast dat met de wijziging van de 
:(Staatsblaa' 2013, 556) geen overgangsrecht is 

fistgesteld, zodat de Wav {nieuw} onmiddelliike wer- 
ngheeft. Ten tijde van de bestreden besluiten was 
‘ Wav (nieuw) in werking getreden, zodat de Wav 
ieuw) op die besluiten van toepassing is. Dat eisers 

7‘ de onmiddellijke werking van het nieuwe recht 
gen ongunstz'ger posifie komen te verkeren, is een 

réct gevolg van het niet vaststellen van overgangs- 
t door de wetgever en derhalve geen bijzandere 

' tandigheia' die maakt dat de Wav (nieuw) in de 
ken van eisers niet moet warden foegepast. 

rechtbank verwijst in dit kader naar de uit— 
raak van de Afdelz’ng van 10 augustus 2006 
CLI:NL:RVS:2006:AY6515), waarin de Afdeling 
erwoog dat in artikel 4, tweede lid, van de Wav 
het daarop gebaseera'e Besluit uitvoerz'ng Wet ar- 
idvreemdelingen uitputtend is geregeld aan welke 

:Wemdelingen een aantekening word! afgegeven 
gander beperla'ngen voor het verrichten van arbeid 

dat voor afgifie van zodanz'ge aantekening aan 
een vreemdeling die niet tot een van de aangewezen 
calegorieé'n behoort, de Wav geen ruimte biedt. Nu 
éjsers niet vijfjaar ononderbroken hebben beschikt 
over een voor het verrichten van arbeid geldige ver- 
blzjfivergunning, hebben zij daarmee onder de Wav 
(nieuw) geen recht op een dergelijke aantekening en 
is er voor verweerder in de voorliggende gevallen 

en ruimte om een individuele belangenafiveging 

;- tegen 
de staatssecretaris van Veih'gheid en Justifie 

Erocasverloop 
‘ In de pn'maire beslui’oen heefi verweerder dc aanvra— 

gen van eisers tot het verlengen van de geldigheids— 
duur van de aan hen verleende verblijfsvergunningen 
regulier voor bepaalde tijd ingewilligd. De arbeids- 
marktaantekening op de verblijfsvergunningen luidt 
‘arbeid toegestaan, mits een tewerkstellingsverglm- 
ning (twv) is verleend’. 
In de besluiten op bezwaar (de bestreden besluiten) 
heeft verweerdcr het bezwaar van eisers tegen dc 
afgegeven arbeidsmarktaantekening zoals geplaatst 

op de verlengde verblijfsverglmningen ongcgrond 
verklaard. 
Eisers hebben tegen de batteden besluiten beroep 
ingesteld. ' 
Verweerder heefi op 19 september 2014 can verweer- 
schrifi en een aanvullend verweerschrifi ingediend. 
Het onderzoek ter zitting heefi plaatsgevonden op 25 
september 2014, waarbij de beroepen van de in de 
bijlage 1 genoemde eisers gelijkfijdig zijn behandeld. 
Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door 
hun gemachtigden. 

Overwegingen 
1. De rechtbank betrekt bij het oordeel de vol- 
gende feiten en omstandigheden. Eisers hebben al- 
len de Chinese nationaliteit, met m'tzondexing van 
eiser[eiser 2] (AWB 14/ 15076), die in het bezit is van 
de Maleisische nationaliteit. Eisers zijn werkzaam 
als kok in Aziatische restaurants. 
2. Verweerder heefi zich in de bestreden besluiten op 
het standpunt gestcld dat ingevolge artikel 4,  tweede 
lid, aanhef en onder b, van de Wet arbeid vreemde— 
lingen (Wav) volgt dat eisers niet vrij zijn op de ar- 
beidsmarkt. Ingevolge die bepaling, zoals die geldt 
na 1 januari 2014, wordt aan eisers pas een arbeids- 
maxktaantekening afgegeven waaruit blijkt dat aan 
de veiblijfsvergunning geen beperkingen zijn ver- 
bonden voor het vertichten van arbeid, nadat zij een 
onafgebroken periode van vijfjaar hebben beschikt 
over een voor het verrichten van arbeid geldige ver- 
blijfsvergunning, aldus verweerder. 
3. Ontvankelijkheid bezwaren van eisers genoemd in 
bijlage 2 (bijgevoegd): 
De rechtbank zal zich eerst uitlaten over de vraag of 
verweerder deze bezwaren terecht ontvankelijk heefl 
geacht, nu verweerder zich in het verweerschrifl o p  
het standpunt heefi gesteld dat eisers hun bezwaren 
prematuut hebben ingediend. 
3.1 De rechtbank overweegt dat, in aanmefldng ge- 
nomen dat verweerder ondanks de prematuur inge— 
diende bezwaren niettemin de hesluiten op bezwaar 
heefi genomen, het ervoor moet worden gehouden, 
dat verweerder de behandeling heefi aangehouden tot 
het begin van de bezwaartermijn, zoals is neergelegd 
in het tweede lid van artikcl 6:10 van de Algemene 
wet bestum'srecht (Awb). Dit leidt tot het oordeel dat 
verweerder de bezwaren terecht ontvankelijk heeft 
geacht. De rechtbank ml daarom 00k ten aanzien van 
die beroepen overgaan tot een inhoudelijke beoorde— 
ling. 
4' Ontvankelijkheid bezwaren van eisers genoemd in 
bijlage 3 (bijgevoegd): 
De rechtbank zal zich vervolgens uitlaten over de 
Vlaag o f  verweerder deze bezwaren terecht ontvan- 
kelijk heefl geacht, nu verweerder zich in het ver— 
weerschrifl op het standpunt heefi gesteld dat eisers 
de bezwaarschlifien te laat hebben ingediend. Vol- 
gens verweerder zijn de primaire besluiten verzon- 
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gechtbank stelt vast dat met de wijziging van de 
’nv (Staatsblad 2013, 55 6) geen overgangsrecht is 
‘s‘rgesteld, zodat de Wav (nieuw) onmiddellijke wer- 

heefi‘. Ten tijde van de bestreden besluiten was 
Wav {nieuw} in werking getréden, zodat de Wav 

ieuw) op die besluiten van toepassing is. Dar eisers 
a'or de onmiddellijke werking van het nieuwe recht 
‘een ongunstiger positie komen te verkeren, is een 
réct gevolg van het niet vaststellen van overgangs- 
cht door de wetgever en derhalve geen bijzondere 

instandz'gheid die maakt dat de Wav (nieuw) in de 
ken van eisers niet moet warden toegepast. 

(ECLMVL:RVS:2006:AY65I5), waarin de Afdeling 
‘ erwoog dat in artikel 4, tweede lid, van de Wav 

an het daarop gebaseerde Besluit uitvoerz'ng We! ar- 
1 vreerndelingen uirputtend is geregeld aan welke 
emdelingen een aantekening wordt afgegeven 

gander beperkz'ngen voor het verrichten van arbeid 
at voor cfnte  van zodanz'ge aantekening aan 

een vreemdeling die nie! tot een van de aangewezen 
categorieé'n behoort, de Wav geen ruimte biedt. Nu 

'érs niet viiaar ononderbroken hebben beschikt 
bver een voor het verrichten van arbeid geldige ver- 
bhjflsvergunning, hebben zij daarmee onder de Wav 
(nieuw) geen recht op een dergelijke aantekening en 

'er voor verweerder in de voorliggende gevallen 
en ruimte om een individuele belangenafiveging 

In de primaire besluiten heefi verweerder de aanvra— 
gen van eisers tot het verlengen Van de geldigheids— 
duur van de aan hen verleende verblijfsvergunningen 
egulier voor bepaalde tijd ingewilligd. De arbeids- 

~ marktaantekening op de verblijfsverglmnjngen luidt 
p ‘arbeid toegestaan, mits een tewerkstellingsvergun— 

Hing (twv) is verleend’. 
» In de besluiten op bezwaar (de bestreden besluiten) 
heeft verweerder het bezwaar van eisers begen dc 
afgegeven arbeidsmarktaantekening zoals geplaatst 

op de verlengde verblijfsvergunningen ongegrond 
verklaard. 
Eisers hebben tegen de bestreden besluiten beroep 
ingesteld. 
Verweerder heefi op 19 september 2014 een verweer- 
scln‘ift en een aanvullend verweerschrifi ingediend. 
Het ondexzoek ter zitting heeft plantsgevonden op 25 
september 2014, waarbij de beroepen van de in de 
bijlage l genoemde eisers gelijktijdig zijn behandeld. 
Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door 
hun gemachtigden. 

