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W E Z E N L I J KK NEDERLANDS BELANG 
ENN ECONOMISCHE M I G R A T I E 

NATIONAALL TOELATINGSBELEID 
TENN AANZIEN VAN 
BUITENLANDSEE WERKNEMERS 
ENN ZELFSTANDIGEN 

E M I L EE R I C H A R D K O O P M A N 



Stellinge n n 
behoren dd bij het proefschrif t 

Wezenlij kk  Nederland s belang en economisch e migratie . 
Nationaa ll  toelatingsbelei d ten aanzien van buitenlands e werknemer s en zelfstandige n 

vann E.R. Koopma n 

11 Het priorttertgenieten d aanbod van artike l 1 Wet arbeid vreemdelinge n is in feit e een 
wettelijk ee vertalin g van het jarenoud e en in beleid ontwikkeld e begri p wezenlij k 
Nederland ss belang , alleen dan toegespits t op arbeid als werkneme r (dit proefschrift) . 

22 Economisch e ontwikkelinge n volge n elkaar in een te snel tempo op om een wettelijk e 
grondsla gg van (een nadere uitwerkin g van) het wezenlij k Nederland s belang te recht -
vaardige nn (dit proefschrift) . 

33 De algemen e beginsele n van behoorlij k bestuu r verschaffe n de rechte r voldoend e 
instrumente nn om de afwijzin g van een verblijfsvergunnin g op gron d van het algemeen 
belangg ex artike l 11, vijfd e lid Vreemdelingenwe t 1965 (en het wezenlij k Nederland s 
belangg ex artike l 13 Vreemdelingenwe t 2000) te corrigere n door midde l van marginal e 
toetsin gg (dit proefschrift) . 

44 Het restrictiev e toelatingsbelei d vervul t in belangrijk e mate een symboolfuncti e 
(ditt  proefschrift) . 

55 Wat daadwerkelij k als prioriteitgenieten d aanbod dient te worde n beschouwd , kan slecht s 
worde nn achterhaal d indie n dit per branch e (horeca , topsport , landbouw , etc.) word t 
bekekenn (dit proefschrift) . 

66 Het vreemdelingenrech t is bij uitste k een juridisch e disciplin e die 'schreeuwt ' om een 
multidisciplinair ee aanpak (dit proefschrift) . 

77 De TBVs dreige n te worde n tot wat 'de' vreemdelingencirculair e was voor de 'codificatie ' 
vann het vreemdelingenbelei d in de Vreemdelingencirculair e 1982, namelij k loss e 
circulaire ss (mr. B.K. Olivier , ongepubliceerd) . 

88 Cultuurrelativism e lijk t in sterk e mate te zijn gevoed door de ongekend e popularitei t van 
Einstein' ss  algemen e relativiteitstheorie . 

99 Dat blank en zwart slecht e kwalificatie s zijn voor huidskleu r blijk t wel uit het fei t dat een 
halfbloe dd niet grij s is. 

100 (Variati e op Theodosiu s Dobzhansky ) Niets in de menswetenschappe n snijd t hout anders 
dann in het lich t van de evolutietheorie . 

111 Een aardbe i met een lange ij steek t diegen e die haar plukt . 
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AgoraAgora eu era o rei 
EraEra um bedel e era tarribém juiz 
EE pela minha lei 
AA gente era obrigado a serfeliz 

ChicoChico Buarque - Sivuca 

SomeSome say that we're reckless 
TheyThey say we 're much too young 
TellTell us to stop before we've begun 
WeWe 've got to hold out till  graduation 

DonaldDonald Fagen 





WOORDD VOORAF 

Buitenn de poorten van de academische wereld wordt het promotie-onderzoek vaak 
verwardd met de afstudeerscriptie. 'Afstuderen' lijk t dan ook in het dagelijks taalgebruik 
eenn equivalent van 'promoveren', maar is dat zeker niet. Uiteraard, de academische graad 
diee men met onderscheidenlijke handelingen bereikt, is verschillend: doctorandus c.q. 
meesterr versus doctor. Wat in de praktijk belangrijker is, is dat het schrijven van een 
afstudeerscriptiee in het algemeen een tamelijk solistische bezigheid is, en bij het schrijven 
vann een proefschrift tal van personen en instanties betrokken zijn. Gaarne wil ik dan ook 
eenn aantal mensen bedanken voor hun steun, arbeid en nuttige adviezen. 

Allereerstt gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. mr. Inge van der Vlies 
voorr de regie van mijn proefschrift, haar inzet en haar steun. Het was een prettige 
samenwerking.. Eveneens een woord van dank aan de leden van de promotiecommissie 
prof.. mr. J.H. Jans, prof. mr. P.F. van der Heijden en prof. mr. Th. Spijkerboer. 

Ditt proefschrift zou nooit tot een eindprodukt zijn gekomen als niet de volgende 
personenn hadden meegeholpen aan de uitwerking (of correctie) van het manuscript: 
Vincentt Blank, Joost Witteveen, Edwin Wassenaar, Thera Stakenburg (Hots!), Hylda 
Hendriksma,, Paul ten Westeneind (Iedere week een prikkelende stelling), Judith Pierik, 
Guidoo Koop, Loes Verschoor en Matthieu Kerbosch. Dank gaat verder uit naar mevrouw 
M.. Schultinga die mij destijds de mogelijkheid gaf om een jaar verder te kunnen werken 
aann het manuscript. 

Terwijll  het proefschrift aanvankelijk een duidelijk sociaal-wetenschappelijke 
dimensiee zou krijgen, is dit aandeel in de loop van de tijd teruggedrongen. Desalniettemin 
iss het migratie-sociologische aspect mijns inziens aanwezig gebleven. Niet alleen is zo'n 
dimensiee onontbeerlijk in de juridische praktijk, maar ook is het buitengewoon 
interessant.. Ik wil voor de hulp, enthousiasme en begeleiding van de wetenschappers van 
hett Instituut voor Immigratie en Etnische studies van de Universiteit van Amsterdam in 
hett algemeen en prof. drs. R. Penninx in het bijzonder bedanken. 

Dee praktijk van de aanvraag van een verblijfsvergunning en/of 
tewerkstellingsvergunningg heb ik leren kennen door drie maanden dossieronderzoek bij 
hett migratie-advocatencollectief Everaert. Ik wil de advocaten en advocaat-stagiaires 
bedankenn voor hun dossiers, kennis en anekdotes. Verder dank aan mr B.K. Olivier, de 
heerr R. Schoenmaker van de IND en de afdeling Arbeidsinspectie van het Ministerie van 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid. 

Ookk wil ik hier mijn collega noemen van de subsectie migratierecht. Na ruim vier 
jaarr komt er een eind aan mijn 'intellectueel huwelijk' met mijn kamergenote Leila. Ook 
mijnn collegae van de sectie bestuursrecht wil ik danken. 

'Last'' maar zeker niet 'least' nog een woord van dank en waardering aan Marije 
vann der Kooi. Aan haar draag ik dit boek - het produkt van noeste monnikenarbeid - op. 

Hett manuscript werd afgesloten op 1 januari 2001. 
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INLEIDIN GG TOT HET ONDERZOEK 

a.a. Economische migratie: afbakening 
InIn het algemeen denkt men bij het lezen van de term economische migratie aan illegale 
werknemers,, vluchtelingen en gastarbeiders. Het onderwerp van deze studie is echter het 
rechtt dat geldt met betrekking tot de eerste toelating van vreemdelingen met als 
verblijfsdoell  'arbeid als werknemer' of 'zelfstandige" in het Europese deel van het 
Koninkrijkk der Nederlanden (Nederland). Ik noem dit 'economische migratie'. Beide 
verblijfsdoelenn breng ik onder één noemer omdat ik een onderscheid tussen toelating als 
zelfstandigee of als werknemer vrij arbitrair vind. Beide rechtsfiguren worden in het 
onderzoekk betrokken omdat er niet echt een verschil in de te verrichten activiteit bestaat. 
Dezelfdee arbeid kan zowel als werknemer of als zelfstandige worden verricht. Bovendien 
wordtt in veel gevallen het opereren als zelfstandige gebruikt als verbloeming van een 
arbeidsrelatie. . 

Dee samenhang tussen de toelating als werknemer en die als zelfstandige blijkt 
verderr uit het feit dat de beleidsnorm wezenlijk Nederlands belang wordt gebruikt bij de 
beantwoordingg van de vraag of één van de drie uitzonderingen op het in Nederland 
geldendee restrictieve toelatingsbeleid van toepassing is. Deze uitzonderingen zijn: (1) 
klemmendee reden van humanitaire aard; (2) internationale verplichtingen; (3) wezenlijk 
Nederlandss belang. In deze studie richt ik mij slechts op laatstgenoemde uitzondering. De 
normm wezenlijk Nederlands belang wordt in de Vreemdelingencirculaire 1994 (verder: 
Vc.. 1994) zowel gebezigd in het deel betreffende buitenlandse werknemers (onderdeel 
Bi l )) als het deel aangaande zelfstandigen (onderdeel BI2). 

Ikk beperk mij in dit onderzoek tot betaalde arbeid en ga niet in op onbetaalde 
arbeidd als vrijwilligerswerk of huishoudelijke arbeid, al noem ik het hier en daar in 
verbandd met de vraag waar de grens ligt tussen betaalde en onbetaalde arbeid. Als er geen 
sprakee is van betaalde arbeid, wordt er in het Nederlandse beleid niet gesproken van een 
economischee activiteit. 

Dezee studie betreft primair de eerste toelating van vreemdelingen en dus niet het 
voortgezett verblijf van vreemdelingen. Ik heb voor deze restrictie gekozen omdat bij de 
beoordelingg van voortgezet verblijf wellicht ook andere redenen zullen gaan meespelen. 
Menn denke bijvoorbeeld aan redenen die samenhangen met integratiebeleid 
('migrantenbeleid')) en 'psychologische' bezwaren om een reeds in Nederland verblijvende 
vreemdelingg uit te zetten. Mijn uitgangspunt is dat bij de eerste toelating de beoordeling 
vann het 'economisch belang' bij de beoordeling van het verzoek tot verblijf van een 
vreemdelingg nog 'los' is te zien van redenen van integratiebeleid en bovengenoemde 
psychologischee bezwaren en daar is het mij in deze studie om te doen. Volledigheidshalve 
zall  ik hier en daar de regelingen omtrent voortgezet verblijf vermelden indien zij deel 
uitmakenn van een groter geheel waarin eerste toelating wel een rol speelt. 

Daarr ik mij in deze studie richt op verblijf wegens voorgenomen economische 
activiteiten,, valt het verblijf met de volgende verblijfsdoelen buiten het bestek van dit 
onderzoek:: gezinshereniging en gezinsvorming, secundaire migranten, buitenlandse 

Hett gaat hier om zowel zelfstandige beroepen zoals advocaat of fysiotherapeut als wel zelfstandig 
bedrijff  zoals een restaurant of expeditiebedrijf. In deze studie wordt echter steeds de term 
zelfstandigee gebezigd. 

16 6 



pleegkinderen,, vreemdelingen die een beroep doen op het Europees Verdrag betreffende 
socialee en medische bijstand, asielzoekers en vluchtelingen, staatlozen, studenten, 
familiebezoekers,, vreemdelingen die een medische behandeling dienen te ondergaan, 
slachtofferss van vrouwenhandel, ex-Nederlanders en Molukkers. Zie voor genoemde 
categorieënn Vc. 1994 deel B. Anderzijds betreft deze studie een wat breder onderwerp. Ik 
bespreekk namelijk stage en practica omdat naast het 'leeraspect' van genoemde 
werkzaamhedenn tevens een economische activiteit is beoogd en stagiaires c.q. practicanten 
ookk onder het kopje werknemers in Vc. 1994 worden besproken. Au pair-schap behandel 
ikk eveneens in deze studie in verband met de werkzaamheden die vreemdelingen in dat 
kaderr veelal verrichten. In de praktijk blijkt au pair-schap steeds vaker verkapte arbeid te 
zijn.. In deze studie wordt illegaal verblijf waaronder illegale arbeid, niet besproken. 
Slechtss in het geval de behandeling ervan noodzakelijk is om de maatschappelijke context 
tee schetsen, wordt hieraan enkele woorden gewijd. Evenmin wordt hier arbeid door 
studentenn besproken omdat aan studie in beginsel niet inherent is dat er werkzaamheden 
wordenn verricht. Met betrekking tot practica en stage is dit wel het geval. 

Dee laatste beperking die ik in dit onderzoek hanteer, is die van een beoogd verblijf 
vann drie maanden of langer. Deze beperking hangt samen met de definitie van 
internationalee migratie. Een immigrant kan gedefinieerd worden als 'a person who 
migratess to a country and then actually resides there longer than a short period of time, 
i.e.. for more than three months'.2 In tegenstelling tot genoemde definitie richt ik mij in 
dezee studie op het beoogd (intentioneel) verblijf in plaats van het feitelijk verblijf. Dit is 
inn overeenstemming met het in Nederland geldende recht. Men dient immers als 
vreemdelingg aan de grensbewakingsambtenaar op diens verzoek inlichtingen te 
verschaffenn over de duur van het voorgenomen verblijf (art. 23, tweede lid Vb). 
Daarnaastt kunnen bepaalde vreemdelingen met het oog op kort verblijf drie maanden in 
Nederlandd vrijelij k circuleren (art. 8, tweede lid Vw j° 46 Vb). 

Inn schema wil ik de randvoorwaarden (beperkingen) in deze studie als volgt samenvatten: 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

Economischee migratie: arbeid als (1) werknemer of (2) zelfstandige (zowel 
beroepenn als bedrijven), geen onbetaalde arbeid zoals vrijwilligerswerk of 
huishoudelijkee arbeid, maar wel economisch relevant aangemerkte 
activiteitenn als stage, au pair-schap en practica 

Hett Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, met 
uitzonderingg van Aruba en de Nederlandse Antillen) 

Geenn illegaal verblijf 

Eerstee toelating: geen voortgezet verblijf 

Beoogdd (intentioneel) verblijf van drie maanden of langer 

b.b. Wettelijke grondslag 
Hett 'wezenlijk Nederlands belang' en, als uitwerking daarvan, 'prioriteitgenietend 

22 Hammar, T. (ed.) (1985) European immigration policy. A comparative study. Cambridge University 
Press:: Cambridge, p. 11. 
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aanbod'' vormen de spil in het toelatingsbeleid betreffende buitenlandse werknemers en 
zelfstandigenn (oftewel aanvragen met als verblijfsdoel 'arbeid in loondienst' 
respectievelijkk 'arbeid als zelfstandige'). Het wezenlijk Nederlands belang heeft als 
wettelijkee grondslag artikel 11, vijfde lid Vreemdelingenwet (Vw). Het in dit artikel 
genoemdee algemeen belang is door het bestuur uitgewerkt in beleidsuitgangspunten en 
criteriaa in de Vreemdelingencirculaire (Vc. 1994). Laatstgenoemde norm kent zijn 
grondslagg in art. 1 sub 2 onder g juncto art. 8 e.v. Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en 
inn de drie voorlopers van deze wet. Uiteindelijk is het beleidsmatige wezenlijk Nederlands 
belangg vastgelegd in artikel 13 Vw 2000. 

c.c. Wezenlijk Nederlands belang 
Hett 'wezenlijk Nederlands belang' wordt in vrijwel alle beslissingen op de aanvraag tot 
verblijff  in Nederland als motivering gebezigd, maar speelt in de praktijk met name een 
roll  voor diegenen die als werknemer of als zelfstandige (dan wel als ondernemer) arbeid 
inn Nederland gaan verrichten. Voor laatstgenoemde categorieën is het 'wezenlijk 
Nederlandss belang' (en terminologische variaties hierop) in concrete criteria en 
beleidsuitgangspuntenn (in Vc. 1994, beleidsbrieven, etcetera) uitgewerkt. 

Dee vreemdeling die toelating als zelfstandige beoogt en die geen recht op toelating 
heeftt op grond van de Nederlandse nationaliteit of op grond van een relevant verdrag 
dientt een verblijfsvergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt hem verleend tenzij 
hethet 'algemeen belang' van artikel 11, vijfde lid Vreemdelingenwet zich daartegen verzet. 
InIn verband met in Nederland geldend restrictief toelatingsbeleid is bepaald dat zijn 
aanvraagg wordt geweigerd indien er geen 'positief wezenlijk Nederlands belang' is aan te 
wijzenn dat met zijn verblijf in Nederland wordt gediend. De Minister van Justitie beslist 
hierr over. Het vraagt in concrete gevallen advies aan het Ministerie van Economische 
Zaken.. De Minister van Justitie neemt het besluit en blijf t daarover zelf verantwoordelijk 
(art.. 3:9 Awb) omdat het advies van EZ geen besluit is in de zin van art. 1:3 Awb. 
Uiteraardd wordt bezien of de aanvraag eventueel op justitiële gronden geweigerd dient te 
worden.. Tegen een besluit waarin de aanvraag wordt afgewezen, staat beroep open bij de 
bestuursrechterr (art. 33a Vw). 

Voorr de toelating van buitenlandse werknemers is de norm 'wezenlijk Nederlands 
belang'' nog steeds relevant ondanks dat voor de toelating van buitenlandse werknemers 
wordtt getoetst aan het criterium prioriteitgenietend aanbod. In de memorie van toelichting 
opp de Wav wordt nog steeds melding gemaakt van het wezenlijk Nederlands belang als 
beleidsuitgangspunt.. Bovendien wordt in art. 8 lid 1 sub e Wav gesteld dat bepaalde 
werkzaamhedenn (zoals prostitutie) kan worden uitgesloten van de verlening van een 
tewerkstellingsvergunningg op grond van een AMvB. Ook hier speelt het wezenlijk 
Nederlandss belang een belangrijke rol. 

Ikk zal beschrijven hoe het beleidsmatige en sedert jaar en dag gebezigde 'wezenlijk 
Nederlandss belang' voor de toelating van buitenlandse werknemers als het ware is 
'vertaald'' in het wettelijke criterium 'prioriteitgenietend aanbod'. 

d.d. Prioriteitgenietend aanbod 
Hett 'prioriteitgenietend aanbod' speelt een belangrijke rol in de toelating van buitenlandse 
werknemerss in die zin dat een vreemdeling van buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER)) slechts in Nederland arbeid in loondienst mag gaan verrichten als zijn werkgever 
beschiktt over een tewerkstellingsvergunning. Deze tewerkstellingsvergunning wordt 
geweigerdd indien binnen de EER 'prioriteitgenietend aanbod' aanwezig is. 
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'Prioriteitgenietendd aanbod' zijn grofweg de EER-onderdanen die in de openstaande 
vacaturee zouden kunnen voorzien en voorrang krijgen. 

Dee Arbeidsvoorziening (Ministerie van SZW) verleent deze 
tewerkstellingsvergunningg en wel aan de werkgever van de vreemdeling. In beginsel 
betreftt dit een bevoegdheid van de Minister van SZW. Doorgaans wordt daarna de 
verblijfsvergunningg bijna standaard verleend aan de vreemdeling zelf door de Minister 
vann Justitie. Dit is slechts anders indien op andere justitiële gronden de 
verblijfsvergunningg alsnog wordt geweigerd, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling 
ongewenstt is verklaard of niet beschikt over voldoende middelen van bestaan. De 
tewerkstellingsvergunningg wordt dan door Arbeidsvoorziening ingetrokken. Weigering 
vann de tewerkstellingsvergunning door de Arbeidsvoorziening leidt overigens niet in alle 
gevallenn tot een weigering van een verblijfsvergunning. Verblijf kan immers ook om 
anderee redenen dan voortvloeiende uit de Wav worden toegestaan. 

e.e. Overdekt toelating buitenlandse werknemers en zelfstandigen 
Dee regeling omtrent de toelating van buitenlandse werknemers en zelfstandigen is als 
volgtt in een schema samen te vatten: 

1.. Buitenlandse werknemers: 

vereiste e 
vergunning: : 

twv v 

vtv v 

wettelijke e 
grondslag: : 

Wav v 

Vw w 

verleendd door: 

Ministerr van 
Socialee Zaken 
enn Werk-
gelegenheid d 

Ministerr van 
Justitie e 

verleendd aan: 

werkgever r 
vann de 
werknemer r 

werknemer r 

criteria: : 

Prioriteitgenietend d 
aanbodd (wezenlijk 
Nederlandss belang) 

justitiëlee gronden 

2.. Zelfstandigen: 

vereiste e 
vergunning: : 

vtv v 

wettelijke e 
grondslag: : 

Vw w 

verleendd door: 

Ministerr van 
Justitiee (advies: 
Ministerr van 
Economische e 
Zaken) ) 

verleendd aan: 

zelfstandige e 

criteria: : 

wezenlijk k 
Nederlandss belang 
enn justitiële 
gronden n 

f.f. Vraagstelling 
Dee normen 'wezenlijk Nederlands belang' en 'prioriteitgenietend aanbod' vormen het 
uitgangspuntt in het toelatingsbeleid aangaande buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 
Eenn studie naar de rol van genoemde termen in het toelatingsbeleid aangaande 
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buitenlandsee werknemers en zelfstandigen leidt tot de volgende vraagstelling: 

II  Welke algemene belangen had de Nederlandse wetgever voor ogen toen deze de 
toelatingg van buitenlandse werknemers en zelfstandigen in wetten regelde met het 
oogg op economische activiteiten? 

III  Hoe zijn deze algemene belangen uitgewerkt in het toelatingsbeleid aangaande 
buitenlandsee werknemers en zelfstandigen? 

II II  Op welke wijze toetst de Nederlandse rechter de afwijzing van toelating van een 
buitenlandsee werknemer of zelfstandige aan het algemeen belang (wezenlijk 
Nederlandss belang)? 

g.g. Aanpak 
InIn hoofdstuk één inventariseer ik de internationale verdragen waarbij Nederland 
verdragspartijj  is en die de toelating en het verblijf van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigenn in Nederland regelen. Krachtens genoemde verdragen heeft de Nederlandse 
overheidd geen bevoegdheid (meer) om de toelating van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigenn (uit de landen waarmee Nederland de desbetreffende verdragen heeft 
gesloten)) te toetsen aan het wezenlijk Nederlands belang. Het doel van dit hoofdstuk is 
duss niet alleen de weergave van het positieve recht omtrent de toelating van 
verdragrechtelijkk geprivilegieerde buitenlandse werknemers en zelfstandigen, maar is 
tevenss de weergave van de randvoorwaarden van het wezenlijk Nederlands belang als 
mogelijkk toetsingscriterium. 

Inn hoofdstuk twee beschrijf ik hoe de nationale wetgever in het verleden omging 
mett het belang (het wezenlijk Nederlands belang) van economische migratie in de 
totstandkomingg van wetten aangaande economische migratie. Ik geef een wetshistorisch 
overzichtt van de overwegingen, doelstellingen en (deel-)belangen zoals die in de 
parlementairee totstandkoming van zeven wetten naar voren zijn gekomen. Deze wetten 
zijn:: (a) de Vreemdelingenwet van 1849, (b) de oude Wet tot regeling van het verrichten 
vann arbeid door vreemdelingen van 1934, (c) de oude Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingenn 1964, (d) de huidige Vreemdelingenwet 1965, (e) de oude Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers 1979, (f) de huidige Wet arbeid vreemdelingen 1995, (g) de 
toekomstigee Vreemdelingenwet 2000. De bespreking van de parlementaire totstandkoming 
vann bovengenoemde wetten wordt voorafgegaan door een bespreking van de 
maatschappelijkee context waarin de desbetreffende wet tot stand kwam. Hierdoor wordt 
hethet positieve recht in zowel een rechtshistorische alswel een wetshistorische context 
geplaatstt zodat de wil van de wetgever als reactie op maatschappelijke en economische 
gebeurtenissenn duidelijk wordt. 

InIn hoofdstuk drie geef ik een overzicht van het huidig recht omtrent de toelating en 
hett verblijf van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Daar voor de toelating en het 
verblijff  van buitenlandse werknemers andere regels gelden dan voor buitenlandse 
zelfstandigen,, behandel ik beide categorieën afzonderlijk. Om praktische redenen behandel 
ikk allereerst de buitenlandse zelfstandigen en vervolgens de buitenlandse werknemers. Ik 
beschrijff  verder hoe de verlening van een tewerkstellingsvergunning conform de Wet 
arbeidd vreemdelingen (aan de werkgever) samenhangt met de verlening van de 
verblijfsvergunningg ex Vreemdelingenwet (aan de vreemdeling). Grofweg komt het beleid 
err op neer dat Justitie nog geen verblijfsvergunning aan de werknemer verleent zolang de 
werkgeverr nog geen tewerkstellingsvergunning van Arbeidsvoorziening heeft ontvangen. 

Hoofdstukk vier staat in het teken van de wijze waarop het algemeen belang van 
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artikell  11, vijfde lid Vreemdelingenwet zich ontwikkelde tot het wezenlijk Nederlands 
belangg als beleidsnorm voor de toelating van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 
Aann bod komen het algemeen restrictief toelatingsbeleid, de uitzonderingsposities op dit 
beleidd en de bevolkingspolitieke en economische doeleinden van het wezenlijk Nederlands 
belang.. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een belangrijke wettelijke norm door het 
bestuurr werd uitgewerkt in concrete criteria en hoe de rechter hieraan toetst. 

Dee rest van dit onderzoek staat in het teken van de bespreking van het recht dat 
geldtt met betrekking tot buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Het onderscheid 
tussenn beide categorieën is echter niet eenduidig. In hoofdstuk vijf wordt het onderscheid 
tussenn buitenlands werknemer en zelfstandige in verband met de toepasselijkheid van de 
Wett arbeid vreemdelingen behandeld. Zoals ik hierboven reeds aangaf hoeft slechts de 
werkgeverr van een buitenlands werknemer een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. 
Eveneenss komen schijnconstructies aan bod die worden gebezigd ter ontduiking van de 
tewerkstellingsvergunningsplicht. . 

Tenn aanzien van buitenlandse werknemers is de norm prioriteitgenietend aanbod 
eenn wettelijk uitgangspunt. Zie hiervoor hoofdstuk zes. De hoofdvragen die in dit 
hoofdstukk aan de orde komen, zijn: (a) Welke inspanningen dient de werkgever te 
verrichtenn om prioriteitgenietend aanbod te werven?; (b) Is prioriteitgenietend aanbod 
daadwerkelijkk inzetbaar?; (c) Beschikt het prioriteitgenietend aanbod wel over voldoende 
kwaliteiten?;; (d) Zijn er andere omstandigheden te noemen waardoor de werkgever de 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod bemoeilijkt? Tenslotte komt de vraag aan de orde 
wiee het laatste woord heeft als er verschil van opvatting bestaat tussen werkgever en de 
Arbeidsvoorziening.. In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van bovengenoemde aspecten 
onafhankelijkonafhankelijk van de soort arbeid. 

Inn hoofdstuk zeven komen (sommige van) deze vragen opnieuw aan bod, maar dan 
gedifferentieerdgedifferentieerd per arbeidssector. Ik heb voor zo'n 'algemeen versus bijzonder'-aanpak 
gekozenn omdat een zuiver 'algemene'-aanpak de heterogeniteit van 'de' arbeidsmarkt 
geweldd aandoet. De inspanningen die een werkgever moet getroosten voor de werving van 
eenn bloembollenpeller is niet gelijk aan die van een IT-er, lasser of OETC-leraar. De 
gewenstee eigenschappen van horecapersoneel verschilt wezenlijk van die van een 
hoogleraarr aan een universiteit en hetzelfde kan worden gezegd van de 'inzetbaarheid' van 
bijvoorbeeldd aspergeplukkers, dan wel directeur-aandeelhouders. 

Inn hoofdstuk acht beschrijf ik het toelatingsbeleid ten aanzien van zelfstandigen. 
Hett wezenlijk Nederlands belang vormt daarbij het uitgangspunt, terwijl adviseringsbeleid 
vann het Ministerie van Economische Zaken eveneens een belangrijke rol speelt: Zó 
belangrijkk zelfs dat de Minister van Justitie zich in veel gevallen geheel schikt naar het 
adviseringsbeleidd van het Ministerie van Economische Zaken. 

Mett betrekking tot specifieke categorieën van zelfstandigen vraagt de Minister van 
Justitiee ook nog advies bij andere ministeries dan Economische Zaken. Deze ministeries 
hebbenn eigen beleid ontwikkeld met betrekking tot deze specifieke categorieën van 
zelfstandigen.. Het gaat hier om zelfstandige kunstenaars, musici, artiesten, schrijvers en 
sporters.. Terwijl het Ministerie van Economische Zaken zich vooral richt op de 
bedrijfseconomischee aspecten van een aanvraag, richten de Ministeries van Onderwijs, 
Cultuurr en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich op het kunst-
respectievelijkk het sportbelang. Ik bespreek dit in hoofdstuk negen. 

Tenslottee kom ik in hoofdstuk tien met enige bevindingen. In de vorm van drie 
schema'ss verschaf ik criteria voor toetsing aan het wezenlijk Nederlands belang. Hierdoor 
kunnenn alle relevante overwegingen, belangen en belanghebbenden bij iedere beslissing 
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wordenn meegenomen. Er wordt een overzicht gegeven van het geldende restrictieve 
toelatingsbeleidd ten aanzien van de verschillende categorieën van buitenlandse werknemers 
enn zelfstandigen. De teneur van het tewerkstellingsvergunningsbeleid is dat het bestuur 
vasthoudtt aan een streng 'nee, tenzij'-regime, terwijl de rechter steeds vaker constateert 
datt geen prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is. Ik zal pleiten voor een 
beroepsgedifferentieerdee c.q. categoriale aanpak. Het toelatingsbeleid ten aanzien van 
zelfstandigenn (en bedrijven) blijkt alleen vragen op te werpen bij de innovativiteit. 
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1.. ECONOMISCHE MIGRATIE IN VERDRAGEN 

1.11 Inleiding 

Hett in Nederland geldende recht met betrekking tot de toelating, het verblijf en de uitzet-
tingg van vreemdelingen, is een gecompliceerde en verbrokkelde materie. Er gelden gede-
tailleerdee nationale regelingen en beleid, maar ook tal van verdragen die bij voorrang 
dienenn te worden toegepast. 

Hett Europees recht grijpt van alle supranationaalrechtelijke rechtsbronnen wellicht 
hett diepst in op de nationale rechtsorde. In 1964 heeft het Hof van Justitie bepaald dat 
'hett E.E.G.-Verdrag anders dan met gewone internationale verdragen het geval is, een 
eigenn rechtsorde in het leven heeft geroepen, die bij de inwerkingtreding van het Verdrag 
inn de rechtsorde der Lid-Staten is opgenomen en waarmee de nationale rechters rekening 
dienenn te houden'. Het Hof oordeelde 'dat, waar de Lid-Staten de rechten en plichten die 
uitt de Verdragsbepalingen voortvloeien aan de rechtsorde van de Gemeenschap hebben 
overgedragen,, dit impliceert dat hun soevereine rechten definitief zijn beperkt, zodat 
lateree eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften, die tegen het stelsel van de 
Gemeenschapp ingaan, iedere werking ontberen'.1 Nationaal recht (en dus ook nationaal 
beleid)) dat in strijd komt met gemeenschapsrecht, dient dus niet op grond van artikel 94 
Grondwett buiten toepassing te worden gelaten, maar op grond van het gemeenschapsrecht 
zelve. . 

Wegenss de vergaande consequenties die het gemeenschapsrecht op het nationale 
vreemdelingenrechtt heeft, komt dit allereerst aan bod. Daarbij wordt achtereenvolgens 
behandeldd wat de rechten van het vrije verkeer van werknemers, de verlening van 
dienstenn en de vestiging van ondernemingen inhouden voor EG-onderdanen. Voorts komt 
dee verhouding tussen de EG en andere regionale Unies aan de orde en bespreek ik de 
regelingg ten aanzien van (overzeese) gebiedsdelen met een speciaal regime. Ook de 
regelingg ten aanzien van derde landers wordt besproken. Het gaat hier om onderdanen van 
landenn die niet zijn aangesloten bij de EG. Daarna wordt aandacht besteed aan de 
verdragenn die in het kader van de gemeenschap met andere landen zijn gesloten. Tenslotte 
besluitt ik dit hoofdstuk met verdragen die buiten deze context zijn aangegaan. Het gaat 
hierr om de oude handelsverdragen, de overeenkomsten met Suriname, 
vestigingsverdragen,, verdragen met betrekking tot diplomatiek en consulair personeel, de 
Generall  Agreement on Trade in Services en het Europees Sociaal Handvest. Dit laatste is 
eenn voorbeeld van een mensenrechtenverdrag waarin tevens een bepaling aangaande eerste 
toelatingg van buitenlandse werknemers is opgenomen. 

1.22 Europese Unie 

a.a. Algemeen 
Dee huidige lidstaten zijn volgens artikel 299, eerste lid EEG-verdrag het Koninkrijk 
België,, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense 
Republiek,, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, 

HvJEGG 14 januari 1964, zaak 6-64 ('Flaminio Costa-E.N.E.L.'), Jur. 1964, p. 1255; AA 
1964/1965,, p. 155. 
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hett Groothertogdom Luxemburg, Het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek 
Oostenrijk,, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het 
Verenigdd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

Dee preambule van het 'Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap' van 
255 maart 1957 bevat de bewoordingen dat de Lid-Staten hebben besloten 'door 
gemeenschappelijkk optreden de economische en sociale vooruitgang van hun landen te 
verzekerenn en daartoe de barrières die Europa verdelen te verwijderen'. Deze overweging 
laatt maar weinig twijfel bestaan over het feit dat met het verdrag vergaande migratoire 
maatregelenn binnen de EU zijn beoogd. Andere bepalingen die in die richting wijzen, zijn 
dee preambulaire wens tot 'verwijdering van de bestaande hinderpalen' en de 'geleidelijke 
opheffingg der beperkingen in het internationale handelsverkeer'. 

Inn artikel 2 worden de vijf doelstellingen van de gemeenschap opgesomd, waarbij 
dee consequenties van toelating van gemeenschapsonderdanen in de overige lidstaten niet 
zijnn geregeld. De migratierechten die het Verdrag vestigt worden niet genoemd in de 
doelstellingenn van artikel 2, maar zijn veeleer een uitwerking van de wens tot de vestiging 
vann de gemeenschap. Dit staat in artikel 3 van het Verdrag: 

Tenn einde de in artikel 1 genoemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden 
vann de Gemeenschap [...] c. een interne markt gekenmerkt door de afschaffing 
tussenn de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, 
personen,, diensten en kapitaal. 

Hett Verdrag regelt zelf overigens wel de toelating en het verblijf van onderdanen van 
landenn die bij de EU zijn aangesloten. Het positiveert namelijk de toelating en het verblijf 
vann werknemers (art. 39-42 EG-Verdrag), de vrije vestiging van ondernemers (art. 43-48 
EG-Verdrag)) en het vrij verkeer van dienstverleners (art. 49-55 EG-Verdrag). Voorts zijn 
err verordeningen op dit punt. 

b.b. Vrij  verkeer van werknemers 
Hett recht van vrij verkeer van werknemers houdt volgens artikel 39, derde lid EG-
Verdragg 'behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en 
volksgezondheidd gerechtvaardigde beperkingen het recht in om, a. in te gaan op een 
feitelijkk aanbod tot tewerkstelling, b. zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het 
grondgebiedd der Lid-Staten, c. in een der Lid-Staten te verblijven ten einde daar een 
beroepp uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke bestuursrechtelijke bepalingen welke 
voorr de tewerkstelling van nationale werknemers gelden, d. op het grondgebied van een 
Lid-Staatt verblijf te houden, na er een betrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de 
voorwaardenn die zullen worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen 
uitt voerings verordeningen'. 

Dee belangrijkste uitvoeringsverordening is EG-verordening 1612/68. De 
hoofdregell  van deze verordening is neergelegd in art. 1, eerste lid: 

Iederee onderdaan van een Lid-Staat, ongeacht zijn woonplaats, heeft het recht, op 
hethet grondgebied van een andere Lid-Staat arbeid in loondienst te aanvaarden en te 
verrichten,, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de 
tewerkstellingg van de nationale werknemers van deze Staat regelen. 

Err geldt verder: 'Op het gebied van een andere Lid-Staat geniet hij met name dezelfde 
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voorrangg ten aanzien van het aanvaarden van arbeid in loondienst als de onderdanen van 
dezee Staat' (art. 1, tweede lid). Laatstgenoemde bepaling is van groot belang voor de 
toepassingg van de nog te bespreken Wet arbeid vreemdelingen. Zowel Nederlanders als 
overigee EU-onderdanen behoren tot dit prioriteitgenietend aanbod. 

Werknemerss dienen te voldoen aan de eis van reële en daadwerkelijke arbeid.2 

Overr de vraag wanneer hiervan sprake is, bestaat een uitgebreide jurisprudentie van het 
Europesee Hof.3 In nationaal beleid is toelating en verblijf van werknemers die onderdaan 
zijnn van landen die zijn aangesloten bij de EG, geregeld in Vc. 1994 B4/3 ('economisch 
actieven')) en Bi l ('werknemers'). In het algemeen wordt in die bepalingen geconstateerd 
datt de Vreemdelingenwet c.q. Wet arbeid vreemdelingen niet van toepassing is, wordt de 
inhoudd van de van toepassing zijnde EG-verordeningen en jurisprudentie van het Hof 
weergegevenn of worden nationaal-bestuursrechtelijke formaliteiten en procedures 
beschreven. . 

c.c. Het recht van vestiging 
Hett recht van vestiging betreft 'de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst 
enn de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en 
mett name van vennootschappen' (art. 43 EG-Verdrag). Onder vennootschappen worden 
volgenss art. 48 verstaan 'maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de 
coöperatievee verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige 
rechtspersonenn naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen 
welkee geen winst beogen'. Dit recht van vestiging is niet van toepassing op 'de 
werkzaamhedenn ter uitoefening van het openbaar gezag in deze Staat'. 

Hett recht van vestiging impliceert vrije toegang en verblijf voor onderdanen van 
dee lidstaten 'tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan 
alsmedee de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 
vennootschappen'' (art. 43 EG-Verdrag). In 1990 oordeelde het Hof van Justitie in een 
zaakk dat een in een lidstaat gevestigde onderneming die in een andere Lid-Staat diensten 
gaatt verrichten, zich voor de duur van het betrokken werk kan verplaatsen met haar eigen 
personeel,, zelfs als dit onderdanen van derde landen zijn. Het Hof stelde: 

Inn een dergelijk geval kunnen de autoriteiten van de Lid-Staat op welks 
grondgebiedd het werk moet worden uitgevoerd, de dienstverrichter geen 
voorwaardenn stellen met betrekking tot het ter plaatse aanwerven van arbeiders of 
hett verkrijgen van een werkvergunning [...].4 

EG-zelfstandigenn worden in nationaal beleid besproken in Vc. 1994, BI2/1, B12/5 en 
B3/3.3.3.. In Vc. 1994 BI2/5 wordt ten slotte nog vermeld dat voor EG-onderdanen 'de 
vergunningg tot verblijf wordt verleend onder de beperking 'het verrichten van 

22 HvJEG 23 maart 1982 zaak 53/81 ('Levin') Jur. 1982, p. 1035. 
33 Zie onder andere: HvJEG 23 maart 1982, zaak 53/81 ('Levin') Jur. 1982, p. 1035; SEW 1983/574; 

HvJEGG 31 maart 1989, zaak 344/87 ('Bettray') Jur. 1989, p. 1621; RV 1989/89; HvJEG 5 oktober 
1988,, zaak 196/87 ('Steyman'), Jur. 1988, p. 6159; RV 1988/91, m.n.v. G. Caarls; HvJEG 3 juni 
1986,, zaak 139/85 ('Kempf), Jur. 1986, p. 1741; RV 1986/86, m.n.v. A.H.J. Swart; ARRvS 23 
aprill  1985, RV 1985/101, m.n.v. G. Caarls. 

44 HvJEG 27 maart 1990, zaak C-l 13/89, ('Rush Portuguesa Lda v Office national d'immigration'), 
Jur.Jur. 1990, p. 1417; RV 1990/89, m.n.v. G. Caarls. 
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werkzaamhedenn als zelfstandige [...] (aanduiding van het beroep of bedrijf)'. Het 
verrichtenn van andere arbeid is eveneens vrij toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is 
hiervoorr niet vereist.' 

InIn Vc. 1994 B4/3.3.3 wordt aangegeven dat 'zelfstandigen dienen aan te tonen dat 
zijj  voor het verrichten van werkzaamheden anders dan in loondienst naar Nederland zijn 
gekomen,, bijvoorbeeld aan de hand van een inschrijving in het handelsregister van de 
Kamerr van Koophandel'. En verder: 'Zij moeten eveneens aantonen, dat er sprake is van 
reëlee en daadwerkelijke arbeid. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een balans, een 
winst-- en verliesrekening en maandelijkse opgaven van bedrijfsresultaten en als dit nog 
niett aanwezig is aan de hand van een verklaring of prognose, opgesteld door een 
accountantt of een financieel adviseur.' Ter uitleg van het begrip 'reële en daadwerkelijke 
arbeid'' wordt verwezen naar de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van 24 maart 
1983.5 5 

d.d. Diensten 
Hett vrij verkeer van dienstverleners zal in de praktijk veelal een verblijf van korter dan 
driee maanden betreffen. Men moet bijvoorbeeld denken aan het geval dat een Brits 
zakenmann enkele dagen in Nederland verblijft om contractsonderhandelingen te voeren. 
Formeell  voldoet het onderdeel dienstverlening niet aan de randvoorwaarden van 'beoogd 
(intentioneel)) verblijf van drie maanden of langer' (conform de inleiding tot het 
onderzoek).. Het wordt hier om de volgende reden toch behandeld. Er kan zich de situatie 
voordoenn dat een bedrijf in een land aanvankelijk slechts diensten verricht voor een 
beperktee tijd maar uiteindelijk zich (definitief) in een land vestigt. Deze vorm van 
'eventueell  toekomstige vestiging' is niet scherp te scheiden van de 'echte' vestiging die 
vanaff  de eerste activiteiten op een verblijf van een meer blijvend karakter is gericht. 

Hett vrije verkeer van dienstverleners betreft 'de dienstverrichtingen welke 
gewoonlijkk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrije 
verkeerr van goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van 
toepassingg zijn' (art. 50 EG-Verdrag). De diensten omvatten met name werkzaamheden: 
a.. van industriële aard, b. van commerciële aard, c. van het ambacht en d. van vrije 
beroepenn (art. 50 EG-Verdrag). Deze beschrijving komt ook voor in het verder nog te 
besprekenn EER-verdrag en een aantal Associatieverdragen die in het kader van de EG zijn 
geslotenn met landen als Polen. 

Watt dit vrije verkeer van dienstverleners inhoudt, is aan het eind van artikel 50 
vastgelegd:: 'Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van 
vestiging,, kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk 
uitoefenenn in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als die 
welkee dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt'. Er bestaan specifieke bepalingen met 
betrekkingg tot 'diensten op het gebied van het vervoer' (art. 51, eerste lid juncto 74-84 
EG-Verdrag)) en 'door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten waarmede 
kapitaalverplaatsingenn gepaard gaan' (art. 51, tweede lid juncto 56-60 EG-Verdrag). 

Inn Vc. 1994 wordt een korte bepaling gewijd aan 'dienstenverleners' (B4/3.3.4). Er wordt 
verwezenn naar EG-Richtlijn 73/148 door te stellen dat onder 'dienstenverleners [...] wordt 
verstaan:: zij die in Nederland (in het algemeen voor bepaalde duur) diensten verlenen 

ARRvSS 24 maart 1983, RV 1983/52, m.n.v. G. Caarls. 
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[...]]  en daartoe, in tegenstelling tot werknemers en zelfstandigen, hun hoofdverblijf 
behoudenn in een andere lidstaat.' En verder: 'Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
technicuss die een machine komt installeren, een advocaat die desgevraagd een advies 
komtt uitbrengen of een gemeenschapsonderdaan die in Nederland een advocaat of 
specialistt komt consulteren. Dienstenverleners [...] dienen aan te tonen dat zij voor het 
verlenenn of ontvangen van diensten naar Nederland zijn gekomen.' Het zal duidelijk zijn 
datt onder het kopje 'diensten' een haast onbeperkt aantal economische activiteiten 
geschaardd kunnen worden. 

e.e. Verhouding tussen de EG en andere regionale unies 
Uitt andere verdragen betreffende economische unies kunnen soortgelijke migratierechten 
voortvloeien.. In het EG-verdrag is bepaald dat het verdrag 'geen beletsel [vormt] voor het 
bestaann en de voltooiing van regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen 
België,, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies 
niett bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag' (artikel 306 EG-verdrag). 

Hetzelfdee geldt voor oudere overeenkomsten tussen lidstaten onderling en/of 
ouderee overeenkomsten tussen lidstaten en derde staten. Zie artikel 307 EG-verdrag: 'De 
rechtenn en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten vóór 1 januari 1958 of, voor 
dee toetredende staten, vóór de datum van hun toetreding gesloten tussen een of meer Lid-
statenn enerzijds en een of meer derde Staten anderzijds, worden door de bepalingen van 
ditt Verdrag niet aangetast.' En verder: 'Voor zover deze overeenkomsten niet verenigbaar 
zijnn met dit Verdrag maken de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten gebruik van alle 
passendee middelen om de vastgestelde onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig 
verlenenn de Lid-Staten elkaar bijstand ten einde dat doel te bereiken en volgen in 
voorkomendee gevallen een gemeenschappelijke gedragslijn. Bij de toepassing van de 
overeenkomsten,, bedoeld in de eerste alinea's, houden de lidstaten rekening met het feit 
datt de voordelen door elke Lid-Staat in dit Verdrag toegestaan, een wezenlijk bestanddeel 
uitmakenn van de totstandkoming van de Gemeenschap en dientengevolge onverbrekelijk 
verbondenn zijn met de oprichting van gemeenschappelijke instellingen, met het toekennen 
vann bevoegdheden aan die instellingen en met het verlenen van dezelfde voordelen door 
dee overige Lid-Staten'. 

Menn denke in het laatste geval aan enerzijds de Common Travel Area tussen het 
Verenigdd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Man en de 
Kanaaleilandenn en anderzijds aan de Noordse Gemeenschap (Nordisk Rad) tussen 
Denemarken,, Zweden, Finland, Noorwegen en IJsland. De Common Travel Area en de 
Noordsee Gemeenschap behandel ik hier niet omdat Nederland geen partij vormde in die 
unies.. De Benelux behandel ik verderop in dit hoofdstuk. 

Verderr is van belang te wijzen op het feit dat de oude handels- en 
vestigingsverdragenn met Duitsland, Zwitserland, Polen en Oostenrijk nog steeds geldend 
rechtt bevatten. Zie hiervoor paragraaf 1.11 tot en met 1.14. 

f.f. Gebiedsdelen binnen de lidstaten met een speciaal regime 
Dee meeste lidstaten hebben voorbehouden gemaakt op de toepasselijkheid van het EG-
verdragg met betrekking tot het vrij verkeer van personen in bepaalde (autonome) regio's, 
overzeesee gebiedsdelen, dominions, etcetera. Voor de vraag of een Groenlandse 
zelfstandigee bijvoorbeeld in Nederland arbeid kan verrichten, dient het EG-Verdrag en 
bijlagenn te worden geraadpleegd. 

Hett Europese Hof van de EG heeft bepaald dat lidstaten zelf mogen uitmaken wie 
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vann hun eigen onderdanen onder de werking van het EG-verdrag vallen.6 Met betrekking 
tott (overzeese) gebiedsdelen van EG-lidstaten zijn uiteindelijk vier situaties mogelijk: (1) 
hethet gebiedsdeel valt volledig buiten de EG7; (2) het gebiedsdeel valt volledig binnen de 
EG88 en (3) met betrekking tot het gebiedsdeel geldt het regime voor Landen en Gebieden 
Overzeee (LGO's)9 of (4) er zijn speciale verdragen gesloten tussen de EG en het 
desbetreffendee overzeese gebiedsdeel10. 

Hett regime voor Landen en Gebieden Overzee (LGO's) is geregeld in de artikelen 
3,, sub s juncto 182-188 (vierde deel) EG-verdrag. Eerstgenoemd artikel zegt dat 'ten 
eindee de in artikel 2 genoemde doelstellingen (zie boven) te bereiken, [...] het optreden 
vann de Gemeenschap' omvat [...] de associatie van landen en gebieden overzee, ten einde 
hethet handelsverkeer uit te breiden en in gezamenlijke inspanning de economische en sociale 
ontwikkelingg te bevorderen'. In de preambule staat min of meer waarom: 'Wensende, de 
verbondenheidd van Europa met de landen overzee te bevestigen'. Voor de LGO's is deze 
doelstellingg verder uitgewerkt in artikel 183 EG-Verdrag in vijf sub-doelstellingen. De 
doelstellingg van punt 5 luidt: 'In de betrekkingen tussen de Lid-Staten en de landen en 
gebiedenn wordt het recht van vestiging van de onderdanen en rechtspersonen op voet van 
non-discriminatiee geregeld [...]'. Artikel 186 EG-Verdrag is het aanknopingspunt voor de 
migratoiree regeling van 'de associatie van de landen en gebieden overzee': 'Behoudens de 
bepalingenn betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, 
zall  het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de Lid-Staten en 
vann de werknemers uit de Lid-Staten binnen de landen en gebieden worden geregeld door 
laterr te sluiten overeenkomsten, waarvoor eenstemmigheid van de Lid-Staten is vereist'. 

g.g. Derde landers 
Derdee landers zijn, voor zover hier relevant, al diegenen die in de EU verblijven of 
willenn verblijven en die geen aanspraak kunnen maken op de nationaliteit van één van de 
landenn die bij de Unie zijn aangesloten. Met betrekking tot derde landers is een resolutie 
uitgevaardigdd en is een voorstel voor een akte van de Raad in de maak.11 Genoemde 

66 HvJEG 7 juli 1992, zaak C-369/90 ('Micheletti'), Jur. 1992, p. 4239; RV 1992/93, m.n.v. R. 
Fernhout. . 

77 De eerste categorie is van toepassing op de Deense Faeröer (art. 299, zesde lid, sub a EG-
Verdrag),, de Finse Al and-eilanden (art. 299, vijfde lid EG-verdrag), en de zones van Cyprus die 
onderr de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen 
(art.. 299, zesde lid EG-Verdrag). 

88 Voorbeelden van de tweede categorie zijn de Franse overzeese departementen Frans Guyana, 
Guadeloupe,, Martinique en La Reunion, daarnaast de Portugese Azoren en Madeira en de Spaanse 
Canarischee Eilanden. Zie artikel 299, tweede lid EG-verdrag. 

99 Voorbeelden van de derde categorie zijn de Franse overzeese gebieden en de territoriale 
gemeenschappenn (zoals Frans-Polynesië), de Nederlandse Antillen en Aruba, de Britse landen en 
gebiedenn overzee (zoals de Falklandeilanden). Zie art. 182-188 EG-verdrag en het Besluit van de 
Raadd van 25 juli 1991 PbEG 1 263/1, betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee 
mett de Europese Economische Gemeenschap (91/482/EEG), bijlage I. Voor Groenland is in art. 
1888 EG-verdrag bepaald dat het LGO-regime van toepassing is behoudens de voor Groenland 
geldendee bijzondere bepalingen omschreven in een Protocol. 

100 De laatste categorie kan worden geïllustreerd met de Britse Kanaaleilanden en Isle of Man. 
111 Dit zijn respectievelijk: Resolutie van de Raad van 4 maart 1996 betreffende de status van 

onderdanenn van derde landen die langdurig op het grondgebied van de Lid-Staten verblijven, Pb. 
C80/1,, 18.3.96. En: Voorstel voor een akte van de Raad tot vaststelling van een overeenkomst 
betreffendee de regels voor de toelating van onderdanen van derde landen tot de lidstaten en de 
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resolutiee heeft als onderwerp het verwerven van meer permanente verblijfsvergunningen 
doorr 'onderdanen van derde landen die langdurig op het grondgebied van de Lid-Staten 
verblijven'' (oftewel 'langdurig ingezetenen'). Het Voorstel voor een Akte van de Raad 
beoogtt in artikel 33 eveneens het recht op een verblijfsvergunning aan 'duurzaam 
gevestigdee onderdanen van derde landen' te regelen. Het genoemde voorstel bevat 
bovendienn een regeling omtrent eerste toelating van derde landers. Artikel 7, eerste lid 
vann het Voorstel van de Raad spreekt van de toelating met het oog op arbeid in 
loondienst:: 'Toelating van een onderdaan van een derde land tot het grondgebied van een 
lidstaatt met het oog op arbeid in loondienst kan worden toegestaan wanneer er sprake is 
vann een in de lidstaat gedaan arbeidsaanbod.' Deze bepaling verschaft de lidstaten de 
mogelijkheidd om buitenlandse werknemers toe te laten volgens hun nationale regelingen, 
zoalss in Nederland de Wav. 

Artikell  12 van het Voorstel van de Raad regelt voor de toelating met het oog op 
uitoefeningg van een beroepsactiviteit als zelfstandige het volgende: 'Toelating tot het 
grondgebiedd van een lidstaat van een onderdaan van een derde land die zich wenst te 
vestigenn om een zelfstandige activiteit uit te oefenenen, kan worden toegestaan indien de 
volgendee voorwaarden zijn vervuld en mits de betrokkene de regels voor de uitoefening 
vann deze activiteit in acht neemt: a) [...]; b) de activiteiten van degene die is toegelaten 
moetenn binnen de geldigheidstermijn van zijn eerste verblijfsvergunning op de 
werkgelegenheidd van de lidstaat waar hij verblijft, een positief effect hebben.' 

Hett is de vraag hoe vage formuleringen als 'een in de lidstaat gedaan 
arbeidsaanbod'' en 'positief effect' zullen worden uitgewerkt. Het is te verwachten dat 
genoemdee frasen niet duidelijker aanknopingspunten zullen zijn dan het begrip wezenlijk 
Nederlandss belang in nationaal beleid. Mogelijkerwijs zal de feitelijke beoordeling van 
'hett positief effect' wellicht voor een groot deel een nationale aangelegenheid blijven, 
ondankss dat het Hof van Justitie het laatste woord inzake de rechtsvragen heeft. De vraag 
iss of de in het voorgestelde artikel 7 opgenomen bepaling een wezenlijke verandering zal 
veroorzakenn in Nederland. 

