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 Uitspraak op het hoger beroep van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X., 
appellante, tegen de uitspraak van de Rechtbank 
Den Haag van 11 april 2014 in zaak nr. 13/9257 in 
het geding tussen: 
 appellante 
 en 
 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.       

 Procesverloop   

 Bij besluit van 11 april 2013 heeft de minister ap-
pellante boetes opgelegd van € 1.080 en € 2.160 
wegens overtreding van  artikel 8.3, eerste lid , 
onderscheidenlijk  artikel 5.3 , aanhef en onder a, 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: 
het Arbobesluit). 

 Bij besluit van 8 oktober 2013 heeft de minis-
ter het door appellante daartegen gemaakte be-
zwaar ten dele gegrond verklaard, de boete van 
€ 1.080 herroepen en de boete van € 2.160 onge-
wijzigd gehandhaafd. 

 Bij uitspraak van 11 april 2014 heeft de recht-
bank het door appellante daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is 
aangehecht (niet opgenomen;  red .). 

 Tegen deze uitspraak heeft appellante hoger 
beroep ingesteld. 

 De minister heeft een verweerschrift inge-
diend. 

 De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 17 februari 2015, waar appellante, ver-
tegenwoordigd door de directeur van appellante, 
bijgestaan door mr. R.E. Gerritsen, advocaat te 
Schiphol-Rijk, en de minister, vertegenwoordigd 
door mr. D. Stojkovic, werkzaam bij het ministe-
rie, zijn verschenen.     

 Overwegingen     

  1.  Ingevolge  artikel 5.2  van het Arbobe-
sluit wordt de arbeid zodanig georganiseerd, de 
arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige 
productie- en werkmethode toegepast of worden 
zodanige hulpmiddelen en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen gebruikt, dat de fysieke belasting 
geen gevaren met zich kan brengen voor de vei-
ligheid en de gezondheid van de werknemer. 

 Ingevolge artikel 5.3, aanhef en onder a, 
wordt, voor zover de gevaren, bedoeld in artikel 
5.2, redelijkerwijs niet kunnen worden voor-
komen, met inachtneming van bijlage I bij de 
richtlijn, de arbeid zodanig georganiseerd, de 
arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige 
productie- en werkmethode toegepast of worden 
zodanige hulpmiddelen en persoonlijke bescher-

staatssecretaris (ook in retrospect) uitgaan van 
het MediFirst-advies. Dat betekent dat hij zijn ge-
loofwaardigheidsbeoordeling mocht baseren op 
hetgeen de asielzoeker tijdens het nader gehoor 
heeft verklaard.     
 10. Ten slotte wil ik nog meegeven dat het 
uit academisch oogpunt zeer interessant zou zijn 
als de Afdeling in de toekomst eens uitspraak zou 
moeten doen in een zaak waar een iMMO rapport 
wordt uitgebracht voordat een andersluidend 
MediFirst/FMMU-advies is verschenen. Maar dat 
zie ik helaas niet snel gebeuren, enerzijds van-
wege de kosten die een dergelijk onderzoek met 
zich meebrengt en anderzijds omdat MediFirst/
FMMU in de regel advies uitbrengt in de rust- en 
voorbereidingstermijn voorafgaand aan de asiel-
procedure in een fase waarin aan de asielzoeker 
nog geen advocaat is toegewezen.    
 R.W.J. Severijns             

 AB 2015/291 

 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE  
 6 mei 2015  , nr. 201404361/1/A3  
 (Mrs. M. Vlasblom, H.G. Sevenster, A.B.M. Hent) 
 m.nt. C. Saris en E.C. van der Maden *    

 Art. 5.3 Arbeidsomstandighedenbesluit; beleids-
regel 33 Beleidsregels arbeidsomstandigheden-
wetgeving (oud)  

 NJB 2015/1063 
 Gst. 2015/77 
 ECLI:NL:RVS:2015:1421        

 Cumulatieve matigingsgronden in Arboboete-
beleid (oud) onredelijk en leidt tot onevenre-
dige boete. Matiging boete met 75%.      