Overwegingen ' 
1. De rechtbank betrekt bij het cordeel de vol- 
gende feiten en omstandigheden. Eisers hebben a1- 
]en de Chinese nationaliteit, met uitzonden'ng van 
eiser[eiser 2] (AWB 14/ 15076), die in het bezit is van 
de Maleisische nationaliteit. Eisers zijn werkzaam 
als kok in Aziatische restaurants. 
2. Verweerder heeft zich in de bestreden besluitcn op 
het standpunt gesteld dat ingevolge artikel 4, tweede 
lid, aanhef en onder b ,  van de  Wet arbeid vreemde— 
lingen (Wav) volgt dat eisers njet vrij zijn op de ar— 
beidsmarkt. Ingevolge die bepaling, zoals die geldt 
na 1 januari 2014, wordt aan eisers pas een arbeids- 
marktaantekenjng afgegeven waaruit bh'jkt dat aan 
de verblijfsvergunning geen beperkingen zijn ver— 
bonden voor het verrichten van arbeid, nadat zij een 
onafgebroken periode van vijfjaar hebben beschjkt 
over een voor het verrichten Van arbeid geldige ver— 
blijfsvergunning, aldus verweerderl 
3. Ontvankelijkheid bezwaren van eisers genoemd in 
bijlage 2 (bijgevoegd): 
De rechtbank zal zich eerst uitlaten over de vraag of 
verweerder deze bezwaren terecht ontvankelijk heefl 
geacht, nu verweerder zich in het verweerschrifi op 
het standpunt heefi gesteld dat eisers hun bezwaren 
prematuur hebben ingediend. 
3.1 De rechtbank overweegt dat, in aanmerking ge— 
nomen dat verweerder ondanks de prematuur inge— 
diende bezwaren niettemin de bosluiten op bezwaar 
heeft genomen, het ervoor moat worden gehouden, 
dat verweerder de behandeling heefl aangehouden tot 
het begin van de bezwaartermijn, zoals is neergelegd 
in het tweede lid Van artikel 6:10 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Dit leidt tot het oordeel dat 
verweerder de bezwaren terecht ontvankelijk heefi 
geacht. De rechtbank zal daarom ook hen aanzien van 
die beroepen overgaan tot een inhoudelijke beoorde— 
ling. 
4. Ontvankelijkheid bezwaren van eisers genoemd in 
bijlage 3 (bijgevoegd): 
De rechtbank zal zich vervolgens uitlaten over de 
vraag o f  verweerder deze bezwaren terecht ontvan— 
kelijk heefl geacht, nu verweerder zich in het ver— 
weerschrifi op het standpunt heeft gesteld dat eisers 
de bezwaarschn'ften te laat hebben ingediend. Vol- 
gens verweerder zijn de primaire besluiten verzon— 
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den op 6 februan' 2014 resp. 7 februari 2014, dateren 
de bezwaarschn'ften van 14 maart 2014 en zijn deze daarmee buiten de termijn ingediend. 
4.1 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, Awb vangt de bezwaartermijn aan, met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven Wijze is be— 
kendgemaakt. 
4.2 Ingevolge artikel 3.104, eerste lid, Vreemde— 
lingenbesluit 2000 (Vb) wordt, onder meet, een 
beschikking tot verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier bekendgemaakt 
door uitreiking van het document waaruit het recht— matig verblijfblijkt. 
4.3 De rechtbank stelt vast dat het in het onderhavige geval beschikkingen betrefi als bedoeld in attikel 3.104, eerste lid, Vb en dat in de primaire besluiten 00k staat vermeld dat bekendmaking van het besluit pas is geschied met uilreiking van het document. Voorts stelt de rechtbank vast dat bij brief van 25 
februan‘ resp. 18 februari 2014 verweerder aan ei- 
sers heeft meegedeeld dat zij hun verblijfsdocument persoonlijk kunnen ophalen. In aanmerking nemend 
dat op die datum op zijn vroegst de bekendmaking is geschied en de bezwaartennijn is gaan lopen, zijn de bezwaarschiifien tijdig ingediend en beef: ver- weerder de bezwaren terecht ontvankelijk geacht. De rechtbank zal 00k die beroepen inhoudelijk be- oordelen. 
Ten aanzien van alle eisers (bijlage 1): 
5. Eisers voeren allereerst aan dat verweerder de be- 
streden besluiten niet heefi ondertekend, zodat aan die beslissingen geen rechtskracht kan worden ont- leend. Niet is gebleken dat de beslissingen namens verweerder zijn genomen. Derhalve zijn de besn‘eden besluiten in strij d met de rechtszekerheid en de zorg- 
vuldigheid, aldus eisers. 
5.1 Verweerder stelt zieh in het verweerschn'ft op het standpunt dat de Awb geen bepaling kent die een be- stuursorgaan verplicht een handtekening te plaatsen onder een besluit. Daamaast is van belang dat uit 
de besh'eden besluiten duidelijk blijkt dat deze zijn 
genomen door de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, waarbij de naam en functie van degenen die de besluiten namens de staatssecretaris hebben geno- men kenbaar zijn gemaakt, waarmee is voldaan aan de eisen van de Awb. 
5.2 De rechtbank volgt eisers niet in hun standpunt en verwijst hierbij naar de uitspraak van de Afdeling be- stuursrechtspraak van de Raad van State (deAfdeling) van 31 oktober 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY1703). In deze uitspraak is geoordeeld dat de enkele omstan- digheid dat de ondertekening ontbreekt in het geval van een geautomatiseerd aangemaakte brief, aan die brief niet het besluitkarakter ontzegt. Het ontbreken 
van de ondertekening betekent naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet dat de bestreden besluiten 
geen rechtskracht hebben gekregen. Gelet op hetgeen 
verweerder in het verweerschrifi heefi toegelicht en 
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. nu eisers voor het overige dienaangaande niets he ben gesteld, slaagt deze beroepsgrond niet. 
6. Eisers beroepen zich er voorts, samengeVat, 0p dab 
de aan hen toegekende arbeidsmarktaantekening in: 
beid toegestaan, mits twv is verleend’ rechtens hi i juist is. Zij stellen recht te hebben op de aantekening, 
‘arbeid vfij toegestaan, geen twv vereist’. 
6.1 Eisers voeren daartoe als eerste aan dat vex-Wee, der ten onrechte geen toepassing heeflt gegeven 
de oude Wav, zoals die gold tot 1 januari 2014’ op basis waarvan aan eisers een aantekening moest Won den afgegeven waaruit blijkt dat aan de verlengde verblijfsvergunning geen beperkin en zijn Verbon‘. den voor het verrichten van arbei . In de nieuwe, Wav, zoals die geldt vanaf l januari 2014, ontbreekt overgangsrecht, zodat sprake is van eerbiedigende 
Werking van de oude Wav. Eisers verwijzen voom naar Kamerstukken II 2013/14, 33 749, nr. 2 en 3, Bovendien stellen eisers, onder verwijzing near ar- 
tikel 3.103 Vb, dat de datum van de aanvraagt verlenging van de geldigheidsduur van de verblij vergunning bepalend is voor de vraag welk recht v toepassing is. 
6.1.1 Ingevolge artike12, eerste lid, gelezen in samen 
hang met artikel 4, eerste lid, van zowel de Wav zoal die gold tot 1 januari 2014 (Wav oud) als de Wa' zoals die sinds 1 januati 2014 geldt (Wav nieuw), ‘ 
het verbod voor een werkgever om een vreemdelin 
zonder twv arbeid te laten venichten niet van toepas sing, indien de desbehreffende vreemdeling kIachten de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) een vergunning i 
verleend, voorzien van een aantekening van de Mi 
nister van Veiligheid en Jusfitie, waaruit blijkt dat aan de vergunning geen beperkingen zijn verbonde voor het verrichten van arbeid. 
Ingevolge anikel 4, tweede lid, aanhef en onder 
b, Wav (cud) werd een zodanige aantekening af 
gegeven aan een vreemdeling die gedurende een 
ononderbroken tijdvak van drie jaar had beschikt 
over een voor het vertichten van arbeid geldige vet; 
blijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en die 
nadien zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland had 
gevestigd. 
Ingevolge artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b,» 
Wav (nieuw) wordt een zodanige aantekening af- 
gegeven aan een vreemdeling die gedurende een 
ononderbroken tijdvak van vijf jaar heefi beschikt 
over een voor het verrichten van arbeid geldige ver- 
blijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en die 
nadien zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland hecfi 
gevestigd. 
Ingevolge artikel 3.103 Vb wordt de aanvraag ge- 
toetst aan het recht dat gold op het tijdstip waarop 
de aanvraag is ontvangen, tenzij uit de Wet anders 
voortvloeit of het recht ten tijde van het bestreden 
besluit gunstiger is. 
6.1.2 Ten aanzien van de eisers genoemd in bijlagc 
4 (bijgevoegd): 
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De rechtbank stelt vast dat deze eisers ten fijde van 
de bestreden besluiten meet dan drie jaaI ononder— 
broken hebben beschikt over een voor het verrichten 
van arbeid geldige verblijfsvergunning en dat dan 
ook de geldigheidsduur van de vergunning onder de 
Wav (oud) niet in de weg had gestaan aan afgifle van 
de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid toegestaan, geen 
tWV vereist’. De rechtbank is echter van oordeel dat 
niet de Wav (oud), maar do per 1 januari 2014 gel- 
dende Wav (nieuw) van toepassing is. Daartoe is het 
volgende van belang. ~ 
Bij een heroverweging in bezwaar als bedoeld in 
artikel 7:11 van de Awb, is het uitgangspunt dat het 
recht moet worden toegepast zoals dat op dat mo- 
ment geldt. Wei kan in bijzondere gevallen van dit 
uitgangspunt worden afgeweken. Dat eisers door toe— 
passing van nieuw recht in een ongunstiger positie 
komen, is onvoldoende om van dit uitgangspunt afte 
wijken. De rechtbank stelt vast dat met de wijziging 
van de Wav (Staatsblad 2013, 556) geen overgangs- 
recht is vastgesteld, zodat de Wav (nieuw) omnid— 
dellijke werking heefi. Ten tijde van de bestreden 
besluiten was de Wav (nieuw) in werking getreden, 
zodat de Wav (nieuw) op die besluiten van toepas- 
sing is. Dat eisers door de onmiddellijke werking van 
het nieuwe recht in een ongunstiger positie komen te 
verkeren, is een direct gevolg van het niet vaststel— 
len van overgangsrecht door de wetgever en derhalve 
geen bijzondere omstandigheid die maakt dat de Wav 
(nieuw) in de zaken van eisers niet moet worden toe- 
gepast. 