1.33 De Benelux 

a.a. Algemeen 
Dee bepalingen van het EG-verdrag vormen conform artikel 306 EG-verdrag 'geen beletsel 
voorr het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen [...] België, Luxemburg 
enn Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door 
toepassingg van dit verdrag' [= EG-Verdrag]. Woorden van gelijke strekking werden ook 
opgenomenn in de preambule van het 'Verdrag tot instelling van de Benelux Economische 
Unie',, of kortweg het Unieverdrag, dat op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage werd 
gesloten.12 2 

Dee samenwerking tussen de landen België, Nederland en Luxemburg kent op het 
gebiedd van de handel een tamelijk lange voorgeschiedenis. Terwijl in 1932 reeds een 
verdragg werd gesloten die de bestaande handelsbelemmeringen tussen genoemde landen 
moestt verminderen, dan wel moest opheffen, werden tijdens en na de Tweede 

ontwerpovereenkomstt betreffende de regels voor de toelating van onderdanen van derde landen tot 
dee lidstaten van de Europese Unie, Com(97)0387 - C4 - 0681/97 - 97/0227(CNS); Pb. C337/9; 
7.11.97. . 

122 Trb. 1958/18. 
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Wereldoorlogg nieuwe en soortgelijke verdragen gesloten. Een voorbeeld was de 
Douaneovereenkomstt van 1944.13 Met de sluiting van het zogenaamde Unieverdrag en 
hethet Arbeidsverdrag werd tevens het vrije verkeer van personen geregeld. Laatstgenoemde 
verdragenn wil ik thans bespreken. 

Inn de preambule van het Unieverdrag werd onder meer overwogen dat de drie 
participerendee landen België, Nederland en Luxemburg, 'Vast besloten [waren] de 
economischee banden tussen Hunne landen nauwer aan te halen door een vrij verkeer van 
personen,, goederen, kapitaal en diensten tot stand te brengen'. Deze overweging werd 
haastt letterlijk herhaald in artikel 1 van deel 1 'beginselen': 'Tussen het Koninkrijk 
België,, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden wordt een 
Economischee Unie ingesteld, welke een vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en 
dienstenn omvat'. 

Hett bovenstaande impliceert volgens artikel 2, tweede lid Unieverdrag dat de 
onderdanenn van de verdragsluitende partijen 'er de behandeling [genieten] welke voor de 
eigenn onderdanen geldt voor wat betreft: a) bewegingsvrijheid, verblijf en vestiging; b) 
uitoefeningg van economische en beroepswerkzaamheden, met inbegrip van de verlening 
vann diensten'. Genoemde rechten kunnen echter worden onderworpen aan beperkingen 
'opp grond van overwegingen die verband houden met de openbare orde, de openbare 
veiligheid,, de volksgezondheid of de goede zeden' (art. 55 Unieverdrag). 

Eenn en ander is nader uitgewerkt in de 'Overeenkomst inzake tenuitvoerlegging 
vann de artikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische 
Unie'' van 19 september I960.14 Hierin werd het recht van de onderdanen van de drie 
landenn om zich in een Verdragstaat te vestigen, beperkt door de voorwaarde dat zij 'over 
voldoendee middelen van bestaan beschikken en van goed zedelijk gedrag zijn' (art. 2 
Overeenkomst).. Eveneens wordt de 'openbare orde'-clausule herhaald in artikel 4 
Overeenkomst.. Opvallend is dat, in tegenstelling tot art. 55 Unieverdrag, hierin de 
'openbaree veiligheid' niet meer voorkomt. Het niet beschikken over voldoende middelen 
vann bestaan mag daarbij niet worden beschouwd als 'gevaar voor de openbare orde'. Na 
verblijff  van drie jaar zou verwijdering van een onderdaan van een andere verdragstaat nog 
slechtss mogelijk zijn in het geval 'zij gevaar opleveren voor de nationale veiligheid, of 
indienn zij, bij gewijsde veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf, een bedreiging 
vormenn voor de gemeenschap van dat land' (artikel 5 Overeenkomst). 

OpOp een aantal punten genieten Benelux-onderdanen bij de toelating, het verblijf en 
dee uitzetting voordelen ten opzicht van de overige gemeenschapsonderdanen. Een eerste 
verschill  is dat aan Benelux-onderdanen tijdens de vrije termijn het niet beschikken over 
voldoendee middelen van bestaan niet wordt tegengeworpen.15 Een tweede verschil is dat 
hethet lijden aan 'een van de ziekten of gebreken' opgenomen in een bijlage van het 
Vreemdelingenbesluitt niet kan leiden tot de weigering tot Nederland.16 In de derde plaats 
kunnenn Benelux-onderdanen direct een vestigingsvergunning verwerven.17 Met Kuijer en 
Steenbergenn kan er op worden gewezen18 dat na de inwerkingtreding van richtlijnen voor 
economischh niet-actieven de verschillen tussen Belgen en Luxemburgers enerzijds en EG-

Stb.Stb. E 76/1944. 
Trb.Trb. 1960/135. 
Art.. 91, eerste lid onder c Vb; Vc. 1994 B4/8.3. 
Art.. 91, tweede lid resp. art 97, tweede lid Vb, Vc. 1994 B4/2.4; B4 8.2. 
Art.. 99, eerste lid Vb; Vc. 1994 B4/8.3. 
Kuijer,, A. & J.D.M. Steenbergen (1999) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 130. 
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onderdanenn anderzijds nog maar erg klein zullen zijn.19 

b.b. Werknemers 
Hett vrij verkeer van werknemers is geregeld in het Arbeidsverdrag dat op 7 juni 1956 te 
's-Gravenhagee werd afgesloten.20 In de preambule werd overwogen dat de staatshoofden 
vann de drie landen 'in gelijke mate bezield [waren] door de wens, te streven naar een 
gemeenschappelijkee arbeidsmarkt voor Hun onderdanen; [...]; met het doel, op het 
grondgebiedd der drie landen het vrije verkeer van arbeidskrachten en de volledige 
tewerkstellingg te bevorderen'. 

Onderr werknemers wordt in dit verdrag verstaan: 'onderdanen van de Hoge 
Verdragsluitendee Partijen, die bij een particuliere werkgever arbeid in loondienst 
verrichten'.. Hierbij worden 'leerlingen en stagiaires' met werknemers gelijkgesteld (art. 1 
Arbeidsverdrag). . 

InIn artikel 2 Arbeidsverdrag is de hoofdregel van het verdrag opgenomen: 
'Ongeacht'Ongeacht de stand van de arbeidsmarkt in het land van de Partij, welke ontvangt en 
zonderr dat een arbeidskaart of arbeidsvergunning, waaraan eigen onderdanen niet zijn 
onderworpen,, nodig zal zijn, is het aan alle onderdanen van een der Hoge 
Verdragsluitendee Partijen toegestaan op voet van gelijkheid alle arbeid bij een particuliere 
werkgeverr op het grondgebied van een der andere Hoge Verdragsluitende Partijen aan te 
biedenn of te aanvaarden'. Hiermee is de verplichting voor onderdanen van landen van de 
Beneluxx om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen, niet meer van toepassing. 

c.c. Zelfstandige beroepen en vennootschappen 
Dee Verdragsluitende Partijen zijn volgens het Unieverdrag verder bevoegd 'de uitoefening 
vann de volgende economische en beroepswerkzaamheden aan haar eigen onderdanen voor 
tee behouden: a) de openbare functie, ambten of betrekkingen, met inbegrip van de ambten 
vann notaris, procureur en deurwaarder; b) het beroep van advocaat; c) de uitoefening van 
dee geneeskunde en van de daarmee verband houdende beroepen in het Groothertogdom 
Luxemburg;; d) de visserij in de binnenwateren, het loodswezen en de interne diensten van 
dee havens' (art. 61, eerste lid Unieverdrag). Met betrekking tot het beroep van advocaat 
wordenn met bovengenoemd artikellid geen wijzigingen aangebracht in de nationale 
bepalingenn met betrekking tot de diploma's welke voor het uitoefenen van dat beroep 
wordenn vereist (art. 61, tweede lid Unieverdrag). 

Inn het Unieverdrag is verder een aantal artikelen opgenomen die de vestiging van 
vennootschappenn regelen. Hierin staat onder meer dat de werkzaamheden van 
bijvoorbeeldd een Belgische vennootschap is onderworpen aan het Nederlandse recht indien 
dee vennootschap zich in laatstgenoemd land vestigt, hetzij rechtstreeks hetzij door 
tussenkomstt van filialen of agentschappen (art. 58, eerste lid Unieverdrag). 

Inn deze context wordt onder vennootschappen verstaan: 'vennootschappen van 
burgerlijkk en handelsrecht met inbegrip van coöperatieve verenigingen en andere 
privaatrechtelijkee rechtspersonen' (art. 58, vierde lid Unieverdrag). Privaatrechtelijke 
rechtspersonenn wier doel niet op winst is gericht, worden slechts als vennootschap in de 
zinn van genoemd artikel beschouwd in het geval hun werkzaamheden plaatsvinden 'op het 
gebiedd van het bankwezen, verzekeringen, spaarkassen en bouwkassen'. In laatstgenoemd 

199 Richtlijn van de Raad 90/365, Pb. L 180. 
200 Stb. 1960/247; Trb. 1956/98. 
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artikellidd wordt tenslotte nog gesteld dat de 'Luxemburgse landbouwverenigingen' ook als 
vennootschappenn worden beschouwd, voor zover daar enige onduidelijkheid over mocht 
bestaan. . 

1.44 Europese Economische Ruimte 

Dee Europese Economische Ruimte21 werd gevestigd door het van kracht worden van het 
verdragg tussen de Gemeenschap, de individuele lidstaten en een aantal landen van de EVA 
(EFTA)) die (nog) niet zijn aangesloten bij de EU, namelijk Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein.222 Het EER-regime trad in werking op 1 januari 1994. Zwitserland zou 
aanvankelijkk ook in het verdrag participeren, maar trok zich op het allerlaatste moment 
vann de onderhandelingen terug wegens een afwijzend referendum. Voor Noorwegen werd 
eenn uitzonderingspositie geregeld voor Bouveteiland, Spitsbergen en de 
Svalbardeilanden23.. Voor Liechtenstein trad het op 1 mei 1995 pas in werking.24 De 
Republiekk Oostenrijk, het koninkrijk Zweden en de Republiek Finland maakten 
aanvankelijkk ook deel uit van de EER, maar zijn thans in de EU opgegaan. 

Inn de preambule van het verdrag is onder meer het volgende overwogen: '[...] 
VastbeslotenVastbesloten op basis van de beginselen van de markteconomie bij te dragen aan de 
mondialee vrijmaking van de handel en internationale samenwerking op handelsgebied, met 
namee in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende 
Tarievenn en Handel en de Overeenkomst betreffende de Organisatie voor Economische 
Samenwerkingg en Ontwikkeling; [...] Vastbesloten te voorzien in een zo volledig 
mogelijkee verwezenlijking van het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en 
kapitaall  in de gehele Europese Economische Ruimte [...]; Verlangende de [...] 
verbeteringg van haar internationale concurrentiepositie te verwezenlijken; [...]'. Deze 
aspectenn zijn terug te vinden in het EG-verdrag, weliswaar in andere bewoordingen en in 
eenn andere volgorde. Dit is op zich niet zo vreemd nu in de preambule van het EER-
verdragg is opgenomen dat 'hoge prioriteit wordt toegekend aan de bevoorrechte relatie 
tussenn de Europese Gemeenschap, haar Lid-Staten en de EVA-Staten'. 

Conformm artikel 1 is 'het doel van deze Associatieovereenkomst [...] de 
bevorderingg van een gestadige en evenwichtige versterking van de handel en de 
economischee betrekkingen tussen de overeenkomstsluitende partijen onder gelijke 
mededingingsvoorwaardenn en met inachtneming van dezelfde voorschriften met het oog 
opp de totstandbrenging van een homogene Europese Economische Ruimte [...]'. Er 
ontbrekenn in het EER-verdrag echter onderdelen zoals het bereiken van 'een hoog niveau 
vann werkgelegenheid', 'een duurzame en niet-inflatoire groei', 'convergentie van 
economischee prestaties' en de instelling van een monetaire unie, zoals dat wel in het EG-
verdragg is opgenomen. Zaken als mededingingsregels en samenwerking op het gebied van 
hett milieu, onderwijs en sociaal beleid staan in de uitwerking van de doelstelling van het 
EER-verdragg in artikel 2. 

Overeenkomstt betreffende de Europese Economische Ruimte, met Protocollen en Bijlagen, en 
Slotakte,, 2 mei 1992, Trb. 1992/132. 
Overeenkomstt betreffende de Europese Economische Ruimte, met Protocollen en Bijlagen, en 
Slotakte,, 2 mei 1992, Trb. 1992/132. 
Ziee Protocol 40 betreffende Svalbard, Trb. 1993/132. 
NBB Protocol 15 betreffende overgangsperioden voor het vrije verkeer van personen (Liechtenstein), 
S&JJ deel 157-IV, p. 181. 
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Hett EER-verdrag is dus grosso modo een kopie van het EG-verdrag en behelst 
eveneenss een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal (artikel 2, onder a 
t/mm d EER). In hoofdstuk 1 van deel 3 van het EER-Verdrag is het vrije verkeer van 
werknemerss en zelfstandigen geregeld (art. 28-30 EER-Verdrag), in hoofdstuk 2 de 
vestigingg (van ondernemers) (art. 31-35 EER-Verdrag) en in hoofdstuk 3 het vrij verkeer 
vann dienstverleners (art. 36-39 EER-Verdrag). 

Inn artikel 28 staat dat een vrij verkeer van werknemers tot stand wordt gebracht. 
Ditt houdt ondermeer in dat zij gerechtigd zijn zich 'vrij te verplaatsen binnen het 
grondgebiedd van de Lid-Staten van de EG en de EVA-Staten' (artikel 28, eerste lid j° 
derdee lid, onder b). Er worden maatregelen genomen voor erkenning van diploma's en 
certificatenn voor de uitoefening van werkzaamheden als werknemer (artikel 30). 

Mett betrekking tot zelfstandigen is vastgesteld dat waarborgen op het gebied van 
dee sociale zekerheid verwezenlijkt dienen te worden (art. 29). Daarnaast dienen de 
'noodzakelijkee maatregelen' te worden genomen 'inzake de onderlinge erkenning van 
diploma's,, certificaten en andere titels en de coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen van de overeenkomstsluitende partijen betreffende de 
toegangg tot en de uitoefening van werkzaamheden door werknemers en zelfstandigen (art. 
30).. In het EG-verdrag komen zelfstandigen niet voor. Hiervoor dient men de bepalingen 
onderr dienstverleners en het recht van vestiging te raadplegen. 

Volgenss artikel 31 mogen er geen beperkingen zijn op 'de vrijheid van vestiging 
voorr onderdanen van een Lid-Staat van de EG of een EVA-Staat op het grondgebied van 
eenn andere staat bij de Overeenkomst'. Dit geldt eveneens voor 'de oprichting van 
agentschappen,, filialen of dochterondernemingen'. De vrijheid van vestiging omvat tevens 
'dee toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan 
alsmedee de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 
vennootschappen'' (art. 31, tweede lid). Onder vennootschappen wordt krachtens dit 
verdragg verstaan 'maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve 
verenigingenn of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar 
publiek-- of privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen' 
(art.. 34). Ook hier zijn met betrekking tot de erkenning van diploma's, certificaten en 
anderee titels regels gesteld (art. 35 juncto art. 30). Er zijn verder in het verdrag regels 
voorr ondernemingen op het gebied van de mededinging (art. 53 t/m art. 60) en 
vennootschapsrechtt (art. 77 juncto bijlage XXII) . Soortgelijke bepalingen staan in het EG-
verdragg in art. 43 t/m art. 48 EG-verdrag. 

Artikell  36 bepaalt dat er 'geen beperkingen [zijn op] het vrij verrichten van 
diensten'.. Als diensten worden beschouwd 'de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen 
vergoedingg geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrije verkeer van 
goederen,, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn' (art. 
37).. Diensten omvatten met name werkzaamheden: a) van industriële aard; b) van 
commerciëlee aard; c) van het ambacht; d) van de vrije beroepen. Voor het verlenen van 
dienstenn op het gebied van het vervoer gelden bijzondere regels ex art. 38 juncto 
hoofdstukk 6 van deel III . Ook hier worden met betrekking tot de erkenning van 
diploma's,, certificaten en andere titels nadere regels gesteld (art. 39 juncto art. 30). De 
gelijkeniss met art. 50 en art. 55 EG-verdrag is, zoals men ziet, treffend. 

Volgenss artikel 6 EER-Verdrag worden 'onverminderd de toekomstige 
ontwikkelingenn van de jurisprudentie, [...] de bepalingen van deze Overeenkomst, voor 
zoverr zij in essentie gelijk zijn aan de overeenkomstige regels van het Verdrag tot 
oprichtingg van de EEG en het Verdrag tot oprichting van de EGKS en de ter uitvoering 
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vann die Verdragen aangenomen besluiten, wat de tenuitvoering en toepassing betreft, 
uitgelegdd overeenkomstig de desbetreffende uitspraken van het Hof van Justitie van de EG 
daterendee van vóór de ondertekening van deze Overeenkomst'. 

Dee bepalingen van deze Overeenkomst vormen, naar analogie van het EG-
Verdrag,, geen beletsel voor samenwerking in het kader van regionale unies tussen 
Zwitserlandd en Liechtenstein, de Noordse samenwerking en de samenwerking tussen 
Oostenrijkk en Italië betreffende Tirol, Vorarlberg en Trentino - Süd Tirol/Alt o Adige (art. 
1211 EER-verdrag). 

1.55 Europa-overeenkomsten 

a.a. Algemeen 
Opp grond van artikel 310 EG-Verdrag kan de gemeenschap 'met een of meer Staten of 
internationalee organisaties akkoorden sluiten waarbij een associatie wordt ingesteld die 
wordtt gekenmerkt door wederkerige rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk 
optredenn en bijzondere procedures'. Inmiddels is met een aantal landen zulke akkoorden 
off  associatieovereenkomsten gesloten die de toelating en het verblijf van vreemdelingen 
tott de lidstaten van de Europese Unie en de desbetreffende Associatielanden regelen. 

Opp grond van de zogenoemde Europa-overeenkomsten kunnen bepaalde personen 
uitt de aangesloten Oost- en Midden-Europese landen aanspraak maken op toelating en 
verblijff  in de lidstaten van de gemeenschap. Er zijn inmiddels zulke overeenkomsten 
geslotenn met Polen, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije en Slowakije.25 Er zijn 
laterr ook verdragen gesloten met Letland, Litouwen en Estland.26 Recent is ook een 
Europa-overeenkomstt gesloten met het eerste ex-Joegoslavische land Slovenië. 

Genoemdee overeenkomsten behelzen in de eerste plaats de toelating en verblijf van 
vreemdelingenn die economische activiteiten gaan verrichten anders dan in loondienst en 
diee ondernemingen, met name vennootschappen, gaan oprichten en/of beheren. In de 
tweedee plaats kan zogenoemd 'key personnel' ('sleutelpersoneel') van ondernemingen uit 
landenn die zijn aangesloten bij de Europa-overeenkomsten, worden gedetacheerd op het 
grondgebiedd van de verdragsluitende partijen. In de derde plaats vestigt het verdrag 
dienstenverkeerr tussen de Gemeenschap en de desbetreffende landen waarmee Europa-
overeenkomstenn zijn aangegaan. 

Dee tien hierboven genoemde verdragen zijn allemaal ongeveer gelijkluidend op 
enkelee belangrijke punten na. De reden hiervan is dat niet alleen de Gemeenschap zelf 
partijj  was, maar ook de afzonderlijke EU-lidstaten en de afzonderlijke Midden- en Oost-
Europesee landen. All e nationale parlementen van de landen van de EU konden zo 
afzonderlijkk hun goedkeuring aan de overeenkomsten verlenen. Er is dus niet met de 

255 Zie verdragen met Hongarije: Trb. 1992/185 ondertekend op 16 december 1991, in werking 
getredenn op 1 februari 1994; Polen: Trb. 1992/184, ondertekend op 16 december 1991, van kracht 
opp 1 februari 1994; Tsjechië: Trb. 1994/73, ondertekend op 4 oktober 1993, van kracht op 1 
februarii  1995: Slowakije: ondertekend op 4 oktober 1993, van kracht op 1 februari 1995 (Trb. 
1994/72);; Roemenië: ondertekend op 8 maart 1993, in werking getreden op 1 februari 1995 (Trb. 
1994/16);; Bulgarije: ondertekend op 8 maart 1993, in werking getreden op 1 februari 1995 (Trb. 
1994/17).. Zie ook Vc. 1994 BI 1/5.10. 

266 Estland, Pb. 1998, L 68 (Trb. 1996/8); Letland, Pb. 1998, L 26; Litouwen Pb. 1998 L 51. 
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Midden-- en Oost-Europese landen en bloc onderhandeld, maar met ieder afzonderlijk.27 

Thanss bespreek ik voor Polen de inhoud van het verdrag (onder b) en aansluitend 
dee overige Europa-overeenkomsten, voor zover ze verschillen met het Poolse verdrag 
(onderr c). Tenslotte wordt geschetst hoe in nationaal Nederlands beleid en jurisprudentie 
dezee verdragen een rol spelen (onder d). 

b.b. Verdrag met Polen 
OpOp 16 december 1991 werd te Brussel de 'Europa-Overeenkomst' gesloten 'waarbij een 
associatiee tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-
staten,, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds'. In de preambule werd onder meer 
overwogenn dat de verdragspartijen 'Overtuigd [zijn] dat de associatieovereenkomst een 
nieuww klimaat zal scheppen voor hun economische betrekkingen, en vooral voor de 
ontwikkelingg van handel en investeringen, instrumenten die onontbeerlijk zijn voor 
economischee herstructurering en technologische modernisering'. Hierdoor zou Polen 
'kunnenn deelnemen aan het proces van Europese integratie' en 'tot versterking van de 
politiekee en economische vrijheden' kunnen geraken. Dat met dit verdrag het proces niet 
iss afgerond, blijkt uit de laatste alinea van de preambule. De verdragsstaten erkennen 'dat 
hett lidmaatschap van de Gemeenschap het einddoel van Polen is en dat deze associatie, 
naarr het oordeel van de Partijen, ertoe zal bijdragen dit doel te verwezenlijken'. 

Inn artikel 1, eerste lid, van het Verdrag wordt gesteld dat 'een associatie tot stand 
[wordt]]  gebracht tussen de Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en Polen, 
anderzijds'.. Voor zover van belang voor dit hoofdstuk, heeft deze associatie volgens lid 2 
tenn doel '[...] uitbreiding van de handel en harmonische economische betrekkingen tussen 
dee Partijen te bevorderen en aldus de dynamische economische ontwikkeling en welvaart 
inn Polen te stimuleren; [...] een passend kader tot stand te brengen voor de geleidelijke 
integratiee van Polen in de Gemeenschap; daartoe zal Polen zich inzetten om aan de nodige 
voorwaardenn te voldoen'. Dit is nader uitgewerkt in een aantal bepalingen om een 
'politiekee dialoog' tot stand te brengen (art. 2-5), 'algemene beginselen' (art. 6), een 
systeemm van 'vrij verkeer van goederen' (art. 7-36) en een 'vrij verkeer van werknemers, 
dee vestiging, het verrichten van diensten' (art. 37-58). Tenslotte is een aantal bepalingen 
opgenomenn aangaande 'betalingen, kapitaal, concurrentie en andere economische 
bepalingen'' (art. 59-70), 'economische samenwerking' (art. 71-94), 'culturele 
samenwerking'' (art. 95) en 'financiële samenwerking' (art. 96-101). 

Zoalss ik hierboven reeds aangaf, worden op het migratoire vlak, drie rechten gecreëerd. 
Ditt zijn: I. 'verkeer van werknemers' (art. 37-43); II . de 'vestiging [van bedrijven] (art. 
44-54)) en; III . dienstenverkeer tussen de Gemeenschap en Polen' (art. 55-57). Ik zal deze 
driee 'rechten' thans afzonderlijk bespreken. Onder het kopje 'verkeer van werknemers' is 
eenn aantal bepalingen opgenomen, waaronder een eis gewijd aan het verbod van 
discriminatiee (art. 37) en één aan de coördinatie van sociale zekerheidsregelingen (art. 
38).. Het vrij verkeer van 'sleutelpersoneel' wordt besproken onder II , onder de noemer 
'vestiging'. . 

add I) Volgens artikel 52, eerste lid Verdrag bestaan naast de hierboven beschreven 

277 Ooik, R.H. (1998) 'Het Verkeer van Personen volgens de Europa akkoorden', MR 1998/10, p. 29 
e.v. . 
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rechten,, 'rechten van vestiging [...], recht op indienstneming door hen zelf of door een 
vann hun dochtervennootschappen, op het grondgebied van respectievelijk Polen en de 
Gemeenschap,, van werknemers die onderdaan zijn van respectievelijk Lid-Staten van de 
Gemeenschapp en Polen, mits dergelijke werknemers personeel met een sleutelpositie zijn, 
zoalss in lid 2 omschreven, en zij uitsluitend door dergelijke begunstigden of hun 
dochtervennootschappenn worden tewerkgesteld'. Daar bevindt zich ook de begrenzing van 
ditt verblijfsrecht: 'De verblijfs- en werkvergunningen van deze werknemers dekken 
slechtss de tijd van die tewerkstelling'. De vraag is nu: Wat is 'sleutelpersoneel'? Artikel 
52,, tweede lid bepaalt: 

Personeell  met een sleutelpositie van de begunstigden van de rechten van vestiging, 
hiernaa "organisatie" genoemd, zijn: 
a.. leden van het hoger kader van een organisatie die in de eerste plaats 
verantwoordelijkk zijn voor het management van de organisatie, onder het algemeen 
toezichtt en de leiding van de raad van bestuur of de aandeelhouders; hun taken 
omvatten: : 

dee leiding van de organisatie of een afdeling of onderafdeling daarvan; 
toezichtt en controle op de werkzaamheden van andere toezichthoudende, 

hooggespecialiseerdee of leidinggevende werknemers; 
hett op grond van hun bevoegdheid persoonlijk mensen in dienst nemen en 

ontslaann of aanbevelingen doen tot het in dienst nemen, ontslaan of uitvoeren van 
anderee op het personeel betrekking hebbende maatregelen; 
b.. door de organisatie tewerkgestelde personen die in het bezit zijn van hoge 
off  ongewone: 

kwalificatiess voor werkzaamheden of activiteiten die specifieke technische 
kenniss vereisen; 

kenniss die van essentieel belang is voor de dienstverlening, de 
onderzoeksuitrusting,, de technieken of het management van de organisatie. 

Dezee personen kunnen leden zijn van erkende beroepen, maar dit behoeft niet het geval te 
zijn.. Voorwaarde is telkens dat de werknemer vóór de detachering door de organisatie ten 
minstee één jaar in dienst is geweest bij dezelfde organisatie. Ook hier geldt het 
toelatingsrechtt onder het 'voorbehoud van de beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit 
hoofdee van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid' (art. 53, 
eerstee lid Verdrag). De bepalingen zijn evenmin van toepassing op 'de werkzaamheden 
diee [...] verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag, zelfs indien deze 
slechtss voor een bepaalde gelegenheid geschieden' (art. 53, tweede lid). 

Hett Poolse verdrag vermeldt verder in artikel 41, derde lid: 'De Lid-Staten 
onderzoekenn de mogelijkheid van het verlenen van werkvergunningen aan Poolse 
onderdanenn die reeds in het bezit zijn van verblijfsvergunningen in de betrokken Lid-
staat,, met uitsluiting van Poolse onderdanen die de Lid-Staat als toerist of bezoeker zijn 
binnengekomen.'' Een soortgelijke bepaling komt niet in de overige verdragen voor. Op 
zichh is dit niet zo vreemd nu Polen van de zogenoemde kopgroep van aankomende EU-
lidstatenn (Polen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Slovenië en Cyprus) het meest 'klaar' is 
voorr het felbegeerde lidmaatschap. 

add II) In artikel 44, derde lid staat: 'Elke Lid-Staat verleent vanaf de inwerkingtreding 
vann deze Overeenkomst voor de vestiging van Poolse vennootschappen en onderdanen in 
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dee zin van artikel 48 een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke aan de 
eigenn vennootschappen en onderdanen wordt verleend en verleent voor de activiteiten van 
opp zijn grondgebied gevestigde Poolse vennootschappen en onderdanen een behandeling 
diee niet minder gunstig is dan die welke aan de eigen vennootschappen en onderdanen 
wordtt verleend'. Deze bepaling is (evenals andere bepalingen in dit hoofdstuk) niet van 
toepassingg op 'diensten in het kader van het luchtverkeer, het vervoer over de 
binnenwaterenn en cabotage in het zeevervoer' (art. 51, eerste lid). Het is evenmin van 
toepassingg op 'de werkzaamheden die [...] verband houden met de uitoefening van het 
openbaarr gezag, zelfs indien deze slechts voor een bepaalde gelegenheid geschieden' (art. 
53,, tweede lid). Er is in dit verdrag ook een artikel dat zegt dat genoemde rechten kunnen 
wordenn beperkt in verband met het 'voorbehoud van de beperkingen die gerechtvaardigd 
zijnn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid' (art. 
53,, eerste lid Verdrag). Tenslotte is de 'vestiging en de activiteiten van vennootschappen 
enn onderdanen van de EG en van Polen niet van toepassing op de in bijlage Xll e 
vermeldee gebieden of aangelegenheden' (art. 44, zesde lid). Hierin wordt de aankoop en 
verkoopp van natuurlijke hulpbronnen, landbouwgrond en bossen uitgezonderd. 

Onderr 'vestiging' wordt volgens artikel 44, vierde lid onder a verstaan: 'i . voor 
onderdanen,, het recht op toegang tot en uitoefening van economische activiteiten anders 
dann in loondienst, alsmede het recht ondernemingen, met name vennootschappen, 
waaroverr zij de daadwerkelijke controle hebben, op te richten en te beheren [...]; ii . voor 
vennootschappen,, het recht op toegang tot en uitoefening van economische activiteiten 
doorr middel van de oprichting en het beheer van dochterondernemingen, filialen en 
agentschappen'. . 

Mett betrekking tot punt i. wordt gesteld dat dit vestigingsrecht zich niet uitstrekt 
tott 'het zoeken naar of het aannemen van werk op de arbeidsmarkt' of het 'recht op 
toegangg tot de arbeidsmarkt van een andere Partij'. Daarnaast is het bepaalde in dit 
hoofdstukk 'niet van toepassing op degenen die niet uitsluitend zelfstandig zijn'. Hiermee 
wordtt een vrij verkeer van werknemers in het algemeen expliciet uitgesloten. 

Onderr 'economische activiteiten' wordt in punt i met name verstaan 'activiteiten 
vann industriële aard, activiteiten van commerciële aard, activiteiten van het ambacht en 
activiteitenn van de vrije beroepen'. Hier is een redactionele link te leggen naar artikel 50 
EG-Verdrag,, onder het kopje 'De diensten' en naar art. 37 EER-Verdrag, eveneens onder 
hett kopje 'Diensten'. Met betrekking tot de vrije beroepen wordt onderzocht welke 
maatregelenn 'moeten worden getroffen met het oog op de onderlinge erkenning van 
diploma's'' (art. 46 Verdrag). 

Onderr een '(EG- en Poolse) vennootschap' wordt volgens art. 48, eerste lid 
Verdragg verstaan: 'een vennootschap die in overeenstemming met de wetgeving van 
respectievelijkk een Lid-Staat of Polen is opgericht en die haar statutaire zetel, haar 
hoofdbestuurr of haar hoofdvestiging op het grondgebied van respectievelijk de 
Gemeenschapp of Polen heeft'. Verder staat in genoemd artikellid een bepaling ten 
behoevee van de strijd tegen fraude: 'Indien de in overeenstemming met de wetgeving van 
respectievelijkk een Lid-Staat of Polen opgerichte vennootschap enkel haar statutaire zetel 
opp het grondgebied van respectievelijk de Gemeenschap of Polen heeft, dan moet er een 
reëlee en voortdurende band tussen haar activiteiten en de economie van een van de Lid-
statenn respectievelijk Polen bestaan.' In nationaal recht is dit verder uitgewerkt. Zie 
hiervoorr verderop in dit hoofdstuk. Het grote verschil met het recht van vestiging 
conformm het EG-verdrag is dat er nog al wat bepalingen bestaan die verkapte 
loondienstwerkzaamhedenn moeten tegengaan. 
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add III ) Artikel 55 eerste lid Verdrag stelt dat de Partijen zich [moeten] verbinden 
overeenkomstigg 'het bepaalde in dit artikel [...] de nodige stappen te ondernemen om 
geleidelijkk het verrichten van diensten mogelijk te maken door EG-vennootschappen of 
EG-onderdanenn of vennootschappen of onderdanen van Polen die zijn gevestigd op het 
grondgebiedd van een andere Partij dan die van de persoon voor wie de diensten worden 
verricht,, rekening houdend met de ontwikkeling van de dienstverlenende sector op het 
grondgebiedd van de Partijen. 

Enn terwijl in het EG-Verdrag 'de diensten' (art. 59-66 EG-Verdrag) worden 
beschouwdd als restcategorie ten opzichte van het vrij verkeer van personen en het recht 
vann vestiging (van bedrijven), wordt het 'dienstenverkeer' in het Poolse Associatieverdrag 
uitgelegdd als een soort van tijdelijk vrij verkeer van personen en bedrijven: 'Naarmate de 
[...]]  liberalisering tot stand komt [...] staan de Partijen de tijdelijke verplaatsing toe van 
dee natuurlijke personen die de dienst verrichten of die als werknemer voor de 
dienstt verrichter een sleutelpositie vervullen zoals omschreven in artikel 52, tweede lid, 
mett inbegrip van de natuurlijke personen die vertegenwoordigers zijn van een EG-
vennootschapp of EG-onderdaan of van een vennootschap of onderdaan van Polen en 
tijdelijkee toegang wensen te krijgen voor overeenkomsten over de verkoop van diensten 
namenss de dienstverrichter, voor zover deze vertegenwoordigers niet zelf betrokken zijn 
bijj  de directe verkoop aan het publiek of bij de eigenlijke dienstverrichting' (art. 55, 
tweedee lid Verdrag). 

InIn het Verdrag is nog een speciale bepaling opgenomen met betrekking tot de 
'vervoersdienstenn tussen de Gemeenschap en Polen' (art. 56). Deze bepaling komt in de 
plaatss van het bepaalde in artikel 55 Verdrag en betreft het 'internationaal maritiem 
vervoer'. . 

Opnieuww geldt hier dat het vrij verkeer van diensten geldt onder het 'voorbehoud 
vann de beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de 
openbaree veiligheid en de volksgezondheid' (art. 57 juncto art. 53, eerste lid Verdrag). 
Dee bepalingen aangaande het dienstenverkeer zijn evenmin van toepassing op 'de 
werkzaamhedenn die [...] verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag, 
zelfss indien deze slechts voor een bepaalde gelegenheid geschieden' (art. 57 juncto art. 53 
tweedee lid). 

Vann belang is verder het handelsverdrag dat in 1924 met Polen is gesloten. Men 
leestt hiervoor paragraaf 1.13. 

c.c. Overige Associatieverdragen 
Hett verdrag met Hongarije van 16 december 1991 stelt in de preambule dat het doel van 
dee associatie (art. 1) onder meer is 'geleidelijk een vrijhandelszone tussen de 
Gemeenschapp en Hongarije tot stand te brengen die vrijwel alle onderlinge handelsverkeer 
omvat;; vorderingen te maken om onderling de andere economische vrijheden die ten 
grondslagg liggen aan de Gemeenschap, tot stand te brengen; [...] integratie van Hongarije 
inn de Gemeenschap; steun te verlenen voor de inspanningen van Hongarije om zijn 
economiee te ontwikkelen en de omschakeling naar een markteconomie te voltooien*. Dit 
is,, al met al, een stuk uitgebreider dan in artikel 1, tweede lid van het verdrag met Polen 
wordtt vermeld. In het verdrag met Polen wordt de 'omschakeling naar een 
markteconomie'' immers niet vermeld. In het Poolse verdrag ontbreekt eveneens de 
doelstellingg van oprichting van instellingen die de associatie doeltreffend kunnen maken. 
Ditt staat wel in het Hongaarse verdrag. Vreemd genoeg wordt in het Hongaarse verdrag 
niett verwezen naar de rechten en verplichtingen die de (verderop nog te bespreken) 
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Algemenee Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) vergt, dit in tegenstelling tot 
hett Poolse verdrag. 

Hett 'verkeer van werknemers' wordt besproken in art. 37-43, de 'vestiging*  in art. 
44-544 en het 'dienstenverkeer tussen de Gemeenschap en Hongarije' in art. 55-57. Het 
Hongaarsee verdrag kent geen derde lid in artikel 41 zoals het equivalent hiervan in het 
artikell  41, derde lid van het Poolse verdrag. In genoemd artikellid in het Poolse verdrag 
staatt immers dat lidstaten de mogelijkheid 'van het verlenen van werkvergunningen aan 
Poolsee onderdanen die reeds in het bezit zijn van verblijfsvergunningen in de betrokken 
Lid-Staat,, met uitsluiting van Poolse onderdanen die de Lid-Staat als toerist of bezoeker 
zijnn binnengekomen', te onderzoeken. Blijkbaar durfde men destijds deze belofte niet in 
hett verdrag met Hongarije op te nemen. 

Voorr de overgangsperiode ten aanzien van de toepassing van art. 44 kent 
Hongarijee een minder specifiekere regeling dan die van Polen. Er zijn verder nog wel 
enkelee andere kleine verschillen aan te wijzen, maar die zijn hier verder niet relevant. 
Ookk Hongarije behoort tot de kopgroep van aspirant-lidstaten, waardoor toetreding tot de 
gemeenschapp vermoedelijk niet zo lang meer op zich zal laten wachten. 

Hett verdrag met Slowakije van 4 oktober 1993 lijk t qua preambule het meest op die van 
Polenn (met een extra overweging aangaande de recente splitsing van Tsjechoslowakije in 
tweee soevereine landen) en de doelstelling van de associatie in art. 1, tweede lid is gelijk 
aann die van Polen. Het bevat eveneens vijf afzonderlijke onderdelen. 

Hett 'verkeer van werknemers' staat in art. 38-44, de 'vestiging' in art. 45-55 en 
hett 'dienstenverkeer tussen de Gemeenschap en de Slowaakse Republiek' in art. 56-58. 
Evenminn als Hongarije kent het verdrag met Slowakije een equivalent van het Poolse 
artikell  41, derde lid. In genoemd artikellid in het Poolse verdrag staat immers dat de 
lidstatenn de mogelijkheid onderzoeken 'van het verlenen van werkvergunningen aan 
Poolsee onderdanen die reeds in het bezit zijn van verblijfsvergunningen in de betrokken 
Lid-Staat,, met uitsluiting van Poolse onderdanen die de Lid-Staat als toerist of bezoeker 
zijnn binnengekomen'. Ook hier durfde men de 'Poolse belofte' klaarblijkelijk niet op te 
nemenn in het Slowaakse verdrag. 

Voorr de overgangsperiode aangaande de vestiging kent het Slowaakse verdrag nog 
eenn afwijkingsgrond in artikel 45, eerste lid onder iii . Het behelst een uitstel van de 
regelingg in de overgangsperiode voor een tijdsduur van zes jaar. Slowakije wordt net als 
dee landen Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije vaak gerekend tot de zogenaamde 
'tweedee groep' voor toetreding tot de EU. Er bestaat nog geen zekerheid over de vraag in 
welkk jaar genoemde landen zouden kunnen toetreden.28 

Dee Europa-overeenkomst met Tsjechië is identiek aan het verdrag dat met Slowakije is 
gesloten,, daarnaar zij verwezen. 

Dee preambule van het verdrag dat op 1 februari 1993 te Brussel is gesloten tussen de 
Gemeenschapp en Roemenië verschilt maar weinig ten opzichte van de hiervoor genoemde 
verdragen.. Wellicht wegens de slechte positie van de Roemeense economie, wordt in de 
preambulee echter gesproken van de overweging dat 'de Gemeenschap bereid is om 
doorslaggevendee steun te verlenen voor de uitvoering van hervormingen' in plaats van 

288 Kools, F. (1998) 'Met tegenzin praat EU met zes nieuwkomers', Trouw 11 november 1998. 
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'afdoendee steun'. Het doel van de associatie bestaat dit keer uit zes subonderdelen (art 
1). . 

Hett 'verkeer van werknemers' wordt besproken in art. 38-44, de 'vestiging' in art. 
45-555 en het 'dienstenverkeer tussen de Gemeenschap en Roemenië' in art. 56-58. Het 
Roemeensee verdrag kent evenmin een derde lid in artikel 42, zoals in artikel 41 van het 
Poolsee verdrag. Er zijn verder bepalingen met redactionele verschillen aan te wijzen, 
maarr die brengen mijns inziens geen inhoudelijke wijziging in de bespreking van het 
Poolsee verdrag hierboven. 

InIn de preambule van de Europa-overeenkomst dat tussen de Gemeenschap en Bulgarije is 
geslotenn op 8 maart 1993 te Brussel, wordt eveneens overwogen dat 'de Gemeenschap 
bereidd is om doorslaggevende steun te verlenen voor de uitvoering van hervormingen'. En 
evenalss het verdrag met Hongarije bestaat het doel van de associatie uit zeven 
subonderdelenn (art. 1, tweede lid). Men let op de extra toevoeging van 'geleidelijk een 
vrijhandelszonee tussen de Gemeenschap en Bulgarije tot stand te brengen die in essentie al 
hett handelsverkeer tussen de Partijen bevat.' In feite is deze doelstelling opgenomen in de 
preambulee van het Poolse verdrag waardoor men het blijkbaar niet nodig achtte om het 
naderr in de doelstellingen op te nemen. 

Hett 'verkeer van werknemers' wordt in art. 38-44 besproken, de 'vestiging' in art. 
45-555 en het 'dienstenverkeer' tussen de Gemeenschap en Bulgarije in art. 56-58. Het 
Bulgaarsee verdrag kent evenmin een derde lid in artikel 42, zoals artikel 41 in het Poolse 
verdrag,, hetwelk de lidstaten aanspoorde om in de toekomst eventueel werkvergunningen 
tee verlenen aan Poolse onderdanen die reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning 
inn de betrokken lidstaat. 

Dee associatieverdragen die met de Baltische Staten zijn gesloten, zijn later van datum dan 
dee hierboven besproken verdragen en verschillen op een aantal punten. Als voorbeeld 
bespreekk ik hier de Europa-overeenkomst die op 12 juni 1995 te Luxemburg is gesloten 
mett Estland. 

InIn een behoorlijk uitgebreide preambule wordt evenals in de overige verdragen 
gepreludeerdd op het lidmaatschap van de Gemeenschap als 'het uiteindelijke doel van 
Estland'.. Het doel van de associatie tussen de Gemeenschap en Estland wordt'in artikel 1, 
tweedee lid onderverdeeld in 7 sub-doelstellingen waarbij het totstandbrengen van 'een 
passendd kader voor de geleidelijke integratie van Estland in de Europese Unie' wellicht de 
belangrijkstee is. Het 'verkeer van werknemers' wordt besproken in art. 36-42, de 
'vestiging'' in art. 43-50 en het 'verrichten van diensten' in art. 51-53. Het Estlandse 
verdragg kent evenmin een derde lid in artikel 40, zoals in artikel 41 van het Poolse 
verdrag.. Laatstgenoemd artikellid behelsde de belofte om te onderzoeken, of reeds in een 
lidstaatt verblijvende Poolse onderdanen een werkvergunning te verschaffen, haalbaar is. 

OpOp het punt van de vestiging bestaat een groot verschil met betrekking tot de 
hiervoorr besproken verdragen. In artikel 43, tweede lid onder i staat immers dat Estland 
'vanaff  de inwerkingtreding van deze overeenkomst' voor de vestiging van 
'communautairee vennootschappen geen minder gunstige behandeling [verleent] dan die 
welkee aan Estlandse vennootschappen wordt verleend indien deze laatste gunstiger is'. In 
dee vorige verdragen werd telkens gesproken van 'vennootschappen en onderdanen'. 
Onderr punt ii wordt laatstgenoemde regel herhaald met betrekking tot filialen en 
dochterondernemingen.. Onder punt iii wordt bovengenoemde regel opnieuw herhaald, en 
ditt keer met betrekking tot 'communautaire onderdanen', maar dan slechts voor zover ze 
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reedss gevestigd zijn. Hierdoor worden geen verblijfsrechten gevestigd voor zelfstandigen 
bijj  eerste binnenkomst. 

Opp 21 december 1998 werd tussen de Gemeenschap en Slovenië een Europa-
overeenkomstt gesloten.29 In de preambule wordt gesteld dat het lidmaatschap van de EU 
hett uiteindelijke doel is. Dit staat ook in de doelstelling van de assiociatie tussen de 
Gemeenschapp en Slovenië. Het verkeer van werknemers is geregeld in art. 38-44, de 
vestigingg in art. 45-52 en het dienstenverkeer tussen de Gemeenschap en Slovenië in art. 
53-55.. In tegenstelling tot het verdrag met Estland is de vestiging niet slechts van 
toepassingg op vennootschappen, maar ook op onderdanen. Personen die deels als 
werknemerr arbeid in loondienst verrichten, vallen niet onder dit recht van vestiging. Er 
staatt namelijk in art. 47 onder d, sub i: 'Het bepaalde in dit hoofdstuk is niet van 
toepassingg op degenen, die niet uitsluitend zelfstandig zijn. Men moet hierbij denken aan 
eenn zelfstandige die bijvoorbeeld parttime arbeid verricht bij een werkgever. 

d.d. Uitwerking in nationaal beleid en jurisprudentie 
Dee Europa-overeenkomsten worden in de Vc. 1994 behandeld in B4/9.2, in BI 1/5.10 
(buitenlandsee werknemers) en BI2/4.2.3 (zelfstandigen). In deze bepalingen wordt veelal 
uitt de inhoud van bovengenoemde verdragen geciteerd. Slechts hier en daar wordt 
nationaall  beleid toegevoegd. Zie hiervoor B12/4.2.3.2. Hierin wordt het verblijf van 
zelfstandigenn geregeld. Een belangrijk onderdeel betreft het tegengaan van 
schijnconstructies,, oftewel arbeid in loondienst die als arbeid als zelfstandige wordt 
gepresenteerd.. Hiervoor is reeds onder vigeur van de Wabw de zogeheten Gelijkstellings-
AMvB300 uitgevaardigd. Ik kom op de 'verbloeming van arbeid in loondienst' nog terug 
inn hoofdstuk 5 en 7. Om de zelfstandigheid van een bedrijf aan te tonen, worden tal van 
documentenn genoemd, zoals het bewijs van inschrijving in het handelsregister van de 
Kamerr van Koophandel. Zie hiervoor hoofdstuk 8. 

1.66 Samenwerkingsverdragen met de Oekraïne, Rusland, Moldavië, Kazachstan en 
Kirgizi ë ë 

Err zijn samenwerkingsverdragen gesloten tussen de EG enerzijds en de Oekraïne, 
Rusland,, Moldavië, Kazachstan en Kirgizië anderzijds. Deze verdragen doen qua opbouw 
enn strekking sterk denken aan de Europa-overeenkomsten, zoals ik die hierboven heb 
beschreven,, maar dan wel 'geamputeerd', dat wil zeggen: ontdaan van een paar 
belangrijkee migratoire rechten, zoals hieronder aangeduid. Daar genoemde verdragen 
sterkk op elkaar lijken, bespreek ik hier slechts het verdrag met Rusland. 

Dee preambule van het verdrag met Rusland31 wordt gedomineerd door formules 
alss 'economische en regionale samenwerking', 'economische vrijheden' en de 'geleidelijke 
integratiee van Rusland in het open internationaal handelssysteem'. In de preambule werd 
verderr overwogen dat de verdragspartijen bewust zijn van de 'noodzaak verbetering te 
brengenn in de voorwaarden voor bedrijfsleven en investeringen, en de voorwaarden voor, 
onderr andere, de vestiging van ondernemingen, werknemers, het verrichten van diensten 

2929 Pb. 1999L51/1. 
300 Stb. 1992/478. Zie hoofdstuk 5.3. 
311 Trb. 1998/66; Trb. 1994/268. 
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enn kapitaalverkeer.' In artikel 1 staat dat er een partnerschap tot stand wordt gebracht 
tussenn de Gemeenschap en haar Lidstaten enerzijds en Rusland anderzijds. Met dit 
partnerschapp worden in genoemd artikel acht doelstellingen nagestreefd. Één daarvan 
beoogtt de 'geleidelijke integratie tussen Rusland en een uitgestrekter gebied van 
samenwerkingg in Europa tot stand te brengen'. De laatste doelstelling spreekt over het 
scheppenn van voorwaarden 'om de vrijheid van vestiging van vennootschappen en vrij 
grensoverschrijdendd diensten- en kapitaalverkeer tot stand te brengen'. 

Titell  IV van het verdrag betreft enige bepalingen inzake het handelsverkeer en de 
investeringen.. Hoofdstuk I gaat over arbeidsvoorwaarden, hoofdstuk II over bepalingen 
inzakee de vestiging en de werking van ondernemingen, en hoofdstuk III over 
grensoverschrijdendd dienstenverkeer. Met hoofdstuk I wordt niet meer dan een anti-
discriminatiegebodd en coördinatie van de sociale zekerheid beoogd. 

InIn artikel 28 wordt de vestiging van ondernemingen behandeld. In het eerste lid 
vann genoemd artikel staat dat voor de vestiging van ondernemingen geen minder gunstige 
behandelingg mag worden toegekend dan die aan enig derde land. De vestiging wordt in 
artikell  30 onder a gedefinieerd als het uitoefenen van 'economische handelingen door de 
oprichtingg van dochterondernemingen en filialen.' Onder economische handelingen wordt 
inn deze context verstaan: 'activiteiten met een industrieel of commercieel karakter of 
activiteitenn van personen, die een vrij beroep uitoefenen, met inbegrip van financiële 
dienstverlening'' (art. 30 onder c). 

Dee in de Gemeenschap gevestigde Russische ondernemingen hebben het recht om 
werknememerss in dienst te nemen die een sleutelpositie innemen. De definitie van 
sleutelpersoneel,, is vrijwel gelijk aan die in de hierboven besproken Europa-
overeenkomsten.. Zie art. 32, tweede lid, onder a en b. Bijzonder is wel dat het begrip 
'binnenn de onderneming overgeplaatste persoon' wordt gedefinieerd in sub c. Hieronder 
wordtt verstaan 'een natuurlijke persoon die voor een organisatie op het grondgebied van 
eenn Partij werkzaam is en die tijdelijk, voor het verrichten van economische handelingen 
naarr het gebied van de andere partij wordt overgeplaatst'. Er is nog een zinsnede die de 
overplaatsingg nader preciseert: 'De hoofdvestiging van de betrokken organisatie dient op 
hett grondgebied van een Partij te zijn gevestigd en de overplaatsing dient te geschieden 
naarr een vestiging van deze organisatie die op het grondgebied van een andere Partij 
daadwerkelijkk soortgelijke economische activiteiten verricht'. Het gaat hier dus om een 
beperking.. De overplaatsing kan slechts tijdelijk zijn en mag enkel geschieden bij 
ondernemingenn die in een lidstaat reeds een vestiging heeft. Het starten van een nieuw 
bedrijff  of de uitbreiding van de verrichte activiteiten is niet toegestaan. 

InIn hoofdstuk III wordt het grensoverschrijdend dienstenverkeer geregeld (art. 36-
43).. In art. 36 staat dat in bepaalde sectoren de verdragspartijen elkaar een behandeling 
verlenenn welke niet minder gunstig is dan die welke zij aan andere derde landen 
toekennen.. In een beperkt aantal gevallen staan de partijen elkaar de tijdelijke verplaatsing 
toee van natuurlijke personen die een vennootschap vertegenwoordigen en wel om te 
onderhandelenn en overeenkomsten te sluiten (art. 37 jo 48 jo bijlage 5). Het gaat hier om 
eenn groot aantal diensten die limitatief worden opgesomd in bijlage 5, waaronder: 

[...]]  Diensten van ingenieurs; diensten van architecten: advies en voorontwerp; 
bouwkundigg ontwerp; diensten in verband met stedebouw en 
landschapsarchitectuur;; diensten in verband met computers; advies met betrekking 
tott de installatie van computerapparatuur, installatie van programmatuur; 
databanken;; reclame, markt- en opinieonderzoek, managementadvies, [...] 
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Inn artikel 47 wordt verwezen naar de Algemene Overeenkomst inzake de Handel en 
Diensten,, of GATS, die de grondslag vormt voor de verdere liberalisering van het 
handelsverkeer.. Zie ook artikel 4, 5, 51 en de preambule. De GATS beschrijf ik in 
paragraaff  1.19. 

1.77 Associatieverdrag met Turkij e 

Hett Associatieverdrag dat op 12 september 1963 is gesloten tussen Turkije en de EG32, 
heeftt model gestaan voor de hierboven beschreven Europa-overeenkomsten. In artikel 1 
werdd de volgende bepaling opgenomen: 'Bij deze Overeenkomst wordt een associatie tot 
standd gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.' Volgens 
artikell  2 heeft de 'Overeenkomst [...] ten doel de gestadige en evenwichtige versterking 
vann de commerciële en economische betrekkingen tussen de Partijen te bevorderen met 
volledigee inachtneming van de noodzaak de versnelde ontwikkeling van de economie van 
Turkijee en de verruiming van de werkgelegenheid en de verbetering der 
levensomstandighedenn van het Turkse volk te verzekeren.' 

Dee Overeenkomstsluitende partijen kwamen in het Verdrag met Turkije overeen 
'onderlingg geleidelijk het vrije verkeer van werknemers tot stand te brengen' (art. 12 
Verdrag),, 'onderling de beperkingen van vrijheid van vestiging op te heffen' (art. 13 
Verdrag)) en 'onderling de beperkingen van het vrij verrichten van diensten op te heffen' 
(art.. 14 Verdrag). Ondanks dat een aantal protocollen en belangrijke uitspraken van het 
Hoff  van Justitie volgde, is geen recht op eerste toelating van werknemers of zelfstandigen 
inn het leven geroepen, maar slechts een beperkt recht op voortgezet verblijf na één, 
respectievelijkk drie of vier legaal arbeid te hebben verricht.33 

Laatstgenoemdee materie is geregeld in twee besluiten.34 In het meest recente besluit is in 
artikell  6 de bepaling opgenomen dat een Turks werknemer die deel uitmaakt van de 
legalee arbeidsmarkt van een lidstaat '- na een jaar legale arbeid in die Lid-Staat recht 
[heeft]]  op verlenging van zijn arbeidsvergunning bij dezelfde werkgever indien deze 
werkgelegenheidd heeft; - na drie jaar legale arbeid en onder voorbehoud van de aan de 
werknemerss uit de Lid-Staten van de Gemeenschap te verlenen voorrang, in die Lid-Staat 
hett recht [heeft] om in hetzelfde beroep bij een werkgever van zijn keuze te reageren op 
eenn ander arbeidsaanbod, gedaan onder normale voorwaarden en geregistreerd bij de 
arbeidsbureauss van die Lid-Staat; - na vier jaar legale arbeid, in die Lid-Staat vrije 
toegangg tot iedere arbeid in loondienst te zijner keuze [heeft].' 