 Afdeling gaat om. De Afdeling is, anders dan voor-
heen, van oordeel dat artikel 33, vierde lid, aanhef 
en onder b, van de Beleidsregels (oud) in zoverre 
onredelijk is. Beleid leidt ertoe dat werkgevers die 
maatregelen nemen om overtreding van arbowet-
geving te voorkomen een even hoge boete opgelegd 
krijgen als werkgevers die zich in het geheel geen 
inspanningen hebben getroost om de overtreding 
te voorkomen. Toepassing van het beleid leidt tot 
een onevenredige boete. Gegeven de hiervoor weer-
geven omstandigheden doet zich in dit geval een 
verminderde mate van verwijtbaarheid voor die 
grond biedt voor matiging van de opgelegde boete 
met 75%.     

    *  Christien Saris en Lisa van der Maden zijn advocaat bij Stibbe. 
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ding waarvoor de bestuurlijke boete kan worden 
gegeven, zich heeft voorgedaan voldoende heeft 
geïnventariseerd en op grond daarvan de nodige 
maatregelen heeft getroffen en deugdelijke, voor 
de arbeid geschikte, arbeidsmiddelen en per-
soonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking 
heeft gesteld, wordt de bestuurlijke boete met 
eenderde gematigd;     
  2.  indien de werkgever bovendien aantoont dat 
hij voldoende instructies heeft gegeven, wordt de 
bestuurlijke boete met nog eenderde gematigd;     
  3.  indien de werkgever bovendien aantoont dat 
hij adequaat toezicht heeft gehouden, wordt geen 
bestuurlijke boete opgelegd.       
  2.  Aan de boete van € 2.160 heeft de mi-
nister een door een inspecteur van de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld 
boeterapport van 12 december 2012 ten grond-
slag gelegd. In dat boeterapport is vermeld dat 
de inspecteur op 7 november 2012 heeft waar-
genomen dat twee medewerkers van appellan-
te wapeningsstaven bonden boven schouder-
hoogte. De ter beschikking gestelde schragen 
en steigers waren onvoldoende hoog. De door 
de werknemers toegepaste werkmethode be-
perkte derhalve niet zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk het gevaar van fysieke overbelasting, 
aldus de minister.     
  3.  Appellante betoogt dat de rechtbank 
ten onrechte heeft overwogen dat de minister 
de oplegging van de boete terecht heeft ge-
handhaafd. Hiertoe voert zij aan dat zij er al-
les aan heeft gedaan om de gevaren zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk was te beperken. De 
rechtbank heeft niet onderkend dat de voor-
man, die als werknemer van appellante ter 
plaatse verantwoordelijk was, als overtreder is 
aan te merken. Hij had immers bij de hoofdaan-
nemer het materiaal waarmee op juiste wijze 
kon worden gebonden, moeten bestellen, maar 
heeft dit welbewust in strijd met de door ap-
pellante gegeven instructies nagelaten. Appel-
lante kon dit redelijkerwijs niet voorkomen. Zij 
draagt zorg voor regelmatig toezicht, maar van 
haar kan niet worden verwacht dat zij perma-
nent toezicht houdt. Voorts heeft de rechtbank 
de opmerkingen van de voorman in diens op 7 
november 2012 afgelegde verklaring onjuist ge-
interpreteerd. Nu het handelen van de voorman 
appellante niet kan worden aangerekend, ont-
breekt de verwijtbaarheid van de overtreding 
aan de zijde van appellante volledig. Voorts is 
voldaan aan de in beleidsregel 33, vierde lid, 
van de Beleidsregels gestelde cumulatieve ma-
tigingsgronden. Verder voldoet ook los daarvan 
de opgelegde boete niet aan het evenredig-
heidsbeginsel, aldus appellante.     

mingsmiddelen gebruikt dat die gevaren zoveel 
als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt. 

 Ingevolge artikel 9.1 is de werkgever ver-
plicht tot naleving van de voorschriften en 
verboden welke bij of krachtens dit besluit zijn 
vastgesteld, met uitzondering van de artikelen 
1.25, 2.6, 2.26 tot en met 2.29, 2.32 tot en met 
2.34 en 7.21. 