‘ De Kamerstukken 11 met nr. 33 749 waarnaar eisers 
verwijzen, spreken weliswaar van eerbiedigende 

‘ Werking, maar beneffen de Wet tot wijziging van de 
Wav in verband met de implementatie van Richtlijn 

\2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad 
ivan 13 december 2011 betreffende één enkele aan- 
maagprocedure voor een gecombineerde vergunning 

oor onderdanen van derde landen om te verblijven 
\en te werken op het grondgebied van een lidstaat (de 

ogenaamde GVVA—procedure), die op 1 april 2014 
in werking is getreden, en niet de Wet tot wijziging 
an de Wav, die op 1 januari 2014 in werking is ge- 
eden en waarbij artikel 4, tweede lid, aanhef en on- 
er b, Van de Wav is gewijzigd. 

Oak het beroep op artikel 3.103 Vb slaagt niet. Hoe- 
'we1 er in 3.103 Vb staat “het recht”, strekt dit niet 
lover dat iedere wijziging van een wet die ongunstig 
kan uitvallen voor een vreemdeling, buiten beschou- 
Wing dient te blijven. Het Vb is alleen van toepassing 

11 aanzien van vreemdelingenwetgeving ingevolge 
’ d6 Vw over toelating, uitzetting van en toezicht op 

Vreemdelingen die verblijf houden in Nederland en 
. ~°P grensbewaking. Het afgeven van een arbeids— 

marktaantekening krachtens artikel 4, tweede lid, 
av valt daar niet onder. De Wav ziet op de tewerk— 

stelling Van vreemdelingen, waarbij een twv wordt 
erleend aan een werkgever en niet aan de werkne- 