Inn artikel 8 van het verdrag staat dat bij gebrek aan werknemers op de Europese 
arbeidsmarktt bij voorrang geput dient te worden uit het Turkse arbeidspotentieel. Men 

522 Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EEG en Turkije; Ankara, 
122 september 1963, Trb. 1963/184. 

333 Zie- HvJEG 19 september 1980, zaak C-237/91 ('Kazim Kus'), Jur. 1992, p. 6781; maar ook: 
HvJEGG 20 september 1990, zaak C-192/89 ('Sevince'), Jur. 1990, p. 3461; RV 1990/91, m.n.v. 
CA.. Groenendijk en HvJEG 6 juni 1995, zaak C-434/93 ('Bozkurt'), Jur. 1995, p. 1475; RV 
1995/91,, m.n.v. CA. Groenendijk. 

344 (1) Besluit van de Associatieraad nr 2/76 betreffende de tenuitvoerlegging van artikel 12 van de 
Overeenkomstt van Ankara (aangenomen tijdens de 23e zitting van de Associatieraad op 20 
decemberr 1976) (2) Besluit nr. 1180 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de 
ontwikkelingg van de Associatie, zie MR 1994/1. 
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lezee in genoemd artikel: 

1.. Indien in de Gemeenschap aan een arbeidsaanbod niet kan worden voldaan door 
eenn beroep te doen op de werkkrachten die op de arbeidsmarkt van de Lid-Staten 
beschikbaarr zijn en de Lid-Staten in het kader van hun wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen besluiten machtiging te verlenen om daarin te 
voorzienn door een beroep te doen op werknemers die geen onderdaan zijn van een 
Lid-Staatt van de Gemeenschap, trachten zij voorrang te verlenen aan Turkse 
werknemerss om in de vacature te voorzien. 
2.. De arbeidsbureaus van een Lid-Staat trachten in de vacatures die bij hen zijn 
ingeschrevenn en die niet door communautaire werknemers van de legale 
arbeidsmarktt van die Lid-Staat kunnen worden vervuld, te voorzien door Turkse 
werknemerss die legaal werkloos zijn en die op legale wijze op het grondgebied van 
dee betreffende Lid-Staat wonen. 

Inn artikel 12 is een 'ontsnappingsmogelijkheid' opgenomen die in geval van verstoring 
vann de arbeidsmarkt door een lidstaat kan worden ingeroepen: 'Wanneer in een Lid-Staat 
vann de Gemeenschap of in Turkije de arbeidsmarkt wordt verstoord of gevaar loop te 
wordenn verstoord, waardoor de levensstandaard en de werkgelegenheid in een gebied, een 
bedrijfstakk of een beroep ernstig in gevaar kunnen komen, is die Staat gerechtigd de 
artikelenn 6 en 7 niet automatisch toe te passen.' Blijkbaar is de slechte arbeidsmarkt van 
dee jaren tachtig geen voldoende grond geweest om de toepassing van genoemde artikelen 
opp te schorten. De vraag is onder welke omstandigheden dit beroep wel gegrond zou zijn. 
Mijnss insziens zijn de crisis van de jaren dertig en de naoorlogse situatie een voorbeeld 
vann ernstig gevaar conform dit verdrag. 

Inn artikel 14 is tenslotte de bevoegdheid tot beperking van de toepassing van 
bovenstaandee bepalingen opgenomen 'welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van openbare 
orde,, openbare veiligheid en volksgezondheid.' 

1.88 Samenwerkingsverdragen met Marokko, Tunesië en Algerij e 

Err zijn in de jaren zeventig zogenaamde samenwerkingsovereenkomsten ('Co-operation 
Agreements')) gesloten tussen de EEG en landen als Marokko, Tunesië en Algerije.35 

Genoemdee verdragen vestigen echter geen verblijfs- of vestigingsrechten voor onderdanen 
off  bedrijven. Het preambulair doel is in alle drie de verdragen (op een eventuele 
verwijzingg naar oude verdragen na) gelijkluidend. Zo werd in de preambule van het 
verdragg met Tunesië' onder meer overwogen: 

[...]]  Vastbesloten een ruime samenwerking in te stellen die bijdraagt tot de 
economischee en sociale ontwikkeling van Tunesië en de versteviging van de 
betrekkingenn tussen de Gemeenschap en Tunesië; Besloten hebbende de 
economischee en commerciële samenwerking tussen Tunesië en de Gemeenschap, 
mett inachtneming van hun onderscheiden ontwikkelingsniveaus, te bevorderen en 
daarvoorr een vaste basis te garanderen overeenkomstig hun internationale 

Verdragg EG-Marokko, 27 april 1976, Trb. 1976/166; Verdrag EG-Tunesië, 25 april 1976, Trb. 
1976/1622 (NB Overeenkomst Trb. 1976/163); Verdrag EG-Algerije, 26 april 1976, Trb. 1976/164. 
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verplichtingen;; Vastbesloten een nieuw model van betrekkingen tussen ontwikkelde 
landenn en ontwikkelingslanden tot stand te brengen, dat verenigbaar is met het in 
dee internationale gemeenschap bestaande verlangen naar een meer rechtvaardige en 
meerr evenwichtige economische orde; [...]. 

Genoemdee verdragen bevatten alle drie bepalingen aangaande 'economische, technische en 
financiëlee samenwerking' (titel I) en 'commerciële samenwerking' (titel II) . De 
soortgelijkee bepalingen in de Nederlandse vertaling van het Verdrag met Algerije vallen 
echterr onder de noemer 'handelsverkeer'. De artikelen onder de eerste titel betreffen met 
namee het opzetten van ontwikkelingsplannen en -programma's, aangaande de 
industrialiseringg en modernisering van de landbouwsector van genoemde landen. 
Daaronderr valt eveneens 'de stimulering van particuliere investeringen [...]' (art. 4). De 
artikelenn onder de tweede titel betreffen met name de verlaging of afschaffing van 
handelsbelemmeringenn (douanerechten) ten aanzien van (A) industrieprodukten en (B) 
landbouwprodukten.. In titel III zijn in genoemde verdragen enige regels gegeven 
aangaandee de 'samenwerking op het gebied van de arbeidskrachten'. Deze artikelen 
implicerenn met name discriminatieverboden aangaande arbeidsvoorwaarden, loon, sociale 
zekerheid,, etc. In titel IV van genoemde verdragen volgen enige 'algemene en 
slotbepalingen'.. Deze verdragen verschaffen als zodanig geen toelatingsrechten. 

1.99 Euro-Mediterran e Overeenkomsten 

Opp 27 en 28 november 1995 heeft in Barcelona de zogenaamde Euro-Mediterrane 
Conferentiee plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie is gesproken over de noodzaak om 
dee economische, sociale en politieke balans in de Middellandse Zee landen te vergroten. 
Err zijn in dat jaar overeenkomsten gesloten tussen de EU en de lidstaten van de EU 
enerzijdss en de Maghreb-landen en de Mashreq-landen anderzijds. De Maghreb-landen die 
zichh hebben aangesloten zijn Tunesië, Marokko en Algerije. De Mashreq-landen die zich 
hebbenn aangesloten zijn Egypte, Libanon, Syrië, Cyprus, Israël, Jordanië, Malta en de 
Palestijnsee autoriteiten. Officieel worden de landen Cyprus, Malta, Turkije en Israël niet 
tott de Mashreq-landen gerekend maar zijn wegens hun geografische positie daar onder 
gebracht.366 Er is sprake van een zogenaamde gemengde overeenkomst omdat de 
verdragenn zowel door de Europese Commissie als door de individuele lidstaten 
goedgekeurdd dienen te worden37. Thans bespreek ik de verdragen die zijn gesloten met 
Tunesiëë en Israël. 

Opp 17 juli 1995 is de Euro-Mediterrane Overeenkomst38 gesloten tussen de 
Europesee Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Tunesië anderzijds. In 
dee preambule staat dat de 'volledige integratie van de Tunesische economie in de 
wereldeconomiee en deelname aan de gemeenschap van democratische landen' de 
doelstellingenn zijn. Ook in dit verdrag wordt verwezen naar het feit dat Tunesië zich heeft 

366 Hakura, F.S. (1997) 'The Euro-Mediterranean Policy: The implications of the Barcelona 
declaration',, Common Market Law Review Volume 34, 1997, Kluwer Law International: The 
Hague/London/Bostonn p. 337. 

377 Hakura, F.S. (1997) 'The Euro-Mediterranean Policy: The implications of the Barcelona 
declaration',, Common Market Law Review Volume 34, 1997, Kluwer Law International: The 
Hague/London/Bostonn p. 337 en p. 354. 

388 Trb. 1998/61 en Trb. 1996/29. 
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aangeslotenn bij de GATT. In artikel 1 is te lezen dat deze associatie (o.a.) ten doel heeft 
'dee Maghrebijnse integratie door bevordering van de handel en samenwerking tussen 
Tunesiëë en de landen in de regio' te bevorderen. In het onderdeel 'vrij verkeer van 
goederen'' (titel II) is bepaald dat deze overeenkomst geen beletsel vormt 'voor de 
handhavingg of de oprichting van douane-unies, vrijhandelszones of regelingen voor 
grensverkeer,, mits de in deze Overeenkomst neergelegde handelsregelingen daardoor niet 
wordenn gewijzigd' (art. 23, eerste lid). In titel III wordt het recht van vestiging en 
dienstenn behandeld. Meer dan een intentieverklaring behelst deze titel echter niet: 'De 
partijenn komen overeen de toepassingssfeer van de overeenkomst uit te breiden tot het 
rechtt van vestiging van vennootschappen van een Partij op het grondgebied van de andere 
Partijj  en de liberalisering van de dienstverlening door vennootschappen van een Partij aan 
ontvangerss van diensten in een andere Partij' (art. 31, eerste lid). Titel V spreekt van 
economischee samenwerking. De eerste doelstelling van dit onderdeel is dat de partijen 
zichh ertoe verbinden 'hun economische samenwerking te versterken, in hun wederzijds 
belang,, en in de geest van partnerschap waarop deze overeenkomst is gebaseerd' (art. 42, 
eerstee lid). 

Opp 20 november 1995 is te Brussel een Euro-Mediterrane Overeenkomst tot stand 
gebrachtt tussen 'de Europese gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat 
Israël,, anderzijds'39. Dit verdrag heeft dezelfde opbouw als het verdrag dat met Tunesië 
iss gesloten, maar er zijn enige verschillen te constateren. Terwijl het Tunesische verdrag 
spreektt van 'integratie in de wereldeconomie', spreekt de Israëlische overeenkomst van 
'partnerschapp en de verdere integratie van de Israëlische economie in de Europese 
economie'.economie'. De vraag is dus of hiermee op een toekomstige aansluiting van Israël bij de 
EUU gepreludeerd wordt. In artikel 1 van het Israëlische verdrag staat dat de wederzijdse 
liberaliseringg van het recht van vestiging één van de doelen van de associatie is. Dit 
aspectt ontbreekt in het hiermee corresponderende artikel 1 van het Tunesische verdrag. 
OokOok een interessant verschil tussen bovengenoemde verdragen is te vinden in titel VI 
(economischee samenwerking) onder het kopje migratie in artikel 57 van de overeenkomst 
mett Israël: 'De partijen werken samen met het oog op met name: - de vaststelling van 
terreinenn van wederzijds belang op het gebied van het immigratiebeleid; - verhoging van 
dee doelmatigheid van maatregelen ter voorkoming of beperking van illegale 
migratiestromen.'' Ook hier kan men zich afvragen waarom genoemde bepaling niet in het 
verdragg met Tunesië is opgenomen, terwijl het toch niet meer betreft dan een 
intentieverklaring. . 

1.100 Overige verdragen tussen de EG en landen die aan EG-lidstaten grenzen 

Inn paragraaf 1.3 tot en met 1.9 zijn de verdragen besproken die zijn gesloten tussen de 
EGG en de omliggende landen waarin in meer of mindere mate migratierechten worden 
gevestigd.. Sommige verdragen behelzen een volledig vrij verkeer van werknemers en 
zelfstandigen,zelfstandigen, terwijl andere verdragen niet meer dan een belofte inhouden om een vrij 
verkeerr van werknemers en zelfstandigen in de toekomst te regelen. Volledigheidshalve 
dientt nog een opmerking te worden gewijd aan de landen die binnen de buitengrenzen van 
dee EG zijn gelegen maar die tot dusverre niet zijn besproken. Ik doel op soevereine staten 
zoalss Vaticaanstad, Monaco, Andorra en San Marino. Opvallend is echter dat tussen 

399 Trb. 1996/92. 
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genoemdee staten enerzijds en de EG anderzijds geen verdragen zijn gesloten die een vrij 
verkeerr van werknemers en zelfstandigen regelen. Dit hangt wellicht samen met de 
bijzonderee politieke en financieel-economische belangen van genoemde landen. 
Desalnietteminn zijn er douane-overeenkomsten gesloten tussen de EG en deze 
postzegelstaatjes.. Als voorbeeld bespreek ik de verdragen met San Marino en Andorra.40 

Doell  van deze verdragen is het in het leven roepen van een douane-unie tussen de 
landenn van de EG enerzijds en Andorra respectievelijk San Marino anderzijds. In het 
verdragg met Andorra van 26 november 1990 bijvoorbeeld werd in de preambule gesteld: 
'Overwegendee dat de uitzonderlijke situatie van Andorra, om geografische, historische en 
sociaal-economischee redenen, een bijzondere regeling rechtvaardigt, met name voor de 
vrijstellingenn van invoerrechten, omzetbelastingen en accijnzen bij invoer die in het 
reizigersverkeerr door de Gemeenschap ten opzichte van het Prinsdom Andorra worden 
geheven.'' In artikel 1 van het Associatieverdrag werd daarom vastgelegd: 'Tussen de 
Europesee Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra wordt voor de onder de 
hoofdstukkenn 25 tot en met 97 van het geharmoniseerde systeem vallende produkten een 
douane-uniee tot stand gebracht [...].' 

Daarr genoemde verdragen slechts betrekking hebben op het handelsverkeer tussen 
genoemdee verdragstaten, en dus niet het vrije verkeer van personen of de vrije vestiging 
vann bedrijven, ga ik er niet verder op in. 

1.111 Vriendschapsverdrag met Duitsland 

Inn artikel 307 EG-Verdrag staat: 'De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit 
overeenkomstenn vóór 1 januari 1958 of, voor de toetredende staten, vóór de datum van 
hunn toetreding gesloten tussen een of meer Lid-Staten enerzijds en een of meer derde 
Statenn anderzijds, worden door de bepalingen van dit Verdrag niet aangetast.' Het 
Nederlandsch-Duitschh Vestigingsverdrag41 is zo'n verdrag. Het werd op 17 december 
19044 te 's-Gravenhage gesloten. De bepalingen van dit verdrag waren hoofdzakelijk 
ontleendd aan het Duits-Zwitserse vestigingsverdrag van 31 mei 1890 en het Duits-
Russischee Übernahmeabkommen van 10 februari 1904.42 

Inn dit verdrag werd overwogen dat de verdragsluitende partijen 'bezield' waren 
'doorr den wensch om de tusschen Nederland en het Duitsche Rijk bestaande 
vriendschappelijkee betrekkingen in stand te houden en te bevestigen, en met het doel om 
dee voorwaarden te regelen voor de vestiging der Nederlandse onderdanen in het Duitsche 
Rijkk en der Duitsche onderdanen in Nederland'. Duitse en Nederlandse onderdanen 
kregenn daarmee conform artikel 1 van het verdrag 'het recht zich binnen het gebied der 
anderee Partij te vestigen of bij voortduring of tijdelijk aldaar te verblijven, indien en 
zoolangg zij de daar geldende wetten en verordeningen naleven'. De verdragsluitende 
partijenn konden echter conform artikel 2 de onderdanen van de andere Partij de vestiging 
off  het verblijf ontzeggen, 'hetzij ter handhaving van de publieke rust of van de veiligheid 
vann den Staat, hetzij omdat de belangen der openbare gezondheid of zedelijkheid het 
vereischen,, of omdat de personen geene voldoende middelen van bestaan hebben of door 
werkzaamheidd kunnen verkrijgen'. 

400 EEG/90/680, Pb. L 374/13; EEG/92/561, Pb. L 359. 
411 Verdrag van 17 december 1904, Stb. 1906/279. 
422 Krabbe, Joh. (1912) Toelating en uitzetting van vreemdelingen, (proefschrift), Eduardo IJdo: 

Leiden,, p. 87. 

47 7 



Mett betrekking tot de laatstgenoemde voorwaarde concludeerde Krabbe in zijn 
proefschriftt van 1912 dat de praktijk bestond dat 'gevestigde vreemdelingen, zelfs als zij 
armlastigg zijn, niet worden uitgezet, op voorwaarde althans, dat de Staat, waartoe de 
vreemdelingg behoort, bijdraagt in zijn onderstand'. Van 'betaling van onderstand' was 
bijvoorbeeldd sprake in het geval dat een in Duitsland verblijvende Nederlander die tevens 
mett een Duitse vrouw was getrouwd, in Duitsland mocht blijven door overlijden van zijn 
partnerr indien de Nederlandse overheid ervoor zorgde dat de Nederlander niet armlastig 
zouu worden. Deze betaling mocht geringer zijn dan hetgeen die personen bij armlastigheid 
hierr te lande nodig zouden hebben. Immers, de Nederlander kon in Duitsland een deel 
vann de kost zelf verdienen, wat in Nederland wellicht niet meer mogelijk zou zijn. Hij 
woondee reeds jaren in Duitsland en was daar 'eenmaal' gevestigd en bekend. Volgens 
dezee schrijver motiveerde men dit door zich te beroepen op 'eischen van humaniteit'.43 

Hett verdrag werd niet van toepassing verklaard op 'de koloniën en buitenlandse 
bezittingenn van Nederland, noch op het onder Duitsche bescherming staande gebied' 
(artikell  14). Dit lijk t enigszins in strijd met het verdrag dat handelt over het recht van 
vestigingg en verblijf van onderdanen van beide staten. Volgens de Wet op het 
Nederlanderschapp 1892 kon de bevolking van Nederlandsch-Indië eveneens als onderdaan 
inn deze zin beschouwd worden. Daar de nationaliteitsbewijzen slechts aan Nederlanders 
werdd uitgereikt, had dit recht op vestiging of verblijf weinig zin. Al met al kan worden 
gesteldd dat dit verdrag vandaag de dag niet van toepassing is op de overzeese 
gebiedsdelenn Aruba en de Nederlandse Antillen.44 

Hett Nederlandsch-Duitsch Vestigingsverdrag van 1904 vestigt thans nog kleine 
voordelenn aan Duitse onderdanen ten opzichte van overige onderdanen van de EU, of in 
dee woorden van Vc. 1994: 'Dit verdrag heeft met name betekenis voor Duitse onderdanen 
diee geen verblijfsrecht kunnen ontlenen aan het EG-verdrag.45 

Ookk in de Vreemdelingencirculaire wordt aangegeven dat het beschikken over 
voldoendee middelen van bestaan voorwaarde is. Dit is 'een netto-inkomen dat ten minste 
gelijkk is aan het bestaansminimum in de zin van de Abw. De bron van deze middelen is 
'niett van belang, mits maar daadwerkelijk over de middelen wordt beschikt.' Op 29 juli 
19988 oordeelde de president van de vreemdelingenkamer te Zwolle dat uitkeringen die ten 
lastee komen van de openbare kas zoals een RWW-uitkering kunnen worden gezien als een 
daadwerkelijkdaadwerkelijk beschikken over middelen.46 Dit laatste is echter een bijstandsuitkering ten 
behoevee van diegenen die niet beschikken over voldoende middelen van bestaan. Er is dus 
eenn tegenstrijdigheid te constateren tussen deze uitspraak en artikel 2, laatste volzin van 
hett verdrag (zie boven). Daar deze zaak een voorlopige voorziening behelsde, blijf t de 
vraagg wat de rechtseenheidskamer zou besluiten in een soortgelijk geval interessant. 

Dee geldigheidsduur van de vergunning is telkens één jaar en 'wordt telkenmale 
mett 1 jaar verlengd, indien en zolang aan de voorwaarden voor verblijf wordt 
voldaan'.47 7 

Krabbe,, Joh. (1912) Toelating en uitzetting van vreemdelingen, (proefschrift), Eduardo Udo: 
Leiden,, p. 99 en 100. 
Krabbe,, Joh. (1912) Toelating en uitzetting van vreemdelingen, (proefschrift), Eduardo Udo: 
Leiden,, p. 108. 
Vc.. 1994 B5/2. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage zp. Zwolle, 29 juli 1998, JV 1998/186. 
Vc.. 1994 B5/2. 
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1.122 Vriendschapsverdrag met Zwitserland 

Opp 19 augustus 1875 werd te Bern het Tractaat van vriendschap, vestiging en handel 
tussenn Nederland en Zwitserland gesloten.48 Verklaard werd dat 'Zijne Majesteit de 
Koningg der Nederlanden en de Zwitsersche Bondsraad, gelijkelijk bezield met den wensch 
dee banden van vriendschap, die de beide landen verbinden, naauwer toe te halen, en 
willendee de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Zwitserland [te] verbeteren en uit 
[te]]  breiden'. Het Tractaat behelsde in artikel 1 voor de 'wederzijdse onderdanen en 
burgerss [...] het verblijf en de vestiging, de uitoefening van den handel, de nijverheid en 
dee beroepen [...]' gelijk te stellen. Op deze regel werd echter op twee manieren een 
uitzonderingg gemaakt. In de eerste plaats was er een uitzondering voor de categorie van 
'personenn wien het aan middelen van onderhoud mogt ontbreken of die ten laste der 
openbaree liefdadigheid mogten komen', of de 'personen, die de rust en de openbare orde 
off  de inwendige of uitwendige veiligheid van den Staat in gevaar mogten brengen'.49 In 
dee tweede plaats werd voor bepaalde personen uit de Nederlandse koloniale gebiedsdelen 
eenn uitzondering gemaakt: 'Door de bovenstaande bepalingen wordt niet afgeweken van 
dee wettelijke onderscheidingen tusschen de personen van Westersche herkomst en die van 
Oosterschee herkomst in de Nederlandsche bezittingen van de Oosterschen Archipel.'50 

Uiteraardd heeft laatstgenoemde bepaling geen gevolg meer voor Indonesië, maar nog wel 
voorr de Nederlandse Antillen en Aruba. 

Dee verdragspartijen hebben in 1996 het oude verdrag nog gewijzigd ('hernieuwd') 
inn verband met de tussen de EG en Zwitserland op 22 juli 1972 gesloten overeenkomst 
inzakee vrijhandel51. Artikel 2 en 3 van het Tractaat vervielen en aan artikel 4 werd iets 
nieuwss toegevoegd. Al met al was het geen wijziging van het hierboven besprokene, maar 
hett stelde wel buiten kijf dat het Verdrag nog niet ter ziele was.52 In een toelichtende 
notaa stelde de Minister van Buitenlandse Zaken dat 'het schrappen of wijzigen van de hier 
inn het geding zijnde verdragsbepalingen materieel geen afbreuk [doen] aan de bestaande 
handelsmogelijkhedenn tussen Nederland en Zwitserland.53 De multilaterale verdragen in 
hett kader van de GATT en de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondstaat 
zoudenn 'ten minste gelijkwaardige handelsregelingen' impliceren. 

Inn de afgelopen 15 jaar is naar mijn weten slechts tweemaal een beroep gedaan op het 
stokoudee verdrag. De eerste maal was in 1986 en ging over het volgende. Een 
vreemdelingg met de Zwitserse nationaliteit die een aantal jaar in Nederland had verbleven 
mett als verblijfsdoel studie aan de Academie Educatieve Arbeid en op een gegeven 
momentt als opbouwwerker in dienst was getreden bij een Stichting in Haarlem, deed een 
beroepp op het Verdrag bij de aanvraag van voortzetting van zijn verblijf. Deze 
vergunningg werd afgewezen. In beroep bepaalde de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
vann State dat 'op grond van een redelijke uitleg van het Verdrag het er voor moet worden 

488 Besluit van 19 september 1878, Stb. 1878/137. 
499 Besluit van 19 September 1878, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van het tusschen Nederland 

enn Zwitserland op 19 Augustus 1875 te Bern gesloten tractaat van vriendschap, vestiging en handel, 
zoomedee van het additioneel protokol van 24 April 1877, Stb. 1878/137. 

500 Artikel 1, laatste alinea van genoemd Verdrag. 
511 Pb. L 300. 
522 Trb. 1996/217; Trb. 1997/36. 
533 EK/TK 1996-1997, 25.155, nr. 1 en 2. 
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gehoudenn dat uit het Verdrag voor onderdanen van Zwitserland geen aanspraken 
voortvloeienn op verlening van een vergunning tot verblijf met voorbijgaan aan het 
bepaaldee bij en krachtens de Vreemdelingenwet'.54 En verder: 

Zodanigee verlening zou in geval van appellant overigens ook niet beantwoorden 
aann het doel en de strekking van het Verdrag, zoals onder meer tot uitdrukking 
komendee in de preambule, te weten de verbetering en uitbreiding van de 
handelsbetrekkingenn tussen Nederland en Zwitserland. Immers, niet is gebleken 
vann feiten of omstandigheden die met zich brengen dat die handelsbetrekkingen 
mett de tewerkstelling van appellant bij de Stichting in enig opzicht zijn gediend. 

Annotatorr Swart vond bovengenoemde argumenten 'een zwaktebod', maar stelde dat de 
Zwitsersee autoriteiten al sinds jaar en dag er van uitgaan dat het verdrag niets meer 
betekent.. Ook artikel 60 van het Weense Verdragenverdrag biedt volgens de annotator 
aangrijpingspuntenn voor de opvatting dat het Verdag zijn langste tijd heeft gehad. 
Bovengenoemdee wijziging van het Verdrag in 1996 maakt echter korte metten met deze 
opvatting. . 

Elff  jaar later deed zich de vraag voor, met welk verblijfsdoel een beroep zou 
kunnenn worden gedaan op het verdrag. Immers, het ging in 1986 om de aanvraag voor 
verblijff  als werknemer (arbeid in loondienst), terwijl het verdrag zich meer lijk t toe te 
spitsenn op bedrijven. Denk immers aan de bewoordingen in artikel 1 'de uitoefening van 
denn handel, de nijverheid en de beroepen'. In 1997 deed zich een geval voor waarbij de 
toepasselijkheidd van het verdrag werd ingeroepen door Zwitserse zelfstandigen. 

Inn 1997 kreeg de rechtbank 's-Gravenhage zittingsplaats Zwolle een zaak waarin 
eenn beroep werd gedaan op genoemd verdrag.55 Zwitserse vreemdelingen hadden in 
Nederlandd een verzoek gedaan om arbeid als zelfstandige te gaan verrichten met als doel 
'chartervaartt (met schipper) en restauratie van traditionele schepen'. Hun eerste aanvraag 
werdd afgewezen, evenals hun bezwaarschrift. In beroep bij de rechtbank Zwolle, 
oordeeldee de rechter: 

Dee duidelijke bewoordingen van artikel 1, eerste volzin, van het Verdrag lijken, 
medee in het licht van de structuur van het Verdrag en het daarbij behorende 
protocol,, de conclusie te rechtvaardigen dat personen met de Zwitserse 
nationaliteitt op grond van deze bepaling rechtstreeks aanspraak op verblijf in 
Nederlandd kunnen maken zonder dat hiervoor nadere uitwerking of precisering in 
nationalee regelgeving vereist is. 

Dee rechter vond dat de uitspraak van 23 oktober 1986 hieraan geen afbreuk deed: 
'Immers,, blijkens de bij deze uitspraak behorende noot is ook de annotator van mening 
datdat de tekst van artikel 1 van het Verdrag erg duidelijk is in voor eisers positieve zin.' De 
actualiteitt van het verdrag werd volgens de rechter nog eens aangetoond door de 
verdragswijzigingg in 1996. Een vergelijking van de doelstellingen van het verdrag met het 
EG-Verdragg leverde de volgende overweging op: 

544 ARRvS 23 oktober 1986, RV 1986/97, m.n.v. A.H.J. Swart. 
555 Rb. 's-Gravenhage zp. Zwolle 13 mei 1997, 1997/2 BR 141, p. 69. 
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Gelett op de gelijkenissen tussen het Verdrag en de betreffende EG-verdragen, 
bevreemdtt het de rechtbank dat verweerder in het onderhavige geval tot niet-
inwilligin gg van de aanvragen tot verblijf heeft beslist. Hierbij verdient opmerking, 
datt het Verdrag is gesloten teneinde de vriendschapsbanden tussen Nederland en 
Zwitserlandd te versterken en uit te breiden, zodat geconcludeerd moet worden dat 
hett Verdrag een bredere doelstelling heeft dan de in EG-verband gesloten 
verdragen,, welke erop gericht zijn een goede economische samenwerking te 
bevorderen. . 

Dee rechter concludeerde dat de beschikkingen moesten worden vernietigd omdat de 
relevantee feiten en omstandigheden in onvoldoende mate waren meegewogen in de 
bestredenn beschikkingen. 

1.133 Handelsverdrag met Polen 

Opp 30 mei 1924 werd te Warschau het 'Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen 
Nederlandd en Polen' gesloten56, met als preambulaire doel 'de handelsbetrekkingen 
tusschenn beide landen te bevorderen en te doen toenemen'. In artikel I werd de volgende 
bepalingg opgenomen: 'De onderdanen van de eene Hooge Verdragsluitende Partij, die 
gevestigdd zijn op het grondgebied der andere Partij of die daar tijdelijk verblijf houden, 
zullenn voor wat betreft de vestiging en de uitoefening van den handel en de nijverheid op 
hett grondgebied der andere Partij, dezelfde rechten, voorrechten, vrijdommen, gunsten en 
vrijstellingenn genieten als de onderdanen van de meest begunstigde natie.' 

Mett betrekking tot naamloze en andere vennootschappen werd het volgende 
bepaald:: 'De aldus erkende naamloze en andere vennootschappen van iedere Partij zullen 
zichh [...] kunnen vestigen op het grondgebied van deze laatste, daar filialen en bijkantoren 
kunnenn oprichten en daar haren handel en hare nijverheid kunnen uitoefenen, met 
uitzonderingg evenwel van de vennootschappen, die uit hoofde van haar karakter van 
instellingenn te algemeenen nutte, zooals verzekeringsmaatschappijen en financieele 
instellingen,, mochten zijn onderworpen aan bijzondere, op alle landen gelijkelijk van 
toepassingg zijnde beperkende bepalingen.' Vandaag de dag zal wat betreft het 
verblijfsdoell  arbeid als zelfstandige geen beroep meer worden gedaan op dit verdrag 
omdatt de Europa-overeenkomsten, waaronder die met Polen, de vrije vestiging van 
onderdanenn regelt. 

Inn artikel IX van het Verdrag staat verder: 'De verdragsluitende Partijen verbinden 
zichh de Poolsche onderdanen, welke als werklieden in Nederland arbeiden [...] voor wat 
betreftt de uitvoering van hun vak en de sociale verzekering, te behandelen op den voet 
vann volstrekte gelijkheid met de nationale werklieden.' 

Hett bovengenoemd verdrag is op 21 mei 1971 nader uitgewerkt met de sluiting 
vann de 'Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Polen 
inzakee de handelsvaart*  om de (commerciële) 'handelsscheepvaart tussen hun landen 
verderr te ontwikkelen'.57 Het veranderde verder niets aan de positie van Poolse 
onderdanenn zoals ik hierboven heb beschreven. Het bevestigde dat de regeringen van 
beidee landen 'gedachtig [waren] aan het Verdrag van Handel en Scheepvaart, gesloten 

566 Zie Stb. 1925/198. 
577 Trb. 1971/112. 
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tussenn de beide landen op 30 mei 1924' nieuw leven in te blazen. 

Dee laatste twintig jaar is de toepasselijkheid van het verdrag een aantal maal ingeroepen. 
Inn 1979 heeft een vreemdeling met de Poolse nationaliteit een beroep gedaan op het 
verdragg ten behoeve van politiek asiel. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
wass echter van oordeel 'dat voornoemd Verdrag gezien zijn aard en strekking, zomede 
gelett op de Nota wisseling bij het Verdrag, niet van toepassing is op gevallen als het 
onderhavige,, waar het gaat om een verzoek om een vergunning tot verblijf als 
asielgerechtigdee en om toelating als vluchteling.'58 

Inn 1991 is door een aantal Poolse werknemers een beroep gedaan op de bepalingen 
vann dit verdrag voor de verkrijging van een tewerkstellingsvergunning. Het ging hier om 
eenn aantal Poolse vreemdelingen die op een Scheepswerf te Maastricht tijdelijk 
werkzaamhedenn wilden verrichten als scheepsbouwers. De rechter heeft dit verzoek 
afgewezenn met de woorden dat 'gelet op de tekst en strekking van genoemd Verdrag [...] 
niett kan worden afgeleid dat door de betrokken landen een vrij verkeer van werknemers 
wordtt beoogd.'59 

Volgenss annotator Groenendijk blijf t het verdrag uit 1924 relevant voor Poolse 
werknemerss die reeds tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn toegelaten. De aanspraak op 
gelijkee behandeling ex artikel IX van het verdrag verschaft volgens de annotator een 
sterkeree positie dan de overeenkomstige bepaling in die associatieovereenkomst (artikel 
38).. Daar ik deze studie beperk tot eerste toelating van vreemdelingen, ga ik hier niet 
verderr op in. 

1.144 Handels- en Scheepvaartverdrag met Oostenrijk 

Inn 1929 is een Handels- en Scheepvaart verdrag met Oostenrijk gesloten.60 Het Verdrag 
bepaaldee in de preambule dat beide landen 'bezield [waren] met den wensch de 
handelsbetrekkingenn tusschen de beide landen steeds meer te bevorderen'. In artikel 1 van 
hethet Verdrag stond verder dat de onderdanen 'van elk der Beide Verdragsluitende Partijen 
[...]]  gelijkgesteld [zullen] zijn met de nationalen voor wat betreft de vestiging en de 
uitoefeningg van den handel, de nijverheid en de scheepvaart'. In artikel 3 werd het 
volgendee vastgelegd: 'Den onderdanen van elk der beide Partijen zal het vrij staan hunne 
zakenn op het grondgebied der andere Partij te regelen, hetzij persoonlijk, hetzij door een 
tusschenpersoontusschenpersoon hunner keuze, zonder te dezen opzichte aan eenige andere beperkingen 
onderworpenn te zijn dan aan die, vastgesteld bij de op dat grondgebied van kracht zijnde 
wettenn en voorschriften.' 

Inn tegenstelling tot de verdragen met Duitsland en Zwitserland werd het Handels-
enn Scheepvaartverdrag met Oostenrijk ook van toepassing verklaard op 'Nederlandsch-
Indië,, Suriname en Curacao, met uitzondering van artikel 1, eerste lid, voor zoover deze 
betrekkingg hebben op onroerende goederen [...]' (art. 12). 

Dee betekenis van dit verdrag is echter door het gemeenschapsrecht tot nul 
gereduceerd.. Dit is alleen al zo doordat in het Verdrag niet impliciet verblijfsrechten voor 

ARRvSS 13 juli 1979, RV 1979/9. 
Vz.. ARRvS 12 november 1991, RV 1991/71, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Hett op 28 maart 1929 te 's-Gravenhage tussen Nederland en Oostenrijk gesloten handels- en 
scheepvaartverdragg en van het bij dit verdrag behoorende slotprotocol, Stb. 1930/229, 
bekendmakingsbesluitt Stb. 1930/375. 
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personenn (anders dan voor het doen van zaken) worden gevestigd. Het Verdrag bepaalt 
mijnss inziens met name dat de wederzijdse onderdanen recht hebben op dezelfde 
beschermingg van persoon en goed, toegang hebben tot de nationale rechtbanken, geen 
'persoonlijkee dienst' hoeven te vervullen of 'geene andere of hoogere belasting' hoeven te 
betalenn dan nationalen, etc. Er is mij geen jurisprudentie bekend. 

1.155 Vriendschapsverdrag met de Verenigde Staten 

Reedss op 15 juli 1839 werd een Tractaat van Handel en Scheepvaart tusschen de 
Nederlandenn en de Vereenigde Staten van Amerika' gesloten.61 Het behelsde echter 
uitsluitendd de opheffing van handelsbeperkingen (invoerrechten waaronder 'regten [...] 
voorr tonnen-, haven-, baken-, berg- of reddingsloon (salvage), loods-, quarantaine- of 
havengelden'),, bescherming en bijstand aan (vice-)consuls, en dergelijke. 

Inn 1956 is het thans geldende Vriendschapsverdrag62 gesloten tussen de VS en 
Nederland.. In de preambule wordt onder meer overwogen 'nauwere economische en 
culturelee betrekkingen tussen hun volkeren aan te moedigen'. Artikel I, tweede lid stelt 
datt 'tussen de grondgebieden van de Twee Partijen [..], in overeenstemming met de 
bepalingenn van het onderhavige Verdrag, vrijheid van handel en scheepvaart [zal] 
bestaan.'' Onderdanen van de ene Partij zijn krachtens artikel II 'geoorloofd, het 
grondgebiedd van de andere Partij te betreden en daarbinnen te verblijven: '(a) ten einde 
handell  te drijven tussen de grondgebieden van de twee Partijen en zich bezig te houden 
mett daarmede samenhangende of in verband staande werkzaamheden op handelsgebied; 
(b)) ten einde de bedrijfsuitoefening van een onderneming waarin zij een aanzienlijk 
kapitaall  hebben belegd of waarin zij daadwerkelijk bezig zijn zulks te doen, te 
ontwikkelenn en te leiden; en (c) voor andere doeleinden met inachtneming van de wetten 
mett betrekking tot de toelating en het verblijf van vreemdelingen.' 

Ditt impliceert volgens het derde lid van genoemd artikel dat 'het [...] onderdanen 
vann de ene Partij binnen het grondgebied van de andere Partij [zal] zijn geoorloofd: (a) 
daarinn vrijelij k te reizen en te wonen op plaatsen van hun keuze'. Het kan hierbij gaan 
omm 'alle op winst gerichte activiteit op handels-, industrieel-, financieel en ander gebied 
(zakelijkee activiteit)' (art. VII , eerste lid). En 'bijgevolg zal het aan die onderdanen en 
vennootschappenn binnen dat grondgebied zijn geoorloofd (a) filialen, agentschappen, 
kantoren,, fabrieken en andere vestigingen, welke geschikt zijn voor de uitoefening van 
hunn bedrijf, op te richten en in stand te houden; (b) hetzij rechtstreeks, hetzij door middel 
vann een of meer tussenschakels, vennootschappen op te richten overeenkomstig de 
algemenee wettelijke bepalingen van die andere Partij op het stuk van de vennootschappen, 
enn het overwegend belang te verwerven in vennootschappen van die andere Partij en (c) 
ondernemingen,, welke zij hebben gevestigd of verworven, te beheersen en te besturen.' 

Hett verdrag spreekt telkens van 'ondernemingen' en 'vennootschappen'. 
Vennootschappenn in de zin van het Verdrag zijn 'maatschappijen, maatschappen, 
vennootschappen,, stichtingen, verenigingen en andere juridische eenheden ('legal entities') 
off  rechtspersonen, met of zonder beperkte aansprakelijkheid of met of zonder 
winstoogmerk'' (art. XXIII , derde lid). En verder staat in genoemde bepaling: 

Stb.Stb. 1839/29. 
Verdragg van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Verenigdee Staten van Amerika, 's-Gravenhage 27 maart 1956, Trb. 1956/40. 

53 3 



'Vennootschappenn opgericht binnen het grondgebied van de ene Partij overeenkomstig de 
geldendee wetten en voorschriften, zullen worden geacht vennootschappen van die Partij te 
zijnn en hun bestaan in rechte als zodanig zal worden erkend binnen het grondgebied van 
dee andere Partij.' 

Inn nationaal beleid is het het begrip 'aanzienlijk kapitaal' (artikel I, tweede lid 
onderr B Verdrag) waarover de desbetreffende onderneming dient te beschikken, nader 
uitgewerktt voor de verschillende ondernemingsvormen, namelijk voor de eenmanszaak, 
vennootschapp onder firma, vennootschap onder commandite, besloten vennootschap, 
naamlozee vennootschap en andere ondernemingsvormen. Volgens dit beleid is regel dat 
hethet hierbij dient te gaan om 'eigen kapitaal, niet om geleend geld'. En verder: 'Het 
'aanzienlijk'' kapitaal dient op peil gehouden te worden; dit houdt in dat het kapitaal nooit 
lagerr mag zijn dan het voor de betreffende ondernemingsvorm geldende minimum. '63 

Volgenss de Vreemdelingencirculaire 1994 valt het uitoefenen van een vrij beroep 
niett onder het Verdrag.64 In de Verenigde Staten kunnen beroepsbeoefenaren zich echter 
well  vestigen onder vigeur van dit verdrag. Kuijer en Steenbergen zijn het met genoemde 
restrictiee niet eens, 'nu het verdrag zelf voor deze restrictie geen basis geeft'.65 De 
Nederlandsee overheid is dat mijns inziens wel geoorloofd op basis van een letterlijke 
interpretatiee van het verdrag (dat immers telkens spreekt van 'ondernemingen' en 
'vennootschappen').. Kenmerkend voor ondernemingen en vennootschappen is dat 
vennootschapskapitaall  dient te worden ingebracht, hetgeen niet geldt voor zelfstandige 
beroepsbeoefenaren.. Dit kapitaal kan wellicht worden beschouwd als een eis met 
betrekkingg tot het beschikken over voldoende middelen van bestaan. Wellicht is de 
interpretatiee van de Amerikaanse overheid aan het verdrag meer in overeenstemming met 
dee economische realiteit dan die van de Nederlandse overheid: De feitelijke en 
bedrijfskundigee activiteiten van beroepsbeoefenaren en ondernemingen zijn immers veelal 
gelijksoortig. . 

Hett verdrag is in beide staten van geen betekenis voor toelating en verblijf van 
werknemerss in loondienst. In de Vc. 1994 is dat nog eens expliciet verwoord: 'Indien een 
onderdaann van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland arbeid in loondienst wenst 
tee verrichten, dient de werkgever te beschikken over een tewerkstellingsvergunning (zie 
B i l ) . '' Het verrichten van enige andere arbeid dan 'het verrichten van werkzaamheden als 
zelfstandige'' is volgens Vc. 1994 B9/1 niet toegestaan. 

Hett verblijf van wederzijdse onderdanen kan op grond van het Verdrag worden beperkt 
doorr maatregelen 'welke noodzakelijk zijn ter handhaving van de openbare orde en ter 
beschermingg van de volksgezondheid, de goede zeden en de veiligheid' (art. II , vierde 
lid).. In de Vc. 1994 wordt slechts in het algemeen gesteld dat de onderdanen van de VS 
inn Nederland zijn 'onderworpen aan de voor vreemdelingen in het algemeen geldende 
bepalingenn van de Vreemdelingenwet [...] inzake de gronden waarop hun verblijf of 
verderr verblijf kan worden ontzegd'.66 

Inn de zogenoemde Agee-zaak heeft de Afdeling Rechtspraak geoordeeld dat de 
stellingg dat een Amerikaans onderdaan niet op grond van artikel II , derde en vierde lid 
Verdragg kan worden geweigerd als met hem enig Nederlands belang ontbreekt, onjuist is. 

633 Zie Vc. 1994 B9/1. 
644 Zie Vc. 1994 B9/1. 
655 Kuijer, A. & J.D.M. Steenbergen (1999) Nederlands Vreemdelingenrecht, NCB: Utrecht, p. 181. 
6666 Vc. 1994 B9/1. 
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Dee vreemdeling in kwestie was een Amerikaan die op grond van artikel II Verdrag als 
zelfstandigg journalist in Nederland gegevens wilde verzamelen. Als ex-werknemer van de 
CIAA richtte hij zich in zijn werk steeds meer tegen zijns inziens onwettige, immorele en 
onderdrukkendee praktijken van eerstgenoemde organisatie. Daardoor was hij reeds 
ongewenstt verklaard in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Justitie vond daarom dat de 
activiteitenn van de vreemdeling 'de betrekkingen van Nederland met andere landen 
kunnenn schaden' en concludeerde dat met zijn aanwezigheid geen wezenlijk Nederlands 
belangg gediend zou zijn. De rechter bevestigde dit met de woorden: 'Art. II , eerste lid, 
aanheff  en onder c, Verdrag verzet zich niet tegen een toepassing van art. 11, vijfde lid, 
Vreemdelingenwet,, waarbij gronden aan het algemeen belang ontleend aanwezig worden 
geachtt indien met het verblijf van de betrokken vreemdeling geen Nederlands belang 
wordtt gediend.'67 

Inn een andere zaak68 heeft een vreemdeling met de Amerikaanse nationaliteit 
gesteldd dat het Verdrag verbiedt om hem op grond van artikel 11, vijfde lid Vw (dus 
nationaall  recht) te weigeren, oftewel dat toetsing aan het algemeen belang niet langer 
mogelijkk is met betrekking tot verdragsonderdanen. De Afdeling wees dit verzoek af met 
eenn verwijzing naar artikel II van het Verdrag. Dat de vreemdeling taalcursussen voor 
volwassen-educatiee gaf, deed daar niets aan af: 'daarbij mede nog in aanmerking genomen 
het,, uit de stukken blijkende, vrijblijvende karakter van de door appellant aanvaarde 
docentschappen,, is de Afdeling van oordeel, dat verweerder zich in redelijkheid op het 
standpuntt heeft kunnen stellen, dat met de aanwezigheid van appellant hier te lande geen 
wezenlijkk Nederlands belang is gediend*. Ook vond de rechter van belang dat appellant 
volgenss Justitie 'voor het geven van bedoelde cursussen niet op enigerlei wijze is 
gekwalificeerd'' en dat aan de hand van getuigenverklaringen was gebleken dat 'na de 
uitzettingg van appellant [...] toch alle georganiseerde cursussen voortgang hebben kunnen 
vinden'.. Met andere woorden: als een Amerikaans onderdaan niet een onderneming drijft 
conformm het Vriendschapsverdrag, kan Justitie gewoon toetsen aan het wezenlijk 
Nederlandss belang. 

1.166 Overeenkomst met Suriname 

Opp 25 november 1975 werden te Paramaribo twee verdragen tussen Nederland en het 
voormaligee overzeese gebiedsdeel Suriname gesloten. De eerste was de zogenaamde 
'Toescheidingsovereenkomstt inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
enn de Republiek Suriname'69, waarin werd vastgelegd aan welke personen na de 
onafhankelijkheidd de Nederlandse nationaliteit zou toekomen en aan welke personen de 
Surinaamsee nationaliteit. Het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit zou tot gevolg 
hebbenn dat men de Nederlandse nationaliteit zou verliezen en visa versa (art. 2). De 
hoofdregell  werd in artikel 3 vastgelegd: 'De Surinaamse nationaliteit verkrijgen alle 
meerderjarigee Nederlanders die in Suriname zijn geboren en op het tijdstip van de 
inwerkingtredingg van deze Overeenkomst in de Republiek Suriname hetzij woonplaats, 
hetzijj  werkelijk verblijf hebben.' Het tweede verdrag is in het bestek van deze studie 
belangrijkerr omdat daarin de toelating van Surinamers in Nederland na de 

677 ARRvS 14 december 1978, AB 1979/177, m.n.v. F.H. v/d Burg. 
588 ARRvS 29 januari 1979, AB 1979/338. 
699 Trb. 1975/132. 
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inwerkingtredingg van dit verdrag is geregeld, en in het bijzonder die van zelfstandigen. 
Daaromm ga ik daar thans op in. 

Ditt tweede verdrag heet de 'Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
enn de Republiek Suriname inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse 
onderdanen'.700 Het wordt ook wel de Vestigingsovereenkomst genoemd. In artikel 4 van 
dee Vestigingsovereenkomst werd de volgende bepaling opgenomen: 'Elke 
Overeenkomstsluitendee Partij verleent toestemming tot verblijf op haar grondgebied, ten 
behoevee van het verrichten van arbeid als zelfstandige, aan een persoon die kan aantonen 
datdat hij voldoet aan de eisen die de Overeenkomstsluitende Partij, op wier grondgebied 
dezee persoon werkzaam wil zijn, daarvoor aan eigen onderdanen stelt, alsmede dat hij 
passendee huisvesting heeft.' Deze toestemming zou worden verleend 'voor een periode 
vann twaalf maanden' en zou na afloop 'voor een periode van eveneens twaalf maanden 
[worden]]  verlengd, indien de betrokken persoon een arbeidsplaats en passende huisvesting 
heeft'' (art. 4, tweede lid juncto art. 3, tweede lid). Verder zou gelden dat als 'een 
persoonn gedurende een onafgebroken periode van twaalf maanden op het grondgebied van 
dee andere Overeenkomstsluitende Partij' als zelfstandige arbeid heeft verricht 'de hem 
verleendee toestemming voor periodes van telkens vijf jaar [moet worden] verlengd' (art. 
4,, tweede lid juncto art. 3, derde lid). Er werd eveneens bepaald dat het verblijfsrecht 
zichh eveneens zou uitstrekken over gezinsleden (art. 5). De eerste toestemming tot verblijf 
zouu onder andere kunnen worden geweigerd 'indien de betrokken persoon gevaar oplevert 
voorr de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid van het land waarop 
hethet verzoek om toestemming betrekking heeft' (art. 7, eerste lid onder b). 

Daarr het Verdrag in beginsel voor een periode van 'vijf jaar, te rekenen vanaf 25 
novemberr 1975' (art. G van het Verdrag), werd afgesloten, hield het op 25 november 
19800 op te gelden. Er werd in artikel 1 van het Protocol van 23 januari 1981 bepaald dat 
'degenenn die over een uit hoofde van de op 25 november 1975 te Paramaribo tot stand 
gekomenn Overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen 
afgegevenn verblijfstitel beschikken, [...] na 25 november 1980 de uit dat Verdrag 
voortvloeiendee rechten [kunnen blijven] genieten.71 In artikel 2 werd een 
overgangsregimee geschapen voor 'degenen die vóór 25 november 1980 een verzoek om 
vergunningg tot verblijf of een machtiging tot voorlopig verblijf hebben ingediend en van 
wiee is vastgesteld, dat zij vóór die datum hebben voldaan aan de vereisten die gelden op 
grondd van de in artikel 1 genoemde Overeenkomst'. Zij 'komen voor een vergunning tot 
verblijff  in aanmerking en genieten de uit genoemde Overeenkomst voortvloeiende 
rechten'.. Tenslotte is nog in artikel 3 van het Protocol bepaald dat 'een Surinaams 
onderdaan,, die op 24 november 1980 in Nederland is en ten aanzien van wie vóór 25 
novemberr 1980 een recht op een verblijfstitel is ontstaan, [...] de gelegenheid [krijgt] om 
ditt recht ook na 24 november 1980 te effectueren, mits hij zijn aanvraag om een 
vergunningg tot verblijf en, indien nodig, een tewerkstellingsvergunning heeft ingediend 
vóórr 25 februari 1981'. En verder: 'Hij geniet de rechten die voortvloeien uit de in 
Artikell  1 genoemde Overeenkomst.' 

Inn Vc. 1994 is het onderscheid tussen 'I. degenen die vóór 25 november 1980 
Nederlandd zijn binnengekomen' en 'II . degenen die na 24 november 1980 zijn 

Overeenkomstt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname d.d. 25 november 1975, Trb. 
1975/133,, inwerkingtreding 25 november 1975. 
Protocoll  tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake verkregen 
rechten,, Trb. 1981/35, p. 11. Zie ook: Vc. 1994 B10 en B12/4.2.1. 
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binnengekomenn of binnenkomen' gehandhaafd. Onder de benaming van 'verkregen 
rechten'' worden de toegangs- en verblijfsrechten van groep I erkend.72 Elders in Vc. 
19944 is bepaald dat voor deze groep 'een onderzoek naar de vraag of met de vestiging in 
Nederlandd een wezenlijk Nederlands economisch belang is gediend, achterwege' mag 
blijven.. En verder: 'De aanvraag dient derhalve niet ter advisering aan de Minister van 
Economischee Zaken te worden voorgelegd. Er dient wel voldaan te worden aan de 
algemenee voorwaarden onder 2.'73 Zie voor deze voorwaarden hoofdstuk 9. 

Voorr laatstgenoemde groep Surinamers (II) is volgens Vc. 1994 B10/2.2 'de voor 
vreemdelingenn in het algemeen geldende wettelijke bepalingen en voorschriften van 
toepassing'.. Voor de regeling van 'Surinaamse onderdanen die zich als zelfstandige in 
economischee zin willen vestigen' wordt in Vc. 1994 B10/2.2 onder d verwezen naar B12. 
Dee betekenis van bovengenoemd verdrag zal voor de vestiging van Surinaamse zelfstandi-
genn in de loop van de tijd geheel verdwijnen, nu de groep mensen die er een beroep op 
kunnenn doen, tanende is. 

1.177 Europees Vestigingsverdrag 

Inn het kader van de Raad van Europa is het Europees Vestigingsverdrag gesloten dat voor 
Nederlandd op 21 mei 1969 in werking trad.74 Daar het gemeenschapsrecht voor de 
lidstatenn die tevens bij de EU zijn aangesloten veel verder gaat, is het Europees 
Vestigingsverdragg praktisch alleen nog maar van betekenis voor Turkse onderdanen die 
reedss twee jaar legaal in een lidstaat hebben verbleven.75 In 1997 deed zich de vraag 
voorr of het verdrag ook een recht op (eerste) toelating en verblijf vestigt voor Turkse 
zelfstandigenn op grond van artikel 10 van dit Verdrag. Hierin staat onder het kopje 
'uitoefeningg van op winst gerichte activiteit' immers: 'Iedere Verdragsluitende Partij 
machtigtt onderdanen van de andere Partijen tot het op haar grondgebied uitoefenen van op 
winstt gerichte activiteit op voet van gelijkheid met haar eigen onderdanen, tenzij 
genoemdee Verdragsluitende Partij ernstige economische of sociale redenen heeft om deze 
machtigingg niet te verlenen.' In hetzelfde artikel wordt gesteld dat de genoemde bepaling 
vann toepassing is op, doch niet beperkt tot, industriële, commerciële, financiële en 
agrarischee activiteiten, ambachten en de vrije beroepen, ongeacht het feit of de betrokken 
persoonn voor eigen rekening werkt of in dienst is van een werkgever.' 