 Ingevolge artikel 9.3, eerste lid, eerste volzin, 
is, indien op grond van het bepaalde bij of krach-
tens dit  besluit persoonlijke beschermingsmid-
delen  of hulpmiddelen aan de werknemer ter 
beschikking zijn gesteld, de werknemer ver-
plicht die persoonlijke beschermingsmiddelen 
en hulpmiddelen overeenkomstig de daarvoor 
geldende voorschriften te gebruiken en zinde-
lijk te houden. 

 Ingevolge het tweede lid is de werknemer ver-
plicht tot naleving van de voorschriften en verbo-
den welke zijn opgenomen in bepaalde artikelen 
van hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 6, en 7. 

 Op 1 januari 2013 is de  Beleidsregel boe-
teoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving  
in werking getreden. Voor het bepalen van de 
hoogte van het boetebedrag heeft de minister 
echter overeenkomstig  artikel 5:46, vierde lid , 
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de 
Awb) de Beleidsregels arbeidsomstandigheden-
wetgeving (hierna: de Beleidsregels), die golden 
ten tijde van de overtreding, toegepast, nu daarin 
wordt uitgegaan van lagere normbedragen voor 
de berekening van een bestuurlijke boete dan in 
de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstan-
dighedenwetgeving. 

 Volgens beleidsregel 33, eerste lid, aanhef en 
onder c, gelezen in samenhang met bijlagen 1 en 
3, van de Beleidsregels wordt bij overtreding van 
 artikel 5.3 , aanhef en onder a, van het Arbobesluit 
wegens het bij betonstaalvlechten boven schou-
derhoogte binden direct een bestuurlijke boete 
gegeven en wordt voorts uitgegaan van een boe-
tebedrag van € 3.600. 

 Volgens het tweede lid zijn de in bijlage 1 ge-
noemde normbedragen uitgangspunt voor het 
berekenen van op te leggen bestuurlijke boetes 
voor bedrijven of instellingen met 500 of meer 
werknemers. Voor bedrijven of instellingen met 
100 tot en met 249 werknemers geldt als uit-
gangspunt voor de berekening van de op te leg-
gen bestuurlijke boete dat zij 60% betalen. 

 Volgens het vierde lid, aanhef en onder b, 
kunnen bij de berekening van de op te leggen 
bestuurlijke boete één of meer van de volgende 
factoren aan de orde zijn die achtereenvolgens 
leiden tot verlaging van het al dan niet op be-
drijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag:     
  1.  indien de werkgever aantoont dat hij de ri-
sico’s van de werkzaamheden waarbij de overtre-
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niet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk was 
gedaan om overtreding van  artikel 5.3 , aanhef 
en onder a, van het Arbobesluit te voorkomen. 
Nu gelet hierop verwijtbaarheid aan de kant 
van appellante niet geheel ontbreekt, heeft de 
rechtbank terecht overwogen dat de minister 
bevoegd was haar een boete op te leggen.     
  3.4.  Gezien het vorenstaande heeft de recht-
bank terecht overwogen dat niet geheel is vol-
daan aan de eerste matigingsgrond als bedoeld in 
beleidsregel 33, vierde lid, aanhef en onder b, van 
de Beleidsregels.     
  3.5.  De Afdeling volgt haar evenwel niet in 
haar oordeel dat derhalve geen grond bestaat 
voor matiging van de opgelegde boete. 

 Het gaat bij het opleggen van een boete we-
gens overtreding van  artikel 5.3 , aanhef en on-
der a, van het Arbobesluit om de aanwending 
van een discretionaire bevoegdheid van de mi-
nister. Ingevolge  artikel 5:46, tweede lid , van de 
Awb moet de minister bij de aanwending van 
deze bevoegdheid de hoogte van de boete af-
stemmen op de ernst van de overtreding en de 
mate waarin deze aan de overtreder kan wor-
den verweten. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de omstandigheden waaronder 
de overtreding is gepleegd. De minister kan om-
wille van de rechtseenheid en rechtszekerheid 
beleid vaststellen en toepassen inzake het al 
dan niet opleggen van een boete en het bepalen 
van de hoogte daarvan. Bij de toepassing van 
het beleid dient de minister in elk voorkomend 
geval te beoordelen of die toepassing strookt 
met de hiervoor bedoelde eisen die aan de aan-
wending van de bevoegdheid tot het opleggen 
van een boete moeten worden gesteld. Indien 
dat niet het geval is, dient de boete, in aanvul-
ling op of in afwijking van het beleid, zodanig 
te worden vastgesteld dat het bedrag daarvan 
passend en geboden is. 