mer, houder van de verblijfsvergunning. De afgifte 
van een arbeidsmarktaantekening is slechts afgeleid 
van de verplichting van de werkgever om op grond 
van de Wav a1 dan niet te beschikken over een twv, 
Artikel 3.103 Vb staat aldus niet in de weg aan de 
omniddellijke werking van de helziening van de Wav 
per 1 januaIi 2014. 
6.1.3. Ten aanzien van eisers genoemd in bijlage 5 
(bijgevoegd): 
De rechtbank stelt vast dat eisers ten tijde van de be- 
streden besluiten nog geen dIie jaar ononderbroken 
hebben beschikt over een voor het ven‘ichten van ar- 
beid geldige verblijfsvergimning. Ook bij toepassing 
van de Wav (oud) zou dus op de aan eisers verstrelcte 
verblijfsvergunning de arbeidsmarktaantekening 
‘arbeid toegestaan, mits een twv is verleend’ zijn 
geplaatst. Wat er ook zij van eisers beroepsgronden 
dienaangaande, zij kunnen eisers niet baten. 
Ten aanzien van alle eisers (bijlage 1): 
6.2 Voorts stellen eisers, zo begn'jpt de rechtbank, 
dat het vertrouwens— en rechtszekerheidsbeginsel 
met zich brengt dat aan eisers alsnog de verlangde 
albeidsmarktaantekening moet worden verleend. Zij 
verwijzen daartoe naar het zogenaamde Stappenplan 
Chinese Horeca (het Stappenplan) in samenhang met 
eerder genoemde kamerstukken, naar 11 met Awb 
nummer genoemde uitspraken van deze rechtbank en 
zittingsplaats (0.3.. 13/21177) waaruit zou blijken dat 
het Stappenplan een doorslaggevend gewicht heefl in 
zaken ingediend voor 1 januari 2014, en naar door 
eisers bijgevoegde bn'even van het Uitvoeringsinsti- 
tuut Werknemersverzekeringen (UWV), waaruit zou 
zijn afte leiden dat ook het UWV ervan uitging dat in 
zaken als de onderhavige ook na 1 januari 2014 geen 
twv was vereist na drie jaar. 
6.2.1 Ten aanzien van eisers genoemd in bijlage 4: 
00k deze beroepsgrond slaagt niet. De rechtbank 
begiijpt de shelling van eisers ten aanzien van het 
Stappenplan aldus, dat de verlangde arbeidsmarkt- 
aantekening moet warden verleend, omdat kennelijk 
onder de gelding van het Stappenplan, een convenant 
tussen het UWV en de Sector Chinees—Indische be— 
drijven van Koninklijke Horeca Nederland, het ge- 
bruikelijk was dat na het doorlopen van de stappen, 
na 36 maanden, een twv niet meet was vereist en een 
arbeidsmarktaantekening werd afgegeven waaruit 
bleek dat aan het verrichten van arbeid geen beper- 
kingen waren verbonden. Niet valt echter in te zien 
hoe eisers aan het Stappenplan jegens verweerder het 
verlIouwcn konden ontlenen dat na het verstrijken 
van 36 Inaanden die arbeidsmarktaantekening zou 
worden afgegeven, nu het Stappenplan niet door ver— 
weerder was afgesloten. Daar komt bij dat het feit dat 
na het doorlopen van het Stappenplan na 36 maanden 
een twv niet meet was vereist en de daarmee cor- 
responderende arbeidsmarktaantekening werd afge— 
geven, was gebaseerd op artikel 4, tweede lid, aanhef 
en onder b, van de Wav (oud). Het Stappenplan kan 
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De rechtbank stelt vast dat deze eisers ten fijde van 
de bestreden besluiten meet dan drie jaar ononder- 
broken hebben beschjkt over een voor het verrichten 
van arbeid geldige verblijfsvergunning en dat dan 
ook de geldigheidsdum van de vergunning onder de 
Wav (oud) niet in de weg had gestaan aan afgifie van 
de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid toegestaan, geen 
twv vereist’. De rechtbank is eehter van oordeel dat 
niet de Wav (oud), maar do per 1 januari 2014 gel— 
dende Wav (nieuw) van toepassing is. Daartoe is het 
volgende van belang. . 
Bij een heroverweging in bezwaar als bedoeld in 
artikel 7:11 van de Awb, is het uitgangspunt dat het 
recht moet worden toegepast zoals dat op dat mo- 
ment geldt. Wel kan in bijzondere gevallen van dit 
uitgangspunt worden afgeweken. Dat eisers door toe- 
passing van nieuw recht in can ongunstiger positie 
komen, is onvoldoende om van dit uitgangspunt afte 
wijken. De rechtbank stelt vast dat met de wijziging 
van de Wav (Staatsblad 2013, 556) geen overgangs- 
recht is vastgesteld, zodat de Wav (nieuw) omnid- 
dellijke working heeft. Ten tijde van de bestreden 
besluiten was de Wav (nieuw) in working getreden, 
zodat de Wav (nieuw) op die besluiten van toepas- 
sing is. Dat eisers door de onmiddellijke werking van 
het nieuwe recht in een ongunstiger positie komen te 
verkeren, is een direct gevolg van het niet vaststel- 
len van overgangsrecht door de wetgever en derhalve 
geen bijzondere omstandigheid die maakt dat de Wav 
(nieuw) in de zaken van eisers niet moet worden toe- 
gepast. 
De Kamerstukken 11 met nr. 33 749 waarnaar eisers 
verwijzen, spreken weliswaar van eerbiedigende 
Werking, maar betreffen de Wet tot wijziging van de 
Wav in verband met de implementatie van Richflijn 

\2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad 
Lvan 13 december 2011 beneffende één enkele aan- 
,vraagprocedure voor een gecombineerde vergunning 
Moor onderdanen van derde landen om te verblijven 
\en te werken op het grondgebied van een lidstaat (de 
Exogenaamde GVVA-procedure), die op 1 april 2014 
in working is getreden, en niet de Wet tot wijziging 
an de Wav, die op 1 januari 2014 in working is ge- 
eden en waarbij artikel 4, tweede lid, aanhef en on- 
er b, van de Wav is gewijzigd. 

. 30k het beroep op mtikel 3.103 Vb slaagt niet. Hoe- 
. el er in 3.103 Vb staat “het recht”, strekt dit niet 