Boeless suggereerde dat een beroep op de uitzonderingsclausule van artikel 10 
('ernstigee economische of sociale redenen') niet gebaseerd zou kunnen worden op het 
bestaann van een restrictief immigratiebeleid in Nederland en in de ons omringende landen. 
Dee vraag of het genoemd artikel rechtstreekse werking heeft, beantwoordde hij verder 
positieff  met een beroep op de zijns inziens duidelijke bewoordingen van artikel 10 EVV, 
afdelingg II sub (a) Protocol in samenhang met artikel 94 Grondwet.76 In reactie hierop 
steldee Groenendijk dat het in artikel 10 EVV voorgespiegelde recht op toelating en 
verblijff  door het Protocol ongedaan wordt gemaakt doordat de bepaling zich niet leent 
voorr directe toepassing: 'De verplichtingen van de staten zijn onvoldoende nauwkeurig 

7272 Vc. 1994B10/2.1. 
733 Vc. 1994 B12/4.2.1. 
744 Trb. 1957/20. Het is goedgekeurd bij de wet van 28 oktober 1959, Stb. 1959/395. 
755 Vc. 1994 B5/1; artikel 103 Vb. 
766 Zie hiervoor: Boeles, P. (1997) 'Recht op arbeid voor Turken in Europa: de Gümüssen en het 

Europeess Vestigingsverdrag', NJB 1997/29, p. 1318-1319. 
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omschreven'.. Verder zou het 'amputerende' protocol tot gevolg hebben dat 'de nationale 
autoriteitenn mogen beoordelen of economische en sociale omstandigheden de verlening 
vann een verblijfsverguning of de toegang tot arbeid mogelijk maken'.77 In een naschrift 
reageerdee Boeles hier als volgt op: 'Ik ben het niet met Groenendijk eens, dat de 
verplichtingenn van de EVV-staten onvoldoende nauwkeurig zijn omschreven. Deze 
bepalingg is óók met inachtneming van het Protocol, minstens even duidelijk als 
bijvoorbeeldd artikel 8 EVRM.' 

Dee rechter wees een recht op eerste toelating voor Turkse zelfstandigen echter van 
dee hand met een beroep op afdeling I van het bij het Europees Vestigingsverdrag 
behorendee Protocol. Hierin staat: '(a) Iedere Verdragsluitende Partij heeft het recht, 
nationalee criteria aan te leggen bij de beoordeling van: [...] (2) de "economische en 
socialee toestand" welke zich zou kunnen verzetten tegen toegang van onderdanen van 
anderee Partijen voor voortgezet of duurzaam verblijf of de uitoefening van op winst 
gerichtee activiteit op haar grondgebied.' De rechter oordeelde dat het Verdrag 'er 
derhalvee van uit [gaat] dat voornoemde begrippen worden ingevuld in het nationale 
vreemdelingenrecht'.788 De opvatting van Boeles dat de uitzondering van artikel 10 niet 
opp het bestaan van een restrictief toelatingsbeleid kan worden gestoeld, werd daarmee van 
dee hand gewezen. 

1.188 Verdragen met betrekking tot diplomatiek en consulair  personeel 

Eenn aantal vreemdelingen geniet op grond van twee verdragen79 geprivilegieerde 
toelatingg tot en verblijf in Nederland. Deze geprivilegieerde vreemdelingen, namelijk 
diplomatiekk en consulair personeel, hoeven geen vergunningen aan te vragen conform de 
Vreemdelingenwett of de Wet arbeid vreemdelingen. Zie hiervoor artikel 46 VCCR: 
'Consularr officers and consular employees and members of their families forming part of 
theirr households shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of 
thee receiving country in regard to the registration of aliens and residence permits'. En: 
'Memberss of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending 
State,, be exempt from any obligation in regard to work permits imposed by the laws and 
regulationss of the receiving State concerning the employment of foreign labour' (art. 47 
VCCR).. Er is voor hun toelating en verblijf wel een beperking gesteld: 'A diplomatic 
agentt shall not in the receiving State practise for personal profit any profession or 
commerciall  activity' (art. 42 VCDR). Daarnaaast geldt geprivilegieerde toegang en 
verblijff  voor 'members of the administrative and technical staff of the mission [...]' (art. 
37,, tweede lid VCDR). De Verdragen spreken verder nog van 'diplomatic couriers', 
respectievelijkk diplomatieke en consulaire koeriers. Deze vreemdelingen zijn óf 
beroepskoerierss óf als zodanig voor één reis aangewezen.80 

Hett onderdeel van de Vreemdelingencirculaire 1994 dat handelt over 'diplomatieke 
ambtenarenn en andere geprivilegieerde personen' (B20) is op 1 januari 2000 gewijzigd in 

Zie:: Groenendijk, C A. (1997) 'Schone slaapsters in het Europees recht, het Nederlandse 
toelatingsbeleidd en de zaak Gümüs', NJB 1997/30, p. 1372-1373 en 1377. 
Zie:: Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 10 september 1997, JV 1997/11, p. 58, onder 7.1. 
Viennaa Convention on Diplomatic Relations (verder: VCDR), Trb. 1962/101 en Trb. 1962/159, 
goedgekeurdd door Nederland bij Rijkswet van 11 april 1984, Stb. 1984/147. Vienna Convention on 
Consularr Relations (verder: VCCR), Trb. 1965/40 en Trb. 1981/143 en Trb. 1986/22. 
Ziee art. 27 VCDR. 
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verbandd met de aanpassing van het begrip 'duurzaam verblijf.81 Dit heeft 
'verblijfsrechtelijkee gevolgen voor administratief, technisch en bedienend personeel, 
alsmedee particulier bedienden, van ambassades of consulaten en hun gezinsleden'.82 De 
basiss vormt het onderscheid tussen duurzaam verblijvend personeel respectievelijk niet-
duurzaamm verblijvend personeel. Het gevolg van deze wijziging zal volgens Vc. 1994 zijn 
datt de categorie niet-duurzaam verblijvend personeel verkleind zal worden. 

Onderr niet-duurzaam verblijvend personeel wordt verstaan personeel dat in het 
bezitt is van 'een bijzondere status op grond van de Weense Verdragen inzake het 
Diplomatiekk Verkeer respectievelijk de Consulaire Betrekkingen'. In Vc. 1994 B20/2.1 
wordtt gesteld dat op dit personeel alsmede op hun afhankelijke gezinsleden en particuliere 
bediendenn de bepalingen van de Vreemdelingenwet niet van toepassing is. Hun toegang, 
toelatingg en verblijf hier te lande richten zich naar de algemene regelen van volkenrecht. 
Err wordt een onderscheid gemaakt naar (1) diplomatieke en consulaire koeriers; (2) 
diplomatiekk en consulair personeel op doorreis; (3) diplomatiek en consulair personeel 
mett uitgezonden status.83 

Dee Vreemdelingencirculaire stelt dat de bepalingen van de Vreemdelingenwet van 
toepassingg zijn en blijven op duurzaam verblijvend personeel. Hen komt geen 
(functionele)) immuniteit van rechtsmacht danwei onschendbaarheid toe. Er wordt in deze 
contextt gesproken van lokaal geworven personeel.84 Personeel dat de uitgezonden status 
perr 1 januari 2000 verliest, betreft drie categorieën. Het gaat hier globaal om personeel 
datt reeds tien jaar werkzaam is bij een missie.85 

Err is nog een aantal vreemdelingen geprivilegieerd op grond werkzaamheden in 
hett kader van bepaalde internationale organisaties zoals de VN, de Internationale 
Douaneraad,, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
enn de NAVO.86 Veelal gaat het hier om officieel aangestelde functionarissen zoals 
militairen,, adviseurs en technische deskundigen.87 De privileges gelden niet met 
betrekkingg tot 'dienstboden, tuinlieden, kindermeisjes en chauffeurs'. Voor hen geldt het 
algemenee (en dus restrictieve) toelatingsbeleid.88 

1.199 General Agreement on Trade in Services 

Thanss bespreek ik het verdrag dat in het kader van de WTO (World Trade Organisation) 
iss gesloten en dat de handel in diensten betreft. Het verdrag is tot stand gekomen in de 
zogenaamdee 'Uruguay Ronde', die uiteindelijk met succes werd afgerond in december 
1993.. Het verdrag werd in april 1994 door meer dan 100 landen ondertekend. Het is dan 
ookk het produkt van één van de langste en meest complexe economische onderhandelingen 
diee ooit in de wereld zijn ondernomen.89 Het verdrag behelst enige bepalingen met 

811 TBV 2000/4. 
822 Vc. 1994 B20/2. 
833 Vc. 1994 B20/2.1.1.1, 2.1.1.2 en 2.1.1.3. 
844 Vc. 1994B20/2.2.1. 
855 Vc. 1994 B20/2.2.2. 
866 Zie bijvoorbeeld in het NAVO-Statusverdrag, Londen, 19 juni 1951, Trb. 1953/10; Vc. 1994 

B20/2. . 
877 Zie ook: art. 1, eerste lid, onder b NAVO-Statusverdrag en Vc. 1994 B20/2.2. 
888 Zie bijvoorbeeld Vc. 1994 B20/3.2.2.1, laatste alinea. 
899 W T O secretariat (1999) Guide to the Uruguay Round Agreements, Kluwer Law Internat ional: The 

Hague/London/Boston,, p. V . 
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migratoiree gevolgen, die eveneens in het Nederlandse toelatingsbeleid zijn verwerkt en die 
ikk daarom thans wil bespreken. Zie voor het nationale beleid op dit punt hoofdstuk 7.3.4 
betreffendee het beleid ten aanzien van de verlening van tewerkstellingsvergunningen met 
betrekkingg tot 'werknemers ter bevordering van internationale handelscontacten en 
concernpersoneel'. . 

Inn de preambule van de GATS wordt onder meer overwogen: 'Recognizing the 
growingg importance of trade in services for the growth and development of the world 
economy;; Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade 
inn services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency 
andd progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all 
tradingg partners and the development of developing countries.'90 En daarmee is wellicht 
dee belangrijkste doelstelling van het verdrag gegeven. 

Hett toepassingsbereik van het verdrag staat in artikel 1, tweede lid: 'Trade in 
servicess is defined as the supply of a service: (a) from the territory of one Member into 
thee territory of any other Member; (b) in the territory of one Member to the service 
consumerr of any other member; (c) by a service supplier of one Member, through 
commerciall  presence in the territory of any other Member; (d) by a service supplier of 
onee Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any 
otherr Member.' In geval a gaat het bijvoorbeeld om grensoverschrijdend transport, 
telecommunicatie,, en het ontwerpen van bouwtekeningen door een buitenlands 
architektenbureau.. In geval b moet men bijvoorbeeld denken aan dienstverlening in de 
toeristischee sector of scheepsreparatie. In geval c betreft het volgens de uitleg van het 
Ministeriee van Economische Zaken onder andere commerciële vestiging op het 
grondgebiedd van een ander land door de oprichting van vennootschappen. Het laatste punt 
handeltt over de tijdelijke aanwezigheid van zowel werknemers als zelfstandigen.91 Met 
betrekkingg tot catagorie d is in het verdrag een appendix toegevoegd betreffende de 
'movementt of natural persons supplying services under the agreement'. Hierin staat: 'The 
Agreementt shall not prevent a Member from applying measures to regulate the entry of 
naturall  persons into, or their temporary stay in, its territory, including those measures 
necessaryy to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural 
personss across, its borders, provided that such measures are not applied in such a manner 
ass to nullify or impair the benefits accruing to any Member under the terms of a specific 
commitment.'' Het enkele feit dat een visum is vereist in een lidstaat wordt echter niet 
beschouwdd als 'nullifying or impairing benefits' volgens bovengenoemd artikel 4. 

Hett is een verdragspartij toegestaan om voorwaarden te stellen met betrekking tot 
diploma'ss en andere opleidings- en beroepseisen. Zie hiervoor artikel VII ('recognition'): 
'AA Member may recognize the education or experience obtained, requirements met, or 
licensess or certifications granted in a particular country.' Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
inschrijvingg bij de orde van advocaten. 'Services' conform artikel I, tweede lid bevat 
eveneenss 'any service in any sector except services supplied in the exercise of 
governmentall  authority' (artikel I, derde lid, onder b). 'Supply of a service' betreft ook 
'thee production, distribution, marketing, sale and delivery of a service' (artikel XXVIII , 
onderr b). Voor 'alle duidelijkheid' wordt ook een definitie van een 'service supplier' 

ILM ,, vol. XXXIII , no. 6, Nov 1994, p. 1168. 
Ministeriee van Economische Zaken (1994) De GATT Uruguay Ronde: Resultaten en gevolgen, p. 
62-63. . 
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gegeven:: '"Service supplier" means any person that supplies a service"' (artikel XXVII I 
onderr g). 

Uiteraardd kent het verdrag ook een aantal voorbehouden. Uitzondering is volgens 
artikell  XIV toegestaan indien dat noodzakelijk is 'to protect public morals or to maintain 
publicc order; human, animal or plant life or health' en ter voorkoming van 'deceptive and 
fraudulentt practices; safety', etc. Daarnaast kan een lidstaat de werking van het verdrag 
tenn aanzien van niet-lidstaten ontzeggen (artikel XXVII , onder a). 

Dee landen van de EU hebben, in tegenstelling tot andere lidstaten, verder het 
minstee aantal facultatieve beperkingen opgenomen. Zij kennen geen extra beperkingen op 
dee toelating van bedrijven en natuurlijke personen (als 'senior personnel as intra-corporate 
transferees')) in het bijzonder, maar wel op de 'entry, visa or work permit requirements' 
inn het algemeen. In een zogenaamde 'ministerial decision'92 werd echter besloten om 
hieroverr in de toekomst nader te onderhandelen: 'Recognizing the importance of 
achievingg higher levels of commitments on the movement of natural persons, in order to 
providee for a balance of benefits under the General Agreement on Trade in Services.' De 
ministerss besloten daartoe te komen tot 'Negotiations on furher liberalization of 
movementt of natural persons for the purpose of supplying services shall continue beyond 
thee conclusion of the Uruguay Round, with a view to allowing the achievement of higher 
levelss of commitments by participants under the General Agreement on Trade in 
Services'. . 

Hett verdrag kent tenslotte nog een aantal appendices met betrekking tot een aantal 
belangrijkee sectoren die nog daadwerkelijke liberalisatie vergen, en waar nog weinig 
concretee plannen zijn gemaakt. Deze onderwerpen dienen dan ook in de toekomst nader te 
wordenn uitgewerkt. Het gaat hier om 'Air Transport Services, Financial Services, 
Maritimee Transport Services, Telecommunications.' Vooral de landen van de EU en de 
VSS konden op genoemde sectoren niet tot overeenstemming komen.93 Hetzelfde gold 
voorr de landen van de EU met betrekking tot 'inland waterways transport, sales and 
marketingg of air services, including computer reservation systems'. Al met al kan dus wel 
wordenn gezegd dat de Uruguay Ronde slechts het begin van een lang 
onderhandelingsprocess is. 

1.200 Europees Sociaal Handvest 

Opp 18 oktober 1961 is in het kader van de Raad van Europa het Europees Sociaal 
Handvestt gesloten tussen een groot aantal landen waaronder de landen die bij de EU en 
dee EER zijn aangesloten, maar ook landen zoals Turkije, Cyprus, Polen, etc. Het verdrag 
iss voor Nederland goedgekeurd bij wet van 2 november 1978.94 In de preambule werd 
hett volgende overwogen: 'Overwegende, dat het doel van de Raad van Europa is een 
groteree eenheid tussen zijn leden tot stand te brengen ten einde de idealen en beginselen 
welkee hun gemeenschappelijk erfdeel zijn, veilig te stellen en hun economische en sociale 
vooruitgangg te bevorderen, in het bijzonder door de handhaving en verdere 
verwezenlijkingg van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden'. Dit verdrag 

922 Decision on negotiations on movement of natural persons, ILM , vol. XXXIII , no. 6, Nov 1994, p. 
1256. . 

933 Ministerie van Economische Zaken (1994) De GATT Uruguay Ronde: Resultaten en gevolgen, p. 
66. . 

944 Trb. 1980/65; Stb. 1978/639; Nederlandse tekst in Trb. 1963/90. 
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iss dus niet zozeer gericht op het openen van de grenzen voor buitenlandse werknemers, 
maarr wel op de (grond-)rechten van deze werknemers in gastlanden. In verband met het 
toelatingsbeleidd ten aanzien van buitenlandse werknemers zijn de artikelen 18 en 19 van 
belang.. Genoemde artikelen zal ik thans bespreken. 

Inn artikel 18 is de volgende bepaling opgenomen: 

Tenn einde de onbelemmerde uitoefening van het recht op het uitoefenen van een op 
winstt gerichte bezigheid op het grondgebied van elke andere 
Overeenkomstsluitendee Partij te waarborgen, verbinden de Overeenkomstsluitende 
Partijenn zich: 

1.. de bestaande regelingen zo ruim mogelijk toe te passen; 
2.. de bestaande formaliteiten te vereenvoudigen en kanselarijrechten en 

anderee kosten welke buitenlandse werknemers of hun werkgevers moeten betalen, 
tee verminderen of af te schaffen; 

3.. de regelingen met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemerss individueel of gemeenschappelijk op soepeler wijze toe te passen. 

Inn de Engelse tekst wordt onder 1 gesproken van 'to apply existing regulations in a spirit 
off  liberty'. Er wordt hier dus gezinspeeld op een liberaal toelatingsbeleid. Het comité van 
deskundigenn heeft over de zinsnede onder 1 het volgende opgemerkt: 'Any regulation 
whichh de jure or de facto restricts an authorisation to engage in a gainful occupation to a 
specificc post for a specific employer cannot be regarded as satisfactory'. De leden van het 
comitéé stelden verder dat de dreiging het land te worden uitgezet - indien de werkgever 
ontslaatt of er geen werk meer is - niet kan worden beschouwd als 'a spirit of liberality'. 
Meerr in het algemeen bakende het comité het restrictief beleid als volgt af: 'Moreover, 
economiee or social reasons might justify restricting the employment of aliens to specific 
typess of jobs in certain occupational and geographical sectors, but not the obligation to 
remainn in the employment of a specific enterprise'.95 Het regeringscomité stelde verder: 
'Thuss the reference to the vadility of the work permit for a limited period and its 
restrictionn to a particular job with a single employer is likely to distort the sense of the 
Charterr and is therefore unacceptable.'96 

Bijj  de bespreking van de goedkeuring van het handvest in de Tweede Kamer is de 
volgendee strofe in de Nota naar aanleiding van het eindverslag opgenomen: 'Wij hebben 
niett het voornemen om deze regeling en het op grond van deze regeling te voeren beleid 
tee versoepelen'.97 De toenmalige minister Albeda wilde daarom de eerste drie leden van 
artikell  18 alsnog buiten de Goedkeuringswet brengen wegens de vergaande interpretatie 
vann het comité van deskundigen. In de memorie van antwoord is echter bepaald dat het 
wetsontwerpp Arbeid buitenlandse werknemers, 'vergeleken met de thans geldende Wet 
arbeidsvergunningg vreemdelingen, een voor buitenlandse werknemers dermate soepeler 
regelingg [is], dat in dit wetsontwerp zelve geen belemmering kan zijn gelegen om artikel 

Schuurmann & Jordens (1984) Nederlandse Staatswetten 74-H, W.E.J. Tjeenk Willink : Zwolle, p. 
2588 e.v. 
Schuurmann & Jordens (1984) Nederlandse Staatswetten 74-11, W.E.J. Tjeenk Willink : Zwolle, p. 
273. . 
TKK 1976-1977, 8.606 (R533), nr. 13. 
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188 in zijn geheel te ratificeren.98 

Steenbergenn e.a. hebben voorgesteld dat de formaliteiten die voor vereenvoudiging 
inn aanmerking komen, de visa, machtiging tot voorlopig verblijf en de 
tewerkstellingsvergunningg kan betreffen. Zij stellen verder: 'Ook hier is het verdrag niet 
preciess en is het aan de staat om aan te geven, wat er geboden wordt. Maar ook hier zal 
err tenminste afgeweken moeten worden van het algemene beleid.' Met betrekking tot 
kanselarijrechtenn en kosten, ex art. 18, tweede lid ESH, zou het wat duidelijker zijn." 

Inn artikel 19 ESH staat: 'Ten einde de onbelemmerde uitoefening van het recht van 
migrerendee werknemers en hun gezinnen op bescherming en bijstand op het grondgebied 
vann elke andere Overeenkomstsluitende Partij te waarborgen, verbinden de 
Overeenkomstsluitendee Partijen zich: [...] 8. te waarborgen, dat genoemde werknemers 
diee wettig binnen hun grondgebied verblijven, niet uitgeleid worden tenzij ze de nationale 
veiligheidd in gevaar brengen of inbreuk maken op de openbare orde of goede zeden.' Op 
enigee redactionele verschillen na, komt genoemde verdragsbepaling in bijna alle hiervoor 
besprokenn verdragen voor. In duidelijkheid laat artikel 19 ESH niets te wensen over. 
Genoemdd artikellid is op 1 mei 1983 in werking getreden voor Nederland.100 

Dee vraag is of zowel artikel 18 als 19 voor de rechter kan worden ingeroepen. In 
19800 werd door een vreemdeling met de Portugese nationaliteit een beroep gedaan op 
artikell  18, eerste tot en met derde lid ESH. De vreemdeling stelde dat genoemde 
verdragsbepalingg in strijd is met artikel 8, eerste lid van de toenmalige Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers en dat laatstgenoemde bepaling dus niet langer zou kunnen 
blijvenn gelden. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State oordeelde 'dat de 
genoemdee verdragsbepalingen zich gezien hun aard en strekking niet voor rechtstreekse 
toepassingg lenen, zodat zij geen ieder verbindende bepalingen van een overeenkomst zijn 
alss bedoeld in de artikelen 65 en 66 van de Grondwet.' Laatstgenoemd artikel is thans 
artikell  94 Gw 1983. De rechter motiveerde echter niet waarom genoemde 
verdragsbepalingenn zich niet leenden voor rechtstreekse toepassing. Ook het argument dat 
'hett Europees Sociaal Handvest [...] ten tijde van het bestreden besluit trouwens nog niet 
inn werking [was] getreden voor het Koninkrijk der Nederlanden' gaat niet langer meer 
op.101 1 

Inn 1984 schreef Alkema dat toepassing door de Nederlandse rechter nog schaars 
is.. Hij stelde verder: 'Bovendien blijken sociale mensenrechten zich in vele gevallen niet 
voorr rechtstreekse toepassing te lenen. Een vaststaand gegeven is dit laatste intussen 
waarschijnlijkk niet. Het is heel wel denkbaar, dat de sociale rechten van toenemend 
belangg zullen worden in de rechtspraak.'102 In 1988 werd door Jaspers en Betten gesteld 
datt na 25 jaar gelding van het handvest, men langzaam heeft geaccepteerd dat sommige 
bepalingenn van het verdrag direct geldend recht bevat.103 In 1986 is het recht op 
collectieff  onderhandelen ex artikel 6 ESH door de rechter erkend.104 Vooralsnog is in 
dee Nederlandse rechtspraktijk ten aanzien van art. 18 en 19 ESH nog niet van enige 

988 MvA, EK 1977-1978, 8.606 (R 533), nr. 71B, p. 1. 
999 Steenbergen, H. e.a. (1999) Het internationaal migratierecht, SDU: 's-Gravenhage, p. 107. 
1000 Trb. 1983/44. 
1011 ARRvS 25 september 1980, RV 1980/79. 
1022 Schuurman & Jordens (1984) nr. 74-11, Tjeenk-Willink: Zwolle, Met inleiding van Alkema, E.A. 
1033 Jaspers, A.Ph.C.M. & L. Betten (1988) 25 years, European Social Charter, Kluwer Law and 

Taxationn Publishers: Deventer, p. 133. 
1044 HR 30 mei 1986, NJ 1986/688, m.n.v. P.A. Stein. 
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directee werking gebleken. Hiermee is aangetoond dat de woorden van Alkema nog steeds 
actueell  zijn: 'Overigens illustreert deze Nederlandse interpretatie nog eens, dat de 
rechtstreeksee werking van een verdrag primair een zaak van het nationale recht en niet 
vann de wil van de gezamenlijke verdragspartijen is."05 

1.211 Samenvatting 

Inn het EG-verdrag en de daarop berustende verordeningen is een algemeen recht op 
migratiee van werknemers en zelfstandigen binnen de EU vastgelegd. Enkele bi- en 
multilateralee verdragen voegen daar nog bepalingen aan toe zoals het Benelux-verdrag, de 
Noordsee gemeenschap, de Common Travel Area en het Duitse vestigingsverdrag. Ook de 
oudee handelsverdragen met Zwitserland en Polen zijn nog van enige betekenis. De 
juridischee betekenis van het oude handelsverdrag met Oostenrijk is door het lidmaatschap 
vann de EU tot nul gereduceerd. De vrijheden die de EER biedt ten aanzien van 
buitenlandsee werknemers en zelfstandigen is vergelijkbaar met die van de EG. Het gaat 
hierr om landen als IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Wegens een afwijzend 
referendumm maakt Zwitserland thans geen deel uit van de EER. 

Dee Europa-overeenkomsten die zijn gesloten met landen als Polen, Tsjechië, 
Hongarije,, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Slovenië en Slowakije 
vestigenn een toelating van sleutelpersoneel, de vestiging van bedrijven en zelfstandigen. 
Err zijn enige verschillen aan te wijzen tussen de verdragen die met bovengenoemde 
landenn zijn gesloten omdat niet en bloc met genoemde lidstaten is onderhandeld. De 
kopgroepp van genoemde landen zal wellicht binnen vijfjaar tot de EU zijn toegetreden. 

Mett betrekking tot de vestiging van ondernemingen zijn nog verdragen gesloten 
mett landen als Rusland, Moldavië, Kazachstan, Kirgizië en de Oekraïne. De zogenaamde 
Euro-Mediterranee Overeenkomsten die in het kader van de EG zijn gesloten met 
Maghreb-- en Mashreqlanden (inclusief Cyprus, Malta, Turkije en Israël), bevatten slechts 
enkelee intentie-verklaringen. Deze zijn te karakteriseren als inspanningsovereenkomsten 
mett het oog op economische samenwerking. Met postzegelstaatjes als Andorra en San-
Marinoo zijn douane-unies gesloten die echter geen toelatingsrechten voor werknemers en 
zelfstandigenn vestigen. 

Hett Associatieverdrag met Turkije betreft niet zozeer eerste toelating van Turkse 
onderdanenn maar meer voortgezet verblijf van werknemers. Afhankelijk van de legale 
verblijfsduurr kan een Turks werknemer op zoek gaan naar arbeid bij dezelfde werkgever 
off  bij een andere werkgever. Daar het hier voortgezet verblijf betrof, ben ik daar in dit 
hoofdstukk niet dieper op ingegaan. Het Europees Vestigingsverdrag blijkt geen 
toelatingsrechtenn voor Turkse zelfstandigen te impliceren, al denken een aantal 
rechtsgeleerdee schrijvers daar anders over. De jurisprudentie wijst echter in tegengestelde 
richting. . 

Hett Vriendschapsverdrag met de Verenigde Staten vestigt een toelatingsrecht voor 
Amerikaansee ondernemingen in Nederland. In Nederland is dit verdrag echter niet van 
toepassingg op zelfstandigen, in tegenstelling tot de verdraguitlegging in de Verenigde 
Statenn met betrekking tot Nederlandse zelfstandigen. 

Tweee overeenkomsten die zijn gesloten met Suriname behelzen niet meer dan een 

Zie:: Alkema, E.A., 'De internationale sociale rechten en het Nederlandse recht', in: Ven, J.J.M. 
vann der (red.) (1982) Het Europees Sociaal Handvest, Ars Aequi Libri : Nijmegen, p. 42. 
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overgangsregime,, hetwelk van weinig betekenis meer zal zijn. 
Tenslottee vestigen verdragen met betrekking tot diplomatiek en consulair personeel 

enn de GATS toelatingsrechten voor specifieke categorieën van werknemers en 
zelfstandigen.. Het Europees Sociaal Handvest lijk t eveneens toelatingsrechten te bevatten 
voorr buitenlandse werknemers, maar zijn in de Nederlandse rechtspraktijk (nog) niet 
afdwingbaar.. De in dit hoofdstuk besproken verdragen kennen dus in verschillende mate 
rechtenn toe aan buitenlandse werknemers en zelfstandigen: van algemeen (alle 
werknemerss en zelfstandigen) tot zeer specifiek (de functie van sleutelpersoneel) en van 
eenn sterk migratierecht (onder vigeur van het EG-verdrag) tot een twijfelachtig recht op 
toelatingg en verblijf (op grond van het Europees Sociaal Handvest). 
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2.. DE TOTSTANDKOMING VAN WETTEN INZAK E ECONOMISCHE MIGRATI E 

2.11 Inleiding 

Ditt hoofdstuk behelst een rechtshistorische bespreking van nationale wetten die 
economischee migratie reguleren. Het gaat hier om de Vreemdelingenwet van 1849, 1965 
enn 2000 en de wetten die de tewerkstelling van buitenlandse werknemers regelen van 
1934,, 1964, 1979 en 1995. Bij de behandeling van genoemde wetten zal ik mij met name 
richtenn op de volgende twee aspecten: (1) De sociaal-maatschappelijke, politieke en 
economischee omstandigheden waaronder de wet tot stand is gekomen; (2) De 
parlementairee behandeling van genoemde wet voor zover het het belang van de toelating 
vann buitenlandse werknemers en zelfstandigen betreft. Het eerste aspect noem ik 
maatschappelijkee context en behandelt zaken als revolutiedreiging, economische crises, 
globaliseringg van de wereldeconomie en vergrijzing. Het tweede aspect is met name van 
belangg voor de vraag hoe bestuur en rechter moeten toetsen aan het wezenlijk Nederlands 
belangg bij de toelating van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. De rode draad in 
ditt hoofdstuk is de vraag welke parlementaire overwegingen nieuw licht kunnen werpen 
opp de interpretatie van het wezenlijk Nederlands belang. 

2.22 De Vreemdelingenwet van 1849 

2.2.11 Maatschappelijke context 

Inn de negentiende eeuw braken in de wereld tal van revoluties uit waarbij het jaar 1848 
alss het revolutiejaar wordt beschouwd. In dat jaar werd de Franse koning Louis Philippe 
tenn val gebracht in de februari-revolutie. De situatie in de Duitse Staten was al even 
turbulent.. Karl Marx en Friedrich Engels richtten zich daar tot de arbeiders van Europa 
inn hun 'Communistisch Manifest'. In dezelfde tijd deed eveneens de liberale beweging 
haarr opmars. De voedingsbodem voor de onrust werd gevormd door de slechte 
economischee omstandigheden in de voorafgaande jaren en de ongekend hoge 
werkloosheid.. In Nederland leefde zo'n zestien procent van de bevolking van de bedeling. 
Toenn in het hartje van Amsterdam een protestmanifestatie plaatsvond onder leiding van 
Duitsee ambachtslieden, reageerde de Nederlandse regering hierop door een voorstel voor 
eenn wet in te dienen waarmee ongewenste vreemdelingen moesten worden geweerd. Deze 
inn 1849 van kracht geworden wet is uiteindelijk de voorloper van onze huidige Vreemde-
lingenwet11 en was direct bedoeld om een Nederlandse revolutie te voorkomen.2 Deze 
Vreemdelingenwett werd niet voor niets door sommige parlementariërs bestempeld als de 
'bedelaars-- en vagebonden-wet'.3 Deze wet was overigens heel strikt genomen niet de 
eerstee wet die 'alle de Beedelaars of Schoyers, Vagebonden en Leediggangers, niet 
geboortigg onder het ressort van deesen Staat', moest tegenhouden. Zulke Placaten 

Wett van den 13den Augustus 1849, tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen, Stb. 
1849/39. . 
Leenders,, M. (1993) Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 7575-
1938.1938. Verloren: Hilversum (proefschrift), p. 36. 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
632. . 
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bestondenn reeds in 1738, 1760 en 1789.4 

2.2.22 Overwegingen en doelstellingen 

Dee teneur van de wet van 1849 was volgens Swart dat iedere vreemdeling in Nederland 
welkomm was voor zover hij anderen geen overlast bezorgde.5 Genoemde wet beoogde in 
beginsell  twee groepen mensen aan de staatsgrenzen tegen te houden. In de eerste plaats 
warenn dat marskramers, landlopers of zigeuners en de woonwagenbewoners avant la 
lettre.. In de tweede plaats zou het gaan om gevaarlijke personen die de Nederlandse 
openbaree rust in gevaar zouden kunnen brengen, oftewel politieke activisten en 
deserteurs.. Artikel 1 van genoemde wet richtte zich op eerstgenoemde groep met de 
bepalingg dat 'alle vreemdelingen, die voldoende middelen van bestaan hebben, of door 
werkzaamheidd kunnen verkrijgen, [...] in Nederland [worden] toegelaten', en dat dus alle 
vreemdelingenn die hier, a-contrario, niet aan konden voldoen, zouden worden geweigerd. 
Artikell  12 richtte zich op de tweede groep van personen: 'De vreemdeling, gevaarlijk 
voorr de publieke rust, kan op Onzen last worden uitgezet.' Het tegenhouden van 
bovengenoemdee lieden was ook tijdens de parlementaire behandeling het belangrijkste 
argumentt voor genoemde wet. 

Costeruss nam als eerste parlementslid het woord over het voorgelegde 
wetsontwerp:: 'Wat is nu die staat verpligt aan zijne ingezetenen? Voorwaar niet om 
kapitalen,, om talenten, om zelfs nijvere lieden te weren, maar wel om er tegen te waken, 
datt ons land overstroomt worde door gelukzoekers, die hun eigen land schijnt uit te 
werpen.. Dat is de pligt van zelfbehoud, niet alleen tegenover die vreemdelingen, maar 
ookk tegenover de duizenden van verarmde landgenooten, die wij , om genen te 
ondersteunen,, niet tot verbitterde vijanden onzer maatschappij mogen maken.'6 In de 
woordenn van het Tweede Kamerlid Sloet tot Oldhuis was de wet in het eerste geval 
gerichtt tegen vreemdelingen die 'het minder op de rust der maatschappij dan op den zak 
enn de private eigendommen der goede Nederlanders gemunt hebben'.7 Tweede Kamerlid 
Vann der Linden gaf, na het lezen van de memorie van toelichting, aan dat de wet volgens 
hemm voornamelijk was gericht '1° tegen de armen, die niets hebben; 2° tegen de 
woelgeesten,, de socialisten, communisten, enz.; 3° fortuinzoekers'.8 Lucassen heeft in 
zijnn proefschrift aangetoond dat de Nederlandse wet in de praktijk met name werd 
toegepastt om behoeftige vreemdelingen te weren en veel minder om de staatsgevaarlijke 
vreemdelingenn tegen te houden.9 

Tochh uitten sommige kamerleden zich positief over vreemdelingen wier arbeid 
nuttigg of onmisbaar kon zijn. Godefroi sprak bijvoorbeeld over het belang van de 
toelatingg van 'bepaalde klassen van vreemdelingen': 'Er zijn vreemdelingen, die jaarlijks 

44 Groot Placaet Boeck, deel VI , p. 570, deel VIII , p. 576, deel IX, p. 587. 
55 Swart, A.H.J. (1978) De Toelating en Uitzetting van Vreemdelingen. Kluwen Deventer, p. 10. 
66 Handelingen II , Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 

626. . 
77 Handelingen II , Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 

631. . 
88 Handelingen II , Zitting van den 19den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 

641. . 
99 Lucassen, L. (1990) 'En men noemde hen zigeuners.' De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, 

LowaraLowara en Sinti in Nederland: 1750-1944. IISG/SDU: Amsterdam/Den Haag, p. 31. 
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hierheenn trekken tot uitoefening van zekere beroepen of werkzaamheden, die, in het 
belangg van handel, nijverheid en landbouw, alleen door vreemdelingen verrigt kunnen 
wordenn omdat deze hiertoe sedert jaren gebezigd zijn en onze eigen landgenooten de 
bekwaamheidd daartoe missen. Ik heb het oog op de vreemde grasmaaijers, turfgravers 
enz.. Ik geloof, dat het in het belang van handel, nijverheid en landbouw noodig is, dat de 
personen,, welke ik hier bedoel, ontslagen worden van moeijelijkheden in de toelating.'10 

Parlementslidd Poortman benadrukte de 'belangen van het onderling verkeer 
tusschenn ons en andere volken; belangen die voor ons, als beschaafde, maar vooral ook 
alss handeldrijvende natie van niet minder gewigt zijn dan het evengemelde nadeel' van 
'vreemdelingen,, die zonder geoorloofde of genoegzame middelen van bestaan herwaarts 
komen'.111 Nog sterker drukte Zijlker zich uit: 'Die takken van nijverheid zouden [...] 
aann kwijning of achteruitgang ten prooi worden gesteld, indien men den vreemden 
werkmann belemmerde of bemoeijelijkte om jaarlijks, hetzij voor korteren of langeren tijd, 
onss in het belang van sommige takken van nijverheid, fabrieken, land- en hooibouw zijne 
dienstenn te betoonen'.12 

Inn de artikelgewijze bespreking van de wet ging de discussie met name over de 
vraagg of de controle of de vreemdeling over voldoende middelen van bestaan beschikte 
(artikell  1), niet in strijd kwam met de hooggekoesterde liberale uitgangspunten. De vele 
'nuttigee lieden' zouden immers moeten lijden onder grensbewakingsformaliteiten (sic!). 
Poortmann verwoordde dit als volgt: 'Wat zal het gevolg zijn als wij art. 1 in toepassing 
brengen?? Al degenen die zich aan de grenzen aanmelden, zullen aan die belemmerende 
bepalingg onderworpen zijn. Stel nu dat van hen een vijfde gedeelte moet worden geweerd, 
dann zullen de vier overige vijfde gedeelten met noodelooze formaliteiten gekweld worden 
enn dat zal men doen in een land van handel en nijverheid, dat het grootste belang heeft bij 
eenn vrij verkeer.'13 

2.33 De Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door  vreemdelingen 1934 

2.3.11 Maatschappelijke context 

Aann het einde van de jaren twintig leed de Nederlandse scheepvaart onder sterke 
internationalee concurrentie en ging de landbouw gebukt onder een daling van de wereld-
voedselprijzen.. Ook de economische toestand in Nederlands-Indië verslechterde doordat 
dee invoer daalde. Amerikaanse en Japanse concurrentie was daar mede debet aan. Trigger 
mechanismmechanism van de crisis van de jaren dertig was de beurskrach in de Verenigde Staten in 
oktoberr 1929. De internationale kredietverlening kwam in gevaar, Nederlands Indië kostte 
steedss meer geld, de koopkracht daalde en de werkloosheid steeg. In 1936 werd het totale 
aantall  geheel of gedeeltelijk werklozen door het Ministerie van Sociale Zaken geschat op 
zo'nn 680.000 of zo'n kleine 40% (dit is het landelijk indexcijfer van de werkloosheid 

Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
629. . 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
637. . 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
634. 634. 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
655. . 
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voorr de maand januari).14 De Nederlandse industrie, en met name de electrici-
teitsproduktiee ondervond daarentegen weinig problemen in de crisisjaren.15 Toch bleven 
dee maatregelen om Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse werknemers tegen te houden maar 
weinigg effectief.16 In de crisisjaren werd echter een groot aantal Poolse, Italiaanse en 
Duitsee mijnwerkers ontslagen en het land uitgezet, maar dat hing veelal samen met het 
feitt dat laatstgenoemden het laatst waren aangenomen en dus weer het eerst werden 
ontslagen.. Aan de andere kant konden de buitenlandse mijnwerkers die als geïntegreerd 
werdenn beschouwd, die met Nederlandse vrouwen waren getrouwd of zich niet hadden 
aangeslotenn bij socialistische organisaties, veelal blijven.17 

2.3.22 Overwegingen en doelstellingen 

Dee in 1934 ingevoerde Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen 
wass een wettelijk instrument om een restrictief, doch selectief toelatingsbeleid aangaande 
arbeidsmigratiee te bewerkstelligen.18 De overweging was 'dat het in verband met de 
huidigee omstandigheden wenschelijk is, het verrichten van arbeid door vreemdelingen 
gedurendee korteren of langeren tijd aan regelen te kunnen binden'. Aan een werkgever 
werdd het verboden om arbeid door een vreemdeling te laten verrichten zonder schriftelijke 
vergunningg 'van of vanwege Onzen met de uitvoering dezer wet belasten Minister' 
(artikell  2, eerste lid Wrvav 1934). De werkgever die desalniettemin dit verbod zou 
overtreden,, hing een hechtenis van ten hoogste één maand of geldboete van ten hoogste 
honderdd gulden boven het hoofd (artikel 3 Wrvav). 

Welkee arbeidsmigranten werden nu als economisch gewenst beschouwd? Met 
betrekkingg tot de wet van 1934 werd gesproken van 'de wezenlijke behoefte aan vreemde 
arbeidskrachtenn in [...] bedrijven."9 Niet door Nederlanders te vervangen werknemers 
warenn arbeidskrachten in de sigarenindustrie, de mijnbouw en de scheepvaart. Daarnaast 
werdd gesproken van 'de belangen der huismoeders' wegens een groot tekort aan 'in-
heemsenn vrouwelijk huispersoneel'.20 Ook in latere wetten die de wet van 1934 vervin-
gen,, werd veelal aangegeven welke groepen als wenselijk werden beschouwd. In de 
memoriee van toelichting op de Wet arbeidsvergunning vreemdelingen van 1963, werd 
bijvoorbeeldd een vrijstelling op de vergunningplicht mogelijk geacht voor degenen die 

144 Zie: Kloosterman, R. (1985) Werkloosheid in Nederland 19201939. H&S Uitgevers: Utrecht, p. 1 
enn 76. De sterke groei van het Nederlandse arbeidsaanbod was niet zozeer het gevolg van de 
gevoerdee economische politiek, maar veeleer de door de rooms-katholieke kerk gevoerde 
bevolkingspolitiekk in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Zie: Drukker, J.W. (1990) Waarom de 
crisiscrisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig. 
NEHA:: Amsterdam, p. 239. 

155 Boeschoten, W. (1992) Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990. 
NIBE:: Amsterdam, p. 25-36. 

166 Lucassen, L. (1996) 'Agent of koopman? Theorie en praktijk van de controle op arbeidsmigratie in 
Nederland,, 1918-1980', in: Hart, M. 't & J. Lucassen & H. Schmal (red.) (1996) Nieuwe 
Nederlanders.Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen, AD-Druk bv: Zeist, p. 151 en 163. 

177 Brassé, P. & W. v. Schelven (1980) Assimilatie van vooroorlogse immigranten. Drie generaties 
Polen,Polen, Slovenen, Italianen in Heerlen. Staatsuitgeverij: Den Haag, p. 208 e.v. 

188 De Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen van 16 mei 1934 (Stb. 
1934/257). . 

199 MvA, TK 1933-1934, 163, nr. 2, p. 5. 
200 Voorlopig Verslag, TK 1933-1934, 163, nr. 1, p. 1. 
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arbeidd verrichten op zeeschepen, monteurs, technici en monteurs die montage- of 
reparatiewerkk verrichten of instructie geven bij het in gebruik nemen van ingewikkelde 
machines.211 Reeds lange tijd was er voor hen immers geen Nederlands aanbod te vinden. 
Eenn soortgelijke regeling geldt in het kader van de nieuwe Wet arbeid vreemdelingen met 
betrekkingg tot buitenlandse werknemers ter bevordering van de internationale handelscon-
tacten. . 

2.44 De Wet arbeidsvergunning vreemdelingen 1964 

2.4.11 Maatschappelijke context 

Err kwamen in de loop van de jaren vijfti g weer kleine aantallen arbeidsmigranten uit 
eigenn beweging naar Nederland om hier werk te zoeken. In tegenstelling tot de periode 
vann voor de Tweede Wereldoorlog ging het hier niet om zelfstandige ambachtslieden, 
maarr om ongeschoolde of laaggeschoolde arbeiders uit met name Italië en (voormalig en 
hedendaags)) Slovenië. Het industrialisatieproces was in volle gang en er kon zelfs van een 
'technischee explosie' worden gesproken. Ook Nederland profiteerde van de internationale 
economischee hoogconjunctuur en het stijgen van de welvaart. Onder invloed van de 
industrialisatiee werd de vraag naar laaggeschoolde arbeid groter, terwijl het aanbod juist 
afnam.. Nederlanders bleken steeds minder bereid tot laaggeschoold werk zoals arbeid in 
dee mijn-, scheeps- en landbouw, in de metaal-, bouw-, hout-, textiel- en voedingsindustrie 
(mett name in de vleesverwerkingsindustrie) en in de schoonmaak. Er werden voor deze 
vacaturess vreemdelingen uit landen rond de Middellandse Zee aangetrokken die hier in 
beginsell  voor korte tijd zouden werken. Het beoogde kortdurend verblijf bleek impliciet 
uitt het gebruik van het van oorsprong Duitse begrip 'gastarbeider'. 

Expliciett bleek de beoogde tijdelijkheid uit de inhoud van de wervings-
overeenkomsten:: 'Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer 
Nederlandd verlaten, tenzij zijn arbeidsovereenkomst verlengd wordt of tenzij hij met 
goedkeuringg van de Nederlandse autoriteiten een andere betrekking aanvaardt.'22 Uiter-
aardd zette de migratie van niet-geworven werkzoekenden zich eveneens voort. Een 
voorbeeldd hiervan zijn de Pakistani die met hun Britse paspoort in Nederland terechtkwa-
men.. Veelal waren zij hoger geschoold dan de geworven werknemers en veroverden zij 
gemakkelijkk een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt of vestigden zich als 
zelfstandige.233 Ondernemerschap is dan ook vandaag de dag 'erkend' als een belangrijke 
functiee in het integratieproces.24 

Hett eerste bilaterale wervingsverdrag werd gesloten met Italië in 1960. Later 
volgdenn overeenkomsten met Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland 
(1966),, Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1971). In de preambule van het 

MvT,, TK 1963, 7.258, nr. 2, p. 197. Zie ook reeds: Besluit van 18 juni 1960, no. 44, Sten. 
1960/1200 en 234. 
Ziee artikel 20 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
Marokkoo betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in 
Nederlandd te 's-Gravenhage, 14 mei 1969, Trb. 1969/87. 
Schumacher,, P. (1980) De minderheden. 600.000 vreemdelingen in Nederland. Van Gennep: 
Amsterdam,, p. 64-65. 
Ziee bijvoorbeeld: 'Steun startende etnische ondernemers goed voor integratieproces', Stcrt. 
1998/16,, p. 1 en 5. 
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wervingsverdragg dat tussen Nederland en Marokko is gesloten, wordt overwogen dat het 
'inn het belang van beide landen is de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in 
Nederlandd te bevorderen'.25 In de verscheidene wervingsverdragen werd daarbij geselec-
teerdd op geslacht (mannelijk) en leeftijd (in het algemeen tussen de 18 en 35 jaar voor 
ongeschooldenn en tussen de 18 en 45 jaar voor geschoolden). Aanvankelijk werden vooral 
mannenn uit stedelijke gebieden geworven, terwijl gaandeweg meer en meer mannen uit de 
ruralee gebieden kwamen. 

2.4.22 Overwegingen en doelstellingen 

InIn de considerans van de Wet arbeidsvergunning vreemdelingen van 20 februari 196426, 
werdd gesteld dat 'het wenselijk is nieuwe wettelijke regelen met betrekking tot het 
verrichtenn van arbeid door vreemdelingen vast te stellen met het oog op de ontwikkeling 
vann de internationale verhoudingen op sociaal-economisch terrein, alsmede ter versterking 
vann de waarborgen voor vreemdelingen, die hier te lande arbeid verrichten of wensen te 
verrichten*.. Krachtens artikel 2 van genoemde wet was het 'vreemdelingen verboden 
krachtenss overeenkomst tegen beloning, al dan niet in geld, in dienst van een ander arbeid 
tee verrichten zonder vergunning van Onze Minister'. Conform artikel 4, tweede lid, kon 
eenn vergunning 'slechts worden geweigerd op grond van overwegingen, betrekking 
hebbendee op de stand of de ontwikkeling van de werkgelegenheid'. In artikel 12 was 
bepaaldd dat het verboden was om 'arbeid [...] te doen verrichten door een vreemdeling, 
diee niet in het bezit is van een zodanige vergunning'. In artikel 14 was daartoe een 
strafbepalingg opgenomen. 

InIn de memorie van toelichting was de noodzaak tot vervanging van de oude wet 
vann 16 mei 1934 tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen als volgt 
gemotiveerd:: 'In de eerste plaats heeft de situatie op de arbeidsmarkt zich, in het 
algemeenn gesproken, in de achter ons liggende jaren zodanig ontwikkeld, dat deze niet 
meerr is te vergelijken met die van de jaren 1930-1940, welk tijdvak immers gekenmerkt 
werdd door een massale werkloosheid. Het bleek integendeel, als gevolg van de krachtige 
industriëleindustriële ontwikkeling, reeds in de jaren 1955-1957, doch in nog sterkere mate in 1960 
enn volgende jaren noodzakelijk, een beroep te doen op buitenlandse arbeidsmarkten om 
tegemoett te komen aan de grote vraag naar werknemers'.27 Er werd verder nog gewezen 
opp de toenemende integratie in internationale samenwerking en de beslissing van de 
OESOO om werkvergunningen te verlenen 'zodra gebleken is, dat de normale arbeidsmarkt 
vann het land geen geschikt aanbod voor een open arbeidsplaats kan leveren'. 

Dee 'stand van de werkgelegenheid' wordt in de memorie van toelichting zo 
uitgelegdd dat hierbij zowel gedacht kan worden aan 'de werkgelegenheid in het algemeen 
alss aan de situatie of de te verwachten situatie in een bepaalde tak van bedrijf in het 
bijzonder'.288 Verder werd opgemerkt: 'Ook indien een vergunning zeer vroegtijdig 
wordtt aangevraagd, lang voordat zij dienst zou moeten doen, zal op grond van het 
genoemdee criterium een afwijzende beslissing kunnen worden genomen, omdat de stand 

255 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de 
aanwervingg en de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in Nederland te 's-Gravenhage, 14 
meii  1969, Trb. 1969/87. 

266 Stb. 1964/72. 
277 MvT, TK 1963, 7.258, nr. 3, p. 3. 
288 MvT, TK 1963, 7.258, nr. 3, p. 5. 
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vann de werkgelegenheid op een veel later tijdstip nog niet kan worden beoordeeld'. De 
regeringg stelde met nadruk dat 'het aan de vergunning verbinden van voorschriften, welke 
geenn verband houden met overwegingen van de werkgelegenheid, [...] niet in 
overeenstemmingg zijn met de strekking van de wet en derhalve niet toelaatbaar zijn'.29 

Hett wetsontwerp werd verder zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen.30 0 

2.55 De Vreemdelingenwet 1965 

Dee Vreemdelingenwet van 13 januari 1965, Stb. 1965/40, verving de 'Wet van den 13den 
Augustuss 1849, tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen, Stb. 1849/39'. 
Inn de considerans werd overwogen 'dat het wenselijk is de bestaande wetgeving 
betreffendee de toelating en uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op vreemdelingen 
diee in Nederland verblijf houden, en de grensbewaking, te herzien en daartoe een nieuwe 
Vreemdelingenwett vast te stellen'. 

Inn de memorie van toelichting werd in paragraaf 4, genaamd 'Opzet van het 
wetsontwerp',, overwogen: 'Een aanspraak op het verkrijgen van een vergunning tot 
verblijff  is in het ontwerp niet gegeven. In het bijzonder met het oog op de 
bevolkingssituatiee van ons land moet de mogelijkheid openblijven aan vreemdelingen 
tegenn wie op zichzelf geen bezwaren bestaan, en die ook wel de beschikking over 
voldoendee middelen van bestaan hebben of deze kunnen verwerven, niettemin verblijf hier 
tee lande (anders dan voor een kort bezoek), c.q. voortgezet verblijf, te weigeren.'31 Het 
sprakk volgens de regering vanzelf dat 'een vergunning tot verblijf - of het verlengen van 
dee termijn van geldigheid daarvan - niet willekeurig geweigerd mag worden.' En verder: 
'Dee weigering zal gebaseerd moeten zijn op gronden aan het algemeen belang ontleend. 
Bijj  het nemen van een beslissing zal op alle in aanmerking komende belangen -
waaronderr in de eerste plaats ook die van de vreemdeling persoonlijk - moeten worden 
gelet.. Voorzover deze belangen tegenstrijdig zijn, zal een redelijke afweging daarvan 
behorenn plaats te hebben. Met het oog op die afweging dient de vreemdeling ook 
gelegenheidd te krijgen zijn argumenten naar voren te brengen. Een en ander volgt uit de 
eiss dat moet worden gehandeld in overeenstemming met de in het algemeen 
rechtsbewustzijnn levende beginselen van behoorlijk bestuur (vgl. artikel 34, derde lid).'32 

Inn artikel 11, vijfde lid van het wetsvoorstel werd de volgende bepaling 
opgenomen:: 'Het verlenen van een vergunning tot verblijf, alsmede het verlengen van de 
geldigheidsduurr daarvan, kan worden geweigerd op gronden aan het algemeen belang 
ontleend.'' Dit artikellid zou uiteindelijk in ongewijzigde vorm kracht van wet krijgen en 
pass bij Wet van 23 december 1993, Stb. 1993/707 worden uitgebreid met de woorden 
'daaronderr begrepen voorwaardelijke vergunningen tot verblijf. 