 De rechter toetst zonder terughoudendheid of 
het besluit van de minister met betrekking tot de 
boete voldoet aan deze eisen en dus leidt tot een 
evenredige sanctie.     
  3.6.  Naar het oordeel van de Afdeling heeft 
de minister in dit geval onvoldoende betekenis 
toegekend aan het feit dat appellante veel aan-
dacht besteedt aan veilig werken. Zo heeft zij 
een Risico-Inventarisatieplan, waaronder een 
Veiligheids- en Gezondheidsplan, opgesteld 
en zijn er interne en externe audits gehouden. 
Voorts heeft zij aan haar werknemers door ver-
strekking van nieuwsbrieven, zogenaamde (…) 
en het (…) verwerken en mondeling tijdens 
voorlichtingsavonden instructies gegeven over 
veilig werken en de te treffen maatregelen bij 
het binden van wapeningsstaven. Appellante 
heeft in een werkinformatieplan voorgeschre-

  3.1.  Niet in geschil is dat op 7 november 2012 
twee werknemers van appellante wapenings-
staven boven schouderhoogte bonden, waardoor 
 artikel 5.3 , aanhef en onder a, van het Arbobesluit 
is overtreden.     
  3.2.   Artikel 5.3 , aanhef en onder a, van het 
Arbobesluit bevat geen schuld als bestanddeel. In 
beginsel mag van de verwijtbaarheid van de over-
treding worden uitgegaan. In situaties waarin 
verwijtbaarheid volledig ontbreekt bestaat geen 
grond voor boeteoplegging. Hiertoe moet de 
overtreder aannemelijk maken dat hij al hetgeen 
redelijkerwijs mogelijk was heeft gedaan om de 
overtreding te voorkomen. Een verminderde 
mate van verwijtbaarheid kan aanleiding geven 
de opgelegde boete te matigen.     
  3.3.  De rechtbank heeft met juistheid ge-
oordeeld dat de door appellante aangevoerde 
omstandigheid dat het de verantwoordelijk-
heid was van de voorman om de voor het bin-
den van wapeningsstaven benodigde materia-
len tijdig te bestellen, appellante niet ontsloeg 
van de verplichting als werkgever erop toe te 
zien dat die materialen daadwerkelijk ten tijde 
van de werkzaamheden ter beschikking van de 
werknemers waren gesteld, zodat zij die mate-
rialen konden gebruiken overeenkomstig het 
bepaalde in  artikel 9.3, eerste lid , van het Ar-
bobesluit. Op grond van het tweede lid van dit 
artikel kan een werknemer verantwoordelijk 
worden gehouden voor naleving van bepaalde 
voorschriften en geboden. Dit geldt evenwel 
niet voor de in  artikel 5.3 , aanhef en onder a, 
van het Arbobesluit vervatte voorschriften. 
Dit artikel is niet in artikel 9.3, tweede lid, 
vermeld. Gezien het bepaalde in  artikel 9.1  
van het Arbobesluit richten de in artikel 5.3, 
aanhef en onder a, van het Arbobesluit ver-
vatte voorschriften zich tot de werkgever. Dat, 
zoals appellante stelt, de voorman welbewust 
in strijd met de door haar gegeven instructies 
heeft gehandeld, neemt derhalve niet weg dat 
appellante de verantwoordelijkheid voor nale-
ving van die voorschriften droeg en dat dus het 
handelen van de voorman haar kon worden 
toegerekend. 