Ver dat iedere wijziging van een wet die ongunstig 
. an uitvallen voor een vreemdeling, buiten beschou- 
Willg client to blijven. Het Vb is alleen van toepassing 
ten aanzien van vreemdelingenwetgeving ingevolge 
‘de Vw over toelating, ujtzetting van en toezicht op 
Weemdelingen die verblijf houden in Nederland en 
~°P grensbewaking. Het afgeven van een arbeids— 
marktaantekening krachtens artikel 4, tweede lid, 
‘Wav valt daar niet onder. De Wav ziet op de tewerk— 
fixing van vreemdelingen, waarbij een twv wordt 
mleend aan een werkgever en niet aan de werkne- 
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met, houder van de verblijfsvergunning. De afgifte 
van een arbeidsmarktaantekening is slechts afgeleid 
van de verplichting van de werkgever om op grond 
van de Wav a1 dan niet te bescln'kken over een twv. 
Artikel 3.103 Vb staat aldus niet in de weg aan de 
onmiddellijke werking van de helziening van de Wav 
per 1 januari 2014. 
6.1.3. Ten aanzien van eisers genoemd in bijlage 5 
(bijgevoegd): . 
De rechtbank stelt vast dat eisers ten tijde van de be- 
streden besluiten nog geen drie jaar ononderbroken 
hebben beschikt over een voor het vertichten van ar- 
beid geldige verblijfsvergunning. Ook bij toepassing 
van de Wav (oud) zou dus op de aan eisers versn'ekte 
verblijfsvergunning de arbeidsmarktaantekening 
‘arbeid toegestaan, mits een twv is verleend’ zijn 
geplaatst. Wat er ook zij van eisers beroepsgronden 
dienaangaande, zij knnnen eisers niet baten. 
Ten aanzien van alle eisers (bijlage 1): 
6.2 Voorts stellen eisers, zo begrijpt de rechtbank, 
dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel 
met zich brengt dat aan eisers alsnog de verlangde 
arbeidsmarktaantekening moet worden verleend. Zij 
verwijzen daartoe naar het zogenaamde Stappenplan 
Chinese Horeca (het Stappenplan) in samenhang met 
eerder genoemde kamerstukken, near 11 met Awb 
nummer genoemde uitspraken van deze rechtbank en 
zittingsplaats (0.3.. 13/21177) waaruit zou blijken dat 
het Stappenplan een doorslaggevend gewicht heefl in 
zaken ingediend voor l januari 2014, en naar door 
eisers bijgevoegde brieven van het Uitvoeringsinsti- 
tuut Werknemersverzekeringen (UWV), waaruit zou 
zijn afte leiden dat ook het UWV ervan uitging dat in 
zaken als de onderhavige 00k na 1 j anuari 2014 geen 
twv was vereist na drie jaar. 
6.2.1 Ten aanzien van eisers genoemd in bijlage 4: 
00k deze beroepsgrond slaagt niet. De rechtbank 
begrijpt dc stelling van eisers ten aanzien van het 
Stappenplan aldus, dat de verlangde arbeidsmarkt- 
aantekening moct worden verleend, omdat kennelijk 
onder de gelding van het Stappenplan, een convenant 
tussen het UWV en de Sector Chinees—Indische be— 
drijven van Koninklijke Horeca Nederland, het ge- 
bruikelijk was dat na het doorlopen van de stappen, 
na 36 maanden, een twv niet meet was vereist en een 
arbeidsmarktaantekening werd afgegeven waaruit 
bleek dat aan het verrichten van arbeid geen beper- 
kingen waren verbonden. Niet valt echter in te zien 
hoe eisers aan het Stappenplan jegens verweerder het 
vemouwen konden ontlenen dat in het verstrijken 
van 36 maanden die arbeidsmarktaantekening zou 
worden afgegeven, nu het Stappenplan niet door ver— 
weerder was afgesloten. Daar komt bij dat het feit dat 
na het doorlopen van het Stappenplan na 36 maanden 
een twv niet meet was vereist en de daannee cor- 
responderende arbeidsmarktaantekening werd afge— 
geven, was gebaseerd op artikel 4, tweede lid, aanhef 
en onder b, van de Wav (oud). Het Stappenplan kan 
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niet in de weg staan aan wijziging van de Wav, waar- 
door met ingang van 1 januari 2014 pas na vijfjaar 
een twv niet meer is vereist 
Met bet-ekking tot de 11 uitspraken van deze recht— 
bank overweegt de rechtbank dat deze (slechts) be- 
uekking hebben op het Stappenplan in relatie tot het 
tegenwerpen door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de werkgever van het beschik- 
baar zijn van prioriteitgenietend aanbod, en niet op 
de door verweerder aan een vreemdeling afgegeven 
arbeidsmarktaantekening. 
Ten aanzien van de door eisers overgelegde brieven 
van het UWV overweegt de rechtbank dat, reeds nu 
dit brieven betreft van een ander bestuursorgaan dan 
verweerder, eisers hieraan geen vertrouwen konden 
ontlenen ten opzichte van verweerder. In die brieven 
wordt overigens slechts gesteld, dat mogelijk na drie 
jaar een verblijfsvergunning ‘arbeid vrij’ verkregen 
zal kunnen worden en bovendien dat de beoordeling 
daarvan ligt bij de 1ND. 
6.2.2 Ten aanzien van eisers genoemd in bijlage 5: 
00k deze beroepsgrond slaagt niet. Eisers argumen- 
ten hebben alle betrekking op de situatie dat eisers 
erop zouden mogen vertrouwen na drie jaar de door 
hen gewenste arbeidsrnarlctaantekening te krij gen. 
Zoals hiervoor in no. 6.1.3. reeds overwogen is deze 
situatie bij hen niet aan de orde, nu eisers ten tijde 
van het bestreden besluit niet-aan de drie jaren ter- 
mijn voldeden. Het is de reehtbank ook overigens 
niet gebleken dat nit het Stappenplan en de door ei- 
sers aangehaalde uitspraken of uit de brieven van het 
UWV valt afte leiden dat nog voor ommekornst van 
de drie jaren van een dergelijke arbeidsmarktaante— 
kening sprake zou kunnen zijn. 
Ten aanzien van alle eisers (bijlage 1): 
6.3 Verder voeren eisers aan dat in vele identieke 
zaken het twv-vereiste niet is gesteld en aan de des- 
betreffende vreemdelingen de daarmee corresponde- 
rende arbeidsmarktaantekening is afgegeven. Daar- 
toe hebben zij een lijst met V-nummers en namen van 
acht personen overgelegd, die in een geh'jke situafie 
de twv-vrije status zouden hebben gelcregen. 
6.3.1 Verweerder stelt zich in het verweerschrifi op 
hetstandpunt dat de stelh'ng van eisers dat in identieke 
zaken een verblijfsvergunning met de arbeidsmarkt— 
aantekening ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’ 
is verleend, juist is. Deze inwilligingen hebben even- 
Wel ten onrechte plaats gehad en zijn te kwalifice— 
renvals contra legem, gelet op artikel 4, tweede lid, 
aanhef en onder b, Wav (nieuw), aldus verweerder. 
Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling 
van 16 april 2003 (BCLI:NL:RVS:2003:AF7387) 
stelt verweerdcr dat de werlcing van het gelijkheids- 
beginsel niet zo ver slrekt dat hij is gehouden om een 
bmluit dat in suijd is met de wet te herhalen. 
6.3.2 De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet 
gehouden is om op grond van het gelijldleidsbeginsel 
een arbeidsmarktaantekening afte geven die in strijd 
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is met de Wav (nieuw). Naar vaste jufispmdentie 
de Afdeling strekt de werking van het gefijkheidsbe 
ginsel niet zo ver dat verweerder gehouden is in std}; 
te handelen met de wet. Verweerder heeft bowing“ 
ter zitting desgevraagd verklaard dat in soofigelijke 
gevallen geen arbeidsmarktaantekening ‘arbeid vri’ 
toegestaan, twv niet vereist’ meer wordt verleend. 
6.4. Eisers hebben voorts aangevoerd dat vemeerder 
in strijd heeft gehandeld met de artikelen 8, 13 61114 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en 
artike126 Internationaal Verdrag inzake Burgerrech. ten en Politieke Rechten (IVBPR) door onderscheid te maken in cultuur. 
Eisers wijzen in dat kader op het grote Inaatschap. pelijke belang voor de Chinese horeca, dc massa—ont. ‘ 
slagen en het verlies aan werkgelegenheid. 00k stet- 
len zij in dat kader dat de Chinese Ininderheid recht 
heefl op behoud en uitoefening van de eigen cultum» 
ook in Nederland. Daaronder vallen 00k Chinese cu- 
linaire gerechten van gekwalificeerde Chinese koks, 
aldus eisers. 
6.4.1 De rechtbank overweegt dat, nog afgezien 
van het feit dat niet alle genoemde artikelen zien op 
het onderscheid in cultuur en eisers hun beroep ook 
overigens onvoldoende hebben onderbouwd, het be~ 
roep op discriminatie niet opgaat, reeds nu de Wav 
(nieuw) geldt voor alle culturen en niet slechts voor 
(werkgevers en Werknemers in) de Chinese horeca. 
6.5. Vervolgens voeren eisers aan dat, gelet op de 
bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren, ver- 
weerder ten omechte heefi nagelaten in voorliggende 
zaken een individuele belangeuafweging te maken. 
Derhalve zijn de bestreden besluiten op onzorgvm- 
dige Wijze tot stand gekomen en ontberen deze een 
deugdelijke motivering. 
6.5.1 Verweerder heefi zich op het standpunt gesteld 
dat hij geen belangenafweging kan maken, aangezicn 
het hier gaat om een wetswijziging en voorschiifien 
uit een ministeriéle regeling waarbij hem geen beoor— 
delingsruimte toekomt en hij geen rujmte heefi voor 
een belangenafweging. 
6.5.2 De rechtbank verwijst in dit kader naar de 
uitspraak van de Afdeling van 10 augustus 2006 
(ECLI:NL:RVS:2006:AY6515), wamin de Afdeling 
overwoog dat in artikel 4, tweede lid, van de Wav 
en het daarop gebaseerde Besluit uitvoering Wet ar- 
beid vreemdelingen uitputtend is geregeld aan welke 
vreemdelingen een aantekening wordt afgegevell 
zonder beperkingen voor het venichten van arbeid 
en dat voor afgifie van zodanige aantekening aan 
een vreemdeling die niet tot een van de aangewezefl 
categorieen behoort, de  Wav geen ruimte biedL Nu 
eisers niet vijfjaar ononderbroken hebben beschikt 
over een voor het verrichten van arbeid geldige ver- 
blijfsvergunning, hebben zij dam-nee onder de Wav 
(nieuw) geen recht op een dergelijke aantekening en 
is er voor verweerder in de voorliggende gevallen 
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niet in de weg staan aan wijziging van de Wav, waar- 
door met ingang van 1 januari 2014 pas na vijfjaar 
een twv niet meet is vereist. 
Met betrekking tot de 11 uitspraken van deze recht— 
bank overweegt de rechtbank dat deze (slechts) be- 
trekking hebben op het Stappenplan in relatie tot het 
tegenwerpen door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de werkgever van het beschik- 
baar zijn van prioriteitgenietend aanbod, en niet op 
de door verweerder aan een vreemdeling afgegeven 
arbeidsmarktaantekening. 
Ten aanzien van de door eisers overgelegde brieven 
van het UWV overweegt de rechtbank dat, reeds nu 
dit brieven betrefi van een ander bestmrrsorgaan dan 
verweerder, eisers hieraan geen vertrouwen konden 
ontlenen ten opzichte van verweerder. In die brieven 
wordt overigens slechts gesteld, dat mogelijk 11a drie 
jaar een verblijfsvergunning ‘arbeid vrij’ verkregen 
zal kunnen worden en bovendien dat de beoordeling 
daarvan ligt bij de IND. 
6.2.2 Ten aanzien van eisers genoemd in bijlage 5: 
00k deze beroepsgrond slaagt niet. Eisers argumen- 
ten hebben alle betrekking op de situatie dat eisers 
erop zouden mogen vertrouwen na drie jaar de door 
hen gewenste arbeidsmarldaantekening te hijgen. 
Zoals hiervoor in no 6.1.3. reeds overwogen is deze 
situatie bij hen met aan de orde, nu eisers ten tijde 
van het bestreden besluit niet aan de drie jaren ter- 
mijn voldeden. Het is de rechtbank ook overigens 
niet gebleken dat uit het Stappenplan en de door ei- 
sers aangehaalde uitspraken of uit de brieven van het 
UWV valt afte leiden dat nog voor ommekomst van 
de drie jaren van een dergelijke arbeidsmarktaante- 
kening sprake zou klmnen zijn. 
Ten aanzien van alle eisers (bijlage 1): 
6.3 Verder voeren eisers aan dat in vele identieke 
zaken het twv—vereiste niet is gesteld en aan de des- 
betreffende vreemdelingen de daarmee corresponde— 
rende arbeidsmarktaantekening is afgegeven. Daar- 
toe hebben zij een lijst met V-nummers en namen van 
acht personen overgelegd, die in een gelijke siniatie 
de twv-vrije status zouden hebben gekregen. 
6.3.1 Verweerder stelt zich in het verweerschrifi op 
hetstandpunt dat de stelling van eisers dat in identieke 
zaken een verblijfsvergunning met de arbeidsmarkt- 
aantekening ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’ 
is verleend, juist is. Deze inwilligingen hebben even- 
Wel ten onrechte plaats gehad en zijn te kwalifice- 
renvals contra legem, gelet op artikel 4, tweede lid, 
aanhef en onder b, Wav (nieuw), aldus verweerder. 
Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling 
van 16 april 2003 (ECLI:NL:RVS:2003:AF7387) 
stelt verweerder dat de werking van het gelijkheids- 
beginsel niet zo ver strekt dat hij is gehouden om een 
besluit dat in stdjd is met de wet te herhalen. 
6.3.2 De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet 
gehouden is om op grond van het gelijkheidsbeginsel 
een arbeidsmarktaantekening af te geven die in sn'ijd 
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is met de Wav (nieuw). Naar vaste jurisprudentie 
de Afdeling strekt de werking van het gelijkhcids 
ginsel niet zo ver dat verweerder gehouden is in 
te handelen met de wet. Verweerder heefi bOVEndlgn 