Bijj  de behandeling van het wetsvoorstel in de Vaste Commissie voor Justitie vroeg 
eenn lid van de commissie zich af in hoeverre 'het begrip algemeen belang kan uitgaan 
bovenn het nationale belang'. Hij dacht daarbij onder andere aan 'pressie van buitenlandse 
veiligheidsdienstenn op de Nederlandse autoriteiten'. De overige leden van deze commissie 
steldenn aan de beantwoording van deze vraag geen behoefte te hebben. Ze stelden: 'het 

Notan.a.v.. het Verslag, TK 1963-1964, 7.258, nr. 5. 
Handelingenn TK 29 januari 1964, p. 1180. 
MvT,, 1962-1963, 7.163, nr. 3, p. 11. 
MvT,, 1962-1963, 7.163, nr. 3, p. 11. 
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begripp "algemeen belang" is weliswaar niet altijd eenvoudig te omschrijven, maar biedt 
tochh voldoende houvast voor een rechtvaardige beslissing. Een beslissing, welke volgens 
dee bepalingen van het onderhavige ontwerp kan worden getoetst en welke bovendien als 
beleidsbeslissingg aan de parlementaire controle is onderworpen.'33 De regering 
antwoordde:: 'Bij de toepassing van de wet en van de ter uitvoering daarvan vast te stellen 
voorschriftenn zal, voorzover een verdrag of een voor ons land verbindende regeling van 
eenn internationale organisatie niet anders bepaalt, uitsluitend worden gelet op Nederlandse 
belangenn en op die van de bij deze toepassing betrokken vreemdelingen. De nationale 
belangenn van Nederland kunnen uiteraard wel met die van andere landen samenvallen. 
Overigenss onderschrijft de ondergetekende geheel hetgeen de grootst mogelijke 
meerderheidd van de vaste commissie te dezen heeft opgemerkt'.34 

InIn het verslag van het mondeling overleg heeft de Vaste Commissie voor Justitie 
nogg enige vragen aan de Minister gesteld, waaronder de volgende: 'Welke richtlijnen 
geldenn - en zullen gelden onder de nieuwe wet - voor het verlenen van 
verblijfsvergunningenn aan vreemdelingen?' De Minister antwoordde: 'Het minirnum-
criterium,, dat bij de beoordeling van een verzoek wordt gehanteerd, is de vraag of de 
verzoekerr kan wijzen op enig punt van aanraking met Nederland of in Nederland wonende 
personen.. Dit kan onder meer het geval zijn, [...] indien hij geacht moet worden een 
belangrijkebelangrijke bijdrage te zullen leveren aan b.v. wetenschap of economie' (cursivering: 
ERK).35 5 

Ookk in de Eerste Kamer werd een vraag aan de Minister gesteld over artikel 11, 
lidd 5. Enige Eerste Kamerleden vroegen zich af of met betrekking tot de toepassing van 
artikell  11, vijfde lid niet moet worden afgeleid 'dat de formele coördinatie in bepaalde 
gevallenn in feite berust op een materieel gesubordineerd beleid?'36 In de memorie van 
antwoordd reageerde de regering: 'De Minister van Justitie, die primair verantwoordelijk is 
voorr het vreemdelingenbeleid, houdt daarbij mede rekening met belangen waarvan de 
behartigingg in de eerste plaats tot het terrein der bemoeiingen van andere departementen 
behoort;; hij pleegt dan ook zo nodig overleg met zijn ambtgenoten wie het aangaat. Heeft 
eenn zaak aspecten van buitenlands beleid, dan zal veelal overleg met de Minister van 
Buitenlandsee Zaken nodig zijn [...] Wanneer ook nader overleg dan niet tot 
overeenstemmingg tussen beide ministers zou leiden - een geval dat zich overigens in de 
praktijkk wel zelden zal voordoen - zal de Raad van Ministers hebben te beslissen. Van 
eenn "materieel gesubordineerd beleid" is hier derhalve naar de mening van de 
ondergetekendee geen sprake.'37 

Hett moest volgens de regering mogelijk blijven om personen te weigeren, 'zelfs 
alss tegen hen op zichzelf geen bezwaren bestaan, en die wel de beschikking hebben over 
voldoendee middelen van bestaan of deze kunnen verwerven'. Zij wees echter op het feit 
datt 'nationale belangen zouden kunnen samenvallen met die van andere landen'. De 
rechtvaardigingg zou haar grond vinden 'in de bevolkingssituatie van ons land'. Anderen, 
zoalss Tweede Kamerlid Wittewaall van Stoetwegen (CHU), legitimeerde dit uitgangspunt 
mett een verwijzing naar de 'woningnood in ons land'38, al kwam het in beide Kamers 

333 Zie: Voorlopig Verslag, 1963-1964, 7.163, nr. 5, p. 3-4. 
344 MvA, 1963-1964, 7.163, nr. 6, p. 7-8. 
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366 Voorlopig Verslag, EK 1964-1965, 7.163, nr. 7, p. 2. 
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388 Handelingen TK 23 juni 1964, p. 2213 en 2214. 
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derr Staten Generaal niet verder aan bod. Bovendien zou volgens de Kamer een 
vreemdelingg dienen te worden toegelaten indien hij een belangrijke bijdrage' zou leveren 
'aann b.v. wetenschap of economie'. 

2.66 Overzicht 

Dee Vreemdelingenwet van 1849 was met name gericht tegen (1) gevaarlijke personen en 
(2)) personen zonder middelen van bestaan. Ondanks dat deze wet tot stand is gekomen in 
eenn tijd van revolutiedreiging, is vandaag de dag het vreemdelingenrecht in feite nog 
steedss gericht tegen vreemdelingen (1) die een gevaar voor de openbare orde vormen en 
(2)) die geen middelen van bestaan hebben. Ik verwijs hiervoor naar het volgende 
hoofdstuk.. Aan de andere kant werd in deze oude vreemdelingenwet reeds het belang 
erkendd van 'nuttige lieden' zoals de in Nederland werkende arbeiders in de landbouw, de 
nijverheid,, de handel. Het belang van vrij verkeer van werknemers werd alom in de 
volksvertegenwoordigingg erkend. Iedere 'noodelooze' formaliteit werd dan ook als 
kwellendd beschouwd. 

Dee Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen 1934 kwam 
tott stand in een tijd die werd gekenmerkt door economische en politieke crises en 
oorlogsdreiging.. Het doel van deze wet was het reguleren van de toelating van 
werknemerss die korte of lange tijd arbeid in Nederland wilden verrichten. Bij de 
totstandkomingg van deze wet is uitgebreid in de Kamer gesproken over het belang van 
economischh gewenste migratie. Want ondanks dat men de toelating van vreemdelingen 
wenstee te reguleren, bleef een wezenlijke behoefte bestaan aan arbeidskrachten in de 
sigarenindustrie,, de mijnbouw, de scheepvaart en huispersoneel. Door parlementariërs 
werdd gewezen op de belangen 'als handeldrijvende natie'. 

Dee wet van 1934 is uiteindelijk in 1964 vervangen door de Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingen.. Onder invloed van een bloeiende economie werd de vraag naar arbeid 
steedss groter. Tal van bilaterale wervingsverdragen getuigen van een grote arbeidskrapte. 
Volgenss artikel 4, tweede lid Wav 1964 waren slechts voorschriften in de 
tewerkstellingsvergunningg toegestaan 'welke geen verband houdt met de 
werkgelegenheid'.. Er kan volgens de memorie van toelichting worden gedacht aan de 
standd van de werkgelegenheid in het algemeen en 'aan de situatie of de te verwachten 
situatiee in een bepaalde tak van bedrijf in het bijzonder'. 

Dee Vreemdelingenwet van 1965 bevat in artikel 11, vijfde lid de kapstok waarmee 
vreemdelingenn met wie geen algemeen belang is gediend, te weren. Tijdens de bespreking 
vann genoemd artikellid in de Kamer, is door de minister gewezen op het belang van 
vreemdelingenn bijvoorbeeld in de wetenschap of economie. Daarnaast is in de Vaste 
Commissiee voor Justitie aangegeven dat het algemeen belang ook kan samenvallen met 
hett belang van andere landen. De rechtvaardiging zou zijn grond kunnen vinden in 'de 
bevolkingssituatiee in ons land'. 

2.77 De Wet arbeid buitenlandse werknemers 1979 

2.7.11 Maatschappelijke context 

Reedss in 1970 was een lichte economische kentering waarneembaar. De werkloosheid, 
lonenn en inflatie stegen en in 1974 veroorzaakte de oliecrisis een hoogtepunt in de 
algemenee economische malaise. De olieproducerende landen beperkten de olieproduktie 
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enn verhoogden de prijs per vat met een factor drie. Het werd uiteindelijk de ergste 
depressiee sinds de dertiger jaren. Aan de werving van gastarbeiders uit landen van rond 
dee Middellandse Zee kwam in navolging van Duitsland abrupt een einde. Migratie uit de 
voormaligee wervingslanden vond slechts plaats op grond van gezinshereniging en 
gezinsvorming.. Met name met betrekking tot de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders 
zouu deze vorm van migratie een grote vlucht nemen. In het najaar van 1975 werd een 
wetsvoorstell  ingediend dat uiteindelijk zou leiden tot de eerder vermelde Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers. Hiermee werd beoogd de komst van nieuwe niet-EG 
arbeidsmigrantenn aan banden te leggen. Pas in de jaren tachtig is in het Nederlandse 
minderhedenbeleidd 'erkend* dat het verblijf van het grootste deel van deze gastarbeiders 
eenn blijvend karakter droeg. De term 'gastarbeider' verdween dan ook langzaam uit het 
beleidsjargon,, om plaats te maken voor eufemismen als 'medelander', 'etnische 
minderheid'' en 'allochtoon'.39 

Mett betrekking tot laaggeschoolde arbeid zien we dat sinds de wervingsstop in 
19744 stijgende loonkosten hebben geleid tot een dalende vraag naar arbeid en een 
verplaatsingg van grote delen van het produktieproces naar 'lage loon-landen' zoals in 
Zuid-Oostt Azië en Oost-Europa. Het proces van industrialisatie en technische innovatie 
hadd al veel eerder geleid tot een dalende vraag naar laaggeschoolde arbeid in de 'global 
cities'. . 

2.7.22 Overwegingen en doelstellingen 

Opp 1 november 1979 trad de Wet arbeid buitenlandse werknemers in werking. De wet 
bevattee een verbod tot het in dienst hebben van buitenlandse werknemers behoudens 
vergunning.. Deze wet had een wordingsgeschiedenis van vijf jaar achter de rug. De 
hiervoorr besproken Wet arbeidsvergunning vreemdelingen werd ingetrokken. De 
noodzaakk voor de invoering van de nieuwe wet werd in de memorie van toelichting als 
volgtt gemotiveerd: 'De bestaande Wet arbeidsvergunning vreemdelingen biedt slechts zeer 
beperktee mogelijkheden voor het voeren van een restrictief beleid met betrekking tot de 
inschakelingg van buitenlandse werknemers. [...] Het is derhalve nodig dat een wettelijke 
regelingg tot stand komt welke er meer dan de bestaande wet op is toegesneden de vraag 
naarr buitenlandse werknemers aan een kritische beoordeling te onderwerpen, en waarmee 
kann worden bevorderd dat door het bedrijfsleven alternatieven voor de inschakeling van 
buitenlanderss worden ontwikkeld.'40 En verder: 'Het lijk t nu gewenst de bestaande 
regelingg te wijzigen, en wel om de volgende redenen. In de eerste plaats is de 
strafbaarstellingg van de buitenlandse werknemer, gezien vanuit het belang van de naleving 
vann de wet, niet effectief, nog daargelaten of strafbaarstelling van de buitenlander om 
anderee redenen wel gewenst is. [...] In de tweede plaats is de invoering van de [...] 
figuurr van de vergunningenlimiet, waarbij voor bedrijven met grote aantallen buitenlandse 
werknemerss dit aantal aan een maximum zal worden verbonden, niet anders denkbaar dan 
inn een stelsel waarin de vergunning door de werkgever wordt aangevraagd en aan de 
werkgeverr wordt verleend.'41 Dit zogenaamde vergunningenlimietsysteem werd volgens 
art.. 7, eerste lid Wabw uitgelegd als een systeem waarbij een tewerkstellingsvergunning 

399 Genoemde term is ontworpen door de onderzoeker dr. Chan Choenni en is een samenklontering 
vann de Griekse woorden alios + chthoon, oftewel van andere grond. 

400 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 1, p. 8. 
411 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 1, p. 10-11. 
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werdd geweigerd 'indien door het verlenen van de vergunning de voor de betrokken 
ondernemingg geldende vergunningenlimiet zou worden overschreden'. In artikel 12, eerste 
lidd Wabw stond: 'Op een aanvraag van een tewerkstellingsvergunning welke, indien deze 
zouu worden ingewilligd, ertoe zou leiden dat een werkgever in een onderneming 
gelijktijdigg meer dan 20 vreemdelingen arbeid zou mogen doen verrichten, beslist Onze 
Ministerr niet dan nadat hij voor deze onderneming een vergunningenlimiet heeft 
vastgesteld.'' Deze vergunningenlimiet zou worden vastgesteld op aanvraag van de 
werkgeverr (art. 13, eerste lid Wabw) en zou niet lager kunnen worden gesteld dan op 20 
(art.. 14, eerste lid Wabw). Deze vergunningenlimiet is echter nooit toegepast. 

2.7.33 De afweging van belangen 

Inn de memorie van toelichting werd reeds gesteld dat de bestaande wet geen mogelijkheid 
biedtt om 'verschillende belangen tegen elkaar af te wegen'.42 Bij de mondelinge 
behandelingg van de Nota buitenlandse werknemers noemde minister Boersma de 
verschillendee belangen die in het geding zouden zijn, namelijk 'de belangen van de 
wervingslanden,, van de Nederlandse samenleving, van de buitenlandse en van de 
Nederlandsee werknemers, alsmede andere belangen'43. 

Dee Raad voor de Arbeidsmarkt van de Sociaal-Economische Raad had in een 
adviess aan de regering omtrent het wetsvoorstel melding gemaakt van vijf deelbelangen. 
Mett betrekking tot de belangen van de wervingslanden overwoog de Raad: 'Het werven 
enn te werk stellen van buitenlandse werknemers zal de economische en sociale 
vooruitgangg van de landen van herkomst zoveel mogelijk ten goede moeten komen 
terwillee van het streven naar een betere internationale arbeidsverdeling.'44 

Dee belangen van de Nederlandse samenleving werden door de Raad als volgt 
verwoord:: 'Het arbeidsmarktbeleid in Nederland zal zodanig gestructureerd moeten zijn, 
datt de vraag naar en het aanbod van werknemers zich in kwantitatief en kwalitatief 
opzichtt zoveel mogelijk op elkaar richten, opdat in een zo gering mogelijke mate een 
beroepp op het buitenlandse arbeidsaanbod behoeft te worden gedaan, mede gelet op de 
bevolkingsproblemenn in Nederland en de daarmede samenhangende milieu- en 
congestieproblemen,, evenals het sociale klimaat.' 

Dee belangen van de Nederlandse samenleving lopen over in de belangen van de 
NederlandseNederlandse werknemers bij de volgende overweging van de Raad: 'Een wezenlijk 
onderdeell  van het arbeidsmarktbeleid dient te zijn het nemen van maatregelen om tot een 
ruimeree resp. snellere inschakeling van het manifeste en latente binnenlandse 
arbeidsaanbodd te komen' en daarmee Nederlandse werklozen aan de slag te krijgen met 
voorrangg op nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Overr de belangen van de buitenlandse werknemers zouden tijdens de parlementaire 
behandelingg van het wetsvoorstel nog een flink debat worden gevoerd en werd ook in een 
uitgangspuntt van de Raad verwoord: 'Het werven en te werk stellen van buitenlandse 
werknemerss mag slechts gebeuren wanneer de arbeids- en verblijfssituatie van deze 
werknemerss in Nederland zal beantwoorden aan gelijkwaardige eisen inzake werken, 
wonenn en leven als ten behoeve van Nederlandse werknemers gelden.'45 

422 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 1, p. 12. 
433 Handelingen TK, zitting 1974-1975, p. 778. 
444 Advies Raad voor de Arbeidsmarkt, TK 1975-1976, 13.682, nr. 4 (bijlage 1), p. 26. 
455 Advies Raad voor de Arbeidsmarkt, TK 1975-1976, 13.682, nr. 4 (bijlage 1), p. 26. 
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Tenslottee vermeldde de Raad nog de belangen van werkgevers, maar expliciteerde 
zee niet nader. 

Thanss wil ik bespreken hoe genoemde deelbelangen afzonderlijk werden besproken tijdens 
dee totstandkoming van de Wet arbeid buitenlandse werknemers. Allereerst komen de 
belangenn van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse werknemers aan bod 
(paragraaff  2.7.4), vervolgens de belangen van de buitenlandse werknemers (paragraaf 
2.7.5)) en die van de wervingslanden (paragraaf 2.7.6) en tenslotte de belangen van 
anderenn dan de hiervoor genoemden (paragraaf 2.7.7). 

2.7.44 Algemeen Nederlandse belangen en belangen van Nederlandse werknemers 

Hett voeren van een 'actief arbeidsmarktbeleid in ruime zin'46 en 'bescherming van de 
Nederlandsee arbeidsmarkt'47 vormden belangrijke overwegingen voor de invoering van 
dee nieuwe wet. Het belang van bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt blijkt 
eveneenss uit artikel 8, eerste lid Wabw: 'Een vergunning kan worden geweigerd, indien 
voorr het verrichten van de arbeid waarop de gevraagde vergunning betrekking heeft, 
aanbodd op de arbeidsmarkt aanwezig is of redelijkerwijs te verwachten is'. In de memorie 
vann antwoord voegde de regering hieraan toe dat het begrip arbeidsmarkt 'in geografisch 
beperktee zin [dient] te worden opgevat; het gaat hier om de vraag of in de regio, waarin 
dee onderneming is gevestigd, vervangend arbeidsaanbod aanwezig is'.48 De bescherming 
vann de Nederlandse arbeidsmarkt wordt daarmee niet verabsoluteerd, maar wordt in 
zoverree gerelativeerd dat buitenlandse werknemers geweigerd kunnen worden indien er 
Nederlandsee werknemers beschikbaar zijn voor de desbetreffende vacatures of 
redelijkerwijss te verwachten zijn. Naast het belang van de arbeidsmarkt, werden echter 
ookk andere belangen meegenomen, die in de memorie van toelichting onder meer werden 
vermeldd onder de kwalificatie 'nadelen [...] voor de Nederlandse samenleving'49 of in 
enigee daarmee gelijk te stellen bewoordingen. 

Dee Raad voor de Arbeidsmarkt signaleerde, zo gaf ik hierboven reeds aan, dat in 
hett wetsvoorstel 'bevolkingsproblemen in Nederland en de daarmede samenhangende 
milieu-- en congestieproblemen, evenals het sociale klimaat' aandacht verdienden. Ook in 
dee memorie van toelichting werd gesproken over 'de migratie van buitenlandse 
werknemerss naar regio's die toch al met aanzienlijke problemen van verschillende aard op 
hett gebied van de huisvesting te kampen hebben'.50 Het 'sociale klimaat' werd door de 
Regeringg in de memorie van antwoord te berde gebracht met een verwijzing naar de 
wettelijkk te regelen leeftijdsgrenzen die volgens haar bij eerste binnenkomst van een 
vreemdelingg noodzakelijk zouden zijn 'teneinde onaanvaardbare sociale risico's voor 
Nederlandd te kunnen voorkomen'.51 Het aspect van de sociale zekerheid kwam verder in 
dee parlementaire behandeling verder niet meer aan de orde. 

All ee fracties erkenden de noodzaak van een restrictief toelatingsbeleid. Albers 
(PvdA)) sprak in verband met het Nederlands belang over 'de grote bevolkingsdichtheid' 

466 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 3, p. 8. 
477 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 3, p. 8. 
488 MvA, TK 1975-1976, 13.682, nr. 6, p. 31. 
499 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 3, p. 12. 
500 MvT, TK 1975-1976, 13.682, nr. 3, p. 12. 
511 MvA, TK 1975-1976, 13.682, nr. 6, p. 23. 
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enn 'de structurele moeilijkheden in verschillende bedrijfstakken'.52 Een soortgelijk 
betoogg hield Verbrugh (GPV) met de woorden dat 'Nederland op Malta na de 
dichtstbevolktee staat in Europa is en daarom uit een oogpunt van woon-, werk- en 
recreatieruimtee geen immigratieland kan zijn'.53 Dit standpunt werd eveneens 
uitgedragenn door Rietkerk (VVD) die wees op 'negatieve aspecten op het punt van 
gezinsscheiding,, van concentraties in ons land' en van 'conjuncturele redenen'.54 Al 
steldestelde hij wel dat het in de toekomst wellicht nodig zal zijn om de 'economie draaiende te 
houden'' als 'de geneigdheid bij de Nederlanders om alles te doen om werk te verkrijgen 
steedss minder wordt'.55 Ook Imkamp (D66) constateerde hier de verandering van de 
'Nederlandsee arbeidsethos': 'Ten gevolge van het feit dat de Nederlander te goed is om 
bepaaldee vormen van laag aangeslagen werk te doen, hebben wij een beroep moeten doen 
voorr het verrichten van die werkzaamheden op de trekarbeider' .56 

Dee door de Raad voor de Arbeidsmarkt genoemde 'milieuproblemen' zijn noch 
doorr de Minister, noch door de kamerleden verder genoemd, terwijl in de Tweede Kamer 
blijkbaarr geen inhoudelijke meningsverschillen bestonden over de inhoud van de zo vaak 
genoemdee 'congestieproblemen'. Soms leek het er op dat de veelgenoemde 
huisvestingsproblemenn daaraan impliciet werden gelijkgesteld, terwijl de regering echter 
zoo af en toe sprak van 'huisvestings- en andere congestieproblemen' (cursivering: 
ERK).577 Over die andere congestieproblemen, zijn in beide Kamers geen nadere vragen 
gesteld.. Wellicht begreep Minister Albeda (CDA) bij de behandeling van het wetsvoorstel 
inn de Eerste Kamer hier 'het risico van ghetto vorming' onder.58 Opvallend is echter dat 
vanuitt de Kamer daarover evenmin vragen zijn gesteld. 

2.7.55 Belangen van buitenlandse werknemers 

Inn de memorie van toelichting is ondermeer de volgende uitspraak opgenomen in verband 
mett de vergunningverlening: 'Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag dienen de 
algemenealgemene belangen die aan een eventuele weigering ten grondslag moeten liggen, te 
wordenn afgewogen tegen de belangen, die de betrokken werknemer erbij heeft dat de 
vergunningg wel wordt verleend' (cursivering: ERK).59 De regering ging er van uit dat de 
nadelenn die onbeperkte migratie van buitenlandse werknemers naar Nederland voor de 
Nederlandsee samenleving zou opleveren, 'ook voor de buitenlandse werknemers' zelf 
zoudenn gelden. Er werd gewezen op 'problemen van verschillende aard op het gebied van 
dee huisvesting'.60 Later sprak zij nog van 'aanpassingsproblemen, scheiding van 
gezinnen,, onderwijsproblemen met betrekking tot de kinderen na gezinshereniging'61 en 
zelfss van 'uitbuiting - de mensen worden uit hun land gehaald, te laag betaald, enz.'62. 

Tijdenss de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, stelden de leden van de 

Handelingenn TK 2 september 1976, p. 5306. 
Handelingenn TK 2 september 1976, p. 5315. 
Handelingenn TK 2 september 1976, p. 5317. 
Handelingenn TK 2 september 1976, p. 5319. 
Handelingenn TK 2 september 1976, p. 5321. 
MvA,, EK 1976-1977, 13.682, nr. lb, p. 2. 
Handelingenn EK 31 oktober 1978, p. 49. 
MvA,, TK 1975-1976, 13.682, nr. 6, p. 23. 
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KVP,, ARP en CHU de belangen van de werknemers als volgt voor: 'Hun belang is [...] 
datdat zij en hun gezinnen niet worden ontworteld uit hun land van herkomst en overgeplant 
inn een vreemde cultuur met alle gevolgen van dien. Dit belang wordt gediend met een zo 
restrictieff  mogelijk toelatingsbeleid. Het belang van de buitenlandse werknemers, eenmaal 
inn ons land toegelaten zijnde, vraagt om een zo goed mogelijke gelijkstelling in sociale en 
rechtspositiee en wat mobiliteit betreft met de Nederlandse werknemers. Een volledige 
gelijkstellingg is naar het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden niet te bereiken. 
Dee achterstand van de buitenlandse werknemers in opleiding en ervaring, kennis van de 
taall  en vertrouwdheid met onze cultuur is niet in korte tijd in te lopen.'63 Evenmin zou, 
volgenss hen, met een 'volledige mobiliteit' het belang van de buitenlandse werknemers 
wordenn gediend.64 

Dee volgende opmerking van Van Dam (ARP) leverde enige commotie op: 'Ons 
beleidd zal er op gericht moeten zijn hen hiervoor te behoeden, niet alleen door respect op 
tee brengen en tot respect op te roepen, door hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar 
ookk door hun komst te beperken.' Van Dam gaf toe: 'Daarin zit iets lafs'. Hij krabbelde 
enigszinss terug met de woorden: 'Het is een terugschrikken voor de uitdaging om 
mensen,, die economisch betere omstandigheden zoeken, daartoe een kans te geven. Na 
zoveell  jaren van soms bittere ervaring menen wij echter, dat wij de vreemdeling ervoor 
moetenn behoeden het slachtoffer te worden van ons falen.'65 Eerste Kamerlid Van Kleef 
(PPR)) reageerde daarop dat het niet alleen getuigt van 'een merkwaardig soort 
paternalisme,, maar is ook een slag in het gezicht van de buitenlandse werknemer'.66 Zie 
ookk de opmerking van Van der Heem-Wagemakers (PPR): 'Het feit, dat de buitenlanders 
eenn achterstand zouden hebben [...] geeft ons nog geen excuus hen in te perken in hun 
vrijheid!!  Wie zijn wij , dat wij door middel van beperkingen andermans vrijheid zouden 
bewaken.'677 Zij en anderen waren van mening dat de buitenlandse werknemers 'de 
zwakstee groep' van de twee is en dat bij een belangenafweging 'het Nederlands belang dat 
vann de buitenlanders zal gaan schaden'68. 

2.7.66 Belangen van de wervingslanden 

Dee thuislanden van de migrerende werknemers werden eveneens in de beschouwingen 
betrokken.. In de memorie van antwoord gaf de regering aan zich af te vragen of 'de 
thuislandenn van de buitenlandse werknemers uiteindelijk wel reëel door deze 
arbeidsmigratiee worden gediend.'69 Naar aanleiding van deze opmerking stelde Verbrugh 
(GPV):: 'Als er te weinig Nederlanders worden gevonden, die dit werk willen verrichten, 
moetenn de werkgevers niet denken, dat zij dan toch maar weer koelies moeten gaan 
wervenn bij de Middellandse Zee, maar moeten zij primair constateren dat, als zij geen 
oplossingg kunnen vinden, daaruit blijkt dat in Nederland industriële overcapaciteit is en 
datt hun bedrijf beter overgeplaatst kan worden naar Turkije of een ander land aan de 

633 Voorlopig Verslag, TK 1975-1976, 13.682, nr. 5, p. 2. 
644 Voorlopig Verslag, TK 1975-1976, 13.682, nr. 5, p. 3. 
655 Handelingen TK 2 september 1976, p. 5296. 
666 Handelingen EK 31 oktober 1978, p. 42. 
677 Handelingen TK 2 september 1976, p. 5303. 
688 Handelingen TK 2 september 1976, p. 5305. 
mm MvA, TK 1975-1976, 13.682, nr. 6, p. 1-2. 
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Middellandsee Zee, waar de mensen wonen, die het noodzakelijke werk wel willen 
doen.'700 Van der Heem-Wagemakers (PPR) merkte op of men in het wetsvoorstel 'denkt 
aann de belangen van de herkomstlanden van de buitenlanders'. Zij vroeg zich af: 'Waar 
blijf tt dan de bedoeling ook onze conjunctuur af te stemmen op bij voorbeeld 
internationalee arbeidsverdeling of internationale inkomstenverdeling?'71 Tijdens de 
behandelingg van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer stelde de inmiddels nieuw 
aangetredenn Minister Albeda (CDA): 'Ik denk [...], wanneer men het westen verwijten 
will  maken, die verwijten eerder zullen moeten liggen daar waar het westen nagelaten 
heeftt voldoende mede te werken aan de ontwikkeling van het eigen bedrijfsleven in de 
armee landen dan daar waar het westen vrije toegang op zijn arbeidsmarkt heeft 
toegelaten'.72 2 

Vann der Heem-Wagemakers vroeg zich verder af waarom er niet gesproken wordt 
overr de 'belangen van buitenlanders, die hier niet zijn', oftewel 'de achterblijvers in de 
herkomstlanden'.733 Tijdens de parlementaire behandeling zijn de financiële voordelen die 
dee arbeid van buitenlandse werknemers in Nederland voor de achterblijvers in de 
wervingslandenn heeft, niet aan bod gekomen. Het in Nederland verdiende geld pleegt 
voorr een aanzienlijk deel naar familie te worden opgestuurd zodat daarmee een soort van 
indirectee ontwikkelingssamenwerking wordt gerealiseerd. 

Hett lijk t er sterk op dat de Kamer met de behandeling van de Vreemdelingenwet 
niett was gericht op de belangen van de wervingslanden. 

2.7.77 Belangen van anderen 

Inn de memorie van toelichting werd reeds gesteld dat 'een maatregel, hierop neerkomende 
datt deze toestroom [van buitenlandse werknemers, ERK\ van de ene dag op de andere zou 
wordenn stopgezet [...] ondenkbaar [is]; hierdoor zou de continuïteit van deze 
ondernemingenn in gevaar komen. Het voorgestelde restrictieve beleid zal dus moeten 
wordenn geëffectueerd door een geleidelijke toepassing van alternatieven [...].'74 Doordat 
dee regering alternatieven zou moeten gaan zoeken om het aantal buitenlandse werknemers 
bijj  binnenlandse bedrijven te verminderen, sprak de VVD-fractie de vrees uit dat de 
'overheidd op de stoel van de ondernemers' zou gaan zitten.75 De VVD-fractie merkte op 
datdat de huidige tekst doet veronderstellen dat slechts buitenlandse werknemers zouden 
moetenn worden toegelaten als de werkgelegenheid ermee gediend is, terwijl het eveneens 
'inn het belang van de produktie van een onderneming kan zijn om buitenlandse 
werknemerss te werven'76, namelijk in verband met de al eerder genoemde 'continuïteit 
vann de onderneming'.77 Ter beantwoording van de vraag van de VVD-fractie, verklaarde 
dee regering dat zij 'louter economische motieven' niet voldoende achtte 'om handhaving 
c.q.. uitbreiding van het stelsel van gastarbeid te rechtvaardigen'. De regering ging verder: 
'Doorr het criterium van artikel 13, tweede lid, onder a, van het wetsontwerp wordt tot 
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uitdrukkingg gebracht dat inschakeling van buitenlandse arbeidskrachten uitsluitend in het 
belangg van de produktie, zonder dat hierdoor tevens de werkgelegenheid voor de 
Nederlandsee beroepsbevolking wordt gediend, kan worden tegengegaan.'78 De VVD-
fractiee kreeg op het punt van de belangenbehartiging van ondernemers opvallend genoeg 
steunn uit een wel heel onverwachte hoek. De CPN stelde in het eindverslag dat 'de 
nieuwee wet [...] ook voor de economisch zwakkere bedrijven funeste gevolgen [kan] 
hebben'.799 De regering ging hier in de nota naar aanleiding van het eindverslag niet 
naderr op in. De opmerking is mijns inziens op zijn plaats dat het belang van Nederlandse 
ondernemingenn met de toelating van buitenlandse werknemers sterk is ondergewaardeerd 
terr beantwoording van de vraag waar het algemeen belang nu mee is gediend. Dit geldt 
ookk voor de verder nog te bespreken Wet arbeid vreemdelingen. 

2.7.88 Overzicht 

Inn de Wabw lijk t het algemeen belang en de belangen van Nederlandse werknemers en 
ondernemerss enerzijds te worden geplaatst tegenover de belangen van buitenlandse 
werknemers,, de achterblijvers en de wervingslanden anderzijds. Sommige kamerleden 
vondenn deze afweging niet eerlijk en stelden dat het onvermijdelijk zou leiden tot het 
schadenn van de belangen van de zwakste partij, namelijk die van de buitenlandse 
werknemers.. Ook de stelling van de regeringspartijen dat de buitenlandse werknemer zelf 
gebaatt zou zijn met een restrictief toelatingsbeleid ging er niet bij iedereen in. Bij de 
parlementairee behandeling van de wet is opvallend dat de schadelijke gevolgen van 
toelatingg van buitenlandse werknemers op de voorgrond werd geplaatst en in genoemde 
afwegingg werd meegenomen, maar dat de positieve belangen van buitenlandse 
werknemerss geen gewicht in de schaal legden. Dat het algemeen belang wel eens gediend 
zouu kunnen zijn (en niet alleen slechts niet-geschaad zou kunnen zijn) met toelating van 
buitenlandsee werknemers werd niet meegenomen in de belangenafweging. Alleen Eerste 
Kamerlidd De Jong (VVD) maakte een opmerking in die richting: 'Opvallend is echter dat 
err ook groepen buitenlandse werknemers zijn die een zeer specifieke deskundigheid 
hebben,, specialisten, die in Nederland niet of te weinig beschikbaar zijn. [...] Opvallend 
iss echter, dat men in het zo typisch Nederlandse vak van scheepsnieuwbouw de 
deskundigheidd van vele hier werkzame Joegoslaven niet zou kunnen missen.'80 Het feit 
datt overwegend de negatieve kant van arbeidsmigratie werd belicht, zal grotendeels 
verklaardd kunnen worden in het licht van de tijd waarin het wetsvoorstel werd behandeld: 
dee energiecrisis, grote werkloosheid, problemen op het punt van integratie van culturele 
minderheden,, etc. Dit wordt bevestigd in de volgende paragraaf betreffende de 
totstandkomingg van de opvolger van de Wabw, namelijk de Wet arbeid vreemdelingen. 
Dee tijd waarin deze wet tot stand kwam, kenmerkte zich, zoals ik in het eerste hoofdstuk 
all  aangaf, door economisch herstel, toenemende vraag naar hoog- en laaggeschoolde 
arbeidd in uiteenlopende sectoren, internationalisering en globalisering van de 
wereldeconomie. . 

788 MvA, TK 1975-1976, 13.682, nr. 6, p. 33. 
1919 Eindverslag, TK 1975-1976, 13.682, nr. 9, p. 3. 
800 Handelingen EK 31 oktober 1978, p. 40. 
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2.88 De Wet arbeid vreemdelingen (Wet tewerkstelling vreemdelingen) 1995 

2.8.11 Maatschappelijke context 

Err blijken in de laatste 15 jaar steeds minder Nederlanders bereid te zijn om werk aan te 
nemenn in de land- en tuinbouw, de voedingsindustrie, de loonconfectie, de 
schoonmaakbranche,, de (offshore-) industrie of in de scheepvaart. Zelfs binnen de 
Europesee Economische Ruimte is nauwelijks legale arbeidskrachten voor deze sectoren te 
vinden.. De tewerkstelling van (illegale) buitenlandse werknemers van buiten de EU is 
bovendienn voor veel werkgevers interessant omdat de loonkosten beduidend lager liggen 
dann voor Nederlanders en legale vreemdelingen. Daar komt nog bij dat zij bereid zijn 
vuile,, gevaarlijke en eenzijdige arbeid zonder al te veel carrière-kansen te aanvaarden.81 

Inn een onderzoek van het Nederlands-Economisch Instituut is aangegeven dat met 
betrekkingg tot het werk voor on- en laaggeschoolden het aandeel van illegalen op 
ongeveerr 6% tot 20% van de werkgelegenheid in de door het NEI onderzochte sectoren 
wordtt geschat. In de landbouw zou dat 12% tot 35% bedragen, in de loonconfectie 6% 
tott 46% en in de horeca en schoonmaak 3% tot 20%. In de metaalindustrie zou het aantal 
illegalenn een sterk stijgende lijn vertonen.82 Een stijgende groei van illegale 
arbeidsmigrantenn zal grotendeels samenhangen met de toename van het aantal 
tussenpersonenn en organisaties die tegen betaling illegalen binnensmokkelen en 
tewerkstellenn (zogenaamde 'trafficking').83 

Doorr een toenemend aantal tweeverdieners en alleenstaande kostwinners is een 
grotee behoefte ontstaan aan tal van dienstverleners zoals pizzakoeriers, huishoudsters, 
babysitters,, boodschappenjongens, dienstmeisjes, kledingverstellers en wasbezorgers die 
veelall  van niet-Nederlandse afkomst zijn.84 En ondanks dat de toelating van 
laaggeschooldee werknemers steeds meer toeneemt, wordt het aanbod steeds meer te vuur 
enn te zwaard bestreden.85 De stijgende vraag naar bijvoorbeeld au pairs hangt voor een 
groott deel daarmee samen.86 Niet voor niets steekt regelmatig in de pers het bericht de 

Penninx,, R. & J. Schoort & C. v. Praag (1994) The impact of international migration on receiving 
countries:countries: the case of the Netherlands NIDI rapport, Swets & Zeitlinger: Amsterdam/Lisse, p. 209. 
Zandvliet,, C.Th. & J.H. Gravesteijn-Ligthelm (1994) Illegale arbeid: omvang en effecten 
(Onderzoek(Onderzoek verricht door Nederlands Economisch Instituut in opdracht van het Ministerie van 
SocialeSociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie), VUGA: 's-Gravenhage, p. 46 en 
49. . 
Doomernik,, J. & R. Penninx & H. v. Amersfoort (1994) Migratiebeleid voor de toekomst. 
MogelijkhedenMogelijkheden en beperkingen. (TWCM Voorstudie 8), Het Spinhuis: Amsterdam, p. 43. 
Sassen,, S. (1994) Cities in a world economy. Pine Forge Press: Thousand Oaks, p. 6. Men kan 
zichh afvragen in hoeverre Sassen's onderzoek met betrekking tot New York van toepassing is op 
bijvoorbeeldd een stad als Amsterdam. Nederland zou lang niet zo'n extreme sociale polarisatie 
kennenn als de VS. Zie: Rath, J. (1995) 'Beunhazen van buiten. De informele economie als 
bastaardsfeerr van sociale integratie', in: Engbersen, G. & R. Gabriels, red. (1995) Sferen van 
integratie.integratie. Naar een gedifferentieerd allochtonenbeleid Boom: Amsterdam/Meppel, p. 88-89. 
Penninx,, R. & J. Schoort & C. v. Praag (1994) The impact of international migration on receiving 
countries:countries: the case of the Netherlands. Swets & Zeitlinger B.V: Amsterdam/Lisse, p. 209. 
Datt het hier gaat om relatief grote aantallen au pairs blijkt wel uit het feit dat in 1996 zo'n 979 
aanvragenn waren door au pairs (2,9%) en 1.912 aanvragen voor arbeid (5,7%)! De gastgezinnen 
vann au pairs, zouden au pairs vrijwel uitsluitend in dienst nemen omdat ze hulp in het huishouden 
enn zorg voor de kinderen goed kunnen gebruiken. Zie voor deze cijfers: Ministerie van Justitie, 
Immigratie-- en Naturalisatiedienst (1997) De keten in kaart. Trends en ontwikkelingen in de 
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kopp op dat de aanstelling van au pairs populairder wordt omdat de kinderopvang in 
Nederlandd niet goed is geregeld.87 Het au pair-schap is mede daardoor in de ban geraakt 
vann commerciële exploitatie via bemiddelingsbureaus. Duizenden au pairs werken voor 
kostt en inwoning en wat zakgeld soms meer dan 70 uur in het huishouden en in de zorg 
overr kinderen.88 Van oudsher betreft het hier met name Filipijnse au pairs, maar de 
laatstee jaren ook Zuid-Afrikaanse. Sterker nog, verreweg de meeste Zuid-Afrikaanse 
aanvragenn voor verblijf, betreft verblijf als au pair.89 Naar mag worden aangenomen zal 
ookk hier illegale tewerkstellingen en illegaal ondernemerschap blijven plaatsvinden. 

Hiernaastt is een wereldwijde mobiliteit ontstaan van grote aantallen hoogge-
schooldee en in sterke mate gespecialiseerde (computer)technici en managers uit geïndus-
trialiseerdee landen in Europa, Noord-Amerika, Australië en Japan. Er dient te worden 
gewezenn op het feit dat bijna de helft van de arbeidsmigranten van buiten de EU in 
conceraverbandd is overgeplaatst.90 Men moet daarbij denken aan werknemers uit landen 
alss Japan, de VS en Canada, maar ook aan Aziatische groeilanden als Taiwan, Zuid-
Korea,, Maleisië en landen als India, Filipijnen en China (Hong Kong).91 Deze zoge-
naamdee 'expatriots' - of ook wel 'key personnel' genoemd - vestigen zich hier in 
Nederland,, al dan niet tijdelijk of (semi)permanent.92 Hun komst wordt in het algemeen 
alss een nationaal-economisch belang beschouwd. 

Verderr regelen multi-nationale ondernemingen in het algemeen zelf het verblijf van 
dezee personen en maken zij nauwelijks gebruik van de Nederlandse sociale voorzieningen. 
Zijj  hebben hun eigen (sport)clubs, scholen, huizen, kinderdagverblijven, sociale 
netwerken93,, maar bijvoorbeeld ook hun eigen eetcafé's, videoshops, voedingswinkels, 
stamkroegenn en mobiele winkelwagens.94 Daarmee zijn zij in feite 'selfsupporting' en 
vormenn in sterke mate een gesegregeerde groep in de samenleving die grotendeels 
onzichtbaarr blijft . 

2.8.22 Overwegingen en doelstellingen 

Opp 1 september 1995 trad de Wet arbeid vreemdelingen in werking. Deze wet bevat in 
hoofdzaakk een vergunningsplicht ten aanzien van vreemdelingen van buiten de EER die in 
Nederlandd arbeid willen verrichten. Hiervoor is het systeem van prioriteitgenietend 

vreemdelingenketenvreemdelingenketen in 1996. Indiac, p. 25. 
877 Groen, J. (1997) 'Ambtenaren van de vreemdelingendienst wegen niet zelden hun persoonlijke visie 

mee.. Overheid gaat willekeurig om met au-pairs', Volkskrant 16 mei 1997. 
888 Berkeljon, Y.B. & D. Christe (1994) 'Au pair, paying guest of werknemer', Nederlands Tijdschrift 

voorvoor Sociaal Recht, 1994/12, p. 356. 
899 Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (1997) De keten in kaart. Trends en 

ontwikkelingenontwikkelingen in de vreemdelingenketen in 1996. Indiac, p. 27. 
900 Sprangers, A.H. (1995) 'Arbeidsmigratie, jaren zestig en jaren negentig', Maandstatistiek Bevolking 

(CBS)(CBS) 1995/12, p. 16. 
911 Clarke, C. & C. Peach & S. Vertovec (1990) South Asians Overseas. Migration and ethnicity, 

Cambridgee University Press: Cambridge, p. 181-184. 
922 Castles, S. & M. Miller (1993) The age of migration. International population movements in the 

modernmodern world, Macmillan Press Ltd: Hampshire/London, p. 161. 
933 Zie: Lucassen, J. & R. Penninx (1994) Nieuwkomers, Nakomelingen en Nederlanders. Immigranten 

inin Nederland 1550-1993, Het Spinhuis: Amsterdam, p. 13; Penninx, R. e.a. (1995) Migratie, 
minderhedenminderheden en beleid in de toekomst. Voorstudie 5, t.b.v. de TV/CM, p. 50 en 58. 

944 Kouters, S. (1997) 'Leven als Japanner in Nederland', Volkskrant 10 oktober 1997. 
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aanbodd in het leven geroepen die ik in hoofdstuk drie zal bespreken. 
Inn de memorie van toelichting op de Wet arbeid vreemdelingen (aanvankelijk 

genaamd:: Wet tewerkstelling vreemdelingen) verwoordde de regering dat het 'voornemen 
omm de Wabw te herzien [...] geleidelijk is gegroeid*. Daarbij zou een aantal zeer 
uiteenlopendee factoren een rol spelen. In de eerste plaats zou 'de omvang van de migratie 
aanzienlijkk [zijn] toegenomen' en in de tweede plaats zou 'door de uitbreiding van de 
Europesee Unie de mogelijkheid om op de interne Europese arbeidsmarkt in de 
arbeidsbehoeftenn te voorzien, aanzienlijk [zijn] uitgebreid'. Tenslotte wees de regering op 
dee 'wisselende omvang van de werkloosheid': 'Hoewel niet zo groot als op het 
hoogtepuntt in de jaren tachtig gaat het huidige niveau van de werkloosheid de 
frictiewerkloosheidd beduidend te boven'.95 De oude Wabw bleek, volgens de regering, 
'onvoldoendee mogelijkheden te bieden om binnen het restrictieve toelatingsbeleid een op 
dee sectorale arbeidsmarktsituatie toegesneden vergunningenbeleid te voeren'. De 
weigeringsgrondenn voor een tewerkstellingsvergunning zouden daarbij 'soms onvoldoende 
restrictief'' zijn. De oude wet zou daarnaast onvoldoende mogelijkheden bieden 'om onder 
voorschriftenn of (tijds)- beperkingen gedoseerd vergunningen te verstrekken'. Het 
ontwerpenn van een 'geschikter instrumentarium' zou nodig zijn 'omdat het niet aangaat 
nieuwee arbeidskrachten uit het buitenland toe te laten, terwijl op de Nederlandse 
arbeidsmarktt in potentie een groot aantal arbeidskrachten reeds aanwezig is.'96 

Opmerkelijkk is echter de opmerking elders in de memorie van toelichting dat over 
hett geheel genomen geen 'sprake is van een verstrakking van het toelatingsbeleid als 
zodanig'.977 Al met al werden de doelstellingen van de Wabw in de nieuwe wet 
gehandhaafd,, namelijk 'restrictieve toelating van arbeidsmigranten, de verbetering van de 
allocatiee op de arbeidsmarkt, de bestrijding van illegale tewerkstelling en het laten van 
eenn zo groot mogelijke vrijheid van arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot Nederland 
toegelatenn vreemdelingen, en de rechtspositie van vreemdelingen'.98 Tijdens de 
behandelingg van het wetsvoorstel wees Van Middelkoop (GPV) echter terecht op een 
onvermijdelijkk effect van de Wet arbeid vreemdelingen: 'Hoe restrictiever het 
toelatingsbeleid,, hoe meer kans op illegale tewerkstelling.'99 

Dee kern van de oude Wabw, namelijk het vergunningenlimietsysteem, werd met 
dezee nieuwe wet vervangen voor het systeem van 'prioriteitgenietend aanbod'. In het 
vorigee hoofdstuk gaf ik reeds aan dat dit systeem grosso modo voorrang impliceert van 
(rechtmatig)) in Nederland aanwezig arbeidspotentieel. Hierop wordt een uitzondering 
gemaaktt als niet binnen bepaalde tijd (en na bepaalde inspanningen) uit dit 'reservoir' van 
priorr iteitgenietend aanbod geput kan worden. 

Opp een aantal punten werd bij de behandeling van het wetsvoorstel impliciet of 
expliciett verwezen naar het algemeen, economisch of Nederlands belang van genoemde 
wett en wel in het kader van de bestrijding van werkloosheid en de betaalbaarheid van het 
socialee stelsel (zie 2.8.3); het beschikken over voldoende arbeidsinkomen (paragraaf 
2.8.4);; in het kader van verboden werkzaamheden (paragraaf 2.8.5) en in verband met de 
belangenn van de arbeidsmarkt voor Nederlandse kunstenaars (paragraaf 2.8.6). 

955 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 2-3. 
966 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 3. 
977 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 5. 
988 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 4. 
999 Handelingen TK 8 september 1994, TK 90, 90-6014. 
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2.8.33 Bestrijding van werkloosheid en betaalbaarheid van het sociale stelsel 

Inn het voorlopig verslag stelde een aantal leden van de CDA-fractie voor een aantal 
restrictievee bepalingen buiten werking te stellen voor zover het kortdurende seizoenarbeid 
betrof.. Het ging hier om de voorwaarden van een tijdige vacaturemelding, de reikwijdte 
vann de toets op beschikbaarheid van prioriteitgenietend aanbod en de verplichting om ten 
minstee het minimumloon te betalen.100 De regering antwoordde hier in de memorie van 
antwoordd onder andere op: 'Immers binnen Nederland is een zeer groot aantal mensen op 
eenn uitkering aangewezen. Het verdient zowel voor de betrokken werklozen als terwille 
vann de betaalbaarheid van het sociale stelsel in alle gevallen de voorkeur om de vacatures, 
ookk tijdelijke, door deze werklozen te laten vervullen. Daarnaast zou een 
uitzonderingspositiee voor een bepaalde klaarblijkelijk marginaal draaiende sector al snel 
tott gelijksoortige wensen uit andere sectoren leiden, waardoor het draagvlak voor de 
socialee zekerheid in het geding kan komen, net zoals dat het geval is wanneer men met 
illegalenn werkt'.101 

Werkloosheidd en sociale zekerheid werden als belangrijke argumenten genoemd die 
pleitenn voor het bestaan van een restrictief toelatingsbeleid. Tijdens de behandeling van 
hett wetsvoorstel in de Tweede Kamer stelde Dittrich (D66) dat 'ter will e van de 
betaalbaarheidd van ons sociale-zekerheidsstelsel [...] het inzetten van werklozen veruit te 
verkiezenn [is] boven het van buitenaf laten komen van vreemdelingen.'102 Van der Vlies 
(SGP)) sprak meer in abstracto over de noodzaak tot hantering van het criterium 
prioriteitgenietendd aanbod voor een 'gezonde economische en sociale ontwikkeling' en 
gingg verder: 'Met een werkloosheidscijfer dat de normale frictiewerkloosheid beduidend 
overstijgt,, is een restrictief toelatingsbeleid met betrekking tot vreemdelingen zonder meer 
opp zijn plaats. Het is niet meer dan logisch om er met wetgeving voor te zorgen dat bij 
hett vervullen van vacatures eerst geprobeerd wordt het arbeidspotentieel in de regio te 
benutten,, dat men vervolgens gaat kijken naar de rest van Nederland en de Europese Unie 
enn dat men pas op het laatst zoekt naar werknemers daarbuiten.'103 Ook Van Hoof 
(VVD)) sprak in soortgelijk bewoordingen door te stellen dat 'voor beschikbare arbeid in 
Nederlandd geput moet worden uit het aanbod van werklozen', al voegde hij daar direct 
aann toe: 'Ik geeft ook toe, dat op sommige plaatsen de belangstelling van het Nederlandse 
potentieell  niet altijd volledig aanwezig is.' Het doorbreken van zo'n restrictief 
toelatingsbeleidd zou alleen worden gerechtvaardigd door de eis van 'het noodzakelijk 
economischh belang'. Melkert (PvdA) viel hem bij door te bevestigen dat de bestrijding 
vann de werkloosheid 'het kernpunt' is. 

2.8.44 Het beschikken over  voldoende arbeidsinkomen door  de vreemdeling 

Hett kabinet stelde dat met de nieuwe wet 'het invoeren van een toets op voldoende 
arbeidsinkomenn voor nieuw tot Nederland toe te laten personen' wordt beoogd. Hiermee 
zouu voorkomen worden dat 'vergunningen worden afgegeven ten behoeve van personen 
diee later wegens onvoldoende middelen van bestaan de toegang tot Nederland zal worden 

1000 Voorlopig Verslag, TK 1993-1994, 23.574, nr. 4, p. 5. 
1011 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 6. 
1022 Handelingen TK 8 september 1994, TK 90, 90-6010. 
1033 Handelingen TK 8 september 1994, TK 90, 90-6012 en 6013. 
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geweigerd'.. En: 'Tevens brengt deze toets tot uitdrukking dat er sprake dient te zijn van 
eenn economisch belang van voldoende omvang (cursivering: ERK) om de doorbreking van 
hett restrictieve toelatingsbeleid te rechtvaardigen'.104 Hierdoor legde de regering in 
artikell  8, eerste lid sub d vast dat de verlening van de tewerkstellingsvergunning moet 
wordenn geweigerd (dus een imperatieve weigeringsgrond) 'indien het een niet eerder 
toegelatenn vreemdeling betreft, die met de desbetreffende arbeid over een periode van een 
maandd niet ten minste een bedrag verdient gelijk aan het minimumloon, bedoeld in artikel 
8,, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.' De regering verwees 
inn de artikelgewijze bespreking van de Wav opnieuw naar de noodzaak van een voldoende 
economischeconomisch belang (cursivering: ERK). 

2.8.55 Werkzaamheden die geen wezenlijk Nederlands belang dienen 

Volgenss artikel 8, eerste lid, sub e dient een tewerkstellingsvergunning te worden 
geweigerdd indien 'het een arbeidsplaats betreft die behoort tot een bij algemene maatregel 
vann bestuur aangewezen categorie van werkzaamheden, waarvan het niet in het 
NederlandsNederlands belang is deze door vreemdelingen te laten verrichten' (cursivering: ERK). 
Dee uitdrukking 'niet in het Nederlands belang' verdient nader toelichting. De leden van 
dee GroenLinks-fractie constateerden dat het hier gebezigde niet in het Nederlands belang 
eenn ruimer criterium is dan bijvoorbeeld in strijd met het Nederlands belang.ws 

Genoemdee overwegingen hebben geleid tot vaststelling van artikel 3 van het Besluit ter 
uitvoeringg van de Wet arbeid vreemdelingen.106 Hierin wordt bijvoorbeeld een bepaalde 
categoriee van werkzaamheden genoemd waarbij een tewerkstellingsvergunning dient te 
wordenn geweigerd. Het gaat hier om 'werkzaamheden geheel of ten dele bestaande in het 
verrichtenn van seksuele handelingen met derden of voor derden'. Dit uitgangspunt was 
reedss door het kabinet in de memorie van toelichting geopperd107, maar ging naar de zin 
vann de CDA-fractie niet ver genoeg. De fractie wees er op dat 'jaarlijks honderden 
tewerkstellingsvergunningenn worden afgegeven voor artiesten, gogo-danseressen, e.d., 
vann wie bekend is dat het een weg is om vrijwilli g dan wel gedwongen in de prostitutie 
terechtt te kunnen komen.' Zij waren van mening 'dat met dit soort bezigheden nimmer 
gesteldd kan worden dat er enig Nederlands belang mee is gediend' (cursivering: 
ERK).1088 De CDA-fractie werd daarin gesteund door de SGP-fractie. Het kabinet wilde 
echterr niet zo ver gaan, maar vond enige terughoudendheid met betrekking tot genoemde 
werkzaamhedenn op zijn plaats: 'Wanneer het vermoeden bestaat dat de werkzaamheden 
verderr gaan dan dansactiviteiten zal de besluitvorming over de vergunningverlening met 
bijzonderee voorzichtigheid geschieden.'109 

Opp de vraag van de CDA- en GroenLinks-fracties om welke werkzaamheden het 
nogg meer zou kunnen gaan, antwoordde het kabinet dat het met name gaat om 
werkzaamhedenn 'waarin uitbuiting een rol speelt'. Dit was in overeenstemming met het 
standpuntt van GroenLinks: 'Vrouwenhandel moet dus worden bestreden en bestraft.'110 

MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 9. 
Voorlopigg Verslag, TK 1993-1994, 23.574, nr. 4, p. 19. 
Besluitt van 23 augustus 1995, Stb. 1995/405. Zie ook: Uitvoeringsregels Wav, onder 18. 
MvT,, TK 1993-1994, 23574, nr. 3, p. 5 en 17. 
Voorlopigg Verslag, TK 1993-1994, 23574, nr. 4, p. 4. 
MvA,, TK 1993-1994, 23574, nr. 5, p. 4. 
Handelingenn TK 1993-1994, 8 september 1994, TK 90 90-6047. 
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Dee regering stelde verder nog dat 'zich in thans nog onvoorspelbare beroepen 
situatiess [kunnen] voordoen, die ertoe nopen dat de migratie van arbeidskrachten in dat 
beroepp worden gestuit'.111 (Zie ook uitgebreid in het onderdeel over prostitutie in 
paragraaff  7.4.3.) Tot een algemene en nadere uitwerking van het begrip is het niet 
gekomen. . 