 Voorts heeft de rechtbank terecht over-
wogen dat appellante er niet voor heeft zorg 
gedragen dat de arbeidsplaats zodanig was in-
gericht dat de benodigde materialen ten tijde 
van de werkzaamheden ter beschikking van 
de werknemers waren gesteld. Hiertoe is van 
belang dat de voorman blijkens diens verkla-
ring van 7 november 2012 heeft toegegeven 
en appellante in het hogerberoepschrift en ter 
zitting heeft erkend dat hij heeft verzuimd tij-
dig de benodigde materialen bij de hoofdaan-
nemer te bestellen. Appellante heeft derhalve 
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 Om deze reden is de Afdeling van oordeel 
dat de hoogte van de opgelegde boete niet in 
overeenstemming is met het evenredigheids-
beginsel. Gegeven de hiervoor weergegeven 
omstandigheden doet zich in dit geval een ver-
minderde mate van verwijtbaarheid voor die 
grond biedt voor matiging van de opgelegde 
boete met 75%. 

 Het betoog slaagt.     
  4.  Het hoger beroep is gegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden vernietigd. 
Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te 
doen, zal de Afdeling het beroep van appellante 
tegen het besluit van 8 oktober 2013 gegrond 
verklaren en dat besluit vernietigen, voor zo-
ver daarbij de boete van € 2.160 is gehandhaafd. 
De Afdeling zal op hierna te melden wijze in de 
zaak voorzien en bepalen dat deze uitspraak in 
de plaats treedt van het besluit, voor zover dat is 
vernietigd.     
  5.  De minister dient op na te melden wijze 
tot vergoeding van de proceskosten te worden 
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 van 11 april 2014 in zaak nr. 13/9257;     
  III.  verklaart het bij de rechtbank ingestelde 
beroep gegrond;     
  IV.  vernietigt het besluit van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 oktober 
2013, kenmerk WBJA/JA-SVA/1.2013.0999.001, 
voor zover daarbij de boete van € 2.160 is gehand-
haafd;     
  V.  herroept het besluit van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 april 
2013, kenmerk 071207072/04, voor zover daarbij 
de boete van € 2.160 is opgelegd;     
  VI.  bepaalt dat het bedrag van de boete 
wordt vastgesteld op € 540 (zegge: vijfhonderd-
veertig euro);     
  VII.  bepaalt dat deze uitspraak in de plaats 
treedt van het onder IV vermelde besluit, voor 
zover dat is vernietigd;     
  VIII.  veroordeelt de minister van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid tot vergoeding van bij 
de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid appellante in verband met de behan-
deling van het beroep en het hoger beroep opge-
komen proceskosten tot een bedrag van € 1.960 
(zegge: negentienhonderdzestig euro), geheel toe 
te rekenen aan door een derde beroepsmatig ver-
leende rechtsbijstand;     

ven dat de voorman, alsook de onder zijn ver-
antwoordelijkheid werkende werknemers, 
dagelijks een zogenaamde last minute risico-
inventarisatie op de bouwplaats uitvoeren. Bij 
een dergelijke inventarisatie dient onder meer 
te worden vastgesteld welke materialen die dag 
benodigd zijn om de werkzaamheden veilig te 
verrichten. Ook heeft de voorman cursussen ge-
volgd waarin geleerd is tijdig het voor de werk-
zaamheden benodigde materiaal te bestellen. 
Verder heeft appellante onweersproken gesteld 
dat regelmatig toezicht wordt gehouden. Rede-
lijkerwijs kan van haar niet worden verwacht 
dat appellante naast een ervaren voorman zelf 
permanent toezicht houdt. 