eli 
gevallen geen arbeidsmarktaantekefiing ‘arbegid Vii 
toegestaan, twv niet vereist’ meer wordt verleemi 
6.4. Eisers hebben vootts aangevoerd dat VSYWeerder 
in strijd heefi gehandeld met de artikelen 8, 13 en 1‘ 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van “ 
de mens en de fiindamentele vrijheden (E en 
arfikel 26 Intemalionaal Verdrag inzake Burgerrech 
ten en Politieke Rechten (IVBPR) door onderschei 
te maken in cultuur. . 
Eisers wijzen in dat kader op het grote maatschap. 
pelijke belang voor de Chinese horeca, dc massa-ont 
slagen en het verlies aan werkgelegenheid. 00k stel 
len zij in dat kader dat de Chinese minderheid tech 
heefi op behoud en uitoefening van de eigen cultuur 
ook in Nederland. Daaronder vallen ook Chinese cu 
linaire gerechten van gekwalificeerde Chinese koks 
aldus eisers. a 
6.4.1 De rechtbank overweegt dat, nog afgezie 
van het feit dat niet alle genoemde artikelen zien o 
het onderscheid in cultuur en eisers hnn beroep 00k» 
overigens onvoldoende hebben onderbouwd, het be 
roep op discriminatie niet opgaat, reeds nu de Wa 
(nieuw) geldt voor alle culturen en niet slechts voo 
(werkgevers en werknemers in) de Chinese horeca. 
6.5. Vervolgens voeren eisers aan dat, gelet op de 
bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren, ve H 
weerder ten onrechte heeft nagelaten in voorliggende 
zaken een individuele belangenafweging te maken 
Derhalve zijn de bestreden besluiten op onzorgvul 
dige wijze tot stand gekomen en ontberen deze ee 
deugdelijke motivering. 
6.5.1 Verweerder heefi zich op het standpunt gesteld 
dat hij geen belangenafweging kan maken, aangezic 
het hier gaat om een wetswijziging en voorschrifie p 
uit een ministeriéle regeling waarbij hem geen beoo " 
delingsruimte toekomt en hij geen ruimte heefc voor: 
een belangenafweging. 
6.5.2 De rechtbank verwijst in dit kader naar de‘ 
uitspraak van de Afdeling van 10 augustus 2006. 
(ECLI:NL:RVS:2006:AY6515), waaIin de Afdeling 
overwoog dat in artikel 4, tweede lid, van de WaV' 
en het daarop gebaseerde Besluit uitvoering Wet ar—_ 
beid vreemdelingen uitputtend is geregeld aan welke' 
vreemdelingen een aantekening Wordt afgegeven‘ 
zonder beperkingen voor het verrichten van arbeid 
en dat voor afgifte van zodanige aantekening aan' 
een vreemdeling die niet tot een van de aangewezen 
categorieén behoort, de Wav geen ruimte biedt Nu 
eisers niet vijfjaar ononderbroken hebben beschikt 
over een voor het verrichten van arbeid geldige ver- 
blijfsvergunning, hebben zij daannee onder de Wav 
(nieuw) geen recht op een dergelijke aantekening en 
is er voor verweerder in de voorliggende gevallen 
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n ruimte om een individuele belangenafweging 
maken. 

Tot slot hebben eisers een beroep gedaan op 

‘chending van de hoorplicht. 
.1 De rechtbank verwerpt deze beroepsgrond. 
,de bezwaarschrifien, bezien in het licht van de 
aire besluiten en de weuelijke voorsehrifien die 

RIOP van toepassing zijn, heefi de staatssecretaris 
5 in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen 
yer geen twijfel over mogelijk is flat de bezwaren 
egrond waren. 

De beroepen zijn ongegond. 
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 

aiding. 

Deze uitspraak gaat over de problematiek van de 
, 1 januati 2014 gewijzigde (Stb. 2013, 556) en 
gescheipte Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Bij 
aanschetping is geen overgangsrecht vastgesteld, 

aardoor veel werkgevers en werknemers met een 
opende tewerkstellingsvergunning in de proble- 
n kwamen. In deze zaak betrofhet een aantal Chi— 
e koks en één Maleisische kok, die met afiopende 

l-werkstelljngsvergunningen e11 een aangescherpte 

hebben beschikt over een voor het vertichten van 
arbeid geldige verblijfsvergunning. Verder worden 
daze tewerkstellingsverglmningen vanaf 1 januari 
2014 neg slechts voor maximaal ée’n jaal' afgegeven 

‘ (in tegenstelling tot het maximum van drie jaar dat 
- daarvoor gold). Dat betekent in de praktijk dat als 

de werkgever na uitgebreide wervingsinspannin- 
gen een tewerkstellingsvergunning krij gt voor een 
Werknemer van buiten de EER, hij een jaaI later op— 
nieuw met actuele wervingsinspanningen moet aan- 
tonen dat er nog steeds geen werkzoekenden zijn 
die geschikt zijn voor de flmctie. De arbeidsplaats 
van de buitenlandse werknemer is 20 ten minste 
Vijf jaar onzeker, voor zowel de Werknemer als de 
werkgever. 
3. Voorheen konden tewerkstelljngsvergunningen 