2.8.66 Belangen van de arbeidsmarkt voor  Nederlandse kunstenaars 

Tijdenss de parlementaire behandeling werd evenwel nog een categorie van werknemers 
besproken.besproken. Het belang van Nederlandse kunstenaars werd behartigd door kamerleden van 
verschillendee fracties. Voor Soutendijk-van Apeldoorn (CDA) was het bezwaar van de 
Nederlandsee toonkunstenaarsbond dat 'bij de tot nu toe afgegeven 
tewerkstellingsvergunningenn aan buitenlandse kunstenaars nauwelijks acht is of wordt 
geslagenn op de belangen van de arbeidsmarkt voor Nederlandse kunstenaars (cursivering: 
ERK)) aanleiding om vragen hierover te stellen. Dit kamerlid zette 'vraagtekens [...] bij 
dee uniciteit van die buitenlandse kunstenaars' en bepleitte, in overeenstemming met de 
aanbevelingenn van de Nederlandse toonkunstenaarsbond, 'de wet zo aan te passen, dat 
musicii  en artiesten uit de niet-EG landen slechts worden toegelaten, indien er sprake is 
vann inachtneming van reciprociteit met de landen waaruit de kunstenaars afkomstig 
zijn'.1122 Dittrich (D66) stelde: 'Uit de contacten met de algemene vakcentrale en de 
Nederlandsee toonkunstenaarsbond is D66 duidelijk geworden dat bijvoorbeeld 
Nederlandsee musici die niet vast aan een instelling verbonden zijn hun hoofd moeilijk 
bovenn water kunnen houden, onder meer als gevolg van opgelegde fusies van orkesten en 
stopzettingg van subsidies. Dit steekt wat schril af bij het feit dat er regelmatig 
tewerkstellingsvergunningenn aan buitenlandse musici toegewezen worden. Zij spelen dan 
somss maandenlang in een orkestje in een bepaald hotel in Nederland. De daar ten gehore 
gebrachtee muziek kan net zo goed door in Nederland wonende musici worden 
gespeeld.'113 3 

Middelss een amendement stelde Van Hoof (VVD) dan ook voor om 'ook bij 
werkzaamhedenn in het kader van internationale culturele contacten' niet af te wijken 'van 
dee imperatieve weigeringsgrond' indien 'voor de desbetreffende arbeidsplaats 
prioriteitgenietendd aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar is'.114 Van Middelkoop 
(GPV)) beschreef de moeilijkheid van zo'n systeem van voorrang voor prioriteitgenietend 
cultureell  aanbod' als volgt: 'Zijn beweegredenen is mij sympathiek, maar hoe moet een 
enn ander worden gemeten en getoetst? Er zal toch een zekere kwaliteitstoets moeten 
plaatsvinden?? Wij kunnen toch moeilijk, om even een voorbeeld te noemen, Jessye 
Normann verbieden om in ons land op te treden omdat wij de Zangeres zonder Naam 
hebben?? Het zijn allebei mezzo's.'115 

Tott een nadere besluitvorming rond deze categorie hebben de debatten echter niet 
geleid. . 

1111 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 18. 
1122 Handelingen TK 8 september 1994, TK 90 90-6021. 
1133 Handelingen TK 8 september 1994, TK 90 90-6010. 
1144 Amendement van het Lid Van Hoof 17 juni 1994, TK 1993-1994, 23.574, nr. 10. 
1133 Handelingen TK 8 september 1994, TK 90, 90-6015. 
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2.8.77 Overzicht 

Tijdenss de totstandkoming van de Wet arbeid vreemdelingen is, in tegenstelling tot 
voorgaandee wetten, gepoogd een preciezer invulling te geven aan het beleidsmatig begrip 
'wezenlijkk Nederlands belang'. Zaken zoals de bestrijding van de werkloosheid en het 
betaalbaarr houden van het sociale zekerheidsstelsel komen daarbij naar voren als 
essentiëlee argumenten. Met het laatste hangt het belang samen dat de vreemdeling kan 
beschikkenn over voldoende arbeidsinkomen en dus geen beroep hoeft te doen op de 
staatskas.. Daarnaast is overwogen dat met betrekking tot bepaalde vreemdelingen nimmer 
eenn wezenlijk Nederlands belang zal zijn gediend. Men moet daarbij denken aan 
werkzaamhedenn in de prostitutie en hierop gelijkende activiteiten, maar ook andere 
activiteitenn waarin uitbuiting en vrouwenhandel een rol spelen. Tenslotte is in de Kamer 
eenn lans gebroken voor de behartiging van de belangen van Nederlandse kunstenaars op 
dee Nederlandse en Europese arbeidsmarkt. Met een groot aantal buitenlandse kunstenaars 
zouu het wezenlijk Nederlands belang niet zijn gediend omdat soortgelijke uitvoerenden 
ookk in Nederland (of elders in de EU) zouden zijn te vinden. 

Tott een nadere positieve interpretatie van het begrip 'wezenlijk Nederlands belang' 
hebbenn de debatten niet geleid, wel tot een zekere negatieve afgrenzing ervan. Prostitutie 
enn vrouwenhandel behoren zeker niet tot het wezenlijk Nederlands belang, zoals 
neergelegdd in artikel 3 van het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid 
vreemdelingen.116 6 

2.99 De toekomstige Vreemdelingenwet 2000 

2.9.11 Maatschappelijke context 

Inn de laatste vijfjaar van de twintigste eeuw is in de pers aanhoudend gepubliceerd over 
hethet chronisch tekort aan gekwalificeerd personeel in tal van sectoren op de Nederlandse 
arbeidsmarkt.1177 Er is in 1999 zelfs een forse stijging te constateren van het aantal 
verleendee tewerkstellingsvergunningen van werknemers uit landen van buiten de EU. 
Dezee stijging gold niet alleen voor de tuinbouwsector, maar ook voor werk in hogere 
functiess zoals advieswerk, IT-functies, management en detachering van technici. Dit 
tekortt aan gekwalificeerd personeel zou in de (nabije) toekomst alleen nog maar stijgen in 
verbandd met de door demografen voorspelde 'ontgroening en vergrijzing' van de 
samenleving.1188 Hierdoor zou de vraag naar buitenlands arbeidspotentieel alleen nog 

1166 Genoemd artikel is bij wetswijziging komen te vervallen. Zie paragraaf 7.4.3. 
1177 Lammers, E. (2000) 'Toename buitenlandse werknemers. Krapte op arbeidsmarkt maakt beleid 

Arbeidsvoorzieningg soepel. Trouw 29 februari 2000. 
1188 Lof, E. (1998) 'Nederland wacht een nieuwe Gouden Eeuw', Volkskrant 28 februari 1998; 

Entzinger,, H. (1998) 'Immigratie lost geen probleem op', Volkskrant 12 maart 1998; Mesters, B. 
(1996)) 'Meer migranten is optie in strijd tegen vergrijzing', Volkskrant 11 oktober 1996; 
Steveninck,, T. v. (1999) 'Vergrijzing noopt tot werving buitenlanders', AD 18 augustus 1999; 
'Verrassendee bevolkingstrends op komst', Trouw 26 augustus 1999; 'Gastarbeiders nodig door 
vergrijzing',, Telegraaf 6 juli 1999; Trommelen, J. (1997) 'Hoogleraar etnische studies wil nieuw 
migratiebeleid;; Nederland moet weer gastarbeiders opnemen', Volkskrant 5 april 1997; Veenman, 
J.. (1998) 'Nederland heeft geen behoefte aan economische migranten', Volkskrant 3 september 
1998;; Penninx, R. 'Oppikken, meedoen. Voordat de boel vastloopt', Volkskrant 3 september 1998; 
Nimwegen,, N. v. (2000) 'Migrant niet de redding voor Europa', Trouw 8 januari 2000. 

88 8 



maarr groter worden. Dit proces zou niet alleen kenmerkend zijn voor Nederland, maar 
voorr alle de landen van de Europese Unie. Volgens onderzoek van de Europese 
Commissie1199 impliceert dit proces van 'ontgroening en vergrijzing' in de Europese 
Unie:: 'Between now and the year 2025: - The numer of young people aged under 20 will 
falll  by 9.5 million, or 11%. This will have a direct impact on the organisation of services 
targetedd specifically at the young [...]; - The "adults of working age" group will also 
decline,, but to a lesser extent (6.4%). Nevertheless, this age group will lose 13 million 
people,, significantly altering human resource availability; - Retired adults will see their 
numberss increase to over 37 million, a rise of some 50%.' 

Err zou dus meer geld nodig zijn voor het inactieve deel van de bevolking (mensen 
onderr de 18 jaar en boven de 55 jaar) door bijvoorbeeld de toename van uitgaven aan 
gezondheidszorgg en onderwijs, terwijl de beroepsbevolking procentueel afneemt. De 
haalbaarheidd van het op grote schaal werven van buitenlandse arbeidsmigranten in landen 
buitenn de EER in de (nabije) toekomst wordt echter betwist.120 De WRR concludeerde: 
'Alss men wil pogen de veroudering te keren zou men kunnen denken aan een actief beleid 
terr bevordering van geboorten en/of immigratie. Beide mogelijkheden is de Raad 
nagegaan,, om ze vervolgens te verwerpen als ineffectief en niet realistisch. Het 
demografischh effect van zulke beleidsopties is beperkt: de leeftijdsstructuur zou hierdoor 
opp langere termijn slechts weinig veranderen, maar de bevolking zou wel fors in omvang 
toenemen.. Hierbij komt dat zowel geboorten- als immigratiebevordering zouden vragen 
omm kostbare aanvullende maatregelen. Van de immigratie zoals deze thans plaats vindt, 
gaatt weliswaar een zeer licht verjongend effect uit, maar hiertegenover staat dat zij, 
voorall  vanwege de slechte arbeidsmarktkansen voor immigranten, niet leidt tot een 
verbeteringg van de verhouding tussen draagvlak en draaglast.'121 

Volgenss onderzoek van de Europese Commissie zou het proces van vergrijzing 
slechtss ongedaan kunnen worden gemaakt indien de immigratie in Europa in een periode 
vann 29 jaar (1996-2025) 8 a 14 keer hoger zou komen te liggen dan nu het geval is. Dit 
impliceertt een netto immigratie (immigratie minus emigratie) in de EU van 7 miljoen, in 
plaatss van de huidige 0,5 miljoen personen.122 Er wordt dan ook geconcludeerd dat het 
'aa major role in growth' zal gaan spelen, maar dat het tegelijkertijd als een 'inadequate 
compensationn for ageing' is. Tot dezelfde conclusie komen Penninx, Schoorl & Van 
Praag:: 'However, the effect of immigration on the age structure of the population tends to 
bee rather limited. [...] Continuous immigration at levels significantly higher than 
experiencedd in the Netherlands in the past would be required to achieve any substantial 
effectt on the age structure of the population.'123 

Hett probleem van vergrijzing en ontgroening wordt dan ook met andere 

1199 Commission of the European Communities (1996) The demographic situation in the European 
UnionUnion - 1995 -23.02.1996 COM (96) 60 final, p. 4-5. 

1200 Zie bijvoorbeeld: Muus, Ph. (1993) Internationale Migratie naar Europa. Een analyse van 
internationaleinternationale migratie, migratiebeleid en mogelijkheden tot sturing van immigratie, met bijzondere 
aandachtaandacht voor de Europese Gemeenschap en Nederland, (proefschrift) Uitgeverij SUA: Amsterdam, 
p.. 146. 

1211 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1992) Ouderen voor ouderen. Demografische 
ontwikkelingenontwikkelingen en beleid. Sdu: 's-Gravenhage, p. 9-10. 

1222 Commission of the European Communities (1996) The demographic situation in the European 
UnionUnion - 1995 -23.02.1996 COM (96) 60 final, p. 10-11. 

1255 Penninx, R. & J Schoorl & C. van Praag (1994) The impact of international migration on receiving 
countries:countries: the case of the Netherlands, NIDI: Den Haag, p. 206. 
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oplossingenn benaderd zoals het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen, 
arbeidsongeschikten,, werkzoekenden en 65-plussers.124 

2.9.22 Parlementaire totstandkoming 

a.a. Algemeen 
Ookk in deze nieuwe Vreemdelingenwet is het uitgangspunt immigratie beheersbaar te 
houden,, gehandhaafd.125 Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede 
Kamerr sprak Dittrich (D66) dat hij 'tegen de achtergrond van het dichtbevolkt zijn van 
Nederland'' naar de inhoud van het wetsvoorstel kijkt: 'Mijn fractie is van oordeel dat het 
sindss jaar en dag gevoerde restrictieve toelatingsbeleid een juist beleid is en dat dit beleid 
ookk noodzakelijk is. Dat betekent dat niet iedereen die in Nederland wil komen wonen, 
hierr ook mag komen wonen.'126 Ook Middel (PvdA) stelde dat zijn partij moet laveren 
tussenn barmhartigheid en restrictiviteit, 'tussen die uitersten van "liever niet als het kan en 
eigenlijkk alleen als het moet" en "welkom allemaal, kom maar binnen'".127 

Parlementslidd Wijn (CDA) oordeelde: 'Hoewel het in individuele gevallen soms best 
begrijpelijkk is dat iemand probeert om toch in Nederland zijn toekomst te zoeken, moeten 
wee dit wel reguleren'. Interessant was echter zijn volgende opmerking: 'Met respect voor 
dee rechterlijke macht, maar je krijgt wel eens de indruk dat de rechter "tegendraadser" 
wordtt naarmate de politiek restrictiever wil optreden."28 

Terr voorbereiding van het wetsvoorstel is een viertal 'brainstormsessies' gehouden 
mett een groot aantal deskundigen die hierna nog aan bod zullen komen. Daarnaast hebben 
overr meer specifieke onderwerpen bilaterale consultaties plaatsgevonden. Een belangrijk 
doell  van de wetswijziging was dan ook de vereenvoudiging van het systeem van 
verschillendee verblijfsvergunningen. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
(NVvR)) verwachtte dat het wetsvoorstel een bijdrage zou kunnen leveren aan de 
vereenvoudigingg van procedures en helderheid van wetgeving.129 Thans ga ik verder in 
opp de bespreking van het equivalent van artikel 11, vijfde lid Vreemdelingenwet. 

b.b. Algemeen belang 
InIn de nieuwe Vreemdelingenwet 2000130 zou artikel 11, vijfde lid Vw aanvankelijk 
wordenn vervangen door de volgende bepaling: 

Eenn aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als 
bedoeldd in artikel 13 kan worden afgewezen indien: [...] 
g.g. gronden aan het algemeen belang ontleend, anders dan bedoeld onder a tot en 
metmet f, daartoe nopen. 

1244 Hoorn, W. van & J. de Beer (1997) 'Stijging arbeidsdeelname kan lasten van vergrijzing 
beperken',, Maandstatistiek Bevolking (CBS) 1997/8, p. 8; Zie ook: 'Verhoging arbeidsparticipatie 
blijf tt hoog op de agenda staan', Stcrt. 1998/11, p. 5. 

1255 MvT, TK 1998-1999, nr. 3, p. 1. 
1266 Handelingen TK 6 juni 2000, TK 83-5313. 
1277 Handelingen TK 6 juni 2000, TK 83-5361. 
1288 Handelingen TK 7 juni 2000, TK 84-5398/5407. 
1299 TK 1998-1999, 26.732, nr. 3, p. 1-3. 
1300 TK 1998-1999, 26.732, nr. 1-3. 
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Hierinn werd naast de afwijzing op 'gronden aan het algemeen belang ontleend', ook nog 
anderee gronden genoemd zoals het 'geen gevaar opleveren voor de openbare orde of de 
nationalee veiligheid' of het niet beschikken 'over een geldig document voor 
grensoverschrijding'. . 

Hiervoorr was een soortgelijke 'algemeen belang'-bepaling opgenomen in een 
aantall  artikelen betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van een 
verblijfsvergunningg voor bepaalde tijd; de aanvraag tot het verlenen van een 
verblijfsvergunningg voor onbepaalde tijd; de intrekking van een verblijfsvergunning voor 
onbepaaldee tijd; en de intrekking van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Al 
dezee bepalingen zijn in de nota van wijziging geschrapt.131 Er was door kamerleden 
kritiekk geleverd op de 'algemeen belang'-bepalingen. Eind 1999 hebben 
rondetafelgesprekkenn plaatsgevonden tussen de Vaste Commissie voor Justitie en een 
aantall  personen van maatschappelijke instellingen. Vermolen van Vluchtelingenwerk had 
kritiekk op de norm 'algemeen belang': 'Omdat het niet is ingevuld in de toelichting, heeft 
hett de rekbaarheid van kauwgom. Dat moet je niet in wetgeving willen opnemen.' 
Groenendijkk vond het vreemd dat de beleidsnorm algemeen belang tot voor kort slechts 
alss weigeringsgrond werd gebruikt bij de eerste toelating maar thans ook is opgenomen 
alss weigerings- of intrekkingsgrond.132 Ook de leden van de PvdA-fractie deelden, 
blijkenss het verslag van de vaste commissie voor Justitie, de zorg van Groenendijk. 

Dee leden van de fractie van GroenLinks vonden het eveneens onwenselijk dat 
toetsingg aan het Nederlands belang bij eerste toelating op dezelfde wijze plaatsvindt als bij 
voortgezett verblijf waarbij de vreemdeling dus al langer is ingeburgerd. De fractie was 
vann mening dat in het laatste geval het niet verlengen steeds zwaarder gemotiveerd zou 
moetenn worden. Zij stelde dat 'een verblijf van vijf jaar een sterkere rechtspositie zou 
moetenn impliceren dan de situatie van een vreemdeling die nog niet is toegelaten. Ook 
hierr zou de zogenaamde glijdende schaal van toepassing moeten zijn. [...] Het is een 
aantastingg van de rechtszekerheid, met name nu de bepaling zo'n ruime omschrijving 
heeft.'' De regering antwoordde hierop in de nota naar aanleiding van het verslag dat het 
wettelijkk criterium in alle genoemde artikelen hetzelfde is. Ze stelde daar tegenover dat 
'toepassingg van deze weigeringsgrond [...] achterwege [kan] blijven indien dit in de lagere 
regelgevingg uitdrukkelijk is bepaald'. De regering ging verder: 'Tevens kan in individuele 
gevallenn besloten worden om deze grond niet tegen te werpen indien dit in strijd zou 
komenn met internationale verplichtingen'.133 

InIn de memorie van toelichting werd verder weinig vermeld omtrent genoemde 'algemeen 
belang'-bepalingen.1344 Dat de 'algemeen belang'-bepalingen een aangrijpingspunt zouden 
blijvenn vormen voor de beleidsmatige toetsing aan het wezenlijk Nederlands belang werd 
elderss in de memorie van toelichting bevestigd: 'Verder dient voor de beoordeling van de 
aanvraagg in veel gevallen advies te worden gevraagd aan andere betrokken departementen 
omm te bepalen of er met de verblijfsaanvaarding van een vreemdeling een wezenlijk 
Nederlandss belang is gediend.'135 

Dee leden van de SGP-fractie vroegen in het verslag aan de regering of de 'gronden 

1311 NvW, TK 1999-2000, 26.732, nr. 8, p. 2-3. 
1322 TK 1999-2000, 26.732, nr. 4, p. 4 en 17. 
1333 TK 1999-2000, 26.732, nr. 7, p. 114. 
1344 Zie: MvT, TK 1998-1999, 26.732, nr. 3, p. 28, 29, 31 en 32. 
1355 TK 1998-1999, 26.732, nr. 3, p. 34. 
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aann het algemeen belang ontleend' niet nader konden worden omschreven.136 Dit werd 
verwezenlijktt in de nota naar aanleiding van het verslag. Onder het kopje 'gronden aan 
hethet algemeen belang ontleend' stond dat de beleidsnorm algemeen belang 'onder de 
huidigee regelgeving de basis, of zo men wil de kapstok, voor het gehele, nationaal 
bepaalde,, toelatingsbeleid' vormt. Het algemeen belang was daarmee volgens de regering 
vann kapstokbepaling tot restgrond verworden. Wat nu onder zo'n algemeen belang kan 
wordenn verstaan, werd niet nader uitgelegd. Er werd wel gesteld dat een Nederlands 
belangg 'kan zijn gediend met het aan vreemdelingen toestaan arbeid te verrichten of een 
studiee te volgen'. Dit laatste is een nieuwe, toegevoegde interpretatiemogelijkheid.137 

Tijdenss de bespreking van het wetsvoorstel op 8 mei 2000 deed staatssecretaris 
Cohenn een uitspraak over het in Nederland sedert lange tijd geldende restrictieve 
toelatingsbeleid.. Naar aanleiding van de opmerking van kamerlid Kamp (VVD) - namelijk 
datdat restrictief beleid slechts zin heeft als er iets in de wet is opgenomen - merkte hij op 
datdat 'de uitgangspunten, zoals de internationale verplichtingen en het feit dat het uitsluitend 
moett gaan om Nederlandse belangen, laten zien dat wij een volstrekt ander beleid voeren 
dann de Verenigde Staten of Canada die het op een heel andere manier doen. De hele wet 
enn de bepalingen daarin zijn doortrokken van het restrictieve beleid.'138 Met name het 
feitt dat de staatssecretaris zinspeelde op de exclusiviteit van de Nederlandse belangen, 
wass uitzonderlijk. Er werd in de memorie van toelichting met betrekking tot artikel 11, 
vijfdee lid Vreemdelingenwet 1965 immers nog melding gemaakt van belangen van andere 
landen.. Zie hiervoor paragraaf 2.5. Verder is te verwachten dat vroeg of laat een 
gemeenschapsbelangg een rol zal gaan spelen indien het gemeenschapsrecht inzake het 
vreemdelingenrechtt nader vorm krijgt. 

c.c. Wezenlijk Nederlands belang 
Inn de nota naar aanleiding van het verslag werd reeds aangekondigd dat een algemene 
bepalingg in het wetsvoorstel Vw 2000 zou worden opgenomen waarin de drie zogeheten 
pijlerss van het vreemdelingenrecht zouden worden genoemd waardoor de hierboven 
besprokenn 'algemeen belang'-bepalingen zouden kunnen verdwijnen. Deze bepaling zal er 
inn voorzien dat een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning slechts wordt 
ingewilligdd indien (1) internationaalrechtelijke verplichtingen daartoe nopen, (2) met het 
verblijff  van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is gediend of (3) als er 
sprakee is van klemmende redenen van humanitaire aard. Daar genoemde bepaling zowel 
betrekkingg heeft op 'regulier' als op asiel, is het in hoofdstuk drie terechtgekomen, en wel 
inn artikel 13.139 

Inn artikel 13 Vw 2000 komt te staan: 

Eenn aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning wordt slechts 
ingewilligdd indien: 
a.. internationale verplichtingen daartoe nopen; 
b.. met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is 
gediend,, of 

li ee T K 1999.20OO, 26.732, nr. 5, p. 36. 
i377 TK 1999-2000, 26.732, nr. 7, p. 24. 
1388 Verslag van een wetgevingsoverleg 8 mei 2000, TK 1999-2000, 26.732, nr. 12, p. 25. 
1399 EK 1999-2000, 26.732, nr. 263, p. 6. 
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c.. klemmende redenen van humanitaire aard daartoe nopen. 

d.d. Conclusie 
Inn de Vreemdelingenwet van 1965 vormde het algemeen belang van art. 11, vijfde lid Vw 
dee basis voor het ontstaan van de beleidsnorm wezenlijk Nederlands belang als 
toetsingscriteriumm in het Nederlands toelatingsbeleid. Deze norm werd al gauw door de 
wetgeverr overgenomen in andere wetten zoals de Wav. Tijdens de totstandkoming van de 
inn dit hoofdstuk besproken wetten, is op twee wijzen het wezenlijk Nederlands belang, of 
variatiess hierop, verduidelijkt. In de eerste plaats zijn de verschillende soorten belangen 
aann het licht gebracht en in de tweede plaats zijn de verschillende belanghebbenden aan 
bodd gekomen. In hoofdstuk tien worden deze aspecten in een tabel samengevat. 

Ookk tijdens de bespreking van de Vreemdelingenwet 2000, deed zich de vraag 
voorr of normen als het algemeen belang en het wezenlijk Nederlands belang niet te vaag 
zoudenn zijn. Soortgelijke overwegingen deden zich ook voor tijdens de bespreking van de 
huidigee Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Voor een nadere invulling 
vann de norm wezenlijk Nederlands belang dient te worden verwezen naar de invulling van 
dee norm door het bestuur in beleid. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

2.100 Tot slot 

Hett wezenlijk Nederlands belang heeft als toetsingscriterium een lange geschiedenis achter 
dee rug, wellicht niet eens zozeer als wettelijke term, maar veeleer als argument in de 
parlementairee geschiedenis aangaande de toelating van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigen.. Dit argument is in tal van verschillende deelaspecten uitgelegd, 
bijvoorbeeldd in verband met de belangen van de Nederlandse maatschappij, de takken van 
nijverheid,, de belangen van Nederland als handeldrijvende natie en de werkgelegenheid. 
Dee verschillende belanghebbenden zouden volgens de Raad voor de Arbeidsmarkt van de 
Sociaal-Economischee Raad zijn: de belangen van de wervingslanden, de Nederlandse 
samenleving,, de Nederlandse werknemers, de buitenlandse werknemers en de 
Nederlandsee werkgevers. 

Hett belang van de arbeidsmarkt is in de parlementaire totstandkoming betreffende 
wettenn die de toelating van vreemdelingen regelen groot geweest. Dit is te verklaren door 
dee verscheidenheid aan wetten die de toelating van buitenlandse werknemers reguleren. 
Ziee hiervoor de Wet arbeid vreemdelingen en de verschillende voorlopers van deze wet. 
Daarnaastt is het arbeidsmarktbelang niet onderbelicht gebleven in de drie 
vreemdelingenwettenn die Nederland kent of gekend heeft. 

Dee wettelijke grondslag van dit wezenlijk Nederlands belang vormde het algemeen 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw 1965. Dit algemeen belang kan volgens de 
parlementairee stukken uitgaan boven het nationale belang. Deze woorden zijn wellicht van 
groott belang nu de invloed van internationale verdragen steeds groter worden. Dit is reeds 
aann bod gekomen in hoofdstuk 1. 

Inn beleid bestond sinds de jaren zeventig de regel om voor toelating van 
vreemdelingenn te verlangen dat met hen een positief geformuleerd wezenlijk Nederlands 
belangg gediend zou zijn. Dit zal uitgebreid worden besproken in hoofdstuk vier, maar 
alvorenss hierop in te gaan wordt het positief geldend recht ten aanzien van de toelating 
vann buitenlandse werknemers en zelfstandigen besproken. Een extra complicatie is de 
verhoudingg tussen de tewerkstellingsvergunning conform de Wav en de 
verblijfsvergunningg conform de Vw. Dit behoort ook tot hoofdstuk drie. 
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3.. WETTELIJ K KADER INZAK E ECONOMISCHE MIGRATT E 

3.11 Inleiding 

InIn dit hoofdstuk wordt het recht ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen 
besproken.. Het gaat hier om de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Ten 
gevolgee van het feit dat voor buitenlandse werknemers de Wav extra regels stelt, behandel 
ikk deze categorie afzonderlijk. Om praktische redenen komt allereerst de categorie van 
buitenlandsee zelfstandigen aan bod en vervolgens de categorie van buitenlandse 
werknemers.. Zie paragraaf 3.2 respectievelijk paragraaf 3.3. Ten aanzien van 
laatstgenoemdelaatstgenoemde categorie zijn zowel de Vw als de Wav van toepassing zodat problemen 
kunnenn ontstaan tussen de verlening van de tewerkstellingsvergunning aan de werkgever 
vann de vreemdeling conform de Wav enerzijds en de verlening van de verblijfsvergunning 
aann de werknemer conform de Vw anderzijds. In beginsel wordt de verblijfsvergunning 
pass verleend indien de werkgever van de vreemdeling over een tewerkstellingsvergunning 
beschikt.. Er kunnen echter een aantal situaties voordoen waarin van dit uitgangspunt moet 
wordenn afgeweken. Het gaat hier om vier situaties die uitgebreid worden besproken in 
paragraaff  3.4. 

3.22 Wettelijk e regeling van de toelating van buitenlandse zelfstandigen 

Alss een vreemdeling toelating en verblijf tot Nederland verzoekt met als motief 
'zelfstandigg ondernemer', moet hij een verblijfsvergunning aanvragen met als verblijfsdoel 
c.q.. beperking 'arbeid als zelfstandige'. De aanvraag wordt getoetst aan het 'algemeen 
belang'' ex art. 11, vijfde lid Vw en aan de beleidsvoorwaarden met betrekking tot 
buitenlandsee zelfstandigen opgenomen in Vc. 1994 B12.1 (Conform de nieuwe 
Vreemdelingenwett wordt een aanvraag getoetst aan het wezenlijk Nederlands belang van 
artikell  13.) Weigering op grond van het 'algemeen belang' ex artikel 11, vijfde lid Vw is 
beleidsmatigg 'vertaald' in de positieve eis aan iedere vreemdeling om te voldoen aan het 
wezenlijkk Nederlands (economisch) belang. Zie: KB 27 maart 1974/70. Zie thans: Vc. 
19944 BI2/3, onder c. Ik kom hier nog op terug in hoofdstuk 4. 

InIn gevolge art. 3:2 Awb behoort het Ministerie van Justitie advies te verzamelen 
alss een vergunning wordt aangevraagd. In de praktijk gebeurt dit door advies in te winnen 
bijj  het meest aangewezen ministerie, doorgaans het Ministerie van Economische Zaken, 
maarr soms ook andere ministeries, andere openbare lichamen of particuliere belangen-
organisaties2.. Voorbeelden van andere ministeries zijn: 

(1)) Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in geval van sporters en geestelijke voorgan-
gers; ; 

(2)) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in geval van leraren; 
(3)) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bijvoorbeeld in het geval 

Vc.. 1994 B12. 
Eenn greep uit de praktijk: het Produktschap voor Vee en Vlees, het Bedrijfschap Horeca, 
Samenwerkendee Nederlands Staalbouw (SNS), Bond voor Dames- en Herenmaatkleding (BVK), 
Beroepsonderwijss VOC/BETEX, Onderwijscentrum voor Textiel en Confectie, etc. 
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vann een landbouwbedrijf3; 
(4)) Landbouw en Visserij, bijvoorbeeld in het geval van een vis-verwerkingsbedrijf4 

Err is inmiddels door het Ministerie van Economische Zaken adviseringsbeleid ontwikkeld 
mett betrekking tot het wezenlijk Nederlands belang van tal van zelfstandige 
ondernemingenn (in economische zin).5 Ook andere ministeries hebben in beleidsbrieven 
aanzettenn gegeven tot algemeen beleid, zoals het Ministerie van OC&W met betrekking 
tott zelfstandige topsporters of kunstenaars. Ik kom hier nog op terug in hoofdstuk 8 en 9. 

Opp grond van art. 3, eerste lid onder b Wav is een zelfstandige vrijgesteld van de plicht 
omm een tewerkstellingsvergunning aan te vragen zoals die geldt voor werkgevers van 
buitenlandsee werknemers. 

3.33 Wettelijk e regeling van de toelating van buitenlandse werknemers 

3.3.11 Algemeen 

Voorr een vreemdeling die in Nederland arbeid in loondienst wil gaan verrichten, dient 
doorr zijn (aanstaande) werkgever een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd 
conformm de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).6 Voor de handhaving van deze norm zijn 
dee volgende bepalingen relevant. Volgens artikel 2, eerste lid Wav is het een werkgever 
inn Nederland verboden een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder in het bezit te 
zijnn van zo'n vergunning. Indien een werkgever een vergunningplichtige vreemdeling 
arbeidd laat verrichten en niet over zo'n vergunning beschikt (en daarvan niet is 
vrijgesteld),, begaat hij conform artikel 25 Wav een economisch delict in de zin van art. 1 
Wett op de economische delicten.7 Duidelijk zal zijn dat het werkgeversbegrip een 
belangrijkk aanknopingspunt is voor de toepasselijkheid van de Wet arbeid vreemdelingen. 
Inn hoofdstuk 5 kom ik daar uitgebreid op terug. Het Openbaar Ministerie kan ook 
besluitenn om de werkgever te vervolgen op grond van artikel 197b Wetboek van 
Strafrecht.. Hierin staat: 'Hij die een ander, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf 
inn Nederland heeft verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid doet 
verrichten,, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat de toegang of 
datt verblijf wederrechtelijk is, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaarr of geldboete van de vijfde categorie'. Dit laatste zal slechts mogelijk zijn indien de 
vreemdelingg helemaal geen verblijfsvergunning heeft, zoals bijvoorbeeld een illegale 
werknemerr in de landbouw. 

Dee vergunning moet volgens artikel 8, eerste lid, onder a Wav worden geweigerd 
indienn voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de Nederlandse 
arbeidsmarktt beschikbaar is. Met prioriteitgenietend aanbod wordt blijkens artikel 3, 

33 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 20 april 1993, NCB-juridische zaken S93-033-db-NCB. 
44 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 8 maart 1991, NCB-juridische zaken S92-031-avd-NCB. 
55 Zie voor de meest recente: Adviseringsbeleid ten aanzien van vreemdelingen die zich als 

zelfstandigee in economische zin willen vestigen, 4 november 1992/nr. DMO/DCM/AM 92081647, 
Stcrt.Stcrt. dinsdag 22 december 1992/248, p. 7, onder B. 

66 Wet van 21 december 1994, 5/*. 1994/959. 
77 Wet van 22 juni 1950, Stb. K 258, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de 

vervolgingg en de berechting van economische delicten. 
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eerstee lid en artikel 4, tweede lid Wav een systeem van voorrang ten aanzien van de 
vreemdelingg bedoeld in de volgende gevallen: 

(a)) van wie ingevolge bepalingen, vastgesteld bij overeenkomst met andere 
mogendhedenn dan wel bij een voor Nederland verbindend besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie, een tewerkstellingsvergunning niet mag worden 
verlangdd (artikel 3, eerste lid, sub a Wav), zoals bijvoorbeeld voor een onderdaan 
vann een lidstaat die bij de EU en EER is aangesloten; 

(b)) die het bij of krachtens de Vreemdelingenwet is toegestaan voor onbepaalde tijd in 
Nederlandd te verblijven (artikel 4, tweede lid Wav). (Men spreekt conform 
laatstgenoemdd artikel over de vreemdeling die 'een krachtens de 
Vreemdelingenwett afgegeven vergunning, welke is voorzien van een aantekening 
vann Onze Minister van Justitie waaruit blijkt dat aan die vergunning geen 
beperkingenn zijn verbonden voor het verrichten van arbeid'.); 

(c)) die gedurende een ononderbroken tijdvak van drie jaar heeft beschikt over een 
voorr het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf en die nadien zijn 
hoofdverblijff  niet buiten Nederland heeft gevestigd (artikel 3, eerste lid, sub b); 

(d)) die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie, dan 
well  bij een algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van 
werkzaamhedenn verricht (artikel 3, eerste lid, sub c Wav) zoals bijvoorbeeld 
journalistenn en personen die voor zeer korte tijd in Nederland verblijven, zoals 
musicii  en sportlieden tijdens een optreden of (sportevenement8, of voor arbeid 
voorr een periode van maximaal 12 weken.9 

Overigenss kan 'in door Onze Minister te bepalen gevallen' onder andere worden 
afgewekenn van dit systeem van voorrang van prioriteitgenietend aanbod 'ten behoeve van 
dee bevordering van internationale handelscontacten' (art. 8, derde lid, sub 2 Wav) en 'in 
hethet kader van scholing, opleiding, internationale uitwisseling en andere internationale 
culturelee contacten' (art. 8, derde lid, sub 3 Wav). Deze aspecten zullen aan de orde 
komenn in hoofdstuk 7.3.4. 

Eenn procedurele weigeringsgrond is de situatie waarin 'het een arbeidsplaats 
betreftt waarvan de beschikbaarheid niet ten minste vijf weken vóór het indienen van de 
aanvraagg aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is gemeld' (art. 8, eerste lid, onder b 
Wav). . 

Voortss dient de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning ook te worden 
geweigerdd indien 'het een arbeidsplaats betreft die behoort tot een bij algemene maatregel 
vann bestuur aangewezen categorie van werkzaamheden, waarvan het niet in het 
Nederlandss belang is deze door vreemdelingen te laten verrichten. Ik kom hier in 
hoofdstukk 7 nog op terug in verband met werkzaamheden in loondienst onder de 
kwalificatiee van 'seksuele dienstverlening'. 

Daarnaastt bestaan er zes facultatieve weigeringsgronden, waarvan er vier 
samenhangenn met het prioriteitgenietend aanbod. Verlening van de 
tewerkstellingsvergunningg kan worden geweigerd: (a) indien de werkgever niet kan 

Ziee ook uitgebreid: MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 16. 
Uitvoeringsregelss Wav, 17 augustus 1995, onder 16, aanvulling: Min. reg. 16 augustus 1996, Stcrl. 
1996/162.. Zie ook hoofdstuk 8. 
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aantonenn voldoende inspanningen te hebben gepleegd om de arbeidsplaats met beschikbaar 
aanbodd te vervullen; (b) indien van de te vervullen arbeidsplaats de arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsverhoudingenn of arbeidsomstandigheden beneden het niveau liggen dat wettelijk is 
vereistt of in desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is; (c) indien voorzienbaar is dat 
binnenn een redelijke termijn voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend 
aanbodd op de arbeidsmarkt beschikbaar zal komen (artikel 9, onder a-c Wav). In 
onderdeell  (g) wordt verder melding gemaakt van het geval dat door 'de werkgever 
anderszinss belemmeringen zijn opgeworpen waardoor de arbeidsplaats niet 
overeenkomstigg het bij of krachtens deze wet bepaalde door aanbod op de arbeidsmarkt 
vervuldd kon worden'. Op deze vier facultatieve weigeringsgronden kom ik nog terug in 
hoofdstukk 6. De overige drie hangen samen met de leeftijd van de vreemdeling (sub d), 
hett niet naleven van voorschriften aan eerder verleende tewerkstellingsvergunningen door 
dee werkgever (sub d) en het niet beschikken over passende huisvesting ten behoeve van 
dee vreemdeling (sub f). 

Dee wet geeft, volgens de memorie van toelichting, uitwerking aan het 
'arbeidsmarktaspect'' van het restrictieve toelatingsbeleid.10 Dit houdt in dat met de 
aanwezigheidd van een buitenlands werknemer telkens een wezenlijk Nederlands belang 
moett zijn gediend.11 Men kan a-contrario redeneren dat het wezenlijk Nederlands belang 
klaarblijkelijkk in beginsel niet wordt gediend met het aanbod van niet reeds in de EER 
aanwezigee werknemers. 

3.3.22 Aanvraag van tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning 

Eenn tewerkstellingsvergunning wordt voor ten hoogste drie jaar verleend (art. 11, eerste 
lidd Wav), onder vermelding van de naam en de plaats van vestiging van de werkgever, de 
persoonsgegevenss van de vreemdeling, de geldigheidsduur van de 
tewerkstellingsvergunning,, alsmede een omschrijving van de aard en de plaats van de 
doorr de vreemdeling te verrichten arbeid (art. 7 Wav). Als de tewerkstellingsvergunning 
wordtt geweigerd, danwei niet tijdig een besluit wordt genomen, kan de werkgever 
bezwaarr aantekenen. Beschikkingen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen worden, 
voorr de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, gelijkgesteld met 
beschikkingenn aangaande de toelating op grond van de Vreemdelingenwet (art. 21 Wav). 
Inn bezwaar kan advies worden ingewonnen bij de Adviescommissie Wet arbeid 
vreemdelingen.. De bezwaarde wordt in gelegenheid gesteld om te worden gehoord. 
Meestall  betreft dit zowel de vreemdeling als de werkgever. Tegen een afwijzende 
beslissingg in bezwaar of weigering om te beschikken, kan de werkgever beroep 
aantekenenn bij de administratieve rechter. 

Terwijll  de werkgever in het bezit dient te zijn van een tewerkstellingsvergunning 
(tenn behoeve van de desbetreffende vreemdeling) ex Wet arbeid vreemdelingen, dient de 
vreemdelingg zelf nog in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning ex 
Vreemdelingenwet.. Grosso modo wordt de verblijfsvergunning pas verleend als de 
tewerkstellingsvergunningg aan zijn werkgever is verleend. Aan de vreemdeling kan de 
verblijfsvergunningg alsnog nog worden geweigerd in verband met justitiële 

100 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 5. Zie ook Vc. 1994 BI 1/2.2. 
111 Zie: Vc. 1994 Bll/2 en BI 1/2.2. 
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weigeringsgrondenn zoals het niet beschikken over voldoende middelen van bestaan.12 De 
samenhangg tussen de aanvraag van tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning komt 
inn de volgende paragraaf aan de orde. 

3.44 Samenhang tussen tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning 

Dee verlening van een tewerkstellingsvergunning krachtens de Wet arbeid vreemdelingen 
aann de werkgever hangt samen met de verlening van de verblijfsvergunning krachtens de 
Vreemdelingenwett aan de vreemdeling zelf. De samenhang impliceert dat Justitie geen 
verblijfsvergunningg aan de werknemer verleent zolang de werkgever geen 
tewerkstellingsvergunningg van Arbeidsvoorziening heeft ontvangen. De volgende 
combinatiess kunnen zich voordoen: 

(a)) Aanvraag van de verblijfsvergunning, de tewerkstellingsvergunning wordt verleend 
enn daarna wordt de vergunning tot verblijf eveneens verleend; 

(b)) Aanvraag van de verblijfsvergunning, de tewerkstellingsvergunning wordt 
aangevraagdd en verleend, maar de verblijfsvergunning wordt alsnog geweigerd; 

(c)) Aanvraag en de weigering van de tewerkstellingsvergunning, maar de 
verblijfsvergunningg tot verblijf wordt verleend; 

(d)) Weigering tot verlenging of intrekking van de verblijfsvergunning. 

Tenn behoeve van de rechtszekerheid van de betrokkene behoort het bestuur in beginsel 
zoveell  mogelijk de verschillende handelingen op elkaar af te stemmen. Op dit punt is 
weinigg jurisprudentie gevormd, maar een enkele uitspraak wijst in die richting. De 
betrokkenn bestuursorganen zijn verplicht rekening te houden met eikaars besluiten omdat 
anderss 'haast onontwarbare kluwen van met elkaar samenhangende en van elkaar 
afhankelijkee beschikkingen [kunnen] ontstaan'.13 Verder oordeelde de rechter in deze 
zaak:: 'In een materie waarin de verblijfsrechtelijke en de arbeidsvoorzieningsaspekten zo 
nauww met elkaar zijn verweven, ligt het op de weg van het ene bestuursorgaan, te weten 
hett Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening, om bij het andere bestuursorgaan, te weten de 
Immigratie-- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie, na te gaan wat de 
preciezee stand van zaken is. Een zorgvuldige voorbereiding van een besluit vereist dat.' 
Hett bestuursorgaan dient in dat geval zelfs 'alvoren te beslissen op de aanvraag of op het 
bezwaarr contact op te nemen met het andere bestuursorgaan teneinde zich ervan te 
vergewissenn of er beletselen zijn voor vergunningverlening, en zo ja, waarin deze 
beletselenn zijn gelegen.' 

Gezienn het toegenomen aantal verplichte weigeringsgronden in de Wet arbeid 
vreemdelingenn (ten opzichte van de voorloper, de Wet arbeid buitenlandse werknemers) is 
dee afstemming tussen Arbeidsvoorziening en Justitie lastiger, maar wellicht ook urgenter 
dann voorheen.14 

122 Zie: Vc. 1994 BI 1/3.1 en art. 8 lid 1 sub 1 en 2 Wav. 
'33 Rb. Amsterdam 12 juni 1995, RV 1995/79, m.n.v. T. Badoux. 
144 Zie ook zo T. Badoux onder Rb. Amsterdam 12 juni 1995, RV 1995/79. 
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a.a. Aanvraag verblijfsvergunning, verlening tewerkstellingsvergunning, verlening 
verblijfsvergunning verblijfsvergunning 
Eenn buitenlandse werknemer die een aanvraag doet voor een vergunning tot verblijf voor 
arbeidd in loondienst, terwijl er ten aanzien van hem in redelijkheid twijfel bestaat of een 
wezenlijkk Nederlands belang wordt gediend, ontvangt pas een besluit van de Minister van 
Justitiee nadat door de Arbeidsvoorziening op de aanvraag inzake een 
tewerkstellingsvergunningg is beslist.15 Indien aan de werkgever van de vreemdeling de 
tewerkstellingsvergunningg wordt verleend, zal de vergunning tot verblijf doorgaans ook 
aann de vreemdeling worden verleend. In geval van verstrengeling van arbeidsvoorzie-
nings-- en verblijfsrechtelijke aspecten dient Arbeidsvoorziening bij de verlening of 
weigeringg van een tewerkstellingsvergunning zijn beslissing zorgvuldig af te stemmen op 
hett standpunt van de Minister van Justitie. Dat Arbeidsvoorziening zich niet dient te 
mengenn in zuiver justitiële aangelegenheden bevestigde de rechter in een zaak omtrent de 
aanvraagg van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een vreemdeling met de ex-
Joegoslavischee nationaliteit voor arbeid als serveerster: 

Voorzoverr eiser [= de werkgever, de eigenaar van het restaurant, ERK] heeft 
bedoeldd te betogen dat er sprake is van omstandigheden van humanitaire aard die 
verweerderr noopten tot inwilliging van het verzoek, wordt overwogen dat deze 
omstandighedenn - die veeleer betrekking hebben op de afweging van belangen in 
hett kader van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet - in verband met 
dee doeleinden waartoe het vereiste van de tewerkstellingsvergunning is gesteld, 
niett in de beoordeling kunnen worden betrokken.16 

Dee Arbeidsvoorziening dient zich te houden aan toetsing in het kader van de Wav en mag 
niett vooruitlopen op aspecten van justitiële aard die aan de Minister van Justitie ter 
overwegingg dienen te worden overgelaten, zoals de vraag of de vreemdeling over 
voldoendee middelen van bestaan beschikt. 

b.b. Aanvraag verblijfsvergunning, verlening tewerkstellingsvergunning, weigering 
verblijfsvergunning verblijfsvergunning 
Inn het geval het algemeen toelatingsbeleid bij voorbaat tot de niet-inwilliging van de 
aanvraagg om een vergunning tot verblijf leidt, dient de verlening van de 
tewerkstellingsvergunningg conform artikel 8, eerste lid, onder c sub 1 en 2 Wav eveneens 
tee worden geweigerd.17 De verblijfsvergunning kan bijvoorbeeld worden geweigerd 
indienn buitenlandse werknemers niet voldoen aan de eis van: a. het beschikken over 
voldoendee middelen om te voorzien zowel in de kosten van hun verblijf in Nederland als 
inn die van hun reis naar een plaats buiten Nederland waar hun toelating gewaarborgd 
is18;; b. het geen gevaar opleveren voor de openbare rust, de openbare orde of de 
nationalee veiligheid.19 

Arbeidsvoorzieningg dient de aanvraag eveneens te weigeren indien de vreemdeling 
'niett beschikt over een voor het verichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf, noch 

155 Zie Vc. 1994 BI 1/2.2 en 3.1 onder a. 
166 Rb. Amsterdam 5 december 1996, GVnr. 38-5. 
177 Vc. 1994 BI 1/3.1 onder bjuncto art. 8, lid 1, onder c Wav. 
188 Artikel 8, lid 1, onder b Vw juncto Vc. 1994 A4/2.5. 
199 Artikel 8, lid 1, onder c Vw juncto Vc. 1994 A4/2.6. 
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eenn zodanige vergunning heeft aangevraagd, noch, voor zover ter verkrijging van een 
dergelijkee vergunning vereist, een machtiging tot voorlopig verblijf heeft aangevraagd' 
(art.. 8, eerste lid, onder c, sub 1 Wav). Hetzelfde geldt voor de buitenlandse werknemer 
aann wie een verblijfsvergunning is geweigerd of wiens verblijfsvergunning is ingetrokken 
(art.. 8, eerste lid, onder c sub 2). Met betrekking tot een vreemdeling die in beroep gaat 
tegenn de intrekking van zijn vergunning tot verblijf, gaat volgens rechtspraak toepassing 
vann artikel 8, eerste lid, onder c sub 2 Wav niet op.20 

Dee Minister van Justitie dient in een vroeg stadium op de aanvraag te beslissen om 
dee ongewenste situatie te voorkomen 'dat aan een vreemdeling die inmiddels op grond 
vann een aan de werkgever op diens aanvraag verleende tewerkstellingsvergunning arbeid 
inn loondienst is gaan verrichten, nadien het verblijf moet worden ontzegd'.21 In het 
verlengdee hiervan dient Arbeidsvoorziening vóór de eventuele verlening van een 
tewerkstellingsvergunningg te onderzoeken of de vreemdeling reeds niet een 
verblijfsvergunningg is geweigerd. De rechter oordeelde in 1995 in een zaak: 

Doorr zich [...] in het geheel niet op de hoogte te stellen van de gronden die 
hebbenn geleid tot de weigering van de vergunning tot verblijf, heeft verweerder 
[ == Arbeidsvoorziening, ERK], [...]  gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 
3:22 [...] Awb, welk artikel bepaalt dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van 
eenn besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen 
belangenn vergaart.22 

Dee aanspraak op een verblijfsvergunning kan worden geweigerd, hoewel de gronden voor 
weigeringg niet onbeperkt zijn, gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur in het 
algemeenn en het opgewekt vertrouwen bij de vreemdeling in het bijzonder.23 In het geval 
dee Minister van Justitie niet direct beslist op de aanvraag voor een verblijfsvergunning, 
plaatstt de Korpschef een sticker met 'aanvraag ingediend om een vergunning tot verblijf 
voorr het verrichten van arbeid in loondienst' in het paspoort van de vreemdeling om dit 
vertrouwenn niet zomaar te wekken.24 

c.c. Aanvraag en weigering tewerkstellingsvergunning, verlening verblijfsvergunning 
Alss door de Arbeidsvoorziening genoegzaam is aangetoond dat er zogenaamd prioriteit-
genietendd aanbod aanwezig was, kan Arbeidsvoorziening de tewerkstellingsvergunning 
weigeren,, zonder dus eerst het oordeel van de Minister van Justitie betreffende de 
verblijfsvergunningg af te wachten.25 Bij een weigering van een 
tewerkstellingsvergunning,, zal de verblijfsvergunning ook worden geweigerd, tenzij 
verblijff  voor een ander doel kan worden verleend, zoals bijvoorbeeld wegens humanitaire 
redenen.266 Het is dus niet zo dat de weigering van een tewerkstellingsvergunning, 
automatischh moet leiden tot de weigering van een verblijfsvergunning.27 De Minister van 

200 Rb. 's-Gravenhage 6 februari 1998, GVnr. 38-10. 
211 Vc. 1994 BI 1/3.1 onder b. 
222 Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1995, GVnr. 38-2. 
233 Zie bijvoorbeeld de noot van CA. Groenendijk onder ARRvS 25 januari 1982, RV 1982/33. 
244 Vc. 1994 BI 1/3.1, onder b laatste volzin. 
255 Rb. Amsterdam 16 juni 1997, GVnr. 38-6. 
2626 Vc. 1994 BI 1/3.1, onder c. 
277 Zie bijv. ARRvS 28 juni 1984, GVnr. Dl-12. 

100 0 



Justitiee heeft immers een eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken of de vreemde-
lingg voor een verblijfsvergunning in aanmerking komt. 

Justitiee moet bovendien nagaan of de door de Arbeidsvoorziening vermelde feiten 
enn omstandigheden juist zijn vastgesteld. In de woorden van Badoux mag Justitie er echter 
well  'in beginsel op [...] vertrouwen, dat het oordeel van het Ministerie van Sociale Zaken 
enn Werkgelegenheid op goede gronden berust tenzij er duidelijke aanwijzingen zijn voor 
hett tegendeel. In dat laatste geval is Justitie op grond van algemene beginselen van 
behoorlijkk bestuur verplicht om Sociale Zaken aan te spreken over de wijze waarop 
gebruikk is gemaakt van de eigen bevoegdheid om dit onderdeel van het wezenlijk 
Nederlandss belang te beoordelen.'28 In het geval een buitenlandse werknemer in het 
kaderr van de Wav wordt gedoogd, impliceert dat nog geen rechtens te honoreren 
verwachtingenn over het toestaan van voortgezet verblijf (art. 3:9 Awb). Dit gedogen kan 
bijvoorbeeldd bestaan uit het feit dat tegen zijn werkgever niet strafrechtelijk wordt 
opgetreden.299 De Minister van Justitie rest bij weigering van een 
tewerkstellingsvergunningg nog de taak globaal te onderzoeken of dit terecht was indien er 
twijfelss mochten bestaan. Daarnaast dient zij te onderzoeken of niet een andere 
verblijfsgrondd gehonoreerd dient te worden. 

d.d. Weigering tot verlenging of intrekking verblijfsvergunning 
Inn de Vreemdelingencirculaire staat: 'Een weigering van de verlenging van de 
geldigheidsduurr of intrekking van de verblijfsvergunning vormt op grond van art. 12 
eerstee lid onder b Wav een dwingende grond tot intrekking van de 
tewerkstellingsvergunning.. In genoemd artikel staat: 

1.. Een tewerkstellingsvergunning wordt ingetrokken: 
a.. [...] 
b.. indien gebleken is dat aan de vreemdeling verblijf in Nederland is geweigerd; 
2.. Indien de vreemdeling, hangende de beslissing op een door hem op grond van 
dee Vreemdelingenwet ingesteld beroep, niet wordt uitgezet, kan na overleg met 
Onzee Minister van Justitie worden afgeweken van het eerste lid, onder b. 