 Appellante heeft aldus de risico’s die zich bij 
het binden van wapeningsstaven kunnen voor-
doen geïnventariseerd en voldoende instructies 
gegeven. Voorts heeft appellante in behoorlijke 
mate toezicht gehouden. Zij heeft zich derhalve 
relevante inspanningen getroost om overtre-
ding van  artikel 5.3 , aanhef en onder a, van het 
Arbobesluit te voorkomen.     
  3.7.  De Afdeling acht de in beleidsregel 33, 
vierde lid, aanhef en onder b, van de Beleids-
regels vermelde factoren op zichzelf genomen 
relevant om te bepalen of grond bestaat voor 
matiging van een op te leggen boete. De mati-
gingsgronden, waarin die factoren zijn opge-
nomen, zijn evenwel cumulatief. Dit betekent 
dat eerst tot matiging kan worden overgegaan 
indien geheel is voldaan aan de veelomvat-
tende opsomming van factoren in de eerste ma-
tigingsgrond en voorts dat toepassing van de 
tweede en derde matigingsgrond afhankelijk is 
van de vraag of aan de voorafgaande matigings-
gronden geheel is voldaan. Dit kan er met regel-
maat toe leiden dat de boete voor werkgevers 
die weliswaar niet hebben voldaan aan alle fac-
toren van de eerste matigingsgrond, maar wel 
aan een belangrijk deel daarvan en bovendien 
geheel of in belangrijke mate hebben voldaan 
aan de tweede en/of derde matigingsgrond, in 
het geheel niet wordt gematigd. Deze werk-
gevers wordt dan dezelfde boete opgelegd als 
werkgevers die zich in het geheel geen inspan-
ningen hebben getroost om de overtreding te 
voorkomen. Derhalve is de Afdeling, anders 
dan voorheen, van oordeel dat artikel 33, vierde 
lid, aanhef en onder b, van de Beleidsregels in 
zoverre onredelijk is. Ook in het geval van ap-
pellante leidt toepassing van het beleid om de 
hiervoor aangegeven redenen tot een oneven-
redige boete. Hiertoe is van belang dat appel-
lante met de onder 3.6 vermelde inspanningen 
grotendeels aan de tweede en derde matigings-
grond, maar tevens voor een belangrijk deel aan 
de eerste matigingsgrond, heeft voldaan. 
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 Beleids-
regel 33, 
vierde lid, 
onder b 

 Matigingsfac-
tor 

 Gevolg: 
matiging of 
niet? 

 Matigings-
grond 1 
(sub 1) 

 Risico's vol-
doende geïn-
ventariseerd en 
nodige maatre-
gelen getrof-
fen?   en   Ge-
schikte 
arbeidsmidde-
len en persoon-
lijke bescher-
mingsmiddelen 
ter beschikking 
gesteld? 

 Nee -> geen 
matiging   Ja 
-> matiging 
met 1/3e deel 
(door naar 
stap 2) 

 Matigings-
grond 2 
(sub 2) 

 Voldoende 
instructies? 

 Nee -> ma-
tiging blijft 
1/3e deel   Ja 
-> matiging 
met 2/3e deel 
(door naar 
stap 3) 

 Matigings-
grond 3 
(sub 3) 

 Adequaat 
toezicht? 

 Nee -> ma-
tiging blijft 
2/3e deel   Ja 
-> geen boete 

 4. Anders dan voorheen oordeelde de Afde-
ling dat het systeem van cumulatieve matigings-
gronden in beleidsregel 33 onredelijk is en niet 
leidt tot evenredige arboboetes. Op basis van dit 
beleid scheert de minister werkgevers die geen 
enkele inspanning hebben geleverd om een vei-
lige werkomgeving te bevorderen over een kam 
met werkgevers die wel (enig) toezicht houden, 
hun werknemers opleiden en instrueren en de 
risico's hebben beschreven. Op basis van het 
Arbobeleid legt de minister voor beide gevallen 
dezelfde boete op. Dat leidt volgens de Afdeling 
tot boetes die in strijd met het evenredigheidsbe-
ginsel zijn. Aangezien de werkgever in deze zaak 
volgens de Afdeling veel aandacht heeft besteed 
aan veilig werken door o.a. een Risico-Inventari-
satieplan op te stellen, interne en externe audits 
te houden, werknemers middels nieuwsbrieven 
en voorlichtingsavonden te instrueren, dagelijks 
een last minute risico-inventarisatie uit te oefe-
nen en toezicht op de werkplek te houden, is de 
opgelegde boete niet evenredig. Hiervoor acht 
de Afdeling van belang dat de werkgever met 
zijn inspanningen grotendeels aan de tweede en 
derde matigingsgrond, maar ook voor een be-
langrijk deel aan de eerste matigingsgrond, heeft 
voldaan. De Afdeling is van oordeel dat vanwege 

  IX.  gelast dat de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid aan de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid appellante 
het door haar betaalde griffierecht ten bedrage 
van € 811 (zegge: achthonderdelf euro) voor de 
behandeling van het beroep en het hoger beroep 
vergoedt.        