' 110;; voor maximaal drie jaar worden verleend. Na 
die drie jaar kreeg de vreemdeling dc mogelijkheid 
elders werk tc zoeken (of bij dezelfde werkgever 
te blijven), zonder daarvoor nog een aparte tewerk- 
stellingsvergunning nodig te hebben. Deze termijn, 
waama een vreemdeljng met een voor albeid geldige 
vergunning vrij op de arbeidsmm'kt werd, is echter 

met de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 
2014 gewijzigd naar vijfjaar. 
4. Ben belangrijke wijziging betrefi de aanscherping 
van de toets op ptioriteitgenietend aanbod. Deze 
toets behelst kort gezegd dc vraag die bij tewedcstel- 
lingsvergunningen speelt: zijn er andere werknemets 
in Nederland, dan we] (16 EU, die deze werkzaam— 
heden zouden kunnen verrichten? Het kabinet achtte 
het — mede wegens dc uitbreiding van de EU en het 
daardoor ontstane arbeidsaanbod — minder wenselijk 
om mensen van bujten de EU (anders dan kennis- 
migrantcn of werknemers die binnen een concern 
worden overgeplaatst) — toe te staan in Nederland te 
werken voor laag- en ongeschoolde arbeid. 
5. W213: de tewerkstellingsvergunning voorheen 
werd gewcigerd als er werknemers beschikbaar wa— 
ren, dient nu nog slechts te warden vastgesteld dat 2e 
aanwezig zijn. Dat betckent dat als er nog voldoen— 
de werkzoekenden in de kaartenbak van het UWV 
zitten, ongeacht of zij daadwerkelijk in die functie 
zouden willen werken, de tewerkstellingsvergunning 
wordt geweigerd omdat pn'oriteitgenietend aanbod 
geacht wordt aanwezig te zijn. 
6. Deze wetswijziging heeft direct grote gevolgen 
voor een deel van deze koks. Zij hadden een tewerk- 
stellingsvergunning gekregen voor drie jaar, en de 
werkgevers rekenden crop dat deze koks daama zon— 
der nieuwe arbeidsmarkttoets in dienst konden wor— 
den gehouden, en daarbij in het bezit gesteld konden 
worden van een verblijfsvergunning voor arbeid in 
loondienst, met de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid 
vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunning m'et ver— 
eist’. 
7. Echter, bij de invoefing van de aanscherping van 
de Wav in 2014 is geen overgangsrecht vastgesteld. 
Dat betekent dat de werknemer die op 31 december 
2013 drie jaar in het bezit van een tewerkstellingsver— 
gunning was gewecst vrij werd op de arbeidsmarkt, 
maar dat degene wiens tewerkstellingsvergunning 
op 1 januari 2014 afliep, plotseling nog twee keer 
een tewerkstelljngsvergunning zou moeten aanvra— 
gen voordat hij vrij op de arbeidsmarkt zou warden, 
waarbij de kans op verlening inmiddels danig was 
afgenomen. De werkgever werd op die manier ge- 
dwongen opnieuw wervingsinspanningen te venich— 
ten en dus eigenlijk zijn best te doen om de werkne— 
mer —- die hij eigenlijk wil behouden — te vervangen. 
8. Br is — m.i. terecht — in de literatuur veel itick 
geweest op het ontbreken van overgangsrecht. 00k 
vanuit wetgevingsperspecfief is het niet opnemen 
van overgangsrecht in een dergelijk geval dubieus. 
Wetgevingsjuristen dienen zich bij het opstellen van 
wetgeving allijd af te vragen of het opncmen van 
overgangsrecht noodzakelijk is (Aanwijzing 165 
van de Aanwijzingen voor de Regelgeving). Daar— 
voor wordt het toetsingskader uit de Notitie over— 
gangsrecht in de sociale zekerheid als uitgangspunt 
genomen (zie daarvoor BK 1999-2000, 25 900, BK 
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truimte om een individuele belangenafweging 

maken. 
. Tot slot hebben eisers een heroep gedaan op 
ending van de hoorplicht. 

.1 De rechtbank verwelpt deze beroepsgrond. 

de bezwaalschrifien, bezien in het licht van de 
aire besluiten en de wettelijke voorschrifien die 

3310p van toepassing zijn, heefi de staatssecretaris 

, h in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen 
dat er geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren 

Dcze uitspraak gaat over de problemafiek van de 
1 1 januari 2014 gewijzigde (Stb. 2013, 556) en 
gescherpte Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Bij 
aanscherping is geen overgangsrecht vastgesteld, 

aardoor veel Werkgevers en werknemers met een 
opende tewerkstellingsvergunning in de proble- 
n kwamen. In deze zaak betrofhet een aantal Chi— 
e koks en één Maleisische kok, die met aflopende 

,werkstelljngsvergunningen en een aangescherpte 

Ingevolge artikel 4 lid 2 sub b Wav, zoals die 
geldt na 1 januari 2014, wordt aan vreemdelingen 
jnet een verblijfsvergunning pas een arbeidsmarkt— 

blijfsvergunning geen beperkingen zijn verbonden, 
nadat zij een onafgebroken periode van vijf jaaI 

, hebben beschikt over een voor het verrichten van 
arbeid geldige verblijfsvergunning. Verder worden 
deze tewerkstellingsvergunningen vanaf 1 januari 
2014 neg slechts voor maximaal ée’n jaar afgegeven 

‘ (in tegenstelling tot het maximum van drie jaar dat 
- daarvoor gold). Dat betekent in de praktijk dat als 

de werkgever na nitgebreide wervingsinspannin- 
gen een tewerkstellingsverglmning krijgt voor een 
Werknemer van buiten de EER, hij een jaar later op— 
nieuw met actuele wervingsinspanningen moet aan- 
tonen dat er nog steeds geen werkzoekenden zijn 
die geschikt zijn voor de functie. De arbeidsplaats 
Van de buitenlandse werknemer is zo ten minste 
Vijfjaar onzeker, voor zowel de werknemer als de 

die dn'e jaar kreeg de vreemdeling de mogelijkheid 
elders werk te zoeken (of bij dezelfde werkgever 
te blijven), zonder daarvoor nog een aparte tewerk— 
stellingsvergunning nodig te hebben. Deze termijn, 
Waarna een vreemdeling met een voor arbeid geldige 
vergunning vu'j op de arbeidsmarkt werd, is echter 