Eenn voorbeeld van toepassing van het tweede lid is het geval waarin een vreemdeling 
wegenss een huwelijk met een Nederlander30 recht had op verblijf in Nederland en was 
toegestaann om arbeid in loondienst te verrichten. Indien het huwelijk binnen een periode 
vann drie jaar wordt ontbonden en de verlenging van de verblijfsvergunning wordt 
geweigerd31,, dient opnieuw een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd die 
wordtt getoetst aan het prioriteitgenietend aanbod.32 Hiervan kan op grond van art. 12, 
tweedee lid Wav na overleg met de Minister van Justitie worden afgeweken indien de 
vreemdelingg hangende de beslissing op een aangewend rechtsmiddel niet wordt 
uitgezet.'333 In het geval een vreemdeling reeds beschikt over de aantekening 'arbeid in 
loondienstt is toegestaan', maar zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken of niet wordt 

288 ARRvS 22 januari 1992, KV 1992/73 met noot van T. Badoux. 
299 ARRvS 5 augustus 1992, GVnr. Dl-23. 
300 Vc. 1994 Bl/1. 
311 Vc. 1994 Bl/2.2. 
322 Rb. 's-Gravenhage 19 juli 1995, GVnr. 38-3. 
333 Vc. 1994 BI 1/3.1, onder dl. 
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verlengd,, is het de vreemdeling niet meer toegestaan om activiteiten in loondienst uit te 
oefenenn of om in Nederland nog langer te verblijven. Dit is slechts anders indien aan de 
vreemdeling,, bij aanwending van een rechtsmiddel, schorsende werking wordt verleend. 
Zijnn werkgever dient dan opnieuw een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Om geen 
ongerechtvaardigdee verwachtingen te wekken over eventueel voortgezet verblijf, wordt de 
tewerkstellingsvergunningg dan 'uitsluitend verleend met het oog op en gedurende de duur 
vann de procedure en er wordt niet getoetst aan de criteria van de Wav' [cursivering in 
Vc.. 1994].34 Dit is slechts anders indien de vreemdeling gedurende de procedure van 
werkgeverr verandert. In dat geval vindt wel volledige toetsing plaats aan de criteria van 
dee Wav. 

3.55 Tot slot 

Vreemdelingenn die als zelfstandige arbeid willen verrichten, dienen in het bezit te zijn van 
eenn verblijfsvergunning met als verblijfsdoel 'arbeid als zelfstandige'. De aanvraag wordt 
getoetstt aan het algemeen belang ex artikel 11, vijfde lid Vw. Volgens de nieuwe 
Vreemdelingenwett wordt een aanvraag direct getoetst aan het wezenlijk Nederlands 
belangg van artikel 13. Hiertoe dient de Minister van Justitie advies in te winnen bij het 
meestt aangewezen ministerie, andere openbare lichamen of particuliere 
belangenbehartigingsorganisaties.. Zie hiervoor uitgebreid hoofdstuk acht en negen. 

Dee toelating en verblijf van buitenlandse werknemers ligt moeilijker wegens het 
feitt dat twee wetten en daarmee twee vergunningsstelsels van toepassing zijn. De 
werkgeverr van de vreemdeling dient conform de Wav een tewerkstellingsvergunning aan 
tee vragen en de vreemdeling behoort over een verblijfsvergunning op basis van de 
Vreemdelingenwett te beschikken. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 
verantwoordelijkk voor de verlening van eerstgenoemd document en het Ministerie van 
Justitiee voor laatstgenoemde vergunning. 

Dee afstemming van de verlening van beide documenten kan echter tot problemen 
leiden.. Indien een verblijfsvergunning wordt aangevraagd door de werknemer en de 
werkgeverr reeds over een tewerkstellingsvergunning beschikt, dient de 
verblijfsvergunningg eveneens te worden verleend. Arbeidsvoorziening, verantwoordelijk 
voorr de verlening van de tewerkstellingsvergunning, dient zich te houden aan het 
toetsingskaderr van de Wav. De Minister van Justitie behoort zich bij de behandeling van 
dee verblijfsvergunning te houden aan aspecten van justitiële aard. Hij kan in het geval de 
tewerkstellingsvergunningg is verleend, de verblijfsvergunning alsnog weigeren, 
bijvoorbeeldd in het geval de vreemdeling niet beschikt over voldoende middelen van 
bestaan,, een gevaar oplevert voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale 
veiligheid. . 

Ookk een hieraan spiegelbeeldige situatie kan zich voordoen. Dit is het geval dat de 
tewerkstellingsvergunningg wordt geweigerd, maar de verblijfsvergunning desalniettemin 
wordtt toegewezen op grond van het feit dat de vreemdeling met succes een beroep kan 
doenn op verblijf wegens humanitaire redenen. 

Tenslottee kan zich de situatie voordoen dat een tewerkstellingsvergunning is 
verleendd aan de werkgever van de vreemdeling, maar dat de verblijfsvergunning wordt 
ingetrokken.. In dat geval zal eveneens de tewerkstellingsvergunning worden ingetrokken. 

344 Vc. 1994 BI 1/3.1, onder d2. 
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4.. VAN ALGEMEEN BELANG TOT WEZENLIJK NEDERLANDS BELANG 

4.11 Inleiding 

Hett begrip 'algemeen belang' is niet eenvoudig te definiëren. Zowel de wetgever, het 
bestuur,, de rechtspraak als de rechtswetenschap hebben vele pogingen ondernomen om dit 
begripp in hanteerbare normen uit te werken. Dit hoofdstuk vormt derhalve een soort van 
exegetischee exercitie omtrent de normen algemeen belang en wezenlijk Nederlands 
belang. . 

Normenn als het algemeen belang, zoals genoemd in artikel 11, vijfde lid Vw en tal 
vann variaties op dit algemeen belang,1 zijn veel voorkomende gemeenplaatsen die men 
aantreftt in het strafrecht2, bestuursrecht3, staatsrecht4, privaatrecht5, 
mededingingsrecht66 en het internationaal recht7. Daarnaast kennen normen als het 
algemeenn belang een lange voorgeschiedenis. Thomas van Aquino introduceerde reeds het 
'bonumm commune', de Franse encyclopedisten het 'bien general' c.q. 'intérêt general' en 
Thorbeckee het 'natuurlijk belang'.8 Ook buiten het recht worden normen als algemeen en 
nationaall  belang gebezigd, zoals in de politicologie.9 

Eenn algemene beschouwing omtrent de aard van het concept 'algemeen belang' is 
voorr de interpretatie van de beleidsnorm niet strikt noodzakelijk en zou, vanwege de 
omvangg die een verantwoorde, integrale studie zou vergen, niet in het boek passen. Ik 

Jf.F.. Schrijver heeft een groot aantal variaties op deze norm geïnventariseerd: publiek belang, 
gemeenschappelijkk belang, gemeenschapsbelang, gemeen belang, Gemenebest, staats- of overheids-
belang,, algemeen nut, openbaar nut, maatschappelijk nut, public interest, Commom Wealth, 
Commonn Good, general welfare, general utility . Zie: Schrijver, J.F. (1975) Het algemeen belang 
alsals politiek en juridisch begrip (doctoraal scriptie), Amsterdam. 
Ziee bijvoorbeeld 'gronden aan het algemeen belang ontleend' van art. 167, tweede lid Sv. 
Ziee het 'algemeen belang' in art. 261 Provinciewet, art. 268 Gemeentewet, art. 149 Waterschaps-
wet,, art. 56 Wet op de bedrijfsorganisatie en art. 30, eerste lid Advocatenwet. Verder wordt in 
dezee wetten gebruik gemaakt van een soort algemeen belang van kleinere staatkundige eenheden, 
zoalss het 'belang van de provincie' van art. 145 Provinciewet en het 'belang van de gemeente' in 
art.. 149 Gemeentewet. 
Ziee de 'belangen der landen' of de 'aangelegenheden van het Koninkrijk' in het Statuut voor het 
Koninkrijkk der Nederlanden in art. 37, respectievelijk art. 3. 
Denkk aan de 'maatschappelijke en persoonlijke belangen' van art. 3:12 BW. 
Ziee artikel 19, eerste lid Wet economische mededinging: 'Onze Ministers kunnen, indien een 
mededingingsregelingg naar hun oordeel geheel of voor een gedeelte in strijd is met het algemeen 
belangg of op een met dat belang strijdige wijze wordt toegepast [...] b. die regeling, al dan niet 
voorwaardelijk,, geheel of voor dat gedeelte onverbindend verklaren.' Een ander voorbeeld is het 
'algemeenn sociaal-economisch belang' in artikel 2, eerste lid, onder a Prijzenwet. 
Bijvoorbeeldd 'het belang van het economisch welzijn van het land' in art. 8 EVRM of de 
'aangelegenheidd van gemeenschappelijk belang' ex art. 103 EG-Verdrag. 
Zie:: Poelje, S.O. van (1950) 'Het begrip 'algemeen belang' in de verschillende onderdelen van het 
administratievee recht' XIX , Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht, Tjeenk 
Willink :: Haarlem, p. 5-38. 
Kuyperss definieerde bijvoorbeeld 'het algemeen belang van een aantal actors al wat in een gegeven 
uitgangssituatiee bijdraagt tot het doel van elk der actors, dan wel, indien zij georganiseerd zijn, tot 
hett doel dat de organisatie in hun naam nastreeft'. Hij noemde 'nationaal belang' al hetgeen 'wat in 
eenn gegeven uitgangssituatie bijdraagt tot een internationaal doel van een actor'. Zie: Kuypers, G. 
(1973)) Grondbegrippen van Politiek, Het Spectrum: Utrecht/Antwerpen, p. 76-81. 
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kann mij vinden in de kernachtige bewoordingen van Holterman: 'Het algemeen belang is 
eenn containerbegrip. De omvang ervan is groot en de inhoud onbestemd. Het is dan ook 
niett zinvol te trachten te bepalen wat het algemeen belang 'is'. Gekeken moet worden hoe 
menn ermee werkt en hoe het een restrictief vreemdelingenbeleid legitimeert [...]."° Ik 
zall  mij in dit hoofdstuk beperken tot de bestudering van het algemeen belang, als bedoeld 
inn art. 11, vijfde lid Vreemdelingenwet en het in beleid geformuleerd 'wezenlijk 
Nederlandss belang', voor zover het voor de toelating van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigenn relevant is. 

Hett algemeen belang, zoals neergelegd in artikel 11, vijfde lid Vw, wordt hier als 
strijdd van conflicterende belangen tussen verschillende instanties en personen 
gepresenteerd.. Ik geef aansluitend een overzicht van het restrictieve toelatingsbeleid als 
uitgangspuntt in beleid, de drie uitzonderingen op dit beleidsuitgangspunt, waaronder die 
vann het wezenlijk Nederlands belang in het bijzonder. Ik ga in op de bevolkingspolitieke-
enn economische doeleinden die in het beleid vaak in een adem worden genoemd met het 
wezenlijkk Nederlands belang. Tenslotte wil ik aangeven dat het gebruik van normen als 
algemeenn belang en wezenlijk Nederlands belang staatsrechtelijke problemen kunnen 
opleveren.. Hier komt de vage normen-problematiek aan de orde. En terwijl in hoofdstuk 
22 de uitleg van de vage norm door de wetgever centraal staat, gaat het in dit hoofdstuk 
omm de interpretatie van het wezenlijk Nederlands belang door beleidsmakers en de 
rechter. . 

4.22 Algemeen belang en de strij d van conflicterende belangen 

Inn de rechtswetenschap zijn tal van pogingen ondernomen om vat te krijgen op de norm 
algemeenn belang. Om te spreken in de weinig hoopgevende woorden van Groenendijk in 
dee dertiende stelling bij zijn proefschrift: 'Het algemeen belang bestaat niet'.11 

Desalnietteminn heeft deze auteur in de literatuur drie manieren aangetroffen om de 
essentiee van dit sterk normatieve, doch problematische criterium weer te geven. De eerste 
tweee manieren verschillen volgens hem op het punt van de vraag of het als een materieel, 
dann wel als een formeel begrip dient te worden opgevat. Volgens eerstgenoemde opvatting 
zouu het algemeen belang fundamentele en materiële belangen betreffen die inhoudelijk van 
eenn hogere orde zouden zijn dan andere, al dan niet gebundelde, individuele belangen. In 
dee tweede opvatting zou het algemene belang als een soort van formele legitimatie dienen 
voorr de belangenafweging door de overheid.12 In de derde plaats zou het algemeen 
belangg worden gebruikt c.q. misbruikt om beslissingen achteraf te rechtvaardigen met een 
beroepp op het belang van eenieder, terwijl slechts sprake zou zijn van een belang van 
sommigen.13 3 

InIn internationaal-rechtelijk kader hebben de Amerikanen Malley, Manas en Nix de 

100 Holterman, Th. (1999) Vreemdelingenrecht. Toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. 
W.E.J.. Tjeenk Willink : Deventer, p. 121. 

111 Groenendijk, C A. (1981) Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter (proefschrift) W.E.J. 
TjeenkTjeenk Willink : Zwolle. 

122 Zie ook: Schlössels, R.J.N. (1998) Het specialiteitsbeginsel, (proefschrift) Sdu: Den Haag, p. 76 
e.v. . 

133 C A . Groenendijk wijst op dit punt op de opvattingen van S. Kleerekoper, J. Stone, D. Nicholls, 
F.J.. Sorauf en J. Niezing. Zie: Groenendijk, CA. (1981) Bundeling van belangen bij de burgerlij-
keke rechter, (proefschrift) W.E.J. Tjeenk Willink : Zwolle. 
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strijdd van conflicterende belangen van het nationaal belang als volgt onder woorden 
gebracht: : 

Inn itself, the manipulability of the concept of the national interest says nothing 
aboutt its existence or nonexistence. In this ongoing clash between competing 
visionss of the national good, one might simply argue that some sides have it right, 
andd others, wrong. What the disharmony does suggest, however, is that the 
dominantt syntax used to discuss jurisdictional controversies might not be the only 
possiblee one. 
Insteadd of focusing on the correct determination of the national interest, an 
alternativee jurisdictional discourse might emphasize the existence of two or more 
competingg visions - the multiplicity, that is, of views about what the national 
interestt entails. This perspective would view the 'national interest' not as the 
repositoryy of some general will , but rather as an arena of contending particular 
claims.. Because there inevitably exists in any jurisdictional controverse groups 
bothh within and without the United States favoring or opposing the application of a 
givenn law, such a conception might well go beyond the traditional call for a more 
pluralisticc notion of politics limited to the confines of one nation-state.14 

Inn aansluiting op deze opvatting stellen Spijkerboer en Walsum dat het Nederlandse 
vreemdelingenrechtt ook dient te worden beschouwd als 'één van de strijdtonelen waarop 
conflictenn worden uitgespeeld tussen werkgevers en werknemers, mannen en vrouwen, 
ouderss en kinderen, families en zorginstellingen, langs geracialiseerde lijnen verdeelde 
"insiders""  en "outsiders", politieke machthebbers en dissidenten, ambtenaren en recalci-
trantee burgers.'15 Deze opsomming drukt goed uit hoe het algemeen belang ook binnen 
hett vreemdelingenrecht geen monolitisch 'hoger' belang vertegenwoordigt of kan 
vertegenwoordigen,, maar onvermijdelijk de resultante is van deelbelangen van 'de' staat 
aann de ene kant en de individuele belangen van de vreemdeling aan de andere kant.16 

Tijdenss de Openbare Commissievergadering over de Notitie inzake het 
Nederlandsee Vreemdelingenbeleid concludeerde de heer Van der Spek (PSP) op dezelfde 
wijze:: 'Het lijk t mij dat hèt punt van controverse bij het vreemdelingenbeleid de vraag is 
off  men primair uitgaat van de rechten van mensen dan wel van het belang van Nederland 
enn van Nederlanders'.17 Het zichtbaar maken van deze belangenstrijd is daarmee een 
stukk 'eerlijker' dan het suggereren van een algemeen belang waarmee eenieder gediend 
zouu zijn. Nogmaals Groenendijk: 'Het gaat hier echter telkens om verschillende belangen, 

Malley,, R. & J. Manas & C. Nix (1990) 'Constructing the State Extraterritorially: Jurisdictional 
Discourse,, the National Interest, and Transnational Norms', Harvard Law Review Vol. 103, April 
19900 No. 6, p. 1283-1284. 
Spijkerboer,, Th. & S. van Walsum (1997) Grensoverschrijdingen. Opstellen over vreemdelingen en 
recht.recht. NCB, p. 10-11. 
Takk heeft het algemeen belang in het bestuursrecht eveneens beschouwd als een optelsom van 
allemaall  algemene belangen. Het 'algemeen belang' ziet hij als de stijlfiguur synecdoche, namelijk 
alss een omgekeerde pars pro toto, oftewel een deel van het begrip wordt aangeduid met de term 
vann het gehele begrip. Zie: Tak, A.Q.C. (1979) Overheidsbestuur en privaatrecht. Samsom: 
Alphenn a/d Rijn, p. 88. 
TKK 1979-1980, OCV 20, 28 januari 1980, p. 749. 
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behoeftenn of waarden, die niet steeds gelijktijdig verwezenlijkt kunnen worden'.18 In min 
off  meer soortgelijke bewoordingen beschrijven Kuijer en Steenbergen 'het' algemeen 
belangg in het vreemdelingenrecht als het 'bezien in hoeverre in concreto het streven van 
dee overheid naar het optimale economische en sociale welzijn voor zijn burgers, de 
toelatingg van de vreemdeling toestaat.'19 

Tijdenss de mondelinge behandeling van de Nota buitenlandse werknemers, stelde 
Ministerr Boersma: 'Wij zijn van oordeel, dat het beleid dat ons voor ogen staat, 
gekenschetstt kan worden als een evenwichtig beleid, waarbij zowel de belangen van de 
wervingslanden,, van de Nederlandse samenleving, van de buitenlandse en van de 
Nederlandsee werknemers, alsmede andere belangen evenwichtig worden behandeld en 
beschouwd'' [cursivering: ERK].20 Op soortgelijke wijze stelde Swart dat het algemeen 
belangg geen gegeven is, maar reeds een keuze.21 Het noodzaakt derhalve tot 
inventarisatiee en afweging van de (deel)belangen van de verschillende actoren zoals die 
ookk onder meer in hoofdstuk 2.6.3 zijn besproken, en die ik in hoofdstuk 10 zal 
onderbrengenn in drie schema's. 

4.33 Wezenlijk Nederlands belang als beleidsvertaling van algemeen belang 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik hoe het algemeen belang in artikel 11, vijfde lid Vw in beleid 
werdd begrepen als wezenlijk Nederlands belang. Aan bod komen de geschiedenis van 
genoemdd begrip, het beleid in het algemeen en de desbetreffende bepalingen in de 
verschillendee vreemdelingencirculaires in het bijzonder. Ik geef aan dat het in beleid 
geformuleerdee wezenlijk Nederlands belang bevolkingspolitieke- en economische 
doeleindenn omvat die ook in iedere individuele beschikking terugkeren. In de nieuwe 
Vreemdelingenwett 2000 wordt dit wezenlijk Nederlands belang verheven tot wettelijke 
normm zodat het algemeen belang in deze context uit de wet verdwijnt. 

4.3.11 Geschiedenis 

Inn artikel 11, vijfde lid Vw wordt geen melding gemaakt van een te voeren restrictief 
toelatingsbeleid.. Volgens genoemde bepaling kan 'het verlenen van een vergunning tot 
verblijf,, alsmede het verlengen van de geldigheidsduur daarvan [...] worden geweigerd op 
grondenn aan het algemeen belang ontleend'. Dit 'wel toelating tenzij' legde Justitie uit als 
eenn 'geen toelating tenzij', in de trant van: Toelating kan worden toegestaan indien een 
'positieff  wezenlijk Nederlands belang' daartoe aanleiding geeft, uiteraard behoudens 
toelatingg op grond van internationale verplichtingen of het bestaan van redenen van 
humanitairee aard.22 In het beroep op grond van de oude wet Bab (Wet Beroep 
administratievee beschikkingen) werd ooit eens bepaald: 

datdat zij [klaagster] voorts stelt dat artikel 11, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 

Groenendijk,, C A. (1981) Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, (proefschrift) W.E.J. 
Tjeenkk Willink : Zwolle, p. 54. 
Kuijer,, A. & J.D.M. Steenbergen (1996) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 88. 
Geparafraseerdd in Voorlopig Verslag, TK 1975-1976, 13.682, nr. 5, p.1. 
Swart,, A.H. (1978) De toelating en uitzetting van vreemdelingen, (proefschrift) Kluwen Deventer, 
p.. 189. 
KBB 27 maart 1974, no. 70, GVnr. Dl-1. 

106 6 



alduss dient te worden verstaan, dat slechts bepalend is te achten of het verlenen 
vann de vergunning tot verblijf in strijd zou zijn met het algemeen belang en dat 
niett de eis gesteld mag worden van een positief - in casu wezenlijk - Nederlands 
belang; ; 

Overwegendee echter, dat naar Ons oordeel noch de bewoordingen noch de 
strekkingg van de wet, zoals deze uit de geschiedenis van de totstandkoming 
daarvann blijkt, steun geeft aan deze opvatting; 

Ditt was (waarschijnlijk) de eerste maal dat de Kroon - die als beroepsinstantie in beginsel 
dee rechtmatigheid van een administratieve beslissing toetste - het beleid van het Ministerie 
vann Justitie honoreerde. Swart spreekt hier van een bewijslastomkering: 'De toelating is 
dann uitzondering en heeft alleen plaats voor zover de vreemdeling er in slaagt aan te 
tonenn dat met zijn verblijf bij wijze van uitzondering een Nederlands belang is gediend of 
datt zijn persoonlijke belang behoort te prevaleren boven andere belangen. Daaruit vloeit 
inn feite een verschuiving van de bewijslast voort, die komt te rusten op de 
vreemdeling.'233 Met een beroep op het feit dat zo'n omkering in het tweede lid van 
artikell  15 Vw betreffende de weigering van vluchtelingen wegens het bestaan van 
gewichtigee redenen aan het algemeen belang ontleend, ondenkbaar zou zijn, stelt hij dat 
zo'nn uitleg evenmin in het vijfde lid toegestaan zou zijn. Voor zo'n interpretatiewijziging 
zouu men de wet dienen te wijzigen. Swart zag hier mijns inziens over het hoofd dat het 
weigerenn van vluchtelingen in strijd kan komen met verdragrechtelijke verplichtingen en 
datdat in dezen weinig beleidsruimte meer bestaat (in tegenstelling tot artikel 11, vijfde lid 
Vww dat thans nog beleidsvrijheid impliceert). In het tweede lid van artikel 15 Vw 
aangaandee de weigering van toelating van een vluchteling wordt daarnaast nog eens 
gesprokenn van gewichtige redenen aan het algemeen belang ontleend en is daardoor 
strikterr dan het algemeen belang van het vijfde lid. Het feit dat een wetswijziging 
desalnietteminn wenselijk is, wil ik nog bespreken in de context van het algemeen belang 
enn het wezenlijk Nederlands belang als vage norm. 

4.3.22 Restrictief toelatingsbeleid als uitgangspunt 

'Restrictieff  toelatingsbeleid' is sedert lange tijd het uitgangspunt in het Nederlandse 
toelatingsbeleidd en is terug te voeren tot het begin van de jaren zeventig toen de 
vanzelfsprekendheidd van grootschalige werving van werknemers in landen rond de 
Middellandsee Zee tot een einde kwam (zie paragraaf 2.7.1). Nog vóór de oliecrisis van 
19744 werd in de Nota buitenlandse werknemers geschreven dat 'de demografische situatie 
inn Nederland niet zodanig is, dat aanleiding bestaat tot het bevorderen van de immigratie, 
zoalss in sommige andere landen wel het geval is'. En verder: 'Met alle begrip voor de 
menselijkee aspecten, kan men niet anders vaststellen, dat ons land behoefte heeft aan 
arbeidskrachtenn uit andere landen en niet aan nieuwe gezinsvestigingen vanuit het 
buitenland.'244 Met de wereldwijde oliecrisis van 1974 kwam ook aan die behoefte abrupt 
eenn einde. De in die tijd veel gebezigde formulering dat 'Nederland geen immigratieland 

233 Swart, A.H.J. (1978) De toelating en uitzetting van vreemdelingen, (proefschrift) Kluwen 
Deventer,, p. 191. 

244 T K 1969-1970, 10.504, nr. 2, p. 9, Nota buitenlandse werknemers, namens de Minister van 
Socialee Zaken en Volksgezondheid B. Roolvink, 's-Gravenhage, 14 januari 1970. 
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is'25,, leidde in 1975 tot de indiening van de Wet arbeid buitenlandse werknemers die pas 
inn 1979 de status van wet kreeg. 

Toenn deze wet na vijf jaar werd geëvalueerd, ging de Staatssecretaris van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid Kappeyne van de Coppello in een brief aan de Tweede Kamer 
akkoordd met de intentie van een 'zeer restrictief toelatingsbeleid'.26 Buurmeijer stelde in 
eenn motie voor 'dat behoudens een uitdrukkelijk in de wet omschreven 
uitzonderingsmogelijkheid,, slechts vergunningen voor bepaalde termijn worden 
verstrekt'.277 De motie Buurmeijer werd na stemming in de Kamer aangenomen. De in de 
motiee Buurmeijer neergelegde beperking van 'toelating voor zeer tijdelijke situaties' wees 
dee Staatssecretaris echter van de hand. Laatstgenoemde overwoog verder: 'Meer in het 
algemeenn kan worden vastgesteld, dat de verslechtering in de positie van vreemdelingen 
diee in Nederland mogen komen werken, niet wordt ingegeven door een reëel Nederlands 
belang'.28 8 

InIn de Notitie Vreemdelingenbeleid 1979 werd het restrictief toelatingsbeleid gedefinieerd 
alss 'beleid waarbij de immigratie beperkt wordt gehouden door het toepassen van 
toelatingscriteria.. Het aantal toe te laten vreemdelingen is hierbij niet een jaarlijks van 
tevorenn vaststaand gegeven (quotum), doch het resultaat van enerzijds de gehanteerde 
criteriaa en anderzijds de vraag om toelating.'29 Naar aanleiding van deze Notitie heeft 
eenn discussie over dit restrictieve beleid als uitgangspunt plaatsgevonden in de Vaste 
Commissiee voor Justitie. In het algemeen onderschreven alle commissieleden het 
restrictievee beleid, maar zetten kanttekeningen bij dit uitgangspunt. Haas-Berger (PvdA) 
beett het spits af met de opmerking dat 'een restrictief beleid niet mag worden gevoerd ten 
aanzienn van individuele vluchtelingen en asielzoekers'.30 Abma (SGP) kon het 'restrictief 
immigratiestandpuntt [...] in zijn algemeenheid delen', maar vond dat het 'bij de opname 
vann asielzoekers' pijnlij k zou zijn.31 Ook Beckers-de Bruijn (PPR) ging er van uit dat 'in 
eenn dichtbevolkt land als het onze een terughoudend immigratiebeleid [moet] worden 
gevoerd',, maar dat men 'de toelating om humanitaire redenen niet mag inperken'.32 

Tenslottee stelde Wessel-Tuinstra (D66): 'Nederland is geen immigratieland, Mijnheer de 
Voorzitter!!  Hier dreigt een misverstand. Er is een fundamenteel verschil tussen het 
verlenenn van rechtsbescherming aan vreemdelingen, of het voeren van een 
immigratiepolitiek.. '33 

Dee vraag naar de restrictiviteit van het Nederlandse toelatingsbeleid is 
spiegelbeeldigg aan de vraag of Nederland immigratieland is en/of als zodanig dient te 
wordenn beschouwd. In sociaal-wetenschappelijke literatuur is aannemelijk gemaakt dat 
Nederlandd de facto een immigratieland is, maar dat er discrepantie bestaat tussen de 
stimuleringg van klaarblijkelijk gewenste migratie zoals arbeidsmigratie aan de ene kant en 
hett voorkomen van ongewenste migratie zoals asielmigratie, gezinshereniging en 

255 Zie bijvoorbeeld: Handelingen TK 16 oktober 1974, p. 542. 
266 TK 1983-1984, 18.522, nr. 7, p. 3 onderaan. 
277 TK 1983-1984, 18.522, nr. 1 en 5. 
288 TK 1984-1985, 18.522, nr. 7, p. 2, Rapportage en evaluatie Wet arbeid buitenlandse werknemers. 
299 Vreemdelingenbeleid TK 1978-1979, 15.649, nr. 2, p. 6. 
300 TK 1979-1980 OCV 20, 28 januari 1980, p. 742. 
311 TK 1979-1980 OCV 20, 28 januari 1980, p. 744. 
322 TK 1979-1980 OCV 20, 28 januari 1980, p. 745. 
333 TK 1979-1980 OCV 20, 28 januari 1980, p. 746. 
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gezinsvormingg aan de andere kant: 'Het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid is 
ambivalent.. Het maakt internationale migratie die als gewenst wordt beschouwd mogelijk 
enn stimuleert die. Tegelijkertijd wordt een keur van middelen ingezet om ongevraagde en 
ongewenstee immigratie te voorkomen. Het laatste aspect overheerst sterk de politieke 
discussiee en levert in de praktijk van beleid veel moeilijkheden op.'34 

Groenendijkk heeft verder opgemerkt dat de Europese migratiepolitiek in de jaren 
zeventigg een 'gespleten karakter' heeft gekregen. Enerzijds werd de migratie van 
onderdanenn van lidstaten van de EG steeds verder verruimd, terwijl anderzijds de migratie 
vann personen van buiten de EG aan steeds meer restricties werd onderworpen.35 Het 
restrictieff  toelatingsbeleid is daarmee niet alleen feitelijk beperkt, maar ook nog eens 
selectief. . 

Belangrijkk is mijns inziens de constatering dat wetgever en bestuur niet zozeer een 
descriptieve,, maar meer een normatieve betekenis hechten aan de formulering dat 
Nederlandd geen immigratieland 'is'.36 Toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken 
Dijkstall  drukte zich tijdens een toespraak als volgt uit: 'Europa is geen immigratie-
continentt en Nederland geen immigratieland. Dat ontwikkelingen elders in de wereld 
steedss weer opnieuw mensen in beweging brengen, ook onze kant uit, waardoor het druk 
blijf tt aan de toegangspoorten, vormt op zich geen tegenbewijs voor die bewering. 
Instroomm van meer mensen in Europa maakt ons nog geen immigratie-continent.'37 

Anderss redeneerde echter de toenmalige Minister Pronk van Ontwikkelingssa-
menwerking:: 'Als de toeneming van migratie op grond van zoveel verschillende motieven 
enn in zovele verschillende verschijningsvormen onafwendbaar is, onverbrekelijk 
verbondenn met de wijze waarop de wereld - op initiatief van het Westen - thans 
economischh en technologisch in elkaar zit, dan zal Europa dit als een gegeven moeten 
beschouwen,, als uitgangspunt voor beleid. Dat betekent: niet negeren, geen 
struisvogelpolitiek.. Het betekent ook: niet krampachtig afstoppen, geen sisyfusarbeid. Het 
vraagtt om de erkenning dat Europa thans een netto immigratiegebied is, en dus om een 
migratiebeleid.'38 8 

Waarschijnlijkk heeft de vraag óf en in hoeverre Nederland een immigratieland is, 
dann wel dient te zijn, zich min of meer ontwikkeld tot een soort van symbool of 'kreet' 
terr beïnvloeding van de publieke opinie en wellicht ter voorkoming van antimigratoire 
sentimenten.. Groenendijk spreekt op dit punt van de symbolische functie van wetge-
ving.399 Met betrekking tot wetten spreekt Van Klink ook wel van 'symboolwetgeving' en 
vann 'illusiewetten'. De wetgever wil in zulke gevallen immers 'een symbolisch gebaar 
maken,, zijn goede bedoelingen tonen tegenover een belangengroep, een politieke partij of 

Doomemik,, J & R. Penninx & H. van Amersfoort (1996) Migratiebeleid voor de toekomst. 
MogelijkhedenMogelijkheden en beperkingen (TWCM-rapport), Het Spinhuis: Amsterdam, p. 66. 
Groenendijk,, C A. (1992) 'Europese migratiepolitiek: Fort Europa of het in stand houden van 
denkbeeldigee grenzen?' Migrantenstudies no. 4 (1992), p. 45-46. 
Inn een willekeurige beschikking uit 1974 werd bijvoorbeeld gesteld '[...] dat Nederland niet valt 
aann te merken als een immigratieland [...]'. Zie: KB 13 augustus 1974, RV 1974/18. 
Dijkstall  (1995) 'Aanpak oorzaken migratie beste oplossing vreemdelingenkwestie', Stcrt. 1995/102, 
p.. 6 e.v. 
Pronk,, J. (1994) De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde. Prometheus: 
Amsterdam,, p. 199. 
Groenendijk,, CA. (1992) 'Europese migratiepolitiek: Fort Europa of het in stand houden van 
denkbeeldigee grenzen?' Migrantenstudies no. 4 (1992), p. 55. 
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dee samenleving in haar geheel'. En verder: 'Met een illusiewet probeert de regering [...] 
dee schijn te wekken dat zij een bepaalde crisissituatie volledig onder controle heeft, 
hoewell  dat niet het geval is'.40 Zulke wetten kunnen daarmee een zogenaamde 
'ventielfunctie'' vervullen, namelijk dat 'de sociale onrust [...] zo hoog [kan] oplopen dat 
eenn schijncompromis of een slechte verbale waarde-bekrachtiging op dat moment de 
beste,, of zelfs enige, uitweg uit de crisis is.'41 Zoals Kappeyne van de Coppello (VVD) 
alal tijdens een Openbare Commissievergadering in 1980 verwoordde: 'Als de Regering 
overigenss werkelijk bezig is een restrictief beleid te voeren, dan zal zij de resultaten 
daarvann ook aan het publiek moeten duidelijk maken'.42 

Vann Amersfoort, Doomernik en Penninx hebben gewezen op de praktische 
onmogelijkheidd om restrictief beleid toe te passen gezien andere beleidsdoelstellingen: 

Thee organizations which have to implement the policies often have many 
responsibilitiess and other priorities, given their limited resources. If we relate this 
too an earlier conclusion that policy formulation often takes place under public 
pressure,, the outcome may become 'symbolic policies': public formulations reflect 
suchh public pressures in stressing restriction, but are not backed up by the means 
too implement the policies.43 

Anderenn zoals Zandvliet en Gravesteijn-Ligthelm zien ook meer principiële oorzaken voor 
dee symbolische functie van restrictief toelatingsbeleid. Ze stellen: 

(M)enn wil de verworvenheden van de moderne welvaartsstaat niet opofferen voor 
dee oplossing van het vraagstuk van de illegale migratie. De daartoe vereiste 
stringentee aanpak staat haaks op de moderne opvattingen omtrent het 
handhavingsbeleid,, waarin de individuele vrijheid een centrale positie inneemt. Dit 
leidtt tot enerzijds een situatie waarin met de mond een hard beleid wordt 
gepredikt,, maar in de uitvoeringspraktijk een meer liberale lijn wordt gevolgd. 
Dezee situatie komt in vrijwel alle democratisch georganiseerde landen terug.44 

Eenn goede aanwijzing van het gebruik van symboliek door de overheid is de titel van de 
brochuree die Justitie enige jaren geleden uitgaf om het publiek te informeren omtrent de 
toelatingg tot Nederland van vreemdelingen: 'Het vreemdelingenbeleid kent z'n grenzen'. 
Datt de regering ook wel inziet dat sturing van migratie niet altijd goed mogelijk is, blijkt 
well  uit de memorie van toelichting op de nieuwe Vreemdelingenwet: 'Het beleid is er op 
gerichtt om de migratie naar Nederland - voor zover mogelijk - te reguleren en de 
gevolgenn van deze migratie voor de Nederlandse samenleving zoveel mogelijk 
beheersbaarr te houden.' 

Klink,, B. van (1998) De wet als symbool, Tjeenk Willink: Deventer, p. 1 resp. 427. 
Klink,, B. van (1998) De wet als symbool, Tjeenk Willink: Deventer, p. 431. 
TKK 1979-1980 OCV 20, 28 januari 1980, p. 754. 
Amersfoort,, H. van & J. Doomernik & R. Penninx (1996) International Migration: Processes and 
Interventions,Interventions, IMES: Amsterdam, p. 49. 
Zandvliet,, C. Th. & J.H. Gravesteijn-Ligthelm (1994) Illegale arbeid: omvang en effecten, Vuga: 
's-Gravenhage,, p. 6. 
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4.3.33 Drie uitzonderingen op het restrictieve toelatingsbeleid 

Hett vreemdelingenbeleid is jarenlang neergelegd in honderden geheime circulaires die 
uitsluitendd voor intern gebruik waren bedoeld. Deze zijn zo goed als niet meer niet te 
achterhalenn en de eerste samenbundeling van dit geheime en verbrokkelde beleid was de 
zogenaamdee 'Rode Circulaire' van 9 oktober 1966. In 1982 kwam een nieuwe versie, die 
inn 1994 openbaar werd vrijgegeven en werd opgevolgd door de huidige 
Vreemdelingencirculairee (verder ook: Va). 

Hett restrictieve toelatingsbeleid kent volgens Vc. 1994 drie uitzonderingsposities 
enn het bestuur verleent daarbij niet meer rechten aan vreemdelingen dan waartoe het in 
dezee drie situaties genoopt ziet. In de literatuur wordt dit standpunt ook wel gekwalifi-
ceerdd als 'nul-optie' of de zogenaamde 'minimalistische bestuurlijke handelswijze'.45 

Dezee drie uitzonderingsposities zijn gebaseerd op (1) verplichtingen voortvloeiende uit 
verdragen,, (2) klemmende redenen van humanitaire aard, en (3) het wezenlijk Nederlands 
belang.. Deze uitzonderingsposities zijn nader uitgewerkt in het bijzonder deel van de 
Vreemdelingencirculairee (deel B). Categorieën als EU- en EER-onderdanen (B4), 
Amerikanenn (B9), Surinamers (B10) en diplomaten (B20) zijn goede voorbeelden van 
verplichtingenn die voortvloeien uit verdragen. Ook de meeste categorieën van klemmende 
redenenn van humanitaire aard zijn gevoelsmatig wel te achterhalen: bijvoorbeeld 
gezinsherenigingg c.q. gezinsvorming (BI), asielzoekers en vluchtelingen (B7), staatlozen 
(B8),, of het verblijf voor medische behandeling (B16). Met het oog op de geschiedenis 
vann de komst van de Molukkers naar Nederland, zou deze categorie (BI9) wellicht ook 
terugg te voeren zijn op de uitzonderingspositie van klemmende redenen van humanitaire 
aard.. De categorieën van het wezenlijk Nederlands belang blijken voornamelijk te zijn 
gerichtt op werknemers (Bil ) en zelfstandigen (BI2). 

Dee ene categorie sluit echter de toepasselijkheid van de andere twee categorieën 
niett uit. Met andere woorden: Ook voor degene die om toelating verzoekt, is er een keus. 
Toelatingg van een Afghaanse vluchteling zou bijvoorbeeld kunnen worden gebaseerd op 
dee verplichtingen uit het Vluchtelingenverdrag en op grond van klemmende redenen van 
humanitairee aard. En wellicht vervult hij bovendien ook nog eens een wezenlijk 
Nederlandss belang in geval hij een begaafd computerexpert blijkt te zijn. Wellicht was hij 
inn dat geval ook toegelaten indien hij een beroep had gedaan op het wezenlijk Nederlands 
belang. . 

4.3.44 Het wezenlijk Nederlands belang als uitzonderingspositie 

Thanss wordt uiteengezet hoe het wezenlijk Nederlands belang als uitzonderingspositie 
goldd op het uitgangspunt van het restrictieve toelatingsbeleid in (a) de 
vreemdelingencirculairess vanaf 1966; (b) de vreemdelingencirculaire van 1982; en (c) de 
vreemdelingencirculairee van 1994. Aansluitend behandel ik de verschillende deelaspecten 
vann het wezenlijk Nederlands belang. 

a.a. Vreemdelingencirculaires vanaf 1966 
Dee oorsprong van de formulering 'wezenlijk Nederlands belang' is in nevelen gehuld en 

Donner,, J.P.H. & G.R. de Groot & Th. Holterman (1994) Toekomstperspectieven van het 
NederlandseNederlandse vreemdelingenrecht. Tjeenk Willink: Zwolle, p. 77. 
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niett in de laatste plaats doordat de oudste Vreemdelingencirculaires (en het waren er meer 
dann duizend) nooit openbaar zijn gemaakt en uitsluitend voor intern gebruik waren 
bedoeld.466 De formulering werd tweemaal vermeld in de 'Rode Circulaire' die het eerst 
opp 9 oktober 1966 verscheen: éénmaal als algemeen vereiste voor toelating ex artikel 11 
vijfdee lid Vw47 en éénmaal in de context van de toelating van 'zelfstandige beoefenaren 
vann een beroep of bedrijf'.48 Ik wil hier slechts het laatste citeren: 

Uitzonderingenn voortvloeiende uit verplichtingen op grond van internationale 
overeenkomstenn daargelaten is het uitgangspunt van het beleid ten aanzien van 
vreemdelingen,, die hier te lande zelfstandig, dat wil zeggen anders dan in 
loondienst,, een beroep of bedrijf willen uitoefenen, dat verblijf slechts kan worden 
toegestaann indien daarmee een wezenlijk Nederlands belang is gediend. Dit belang 
kann gelegen zijn op bij voorbeeld het terrein van de economie, van de 
volksgezondheidd of van de cultuur. [...] De beoordeling of er sprake is van een 
wezenlijkk Nederlands belang en of aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening 
vann het betrokken beroep of verblijf wordt voldoen, vindt plaats vanwege de 
bewindsman,, onder wiens verantwoordelijkheid het beleid met betrekking tot de 
uitoefeningg van dat beroep of bedrijf valt. [...] 

Inn tegenstelling tot latere Circulaires ben ik de formulering wezenlijk Nederlands belang 
inn de Rode Circulaire niet tegengekomen in het onderdeel 'buitenlandse werknemers'. 

b.b. Vreemdelingencirculaire 1982 
Inn de volgende Vreemdelingencirculaire, namelijk die van 1982, werden de losse 
circulairess uit de 'Rode Circulaire' bij elkaar gebracht, gesystematiseerd en vernieuwd. Er 
kwamm een algemeen deel en meerdere uitgewerkte bijzondere delen. In deze nieuwe 
Vreemdelingencirculairee werd het wezenlijk Nederlands belang in de eerste plaats 
genoemdd voor de toelating van vreemdelingen in het algemeen49: 

Dee vergunning tot verblijf kan worden geweigerd op aan het algemeen belang 
ontleendee gronden (art. 11, vijfde lid Vw). Bij de toepassing van deze bepaling 
wordtt een restrictief beleid gevoerd dat zijn reden vindt in de bevolkings- en 
werkgelegenheidssituatie.. In het algemeen komen op grond van dit beleid, 
behoudenss verplichtingen voortvloeiende uit internationale overeenkomsten, 
vreemdelingenn slechts voor toelating in aanmerking indien met hun aanwezigheid 
eenn wezenlijk Nederlands belang wordt gediend of indien er sprake is van 
klemmendee redenen van humanitaire aard. 

InIn de tweede plaats wordt het wezenlijk Nederlands belang in de Vc. 1982 genoemd in 

Inn de memorie van antwoord op de oude Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door 
vreemdelingenn werd al eens gesproken van de 'wezenlijke behoefte aan vreemde arbeidskrachten in 
dee hier bedoelde bedrijven'. MvA, TK 1933-1934, 163, nr. 2, p. 5. 
Rodee Circulaire van 9 oktober 1966, deel C - 25, onder IX B. 1, nr. AJZ 1334/E 633 A190, 33e 
wijzigingg Vc. 
Rodee Circulaire van 9 oktober 1966, deel C - 26b, onder IX B. 2b, nr. AJZ 1334/E 633 A190, 33e 
wijzigingg Vc. 
Vc.. 1982, 1; A 4/1.3.4. 
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hett kader van de toelating van buitenlandse werknemers. Er wordt gesteld: 'Met het oog 
opp de [...] bevolkings- en werkgelegenheidssituatie is met name de ongecontroleerde 
toestromingg van buitenlandse werknemers naar ons land ongewenst.'50 En verder: 'De 
huidigee economische omstandigheden en de situatie van de werkgelegenheid in het 
bijzonderr hebben er toe geleid dat thans praktisch geen werving van buitenlandse 
werknemerss plaatsvindt'.51 In de derde plaats wordt het wezenlijk Nederlands belang in 
Vc.. 1982 genoemd in verband met de toelating van 'vreemdelingen die een zelfstandig 
beroepp of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van het horecabedrijf'. Er worden 
daarbijj  dezelfde belangen genoemd als in de 'Rode Circulaire', maar nu in een andere 
volgordee en met toevoeging van 'het belang [...] op sociaal-economisch terrein'.52 

c.c. Vreemdelingencirculaire 1994 
Inn de Vreemdelingencirculaire van 1994 wordt het wezenlijk Nederlands belang in de 
eerstee plaats vermeld in het kader van de 'algemene toelatingsvoorwaarden' en wordt 
verwezenn naar het restrictief beleid, 'dat zijn reden vindt in de bevolkings- en 
werkgelegenheidssituatiee in Nederland'.53 In deze Vreemdelingencirculaire wordt voor 
hett eerst in het onderdeel 'toelating in het algemeen' verklaard dat 'dit belang [...] 
bijvoorbeeldd van economische of culturele aard [kan] zijn.'54 Dit cultureel belang keert 
inn de Vreemdelingencirculaire slechts terug in B12/1.55 Er wordt opnieuw verwezen naar 
dee 'bevolkings- en werkgelegenheidssituatie in Nederland'.56 

InIn de tweede plaats wordt het wezenlijk Nederlands belang vermeld in verband 
mett de toelating van buitenlandse werknemers. In de paragraaf over de samenhang tussen 
Vreemdelingenwett en Wet arbeid vreemdelingen wordt gesteld: 'Indien een vreemdeling 
naarr Nederland wil komen met het doel arbeid in loondienst te verrichten is uitsluitend de 
vraagg van belang of met zijn aanwezigheid een wezenlijk Nederlands belang is 
gediend'.577 Er wordt verder aangegeven dat 'de aanvraag om toelating wordt getoetst aan 
dee vereisten van het algemene vreemdelingenbeleid op grond van de Vreemdelingenwet en 
aann de vereisten die gesteld worden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, waarin 
hett arbeidsmarktaspect van het restrictieve toelatingsbeleid is uitgewerkt.' Er staat hier 
duss 'arbeidsmarktaspect', maar dit lijk t een synoniem voor het eerder gebruikte 'sociaal-
economischee belang'. 

Inn de derde plaats wordt met betrekking tot zelfstandigen aangegeven dat 
'uitgangspuntt van het beleid is dat in deze gevallen verblijf kan worden toegestaan, indien 
daarmeee een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend'.58 Dit belang, zo wordt even 
verderr toegelicht, kan 'gelegen zijn op het terrein van de volksgezondheid, de economie, 
cultuurr of op sociaal-economisch terrein'.59 Het wezenlijk Nederlands belang wordt voor 

500 Vc. 1982, 2; B 11/2.2. 
511 Vc. 1982, 2; B 11/2. 
522 Vc. 1982, 2; B 12/1. 
533 Vc. 1994, A4/4.1.1. 
544 Vc. 1994, A4/4.1.3. 
555 NB het culturele karakter van het verblijf als au pair in TBV 2000/15 - 2.1. 
566 Vc. 1994, A4/4.1.3. 
577 Vc. 1994, BI 1/2.2. 
588 Vc. 1994, B12/1. 
599 Zie Vc. 1994 B12/1. Opvallend is dat in het oude adviseringsbeleid van het Ministerie van 

Economischee Zaken van 1988 melding werd gemaakt van belangen van economische en structurele 
aard.aard. Wat nu onder het laatste dient te worden verstaan is mij volstrekt onduidelijk. Zie: Advise-
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zelfstandigenn verder te berde gebracht met betrekking tot één van de vier voorwaarden 
waarr een vreemdeling aan dient te voldoen indien hij zich wenst te vestigen als 
'zelfstandigee in economische zin'. In deze voorwaarde wordt gesteld dat de zelfstandige 
'mett zijn bedrijf een wezenlijk Nederlands economisch belang' moet dienen. In paragraaf 
44 van het onderdeel 'zelfstandigen' is een lijst gegeven van 'aanvragen die geen wezenlijk 
Nederlandss economisch belang dienen'.60 Daarnaast is er een lijst van 'aanvragen 
waarvoorr het vereiste van een wezenlijk Nederlands belang niet geldt', zoals voor (a) 
Surinamerss met verkregen rechten; (b) vreemdelingen die werkzaam zijn (geweest) op 
Nederlandsee schepen, op boorplatformen of in het internationale wegtransport', en; (c) 
'onderdanenn van landen waarmee een Europa-overeenkomst is gesloten'.61 

d.d. Deelaspecten van het wezenlijk Nederlands belang 
Err wordt doorgaans gesproken van het wezenlijk Nederlands belang. In verband met de 
toelatingg van zelfstandigen wordt melding gemaakt van het 'wezenlijk Nederlands 
economischh belang'. Dit gebruik is wellicht geïntroduceerd door het Ministerie van 
Economischee Zaken dat reeds lange tijd aan het Ministerie van Justitie adviseert over de 
toelatingg van zelfstandigen. De rechter heeft zich eens gebogen over de vraag of de 
toevoegingg van 'economisch' een nieuw, strenger criterium zou impliceren. Door het 
gebruikk van dit woord werd naar zijn oordeel slechts 'aangegeven dat in dit geval het 
wezenlijkk Nederlands belang, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aanvraag die met name 
culturelee aspecten heeft, primair economische aspecten heeft'.62 

Mett betrekking tot specifieke werknemers en zelfstandigen (sporters, 
godsdienstleraren,, voorgangers, respectievelijk kunstenaars) wordt veelal gebruik gemaakt 
vann de normen 'wezenlijk Nederlands volksgezondheidsbelang'63, respectievelijk 'uitzon-
derlijkk Nederlands cultureel belang'. (Voor de beleidsnorm 'wezenlijk Nederlands 
volksgezondheidsbelang'' wordt soms ook wel eens door Justitie gesproken van een 
'welzijns-- en gezondheidsbelang' of 'maatschappelijk welzijnsbelang'64. Alleen lijk t 
laatstgenoemdee norm met name te worden gebruikt voor de afwijzing van de aanvraag 
vann een verblijfsvergunning door Oost-Europese prostituees.65 Zie hiervoor ook 
paragraaff  5.2.2-5.3 en 7.4.3. In tegenstelling tot de toevoeging 'economisch' in geval van 
zelfstandigenn is de toevoeging 'uitzonderlijk Nederlands cultureel belang' weer wel 
inhoudelijkk van belang. Volgens het bestuur dient laatstgenoemd criterium zeer selectief te 
wordenn toegepast en heeft de rechter daartegen geen bezwaren te berde gebracht.66 

Tenslottee wordt zo af en toe in de beschikkingen van Justitie ook gesproken over een 
'wezenlijkk Nederlands sportbelang'.67 Ook hier lijk t de toevoeging 'sport' slechts een 
expliciteringg en niet zozeer een wijziging van de betekenis van het begrip wezenlijk 

ringsbeleidd ten aanzien van Chinees-Indonesische horecabedrijven, onder B. Algemeen, Stcrt. 
1988/137. . 

600 Vc. 1994, B12/4. 
611 Vc. 1994, B12/4.2. 
622 ARRvS 16 mei 1990, GVnr. Dl-20. 
633 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 25 november 1983, GVnr. Dl-11; ARRvS 7 mei 1990, NCB-juridische 

zakenzaken JZRSob-90-060-NCB; ARRvS 7 mei 1990, MR 1990/170. 
644 Zie verweer Justitie in: Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 18 februari 2000, TV 2000/69. 
655 Rb. Amsterdam 15 juli 1999, JVB 1999/16. 
666 ARRvS 12 oktober 1988, zaak R02.86.1919. 
677 Staatssecretaris van Justitie, 27 februari 1996, dossiernummer 9512-07-6137. 
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Nederlandss belang, net als bij 'economisch' in wezenlijk Nederlands economisch belang. 
Hett gebruik van het wezenlijk Nederlands belang in verband met de toelating van 

buitenlandsee werknemers en zelfstandigen suggereert dat het wezenlijk Nederlands belang 
slechtss een rol speelt in geval van de toegang van werknemers en zelfstandigen. Het 
wordtt echter in het algemeen expliciet tegengeworpen aan iedere vreemdeling die 
bijvoorbeeldd niet op grond van de bepalingen omtrent gezinshereniging, gezinsvorming, 
studiee of de 'witwasregeling' recht heeft op toelating.68 Daarentegen is in de 
jurisprudentiee bepaald dat langdurig illegaal verblijf in beginsel niet de aanwezigheid van 
eenn wezenlijk Nederlands belang a-priori hoeft uit te sluiten.69 Evenmin hoeft het feit dat 
eenn vreemdeling zonder machtiging tot voorlopig verblijf het land is binnengekomen te 
betekenenn dat met zijn aanwezigheid geen wezenlijk Nederlands belang is gediend.70 

4.3.55 Een kleine bloemlezing van bevolkingspolitieke- en economische doeleinden 

Mett het criterium 'wezenlijk Nederlands belang' wordt 'de (over)bevolkings- en 
werkgelegenheidssituatiee hier te lande' in één adem genoemd. In de jaren zeventig stelde 
Swart,, in navolging van Van Praag, dat überhaupt nog geen sprake was 'van een 
algemenee en consistente bevolkingspolitiek in de zin van een coherent geheel van 
maatregelenn gericht op de beïnvloeding van de getalsmatige groei van de bevolking'.71 

Ookk in de politiek waren geregeld geluiden te horen dat met immigratie geen 
bevolkingspolitiekee doeleinden dienen te worden beoogd. Wessel-Tuinstra (D66) stelde 
tijdenss de discussie in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Notitie Vreemdelingen-
beleidd 1979: 'Immigratie of emigratie is een kwestie van bevolkingspolitiek en iedereen is 
hett er over eens dat ons land geen immigratieland behoort te zijn. ] Maar 
vreemdelingenbeleidd heeft zijn eigen uitgangspunten en dat is geen afgeleide van 
bevolkingspolitiek,, geen afgeleide van economische politiek en zelfs geen afgeleide van 
ontwikkelingssamenwerking'.722 In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleidd 'Ouderen voor Ouderen' van 1992 werd geconstateerd dat thans 'het 
huidigee toelatingsbeleid voor migranten [...] vooral [is] ingegeven door humanitaire 
overwegingen,, in veel mindere mate door arbeidsmarktoverwegingen en zeker niet door 
demografische'.73 3 

Dee regering gaf in de Nota Minderhedenbeleid 1998 toe dat zij 'de laatste jaren 
[er]]  naar [heeft] gestreefd om de immigratie beheersbaar te maken'74, en dat is niet 
mogelijkk zonder beleid met in ieder geval een bevolkingspolitieke impact. De jaren ervoor 
werdd in het jaaroverzicht Integratiebeleid Etnische Groepen onder het kopje 'demografi-
schee ontwikkelingen' gesteld: 'De afname van de immigratie zal een positieve bijdrage 
leverenn aan het integratieproces' en: '[E]r tekent zich thans immers een vermindering van 
dee instroom op. Dit betekent dat er meer aandacht kan komen voor de opvang van 

688 Met motiveringen als: '[Er] is niet gebleken van enig wezenlijk Nederlands belang'. Zie bijvoor-
beeld:: Rb 's-Gravenhage zp. Amsterdam 8 mei 1996, Forum-juridische zaken 96- 183-hm-FORUM. 