 Noot 

      1. De uitspraak van 6 mei 2015 verdient 
ook vermelding in dit tijdschrift (zie ook:   NJB  
2015/1063 ,   Gst.  2015/77 , m.nt. M.A.J. West), om-
dat zij van belang is voor de rechtsontwikkeling 
ten aanzien van het boetebeleid. In deze uit-
spraak gaat de Afdeling om en zet zij een streep 
door de tot 1 januari 2013 geldende Beleidsre-
gels arbeidsomstandighedenwetgeving (oud) 
van de Minister van SZW. Meer precies oordeelt 
de Afdeling dat het vierde lid, onder b, van be-
leidsregel 33, dat voorziet in een cumulatief 
stelsel van matigingsgronden, onredelijk is. Het 
gevolg is dat de op basis van dat beleid opge-
legde maximale boete onevenredig is. De boete 
wordt vanwege verminderde verwijtbaarheid 
met 75% gematigd.     
 2. De werkgever in kwestie was beboet 
voor overtreding van  artikel 5.3 , aanhef en on-
der a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Daarin staat dat werkgevers een werkmethode 
moeten toepassen waarmee de gevaren voor de 
gezondheid en veiligheid van een werknemer 
worden beperkt. De door de werkgever ter be-
schikking gestelde schragen en steigers waren 
onvoldoende hoog, waardoor de werkmethode 
niet zoveel als redelijkerwijs mogelijk het ge-
vaar van fysieke overbelasting beperkte. De 
minister heeft aan de hand van de Beleidsregels 
arbeidsomstandighedenwet (oud) een maxi-
male boete, gecorrigeerd vanwege de bedrijfs-
grootte, van € 2.160 aan de werkgever opgelegd.     
 3. De werkgever kwam volgens de mi-
nister niet in aanmerking voor matiging op 
grond van beleidsregel 33, vierde lid, onder b, 
(beleidsregel 33) omdat hij niet geheel aan de 
eerste cumulatieve matigingsgrond had vol-
daan. Dat de werkgever wel aan de andere twee 
gronden had voldaan (nl. voldoende toezicht 
gehouden (grond 2) en instructies gegeven 
(grond 3)) doet daaraan niet af. Aan die mati-
ging wordt op grond van deze beleidsregel pas 
toegekomen, als de werkgever voldoet aan  alle  
eisen genoemd in de eerste factor. Schematisch 
gezien werkt beleidsregel 33 (thans artikel 1, 
elfde lid) als volgt: 
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onredelijk achten van het beleid. Ons zijn in elk 
geval twee voorbeelden uit de jurisprudentie in-
zake boeteoplegging op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen bekend waarbij de Afdeling de 
Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreem-
delingen 2007 (oud) in de concrete situatie bui-
ten toepassing verklaarde (vgl.   AB  2009/350  en 
  AB  2009/362 , beide m.nt. O.J.D.M.L. Jansen).     
 6. Ook het huidige Arboboetebeleid, de 
 beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandig-
hedenwetgeving , voorziet in artikel 1, elfde lid, in 
hetzelfde cumulatieve systeem. Boetes die voor 
soortgelijke zaken conform dit artikel zijn opge-
legd, zullen naar verwachting ook onredelijk zijn. 
Verder gaat van deze uitspraak ook een belang-
rijk signaal uit naar andere bestuursorganen die 
voornemens zijn om een cumulatief systeem in 
boetebeleid te introduceren. Dergelijk beleid zal, 
als het leidt tot onvoldoende differentiatie, door 
de bestuursrechter niet redelijk worden geacht.    
 C. Saris en E.C. van der Maden             