met de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 
2014 gewijzigd naar vijfjaar. 
4. Ben belangrijke wijziging betrefi de aanscherping 
van de toets op prioriteitgenietend aanbod. Deze 
toets behelst kort gezegd de vraag die bij tewerkstel— 
lingsvergunningen speelt: zijn er andere werknemers 
in Nederland, dan wel de EU, die deze werkzaam— 
heden zouden kunnen verrichten? Het kabinet achtte 
het — mede wegens de uitbreiding van de EU en het 
daardoor ontstane arbeidsaanbod ~ minder wenselijk 
om mensen van buiten (16 EU (anders dan kennis— 
migranten of werknemers die binnen een concern 
worden overgeplaatst) — toe te staan in Nederland te 
werken voor laag- en ongeschoolde arbeid. 
5. Want de tewerkstellingsverglmning voorheen 
werd geweigerd als er werknemers beschikbaar wa— 
ren, dient nu nog slechts te Worden vastgesteld dat ze 
aanwezig zijn. Dat betekent dat als er nog voldoen— 
de werkzoekenden in de kaartenbak van het UWV 
zitten, ongeacht of zij daadwerkelijk in die functie 
zouden willen werken, de tewerkstellingsvergunning 
wordt geweigerd omdat prioriteitgenietend aanbod 
geacht wordt aanwezig te zijn. 
6. Deze wetswijziging heeft direct grote gevolgen 
voor een deel van deze koks. Zij hadden een tewerk— 
stellingsvergunning gekregen voor drie jaar, en de 
werkgevers rekenden crop dat deze koks daama zon- 
der nieuwe arbeidsmarkttoets in dienst konden wor— 
den gehouden, en daarbij in het bezit gesteld konden 
worden van een verblijfsvergmming voor arbeid in 
loondienst, met de arbeidsmarktaantekening ‘aIbeid 
vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunnjng niet ver— 
eist’. 
7. Echter, bij de invoefing van de aanscherping van 
de Wav in 2014 is geen overgangsrecht vastgesteld. 
Dat betekent dat de Werknemer die op 31 december 
2013 drie jaar in het bezit van een tewerkstellingsver— 
gunning was geweest vrij werd op de arbeidsmarkt, 
maar dat degene wiens tewerkstellingsverglmning 
op 1 januan' 2014 afiiep, plotseling nog twee keer 
een tewerkstellingsvergunning zou moeten aanvra— 
gen voordat hij vn’j op de arbeidsmarkt zou worden, 
waaxbij de kans op verlening inmiddels danig was 
afgenomen. De werkgever werd op die manier ge- 
dwongen opnieuw wervingsinspanningen te venich— 
ten en dus eigenlijk zijn best te doen om de werkne— 
mer —- die hij eigenlijk wil behouden — te vervangen. 
8. Br is — m.i. terecht — in de literatuur veel laifiek 
geweest op het ontbreken van overgangsrecht. Ook 
vanuit wetgevingsperspectief is het niet opnemen 
van overgangsrecht in een dergelijk geval dubieus. 
Wetgevingsjuristen dienen zich bij het opstellen van 
wetgeving altijd af te vragen of het opnemen van 
overgangsrecht noodzakelijk is (Aanwijzing 165 
van de Aanwijzingen voor de Regelgeving). Daar— 
voor wordt het toetsingskader uit de Notitie over- 
gangsrecht in de sociale zekerheid als uitgangspunt 
genomen (zie daarvoor EK 1999-2000, 25 900, BK 
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87, nr. 87b). In deze notitie wordt gesteld dat bij een 
wijziging van een opbouwstelsel (van rechten) eer- 
biedigende werking van reeds opgebouwde rechten 
voor de hand ligL 
9. Was het vertrouwen van Werkgevers immers niet 
gerechtvaardigd, dat zij — na zij zich dc moeite te 
hebben getroost een tewerkstellingsvergunning voor 
him werknemer(s) te verkrijgen — na drie jaar vrij 
waren de werknemer in dienst te houden? Dat eisers 
door de onmiddellijke werking van het nieuwe recht 
in een ongunstiger positie komen te verkeren, is ech- 
ter volgens de rechtbank slechts het directe gevolg 
van het niet vaststellen van overgangsrecht door de 
wetgever en derhalve geen bijzondere omstandig— 
heid die maakt dat de (nieuwe) Wav in deze zaak niet 
meet worden toegepast. Ook het beroep dat eisers 
doen op art. 3.103 Vb 2000 (toepassing gunstigste 
recht) slaagt niet nu het Vb 2000 alleen van toepas- 
sing is ten aanzien van vreemdelingenwetgeving, en 
de Wav geen vreemdelingenwetgeving is. 
10. Ten slotte deden eisers een beroep op een aantal 
artikelen van het EVRM en IVBRP, dat zich eigenlijk 
niet anders laat lezen dan een beroep op het (grond) 
recht voor Chinese burgers in Nederland op behoud 
en uitoefenjng van de eigen cultuur, daaronder be- 
grepen het eten van de eigen gerechten, bereid door 
daartoe gekwalificeerde Chinese koks, trof geen 
doel, al was het alleen a1 omdat de nieuwe Wav niet 
slechts op de Chinese horeca van toepassing is. 

al vrij snel tot personele problemen geleid in de ' 
atische horeca. De aanname van de wetgever Was 
er voldoende prioriteit genietend aanbod aanwé 
zou zijn (lees: werkzoekenden), Inaar in de prakggk 
konden de Aziatische restaurants geWOOIlWeg geen'i 
gekwalificeerde koks meer vinden. De lobby Van de 
Aziatische horeca heefi inmiddels effect geSOI’teei-d‘ Op 1 oktober 2014 is een gezamenlijk convenant ms. 
sen werkgeversorganisatie s in de Aziatische horeca het UWV en de IND ondertekend en in werking ge: 
treden (Stcrt. 2014, 27559). Met dit convenant kan 
de komende twee jaar voor bepaalde functies een 
gelimiteerd aantal gecombineerde vergunning mm 
arbeid en verblijf worden verleend voor gekwalifi 
ceerde Aziatische koks, waarbij door het UWV m 
wordt getoetst op de aanwezigheid van priorite 
genietend aanbod. De Aziatische horeca Verpli 
zich als wederdjenst om een minimum aantal ni’ 
Vergunningplichtige koks op te leiden en in dienstte‘ 
nemen. In de overige bedrijfstakken vindt de nieuwe 
aangescherpte Wav onvermjnderd toepassing. Tegen 
de uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. " 
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87, nr. 87b). In deze notitie wordt gesteld dat bij ecu 
wijziging van een opbouwstelsel (van rechten) eer- 
biedigende werldng van reeds opgebouwde rechten 
voor de hand ligt. 
9. Was het vertrouwen van werkgevers immers niet 
gerechtvaardigd, dat zij —- na zij zich dc moeitc tc 
hebben getroost een tewerkstellingsvergunning voor 
hun werknemer(s) te verkrijgen — na drie jaar vrij 
waren de werknemer in dienst te houden? Dat eisers 
door de onmiddellijke werking van het nieuwe recht 
in een ongunstiger positie komen te verkeren, is ech- 
ter volgens de rechtbank slechts het directe gevolg 
van het niet vaststellen van overgangsrccht door de 
wetgever en derhalve gecn bijzondere omstandig— 
heid die maakt dat de (njeuwe) Wav in deze zaak niet 
moet worden toegepast. 00k bet beroep daI eisers 
doen op art. 3.103 Vb 2000 (toepassing gunstigste 
recht) slaagt njet nu het Vb 2000 alleen van toepas- 
sing is ten aanzien van vreemdelingenwetgeving, en 
de Wav geen vreemdelingenwetgeving is. 
10. Ten slotte deden eiscrs een beroep op een aantal 
artikelen van het EVRM en IVBRP, dat zich eigenlijk 
niet anders laat lezen dan cen berocp op het (grond) 
recht voor Chinese burgers in Nederland op behoud 
en uitoefening van de eigen cultuur, daaronder be- 
grepen het eten van de eigcn gerechten, bereid door 
daartoe gekwalificeerde Chinese koks, trof geen 
doel, a] was het alleen al omdat dc nieuwe Wav niet 
slechts op de Chinese horeca van toepassing is. 

11. Decombinatievandekortere duurvan detew 
stellingsvergunningen, en de aanscherping v 
criteria om deze 00k daadwerkelijk te kn'jgen,‘ 11 
al vrij sncl tot personele problemen geleid in de 
atische horeca. De aannarne van de wetgcver w 
er voldocnde prioriteit genietend aanbod aanw' 
zou zijn (lees: werkzoekenden), maar in de pram} 
konden de Aziatische restaurants gewoonWeg gage 
gekwalificeerde koks meer vinden. De lobby Van 
Aziatische horeca heeft inmiddels effect gesort 
0p 1 oktober 2014 is een gezamenlijk convenammk 
sen werkgevcrsorganisatie s in de Aziatische bore 
het UWV en de IND ondertekend en in werkjng 
treden (Start. 2014, 27559). Met dit convenant kan 
dc komende twee jaar voor bepaalde functies eeii 
gelinn'teerd aantal gecombincerde vergunningvvoo: 
arbeid en verblijf worden verleend voor gekwa 
ceerde Aziatische koks, waarbij door het UWV ui‘ 
wordt getoetst op de aanwezigheid van prioritei 
genietend aanbod. De Aziatische horeca verpliclif 
zich als wederdienst om een minimum aantal nie 
vergunningplichtige koks op te leiden en in dienstte 
nemen. In de overige bedtijfstakken vindt de nieuw 
aangescherpte Wav onverminderd toepassing. Tege 
de uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. 