 AB 2015/292 

 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE  
 9 april 2015  , nr. 201501445/1/V2  
 (Mrs. H.G. Lubberdink, H. Troostwijk, N. Verheij) 
 m.nt. A.M. Reneman 

 Art. 83 lid 1 aanhef en onder b Vreemdelingenwet 
2000  

 NJB 2015/826 
 ECLI:NL:RVS:2015:1201        

 De integrale geloofwaardigheidsbeoordeling 
beoogt geen inhoudelijke wijziging van het 
beoordelingskader, maar een andere wijze van 
motiveren en behelst daarmee geen wijziging 
van het recht.      

 Zoals de staatssecretaris ter zitting bij de Afdeling 
heeft toegelicht, blijkt uit de memorie van toelich-
ting en de nota naar aanleiding van het verslag bij 
het wetsvoorstel ter implementatie van de  Procedu-
rerichtlijn  (...) dat met de integrale geloofwaardig-
heidsbeoordeling geen inhoudelijke wijziging van 
het beoordelingskader is beoogd, maar een andere 
wijze van motiveren van zijn geloofwaardigheids-
oordeel om de rechterlijke toetsing daarvan te ver-
sterken. Het relevante wettelijk kader en de criteria 
op grond waarvan de staatssecretaris asielrechte-
lijke bescherming verleent, zijn ook niet gewijzigd. 
In zoverre is de inwerkingtreding van het WBV 
2014/36, uitgewerkt in WI 2014/10, geen wijziging 
van beleid (...). Ook in de bewijslastverdeling komt 

die omstandigheden sprake is van verminderde 
verwijtbaarheid, zodat een matiging van de boete 
met 75% in de rede ligt. De Afdeling merkt de cu-
mulatieve factoren als zelfstandige factoren aan 
die elk op zich, als daaraan is voldaan, tot mati-
ging van de Arboboete kunnen leiden. Ofschoon 
de Afdeling niet motiveert hoe zij precies tot 75% 
matiging komt, leiden wij uit deze uitspraak de 
volgende matigingssystematiek af: 

 Matigings-
factor 

 Wat?  Gevolg: mati-
ging? 

 Factor 1  Risico's 
voldoende ge-
inventariseerd 
en nodige 
maatregelen 
getroffen? 

 Ja -> matiging 
met 25%   Nee 
-> op grond 
van deze 
factor geen 
matiging 

 Factor 2  Geschikte ar-
beidsmiddelen 
en persoonlijke 
beschermings-
middelen ter 
beschikking 
gesteld? 

 Ja -> matiging 
met 25%   Nee 
-> op grond 
van deze 
factor geen 
matiging 

 Factor 3  Voldoende 
instructies? 

 Ja -> matiging 
met 25%   Nee 
-> op grond 
van deze 
factor geen 
matiging 

 Factor 4  Adequaat 
toezicht? 

 Ja -> matiging 
met 25%   Nee 
-> op grond 
van deze 
factor geen 
matiging 

 5. Opvallend in deze uitspraak is het feit dat 
de Afdeling in het midden laat wat de consequen-
tie is van de conclusie dat beleidsregel 33 in dit 
geval onredelijk is. Men zou verwachten dat de 
Afdeling beleidsregel 33 deels buiten toepassing 
verklaart of dat zij de beleidsregel deels onver-
bindend acht. Dat ‘vergat’ de Afdeling ook in een 
boetezaak over de  Beleidsregels bestuurlijke boe-
te geneesmiddelenwet  (oud). (ABRvS 5 november 
2014,   AB  2015/191 , m.nt. O.D.J.M.L. Jansen). In die 
zaak oordeelde de Afdeling dat dit boetebeleid 
onredelijk was. Het beleid bracht onvoldoende 
differentiatie aan voor het bepalen van de hoogte 
van de boete dat afhankelijk was gesteld van het 
aantal werknemers dat werkzaam was in een 
bedrijf. Ook in die uitspraak laat de Afdeling in 
het midden wat de consequentie is van het deels 
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