699 ARRvS 23 februari 1981, GVD14-32. 
700 ARRvS 22 november 1982, GVD14-41. 
711 Swart, A.H.J. (1978) De Toelating en Uitzetting van Vreemdelingen. Kluwen Deventer, p. 192. 
722 TK 1979-1980 OCV 20, 28 januari 1980, p. 746. 
733 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1992) Ouderen voor ouderen. Demografische 

ontwikkelingenontwikkelingen en beleid. Sdu: 's-Gravenhage, p. 23. 
744 Minderhedenbeleid 1998, TK 1997-1998, 25.601, nr. 2, p. 9-10. 
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nieuwkomers,, terwijl afnemende immigratie ook betere condities schept voor het 
integratiebeleid.. Immers, de instroom van allochtonen op de arbeidsmarkt vermindert en 
dee druk op het onderwijs en de huisvestingsmarkt neemt af. '75 

Tott voor kort beperkte de politieke discussie over bevolkingsvraagstukken zich tot 
dee extreem-rechtse partijen zoals CD, CP '86 en de Nederlandse Volksunie, met kreten 
alss 'vol is vol'. In 1995 werd dit monopolie doorbroken met de oprichting van de 
zogenaamdee Club van Tien Miljoen te Valkenswaard door de oprichter Gerbrands. Deze 
groepp van 'bezorgde intellectuelen' zou niet zozeer een kwaad woord willen uiten over 
immigratiee en het vluchtelingenbeleid, maar stelt dat het westen zich harder in zou 
moetenn spannen om geboortebeperking in de landen van herkomst te bevorderen. 
Nederlandd zou daarnaast uit zijn voegen barsten door vergrijzing en immigratie.76 

Opp 3 juni 2000 vroeg D66-kamerlid Dittrich zich in een interview af of de politiek 
zichh wel moet neerleggen bij de groei van de bevolking: 'moeten we passief toezien hoe 
dee bevolking tot 20 miljoen groeit? Nederland is al één van de dichtsbevolkte landen in de 
wereld'.. Hij heeft gepleit voor een zogenaamde actieve bevolkingspolitiek door 
kinderbijslagg en allerlei fiscale regelingen voor ouders serieus tegen het licht te houden. 
Daarnaastt zou emigratie dienen te worden bevorderd. De woordvoerders van de partijen 
PvdA,, VVD en Groenlinks hebben de opvattingen van Dittrich afgewezen en maken zich 
geenn zorgen over de groei van de bevolking of wijzen zelfs op het probleem van de 
vergrijzing,, het tekort aan arbeidskrachten en de voorspelde dalende bevolkingsgroei in de 
toekomst.777 Laatstgenoemde beweringen worden bevestigd door de cijfers van het CBS. 
Ziee hiervoor paragraaf 2.8.1. 

Inn de Vreemdelingencirculaire 1994 wordt in verband met de toelating van buitenlandse 
werknemerss en zelfstandigen, macro-economische overwegingen gebruikt in normen als 
'niett concurrentie-verstorend' en 'gezonde marktconcurrentie'78, 'het arbeidsmarkt-
aspect'79,, 'werkgelegenheidssituatie', het 'wezenlijk Nederlands economisch belang'80 

enn het 'sociaal-economisch belang'81. 
Voorr zover het de toelating van buitenlandse werknemers betreft, kennen 

genoemdee belangen hun juridische basis in de Wet arbeid vreemdelingen. De doel-
stellingenn van de Wav betrof onder meer 'de verbetering van de allocatie op de arbeids-
markt'.822 In de jurisprudentie werd ook gesteld dat 'het beleid erop is gericht de bij de 
arbeidsbureauss ingeschreven ongeschoolde, langdurig werklozen, voor dergelijke functies 
inn aanmerking te brengen.'83 Een en ander is uitgewerkt in de (oude) Circulaire 
uitvoeringg Wabw en later in het (huidige) Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav en de 
CBA-regelingg Wav.84 In de oude circulaire werd gesproken van een te beogen 
'geordendee arbeidsinschakeling van vreemdelingen'. In het Delegatie- en 

755 Minderhedenbeleid 1996, TK 1995-1996, 24.401, nr. 2, p. 6. 
766 'Stichting: Tien miljoen Nederlanders is genoeg, Algemeen Dagblad 11 april 1997. 
777 Zonneveld, M. (2000) 'Dittrich: Nederland wordt te vol', Het Parool 3 juni 2000. 
788 Vc. 1994, B12/3. 
799 Vc. 1994, BI 1/2.2. 
800 Vc. 1994, B12/3, onder c. 
811 Vc. 1994, B12/1. 
822 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 4. 
833 ARRvS 5 augustus 1992, nr. RO2.91.071O, GVnr. D 1-23. 
844 Zieresp. Stcrt. 1991/129; Stcrt. 1995/168; Stcrt. 1995/168. 
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uitvoeringsbesluitt werd dit vervangen voor het systeem van 'prioriteitgenietend aanbod'. 
Dee noodzaak tot wetgeving als de Nederlandse Wet arbeid vreemdelingen is 

verwoordd in de Resolutie van de Raad van de EG inzake beperking van de toelating van 
niet-EG-onderdanenn tot de lidstaten met het oog op tewerkstelling. De Raad wees daarbij 
opp 'economische en sociale redenen en in het bijzonder de hoge werkloosheidspercentages 
inn alle Lid-Staten'85, of, in de woorden van het Hof in de zaak 'Rush Portuguesa', 'de 
mogelijkee verstoring van de arbeidsmarkt van het gastland'.86 

Inn het Voorstel tot regeling van de positie van derde landers wordt verder 
verklaardd dat 'de voorwaarden inzake het verblijf van onderdanen van derde landen op het 
grondgebiedd van de lidstaten, met inbegrip van gezinshereniging en toegang tot de 
arbeidsmarktt [...], aangelegenheden van gemeenschappelijk belang zijn die onder de bij 
titell  VI van dit Verdrag ingestelde samenwerking vallen'.87 In de vierde overweging van 
hett EG-verdrag is vastgelegd dat deze regels 'zodanig moeten zijn dat naar behoren met 
dee belangen van alle lidstaten rekening wordt gehouden, met name de voorwaarden voor 
dee toelating met het oog op arbeid in loondienst en met het oog op de uitoefening van een 
economischee activiteit als zelfstandige'. Deze regels zouden onder andere 'het handelsver-
keerr met andere landen' als onderwerp hebben. 

Voorr zover het de toelating van zelfstandigen betreft heeft het Ministerie van 
Economischee Zaken sinds 1981 verschillende ambtsberichten uitgebracht ter advisering 
vann het Ministerie van Justitie. Deze brieven zijn uiteindelijk verwerkt in Vc. 1994. In 
hett 'Adviseringsbeleid ten aanzien van Chinees-Indonesische horecabedrijven' van 1987 
werdd gesproken over 'het wezenlijk Nederlands belang [...] dat bijvoorbeeld van 
economischee of structurele aard' kan zijn met de aanvraag van een zelfstandige.88 De 
vraagg is nu wat destijds onder 'structureel' werd verstaan, nu het naast 'economisch' werd 
genoemd.. Het bijvoeglijk naamwoord 'structureel' keerde echter niet terug in het 
Adviseringsbeleidd van het Ministerie van Economische Zaken ten aanzien van 
vreemdelingenn van 4 november 1992.89 Genoemde ambtsberichten zullen nog aan de 
ordee komen in hoofdstuk 8 en 9 aangaande zelfstandigen. 

All  met al kan worden geconcludeerd dat bevolkingspolitieke maatregelen veelal worden 
ontkend,, maar dat bij de rechtvaardiging van restrictief beleid evenwel vaak wordt 
verwezenn naar de '(over-)bevolkingssituatie in Nederland'. Daarentegen wordt de 
'beschermingg van de arbeidsmarkt' (het 'arbeidsmarktaspect') veel vaker genoemd en kent 
datt aspect wel een duidelijk politiek kader dat ik hiervoor reeds uitgebreid heb besproken 
inn het kader van de Wet arbeid vreemdelingen, en dat nog aan bod zal komen in 
hoofdstukk 6 en 7. 

4.3.66 Wezenlijk Nederlands belang in de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 

Inn hoofdstuk 2.9.2 heb ik aangegeven dat in artikel 13, sub b van de nieuwe 

Resolutiee van de Raad van 20 juni 1994, Buil. EU 6-1994, p. 127. 
EGG Hof van Justitie 27 maart 1990, zaak 113/89 ('Rush Portuguesa'), overweging 14-16. 
Voorstell  voor een akte van de Raad tot vaststelling van een overeenkomst betreffende de regels 
voorr de toelating van onderdanen van derde landen tot de lidstaten, Pb. C337/9; 7.11.97. 
Staatssecretariss van Economische Zaken, A.J. Evenhuis, 14 juli 1987, Stcrt. 1987/137. 
Ministerr van Economische Zaken, J.E. Andriessen, 4 november 1992, nr. 
DMO/DCM/AM92081647,, Stcrt. 1992/248 (22 december 1992). 
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Vreemdelingenwett 2000 een bepaling wordt opgenomen waarin staat dat slechts een 
aanvraagg tot het verlenen van een verblijfsvergunning wordt ingewilligd indien met de 
aanwezigheidd van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is gediend. Na meer 
dann vijfendertig jaar is daarmee het algemeen belang van artikel 11, vijfde lid Vw 1965 
vervangenn door een norm die reeds meer dan zesentwintig jaar in het beleid werd 
gebezigd.. In het beleid verandert hierdoor mijns inziens niet veel. De wettelijke vage 
normm wezenlijk Nederlands belang is immers in nadere criteria uitgewerkt, die vooralsnog 
ongewijzigdd blijven. 

4.44 Een nadere invullin g noodzakelijk? 

Dee vraag naar de aanvaardbaarheid van het gebruik van vage normen door de wetgever is 
reedss lange tijd een punt van (politieke) discussie. Tijdens de Openbare 
Commissievergaderingg in 1980 stelde Kappeyne van de Coppello bijvoorbeeld: 'Het 
criteriumm wezenlijk Nederlands belang is ondanks enkele aardige sprekende voorbeelden 
zoo vaag en van zo incidentele situaties afhankelijk dat men hiermee alle kanten op kan, 
zodatt het als criterium nauwelijks deugt'. Het is daarmee 'een soort van passe-partout 
[...]]  voor de Regering en niet een criterium'90, en verder: 

[...]]  dat het criterium 'wezenlijk Nederlands belang' zo ruim is, dat men er iedere 
keerr iets anders onder kan verstaan, dat er dus nauwelijks van een gelijke 
behandelingg in een reeks van jaren sprake is en dat alle mogelijke incidentele 
gevallen,, afhankelijk van de politieke inzichten op dat moment, aan het criterium 
'wezenlijkk Nederlands belang' kunnen voldoen. Of het een schaker is uit Rusland 
off  iemand anders die zich hier plotseling meldt, hij krijgt een arbeidsvergunning 
omdatt het plotseling een wezenlijk Nederlands belang is. Hierbij tellen allerlei 
politiekee factoren mee, dan men op het eerste gezicht bij een wat strikter 
toepassingg van criteria zou kunnen veronderstellen.91 

Dee Staatssecretaris van Justitie antwoordde dat de beleidsnorm wezenlijk Nederlands 
belangg 'vrij goed hanteerbaar [blijkt ] te zijn' omdat 'adviezen worden ingewonnen en deze 
departementenn de aanvragen steeds weer toetsen aan hun eigen criteria om te bezien of 
Nederlandd een wezenlijk belang heeft bij het verblijf in Nederland van een vreemdeling'. 
En: : 

Mij nn ervaring is dat men de aanvragen vrij nauwkeurig aan dit criterium toetst. Er 
iss ook nogal wat jurisprudentie en daardoor werkt het gelijkheidsbeginsel zeer 
duidelijk.. Wij lopen nauwelijks vast op de problemen die mevrouw Kappeyne van 
dee Coppello ziet.92 

Bijj  de herziening van de Vreemdelingenwetgeving in 1985 schreef de regering in de 
Notitiee herziening Vreemdelingenwet: 

TKK 1979-1980, OCV 20, 28 januari 1980, p. 756 en 787. 
TKK 1979-1980, OCV 20, 28 januari 1980, p. 792. 
TKK 1979-1980, OCV 20, 28 januari 1980, p. 792. 
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InIn de eerste plaats zullen ook in de toekomst elementen als 'Nederlands belang' 
[...]]  een rol blijven spelen bij de toelating van bepaalde categorieën 
vreemdelingen;; elementen die een nadere beleidsappreciatie vereisen van de 
omstandighedenn van een concreet geval. Toelating van een bepaalde hoogleraar of 
vann een groep gespecialiseerde werknemers op grond van een 'Nederlands belang' 
impliceertt niet dat de toelating van iedere hoogleraar of werknemer een 
Nederlandss belang vormt. 

Ookk bij de behandeling van de Nieuwe Vreemdelingenwet 2000 werd door Vermolen van 
Vluchtelingenwerkk kritiek geleverd op het gebruik van 'algemeen belang'. De norm zou 
dee 'rekbaarheid van kauwgum' hebben.93 Dit laatste zou natuurlijk bezwaarlijk kunnen 
zijnn vanuit rechtsstatelijk gezichtspunt. De vraag is echter of dit ook feitelijk zo is. 

All  het 'overheidsoptreden waardoor de rechten en vrijheden van burgers worden 
beperktt moet berusten op een algemeen werkend besluit van een orgaan dat op een 
democratischee legitimatie kan bogen'.94 Het overheidsoptreden dient daarmee te worden 
vastgelegdd in rechtsregels omdat ongeschreven recht in beginsel te veel ruimte zou 
openlatenn voor willekeurige machtsuitoefening.95 

Terr invulling van de norm wezenlijk Nederlands belang in de context van de Wav 
heeftt de regering expliciet aangegeven met welke immigranten in ieder geval geen 
wezenlijkk Nederlands belang is gediend. Volgens artikel 8, eerste lid, sub e Wav dient 
eenn tewerkstellingsvergunning bijvoorbeeld te worden geweigerd in geval van 
werkzaamhedenn die volgens AMvB niet in het Nederlands belang zijn dat zij door 
vreemdelingenn worden verricht. In artikel 3 van het Besluit ter uitvoering van de Wav96 

iss dit nader uitgewerkt. Het gaat hier om, zo gaf ik hierboven reeds aan, 'werkzaamheden 
geheell  of ten dele bestaande in het verrichten van seksuele handelingen met derden of 
voorr derden'. Op termijn zal artikel 3 komen te vervallen. Dit hangt samen met de wet 
diee strekt tot opheffing van het algemeen bordeelverbod. Zie hiervoor hoofdstuk 7.4.3. 
Ditt doet echter niets af aan de mogelijkheid van regering en parlement om invloed uit te 
oefenenn op de nadere invulling van het wezenlijk Nederlands belang. 

Impliciett heeft de wetgever in de Wav bovendien een uitleg gegeven aan de 
beleidsnormm wezenlijk Nederlands belang voor zover dit de toelating van buitenlandse 
werknemerss betreft. Het wezenlijk Nederlands belang wordt met toelating van de 
vreemdelingg immers niet gediend indien de vacature niet binnen bepaalde tijd kan worden 
vervuldd door prioriteitgenietend aanbod. Daarmee is de vraag naar het daadwerkelijk 
economischh belang van de vervulling van een vacature door een buitenlandse werknemer 
'vertaald'' in de vraag of een geprivilegieerde vreemdeling (met de nationaliteit van één 
derr landen van de EER of legaal in Nederland verblijvende vreemdeling) deze functie zou 
kunnenn vervullen. Deze geobjectiveerde 'vertaling' is een gevolg van de invoering van 
eenn wet in formele zin, de Wav, en kan derhalve als wil van de nationaal 
vertegenwoordigendee lichamen worden aangemerkt. 

Voorr zover de wetgevende macht zich niet met de invulling van het begrip 

933 Zie hiervoor hoofdstuk 2.7.2. 
944 Stout, H.D. (1994) De betekenissen van de wet. Theoretisch-kritische beschouwingen over het 

principeprincipe van wetmatigheid van bestuur, Tjeenk Willink: Zwolle, p. 23. 
955 Burkens, M.C. e.a. (1997) Beginselen van de democratische rechtsstaat, Tjeenk Willink : Zwolle 

(vierdee druk), p. 15. 
966 Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 1995/405. 
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wezenlijkk Nederlands belang bemoeit, vult het bestuur de norm in, onder controle van de 
rechter.. De rechter toetst het beleid in beginsel terughoudend. De vreemdelingenkamer 
vann de rechtbank Den Haag heeft de terughoudende jurisprudentie van zijn voorganger, 
namelijkk de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, opererend in 
vreemdelingenzakenn tot 1 maart 1994, voortgezet bij toetsing aan het algemeen belang 
vann artikel 11, vijfde lid Vreemdelingenwet. Er blijkt dat de rechter gericht is op de 
vraagg of de beschikking deugdelijk is gemotiveerd, of dat op juiste wijze advies is 
ingewonnen,, partijen afdoende zijn gehoord, etcetera. Hij controleert of de beginselen van 
behoorlijkk bestuur niet zijn geschonden en blijf t uit de buurt van een inhoudelijke 
uitspraakk over de vraag of de vreemdeling nu wel degelijk een wezenlijk Nederland 
belangg dient. Ik geef enkele voorbeelden. 

Opp 30 oktober 1997 werd uitspraak gedaan in een zaak betreffende vreemdelingen 
mett de Russische nationaliteit die om een vergunning tot verblijf hadden verzocht om 
arbeidd te verrichten als zelfstandige. Na een afwijzende beslissing volgde administratief 
beroepp dat eveneens eindigde met een afwijzing. De vreemdelingen gingen in beroep bij 
dee rechter. De president van de rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, 
overwoogg dat de adviezen van de Minister van Economische Zaken en daarmee ook de 
beschikkingenn in deze zaak onvolledig en ondeugdelijk waren gemotiveerd. Het was de 
presidentt niet duidelijk op grond van welke concrete informatie was beoordeeld of er 
sprakee was van innovatieve waarde of van een wezenlijk Nederlands economisch belang. 
Hierdoorr was in strijd gehandeld met artikel 3:2 Awb doordat het bestuursorgaan bij de 
voorbereidingg van het besluit niet de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te 
wegenn belangen had vergaard. Het besluit ontbeerde volgens de rechter daardoor eveneens 
eenn deugdelijke motivering. Tenslotte concludeerde de rechter nog eens dat in dit geval in 
strijdd was gehandeld met het beginsel van hoor- en wederhoor ex artikel 4:7 Awb. De 
verzoekerss hadden slechts schriftelijk kunnen reageren op de hun betreffende adviezen en 
tott een hoorzitting was het niet gekomen.97 Wegens de schending van algemene 
(formele)) rechtsbeginselen, was integrale toetsing door de rechter simpelweg overbodig. 

Inn het voorgaande hoofdstuk gaf ik aan dat het Ministerie van Justitie in vrijwel 
allee gevallen advies inwint bij verschillende ministeries. Deze ambtsberichten dienen 
eveneenss deugdelijk te zijn gemotiveerd. De president van de vreemdelingenkamer te 
Amsterdam,, besliste met betrekking tot de aanvraag van een Braziliaanse 
danser/choreograaff  dat de afweging van zijn 'wezenlijk cultureel belang' onjuist was 
geschiedd omdat de beschikking slechts was gemotiveerd met ongedateerde, niet 
ondertekendee adviezen van OCW, waarin het beleid, zoals neergelegd in de brief van de 
Ministerr van (het voormalig) WVC van 15 mei 1992 over het beleid toelating van 
buitenlandsee kunstenaars (artiesten), niet was afgewogen. Daarnaast was slechts gebruik 
gemaaktt van adviezen van OCW, en waren de toenmalige Raad voor de Kunst of andere 
deskundigenn niet geraadpleegd. Het Ministerie van Justitie was van dit beleid niet op de 
hoogte,, de adviezen waren niet in overeenstemming met dit beleid en de status van de 
OCW-adviezenn waren onduidelijk. Ondertekening en datering ontbraken in dit geval en 
ditt alles rechtvaardigde de conclusie dat het besluit niet goed was voorbereid.98 Ook hier 
kwamm de rechter niet toe aan de vraag of met de aanwezigheid van genoemde 

Rb.. 's-Gravenhage, zp. 's-Hertogenbosch 30 oktober 1997, RV 1997/74, met noot van T. Badoux. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage, zp. Amsterdam 14 maart 1996, Forum-juridische zaken 96-092-ob-
FORUM. . 
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vreemdelingg een wezenlijk Nederlands belang was gemoeid. 
Inn een andere zaak oordeelde de president van de rechtbank te 's-Gravenhage dat 

hett bestuur bronnen had geraadpleegd die niet als objectief te beoordelen waren. De 
rechterr stelde dat bij de voorbereiding van een beslissing niet uitsluitend subjectieve 
bronnenn dienen te worden geraadpleegd. Het bestuur had immers, bij de vraag of een 
tewerkstellingsvergunningg moest worden verleend aan elf werknemers met Hongaarse 
nationaliteit,, gebruik gemaakt van informatie van de SNS (Samenwerkende Nederlandse 
Staalbouw).. Het SNS had ernstig bezwaar geuit tegen de verlening van de 
tewerkstellingsvergunningg aan buitenlandse werknemers nu het werk ook met 
prioriteitgenietendd aanbod had kunnen worden verricht. Verzoeksters stelden dat de SNS 
belanghebbendee is en dus niet in staat is het bestuursorgaan objectief in te lichten. De 
rechterr concludeerde dan ook dat aan de bestreden beslissing een zorgvuldigheidsgebrek 
kleefde." " 

Dee onderzoeksplicht gaat verder dan slechts het inwinnen van adviezen bij 
ministeriess en andere deskundig te achten organisaties. In de zaak van 19 december 1997 
wass volgens de rechter sprake van schending van het motiveringsbeginsel doordat het 
bestuurr geen kennis had genomen van de memorie van toelichting met betrekking tot een 
wetsontwerpp dat relevant was voor de vraag of sprake was van voldoende 
prioriteitgenietendd aanbod. Het ging om een vreemdeling met de Indonesische nationaliteit 
diee een aanvraag had ingediend voor de verlening van een vergunning tot verblijf met als 
doell  het verrichten van arbeid als zelfstandige in de prostitutie. Deze vergunning werd 
niett verleend en het bezwaar hiertegen werd ongegrond verklaard. Eiseres kwam bij de 
vreemdelingenkamerr van de rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats te Haarlem, in beroep 
enn stelde dat 'met verrichten van de werkzaamheden (op de wijze zoals dat op de 
Achterdamm gestalte heeft gekregen) een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend, 
aangezienn er bij een grote groep Nederlanders behoefte aan die diensten bestaat'. Het 
bestuurr ontkende dit wezenlijk Nederlands belang van diegenen die in de prostitutie 
werkzaamm zijn. De rechter stelde dat in het advies niet goed was uitgelegd waarom 
prostitutiee geen wezenlijk Nederlands belang zou dienen en wees daarbij naar de memorie 
vann toelichting met betrekking tot het wetsvoorstel omtrent de afschaffing van het 
bordeelverbod.1000 Hierin wordt gesteld dat het inschakelen van werklozen 
(prioriteitgenietendd aanbod) in de prostitutiebranche niet mogelijk is.10i De rechter vond 
datt het bestuur zijn beslissing ondeugdelijk had gemotiveerd door geen kennis te nemen 
vann de desbetreffende memorie van toelichting. Zie hiervoor ook paragraaf 7.4.3. 

Dee rechter zal vaak in staat zijn om op formele gronden een beschikking af te keuren. De 
constateringg van een ondeugdelijke motivering, schending van het beginsel van hoor- en 
wederhoor,wederhoor, een ondeugdelijke voorbereiding, etcetera zijn daarom mijns inziens afdoende 
omm een afwijzende beslissing te kunnen vernietigen en te kunnen terugwijzen met 
inachtnemingg van de rechterlijke uitspraak zonder expliciet te hoeven bepalen of met de 
vreemdelingg een wezenlijk Nederlands belang is gemoeid. Ik concludeer hier dan ook dat 
hett gebruik van de vage norm 'algemeen belang' niet tot andere problemen leidt dan in 
anderee rechtsgebieden het geval is. 

999 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage 12 april 1996, RV 1996/75, met noot van T. Badoux. 
1000 MvT, TK 1996-1997, 25.437, nr. 3, wetsvoorstel wijziging Wetboek van Strafrecht, enige andere 

wetboekenn en enige wetten. 
1011 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 19 december 1997, TV 1998/25. 
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4.55 Tot slot 

Begrippenn als het algemeen belang zijn veel voorkomende gemeenplaatsen in 
verschillendee onderdelen van het recht en in sociaal-wetenschappelijke disciplines. Het 
heeftt mijns inziens weinig zin om 'de' betekenis ervan te achterhalen (zie ook 
Holterman).. In dit hoofdstuk heb ik mij beperkt tot het algemeen belang van artikel 11, 
vijfdee lid Vw en het wezenlijk Nederlands belang als beleidsvertaling van genoemd 
algemeenn belang. Door erkenning van het feit dat het algemeen belang niet a-priori kan 
wordenn vastgesteld, maar de resultante is van conflicterende belangen van bijvoorbeeld de 
vreemdeling,, Nederlandse werknemers en bedrijven (zie bijvoorbeeld Spijkerboer en Van 
Walsum),, wordt duidelijk dat 'het' algemeen belang niet kan bestaan (zie Groenendijk). 
Voorr 'de' betekenis van dit algemeen belang is het derhalve noodzakelijk te achterhalen 
wiee deze belanghebbenden zijn en wat de redenen zijn om slechts vreemdelingen toe te 
latenn die zo'n nationaal belang dienen. 

Terr beantwoording van deze laatste vraag, is een studie gemaakt van de 
Vreemdelingencirculairess van 1966, 1982 en 1994. Uit deze circulaires blijkt dat om 
bevolkingspolitieke-- en economische doeleinden een restrictief toelatingsbeleid wordt 
gevoerd,, dat wil zeggen dat Nederland de iure niet als een immigratieland wordt 
beschouwd.. Slechts op grond van drie argumenten wordt hier een uitzondering op 
gemaakt.. Een van die drie uitzonderingsposities is het bestaan van een wezenlijk 
Nederlandss belang. Het kan hier gaan om volksgezondheidsbelangen, culturele belangen, 
sportbelangen,, economische belangen, etcetera. 

Inn hoofdstuk 10 worden de argumenten die conform het toelatingsbeleid pleiten 
voorr een restrictief toelatingsbeleid in een schema samengevat. Hetzelfde gebeurt ten 
aanzienn van de verschillende belanghebbenden inzake toetsing aan het algemeen belang ex 
artikell  11, vijfde lid Vw en de argumenten voor het bestaan van een uitzondering op dit 
restrictievee toelatingsbeleid in het kader van genoemd wezenlijk Nederlands belang. 

Dee beleidsnorm wezenlijk Nederlands belang is een vage norm die een zekere 
matee van rechtsonzekerheid met zich mee kan brengen. De rechter heeft het probleem 
omtrentt de nadere uitleg van dit wezenlijk Nederlands belang evenwel niet naar zich toe 
getrokken.. Dit is echter niet noodzakelijk gebleken nu de rechter in de meeste gevallen 
kann volstaan met een overwegend formele toetsing, met name aan het 
motiveringsbeginsel. . 
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5.. TOEPASSELIJKHEID WAV DOOR ONDERSCHEID TUSSEN BUITENLANDS WERKNE-
MERR EN ZELFSTANDIGE 

5.11 Inleiding 

Hett doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Enerzijds wil ik aangeven dat voor de toepasse-
lijkheidd van de Wav een aantal begrippenparen een rol speelt en anderzijds dat het 
onderscheidd op grond van deze nationaalrechtelijke begrippenparen problemen oplevert 
mett betrekking tot de toepassing van een tweetal verdragen met eigen begrippen. 

Artikell  2, eerste lid Wav stelt dat het een werkgever is verboden een vreemdeling 
inn Nederland arbeid te laten verrichten zonder te beschikken over een tewerkstellingsver-
gunning.. De verbodsbepaling in deze wet richt zich dus tot de werkgever en niet tot de 
werknemer.werknemer. Sterker nog, de Wav spreekt niet van een werknemer, maar van een vreemde-
ling.ling. Het begrip werkgever vormt dus het belangrijkste en meest specifieke aanknopings-
puntt in de Wav. In artikel 1, onder b Wav wordt een definitie gegeven van het begrip 
werkgeverwerkgever die in paragraaf 5.2 zal worden besproken. Het begrip werkgever suggereert 
echterr onvermijdelijk een hieraan complementair begrip, namelijk het begrip werknemer. 
Ziee hiervoor paragraaf 5.2.1. Hiernaast impliceert het begrip werkgever eveneens de 
aanwezigheidd van een persoon die economische activiteiten verricht anders dan als 
zelfstandige.zelfstandige. Dit aan elkaar tegengestelde begrippenpaar zelfstandige versus werknemer 
komtt aan bod in paragraaf 5.2.2. 

Beidee begrippenparen (werknemer-werkgever en zelfstandige-werknemer) worden 
besprokenn in het licht van de toepassing van de Wav, en niet in privaatrechtelijk perspec-
tief.. De bewoordingen van Verboom geven kernachtig weer dat hier geen sprake is van 
eenn zuiver privaatrechtelijke terminologie: 'Daarmee heeft de Wav een heel eigen 
definitiee van werkgever, die sterk afwijkt van die in het burgerlijk recht en het fiscaal en 
sociaall  zekerheidsrecht.'1 

Hett gebruik van de nationaalrechtelijke begrippenparen kan bij de toepassing van 
verdragenn problemen opleveren omdat hierin eigen terminologie, dan wel criteria worden 
gebruiktt ten aanzien van begrippen als zelfstandige, werknemer of werkgever. Een 
mogelijkk probleem is dat een vreemdeling naar nationaal recht niet is te beschouwen als 
werknemerr (waardoor de Wav niet van toepassing is), maar naar de letter van het verdrag 
evenminn als zelfstandige is te beschouwen. Dit en soortgelijke problemen kunnen zich 
voordoenn ten aanzien van onderdanen van landen waarmee een Europa-overeenkomst is 
geslotenn (zie paragraaf 5.3). 

Inn paragraaf 5.4 beëindig ik dit hoofdstuk met een voorzichtige conclusie. Ik 
spreekk hier van een voorzichtige conclusie omdat in de rechtspraak nog geen uitsluitsel is 
gegevenn en evenmin spoedig is te verwachten. 

5.22 Toepasselijkheid Wav en nationale begrippen 

5.2.11 Onderscheid tussen werknemer en werkgever 

Inn de Vreemdelingencirculaire wordt in het algemeen onder een buitenlands werknemer 

11 Verboom, J.J. (1995) 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', MR 1995/8, p. 168. 
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verstaann 'een vreemdeling die in Nederland arbeid (in loondienst) verricht of wil (gaan) 
verrichten.22 Een zuiver formeel en privaatrechtelijk definitie van 'werkgever' leidde in de 
Wabw-praktijkk tot situaties waarin rechtsverhoudingen die materieel de kenmerken van 
eenn arbeidsovereenkomst droegen, formeel werden gekwalificeerd als andere rechtsfigu-
ren.. In de Wabw werd immers gesproken van 'degene jegens wie een ander zich bij een 
arbeidsovereenkomstt tot het verrichten van arbeid verbindt' (art. 1 aanhef, onder b, sub 1 
Wabw).. Tal van rechtsfiguren hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld: de overeen-
komstt tot het (onder-) aannemen van werk, de koopovereenkomst3, mede-eigendom, de 
stage-- of practicantovereenkomst, adviseurschap4 of activiteiten als zelfstandige5. In het 
laatstee geval moet men denken aan bijvoorbeeld het 'eenmansbedrijfje' met slechts één 
vastee klant of het 'bedrijf' met een twintigtal 'zelfstandigen' die in de landbouw produk-
tiewerkk deden6, etcetera. In de Wav is daarom voor een ruimer begrip van werkgever 
gekozenn omdat 'in de praktijk steeds naar wegen werd gezocht om via sluipwegen en 
ingewikkeldee constructies' de verplichtingen van de Wav te ontgaan.7 Het begrip 
werkgeverr is in artikel 1 sub b Wav vervangen door een materieel begrip, namelijk als 
'1°.. degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat 
verrichten;; 2°. de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke 
dienstenn laat verrichten'. De regering gaf hiermee aan dat 'degene voor wie de feitelijke 
arbeidd wordt verricht [...] zorg [dient] te dragen voor de aanwezigheid van een vergun-
ning'.88 Dus in een koper, mede-eigenaar, opdrachtgever, aannemer of onderaannemer 
zouu feitelijk een werkgever ex artikel 1 sub b kunnen worden herkend. 

Inn het geval dat een vreemdeling in een openbaar ambt tewerk wordt gesteld, is 
dee Wav van toepassing. In de oude Wabw gold een vrijstelling ten aanzien van openbare 
ambten.. De regering bracht deze wijziging aan ten opzichte van de Wabw mede in 
verbandd met de intrekking van de Wet benoembaarheid vreemdelingen in overheidsdienst 
enn de 'tendens tot normalisering van de arbeidsverhoudingen van ambtenaren'.9 

Vc.. 1994 BI 1/1. 
Vann Wallenburg van de Arbeidsinspectie geeft hiervan een voorbeeld: 'Een in Nederland gevestigd 
boeren-- of tuindersbedrij f verkoopt de nog niet geoogste gewassen aan een Poolse firma. Deze 
Poolsee firma stuurt Poolse arbeidskrachten naar Nederland om de gewassen te oogsten. De Poolse 
arbeidskrachtenn verblijven en werken in Nederland zonder enige vergunning en worden meestal 
gehuisvestt op het bedrijfsterrein van de Nederlandse boer/tuinder. Er wordt toezicht op de arbeid 
gehoudenn door een Poolse voorman, door de eigenaar of door een van de medewerkers van het 
Nederlandsee bedrijf. De Poolse firma levert de gewassen aan op de plaatselijke veiling in 
Nederland.. De opbrengst van de oogst minus de arbeidskosten komt uiteindelijk weer bij de 
Nederlandsee eigenaar terecht. In: Wallenburg, M. van (1997) Marktverkenning illegale tewerkstel-
ling,ling, p. 16. 
Vann Heijningen en Oegema van Arbeidsinspectie geven hiervan een voorbeeld: Een Nederlandse 
ondernemingg (bijvoorbeeld een bedrijf in de tuinbouw) sluit met een buitenlandse onderneming een 
overeenkomstt tot het verrichten van diensten en/of het beschikbaar stellen van faciliteiten, het geeft 
adviess en verhuurt eventueel eigen personeel. Het buitenlandse bedrijf gaat hiermee aan de slag om 
bijvoorbeeldd een oogst te verwerken en bedingt veelal aan het Nederlandse bedrijf het recht om de 
oogstt terug te kopen. 
Ziee ook hoofdstuk 8 en 9. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch 30 oktober 1997, JVB 1998/2 en RV 1997/74, m.n.v. T. 
Badoux. . 
MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 4. 
MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 14. 
MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 4. 
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Dee in de Wav opgenomen tewerkstellingsvergunningseis bestaat ook voor diegenen 
diee slechts een part-time aanstelling hebben, voor stagiaires en practicanten10, uitzend-
krachten111 en in beginsel ook voor gedetacheerden. Kuijer en Steenbergen gaan er van 
uitt dat ook vrijwilligerswerk en werk in banenpools en het Jeugdwerkgarantieplan (JWG-
plan)) daaronder vallen.12 Het verrichten van 'huishoudelijke of persoonlijke diensten' 
zouu niet onder de Wav vallen voor zover het gaat om een 'enkele persoonlijke dienst'. 
Alss het echter gaat om 'werkzaamheden in huis en huishouding die door een vreemdeling 
wordenn verricht en die een verdringend effect hebben op de arbeidsmarkt', zoals 'de 
tewerkstellingg van huishoudelijke hulp of kinderoppas' of als 'klusjesman [...] om het huis 
grondigg te verbouwen' zou echter weer wel een vergunningsplicht bestaan.13 

Auu pairs worden in principe niet als werknemer beschouwd. Indien het gastgezin 
dee au pair-werkzaamheden laat verrichten waarvoor ingevolge de Wav een tewerkstel-
lingsvergunningg verplicht is, is het gastgezin strafbaar.14 Het is echter wel zo dat met het 
culturelee karakter van het verblijf als au pair niet in strijd is dat in ruil voor de door het 
gastgezinn verleende faciliteiten licht huishoudelijk werk wordt verricht.15 Ik kom daar in 
paragraaff  7.3.6.3 nog op terug. 

5.2.22 Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige 

Onderr zelfstandige wordt in de Vreemdelingencirculaire 1994 verstaan de vreemdeling die 
eenn 'zelfstandig beroep of bedrijf in Nederland' wil uitoefenen en dus niet als werknemer 
'werkzaamhedenn in loondienst' gaat uitoefenen.16 Het kan in de eerste plaats gaan om 
eenn bedrijf zoals een slagerij, detailhandel of een restaurant. In de tweede plaats kan het 
gaann om werkzaamheden als het uitoefenen van een bepaald beroep zoals arts, apotheker, 
fysiotherapeut,, beeldend kunstenaar of sportleraar.17 'Zelfstandige' kan dus ook in de zin 
vann 'zelfstandig ondernemer' worden beschouwd. Hierboven gaf ik reeds aan dat bij de 
beoordelingg van de vraag of een vreemdeling als (buitenlands) werknemer beschouwd kan 
wordenn een materieel (of feitelijk) criterium wordt gehanteerd. Hetzelfde geldt volgens 
hett Ministerie van Justitie voor de vraag of sprake is van een zelfstandige in materiële 
zin,, oftewel dat met betrekking tot de zelfstandige niet slechts gesproken kan worden van 
eenn 'schijnconstructie ter verbloeming van loondienstactiviteiten'.18 In artikel 1 is 
bepaaldd wanneer hier sprake van is: 

Voorr de toepassing van het bij of krachtens de Wet arbeid buitenlandse werkne-

100 Vc. 1994 BI 1/5.4. Zie voor de bespreking van stagiaires en practicanten ook paragraaf 7.3.6.1 en 
7.3.6.2. . 

""  In de jurisprudentie is bepaald dat een uitzendkracht niet hoeft te beschikken over 'een arbeidsover-
eenkomstt voor de duur van ene jaar', maar dat volgens de Vc. 1994 'slechts de eis [wordt] gesteld 
datt er inkomen uit arbeid in loondienst voor nog tenminste een jaar' moet zijn. Dit is aangetoond 
alss de werknemer een garantieverklaring van het uitzendbureau heeft ter ondersteuning van deze 
stelling.. Zie: Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 december 1998, JV 1999/100. 

122 Kuijer, A. & J.D.M. Steenbergen (1999) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 415. 
133 Verboom, J.J. (1995) 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', MR 1995/8, p. 169. 
144 Vc. 1994B13/2.2.1. 
155 Vc. 1994 B13/2.1. 
166 Vc. 1994B12/1. 
177 Vc. 1994B12/1. 
188 Zie de zgn. Gelijkstellings-AMvB, Stb. 1992/478. 
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merss (Stb. 1978, 737) bepaalde wordt met een arbeidsovereenkomst gelijkgesteld 
eenn overeenkomst, waarbij een natuurlijk persoon zich verbindt tegen beloning 
persoonlijkk enkele diensten te verrichten dan wel een bepaald werk tot stand te 
brengen,, en die betrekking heeft op arbeid die gewoonlijk in loondienst wordt 
verricht. . 

InIn de nota van toelichting met betrekking tot het besluit tot gelijkstelling in het kader van 
dee Wabw werd een criterium verschaft voor de vraag wanneer arbeid als werknemer of 
alss zelfstandige beschouwd dient te worden: 

Voorr de beoordeling van de vraag of de arbeid gewoonlijk in loondienst wordt 
verrichtt is het landelijk gebruik in beginsel de maatstaf. Indien de arbeid landelijk 
gezienn min of meer in gelijke mate door zowel zelfstandigen als in loondienst 
wordtt verricht, kan de verhouding tussen deze twee binnen de onderneming een 
indicatiee vormen. Als blijkt dat in het bedrijf gelijke of vergelijkbare arbeid in 
overwegendee mate door werknemers in loondienst wordt verricht of de werkgever 
inn een voorgaande periode een tewerkstellingsvergunning voor de betreffende 
arbeidd heeft aangevraagd, kan daaruit worden afgeleid dat het gaat om arbeid die 
gewoonlijkk in loondienst wordt verricht. 

Inn een brief van het Ministerie van Economische Zaken aan het Ministerie van Justitie19, 
wordtt gesteld dat 'geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap in materiële zin 
wanneerr de vreemdeling feitelijk als werknemer fungeert of gaat fungeren en niet meer 
dann zijn arbeid inbrengt'. Evenmin zou daarvan sprake zijn indien (a) de 'vreemdeling ten 
behoevee van de onderneming alleen kapitaal inbrengt dat in het bedrijf wordt geïnves-
teerd.',, of (b) 'de vreemdeling niet duidelijk als ondernemer - zowel bestuurlijk als 
financieell  - betrokken is bij exploitatie van het bedrijf'. Daarbij zou inschrijving in het 
handelsregisterr hier te lande als firmant of vennoot en/of het beschikken over een BTW-
nummerr onvoldoende bewijs voor zelfstandig ondernemerschap in materiële zin vormen. 

Mett betrekking tot de vraag wanneer er nu wel sprake is van een zelfstandig 
ondernemerr in materiële zin, zijn in de hierboven genoemde brief een aantal cumulatieve 
enn noodzakelijke voorwaarden opgesomd: 

(1)) De verantwoordelijkheid voor het oprichten en het in stand houden van de 
onderneming.. Het voldoen aan alle formele vereisten voor de bedrijfsuitoefening 
zoalss de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het 
verkrijgenn van de eventueel benodigde vergunningen (bijvoorbeeld op grond van 
dee Vestigingswet bedrijven 1954, Drank- en Horecawet)20; het zijn van onderne-

Ziee bijlage van de brief van het Ministerie van Economische Zaken van dr. N. van Hulst, directeur 
Marktwerkingg aan het Ministerie van Justitie, t.a.v. L. Elting, 30 september 1998, kenmerk 
ES/MW/AA 9805168.b36. 
Pietersee heeft aan de hand van scriptieonderzoek aangegeven dat per 1 januari 1996 sterk 
vereenvoudigdee vestigingseisen bestaan, die zijn neergelegd in de nieuwe Vestigingswet. Deze wet 
vervingg de Vestigingswet Bedrijven 1954, de Vestigingswet Detailhandel, de Drank- en Horecawet 
enn tal van AMvB's. De buitenlandse ondernemers die zich na 1 juli 1994 hebben gevestigd, moeten 
dann ook aan de nieuwe eisen van de Vestigingswet voldoen. De buitenlandse ondernemers die zich 
voorr genoemde datum in Nederland hebben gevestigd, zouden ook na 1 januari 1996 van hun oude 
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merr conform de Wet omzetbelasting, tenzij het een voor de omzetbelasting 
uitgeslotenn sector betreft; het voeren van een zodanige administratie dat ingevolge 
dee Algemene wet inzake rijksbelastingen op zodanige wijze een administratie 
wordtt gevoerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen alsmede de voor de 
heffingg van belasting overigens van belang zijnde gegevens duidelijk blijken; 

(2)) Het handelen met winstoogmerk, op eigen initiatief en onder eigen (handels-)naam, 
zonderr ondergeschiktheid, toezicht of controle van en op de wijze van werken; het 
vaststellenn van de prijzen naar eigen inzicht, tenzij voor de desbetreffende sector 
eenn speciaal regime van toepassing is; 

(3)) Het lopen van risico en het beschikken over de mogelijkheid om (tijdelijke) 
verliezenn te ondervangen door de beschikking over financieel weerstandsvermogen, 
zoalss materiële goederen als geld en goederen of immateriële zaken als goodwill, 
afzetgebiedd of persoonlijke bekwaamheden; 

Daarnaastt gelden nog voorwaarden die volgens het Ministerie van Economische Zaken 
niett altijd, maar wel in de meeste gevallen relevant zijn. De aanvrager moet daarbij 
aantonenn in hoeverre deze criteria van toepassing zijn en zo nee, uitleggen waarom ze niet 
vann toepassing zijn: 

(4)) Het bijeen brengen van bedrijfskapitaal teneinde daarmee investeringen te doen 
gerichtt op de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in het zich verwer-
venn van bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen door koop of huur en het aantrekken 
vann personeel (Huur van bedrijfsruimte of bedrijfsmiddelen van één opdrachtgever 
iss geen kenmerk van zelfstandigheid, aangezien hierdoor juist afhankelijkheid 
wordtt gecreëerd). In de door de zelfstandige gevormde kapitaalsorganisatie kan 
sprakee zijn van (het opnemen van) bedrij fskredieten en het (toestaan van) afne-
merskredieten; ; 

(5)) Het inkomen van de zelfstandige is opgebouwd uit betalingen van velen voor 
geleverdee produkten of diensten en wordt - met name bij de beoefenaren van vrije 
beroepenn - veelal in belangrijke mate bepaald door specifieke persoonlijke 
deskundigheidd en/of eigenschappen; 

(6)) Het streven naar continuïteit van het bedrij fsgebeuren door de orderportefeuille 
gevuldd te houden. Hij zal de in zijn bedrijf vervaardigde goederen of door zijn 
bedrijff  verleende diensten aan meerdere afnemers aanbieden teneinde niet afhanke-
lij kk te zijn van slechts één of enkele afnemers. Ook zal hij bij het betrekken van de 
doorr hem benodigde goederen en grondstoffen - zo mogelijk - niet afhankelijk 
willenn zijn van slechts één of enkele leveranciers. De zelfstandige zal met het oog 
opp de continuïteit van zijn bedrijfsactiviteiten particuliere inkomensdervingsverze-
keringenn hebben afgesloten; 

(7)) Het overleggen van een ondernemingsplan dat zicht biedt op de continuïteit van de 
ondernemingg en dat de volgende elementen bevat: (a) persoonlijke gegevens; (b) 

vestigingsvergunningg gebruik kunnen blijven maken. Genoemde wet vestigt daarbij voor vier 
niveauss van (lees: soorten) bedrijven verschillende voorwaarden waaraan voldaan dient te worden 
voordatt de Kamer van Koophandel een vestigingsvergunning kan afgeven. Zie: Pieterse, J. (1996) 
BuitenlandersBuitenlanders in het landsbelang. Het toelatingsbeleid ten aanzien van vreemdelingen die een 
zelfstandigzelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen. Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht, Instituut voor 
Staats-- en Bestuursrecht, p. 16-17. 
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bedrijfsgegevens;; (c) juridische zaken; (d) een commercieel plan; (e) een manage-
mentt plan en (f) een financieel plan. 

Uitt het feit dat bovengenoemde criteria gedetailleerd zijn, blijkt wel hoe moeilijk het is 
omm het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige in essentie weer te geven. 
Onderr invloed van pogingen om arbeid als werknemer te presenteren als arbeid als 
zelfstandige,, is een vrij technische beschrijving van zelfstandigenarbeid ontstaan. In de 
rechtspraakk is nader uitgewerkt of deze criteria toelaatbaar zijn en welke gevolgen dit 
heeftt voor de toepasselijkheid van de Wav. Deze jurisprudentie is feitelijk en casuïstisch 
vann aard. Ik geef een voorbeeld. De rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te 
Haarlem,, heeft op 18 februari 200021 een uitspraak gedaan over de vraag of een prostitu-
eee met de Indonesische nationaliteit (een derde lander) een zelfstandige is. De feiten 
werdenn door de rechter als volgt vastgesteld: 

Eiseress is een van de vrouwen, afkomstig uit verschillende landen van buiten de 
EU,, die naar Nederland zijn gekomen of hier thans verblijven om als prostituee te 
werkenn teneinde te voorzien in de kosten van levensonderhoud van henzelf 
alsmedee van hun familieleden in het land van herkomst. Zij zijn als prostituee 
werkzaamm op de Achterdam te Alkmaar. Aldaar huren zij per dag(deel) een kamer 
vann de exploitant van een kamerverhuurbedrijf. De huurprijs bedraagt f 100,- tot f 
150,-,, afhankelijk van het type kamer. Een deel van dat bedrag is bestemd voor 
hett inhuren van "bodyguards", die zorg dragen voor rust op de Achterdam en voor 
dee veiligheid van de prostituees. Het aantal werkdagen per prostituee wisselt: 
sommigenn werken 18 dagen per maand, sommigen 20, anderen 22 of 26 dagen per 
maand.. Ook het aantal werkuren per dag kan verschillen. Zo heeft een van de 
vrouwenn verklaard minder te werken als zij zich niet lekker voelt. Bij anderen is 
ditt afhankelijk van het aantal ontvangen klanten. De prostituees hebben onderling 
prijsafsprakenn gemaakt voor de door hen te verrichten handelingen. De omzetten 
variërenn van f 3550,- tot f 6850,- per maand. Met het oog op gaande zijnde 
onderhandelingenn met de fiscus worden kasboekjes bijgehouden van de inkomsten 
enn uitgaven. De huur bedraagt ca. 40% van de omzet. Andere uitgaven zien op de 
aankoopp van voorbehoedmiddelen, gels, cosmetica, lingerie, massage-olie en 
hulpmiddelen. . 

Dee rechter oordeelde over de vermeende zelfstandigheid van prostituees: 

Uitt de hierboven genoemde feiten blijkt dat eiseres haar werkzaamheden als 
prostitueee uitoefent zonder enig toezicht, controle of aanwijzingen van de exploi-
tantt op de inhoud of omvang daarvan. Door zelf te beslissen hoeveel uren zij per 
dagg en hoeveel dagen zij per week werkt, bepaalt zij zelf de hoogte van haar 
inkomstenn en omzet. Bovendien is zij vrij om op elk gewenst moment naar elders 
tee vertrekken en kan zij naar believen terugkeren. Weliswaar heeft zij een af- en 
aanmeldingsverplichtingg bij de vereniging, maar niet in geschil is dat de vereni-
gingg niet als werkgever is aan te merken. De omstandigheid dat eiseres de 
kamer(s)) van de exploitant huurt en deze bodyguards in dienst heeft, die voor de 

211 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 18 februari 2000, JV 2000/69, m.n.v. B.K. Olivier. 
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veiligheidd van eiseres zorgen, brengt weliswaar een zekere afhankelijkheid van die 
exploitantt met zich mee, doch deze is naar het oordeel van de rechtbank niet 
wezenlijkk anders dan andere vormen van afhankelijkheid, inherent aan het optre-
denn als zelfstandige in het economische verkeer. Hieraan doet evenmin af, dat de 
exploitantt voor wat betreft de ter beschikkingstelling van bedrijfsruimte door 
kamerverhuurr een monopoliepositie op de Achterdam inneemt. 

Dee rechter vond dat de omstandigheid dat zij hoofdzakelijk haar arbeid inbracht (en dus 
niett kapitaal, know-how, produktiegoederen, bedrijfsplanning, financieel beheer, etcetera) 
geenn voldoende argument om te stellen dat zij niet als zelfstandige is aan te merken. Dit 
zouu immers eigen zijn aan de dienstverlening als prostituee. Zelfs het feit dat zij door de 
fiscuss (nog) niet als ondernemer werd beschouwd, deed daar niet aan af. 

Olivierr stelde in zijn noot onder de uitspraak in RV dat 'de rechtbank zich wel heel 
makkelijkk afmaakt van de vraag of hoofdstuk B12 Vc. (de toelating van zelfstandigen) wel 
vann toepassing is.' Hij toonde aan dat niet zomaar ervan mag worden uitgegaan dat op 
genoemdee werkzaamheden hoofdstuk Vc. 1994 B12 van toepassing is. Een prostituee die 
niett als zelfstandige is aan te merken, kan immers op grond van de Wav een tewerkstel-
lingsvergunningg worden geweigerd. Het feit dat het bordeelverbod met ingang van 1 
oktoberr 2000 wordt opgeheven, zou nog niet impliceren dat artikel 3 Uitvoeringsbesluit 
Wavv zou moeten worden geschrapt. Van belang is hierbij de afwijzing van de motie van 
Halsemaa (GroenLinks). In deze motie werd voorgesteld dat het ook voor niet-EU-
onderdanenn mogelijk zou moeten zijn om op basis van de Wav een tewerkstellingsvergun-
ningg voor arbeid in de prostitutie te verkrijgen.22 De Tweede Kamer was blijkbaar geen 
voorstanderr van het schrappen van artikel 3 Besluit Uitvoering Wav. 

Dee annotator stelt vast dat de rechtbank in deze uitspraak 'vrij innovatief bezig is 
geweest'.. En verder: 'Maar ik blijf van oordeel dat een rechter zich niet teveel als 
stuurderr van het beleid moet manifesteren, laat staan als maker van beleid. En daarvan is 
inn casu wel sprake.'23 

Naarr aanleiding van deze uitspraak heeft de betrokken vreemdeling opnieuw een 
beschikkingg aangevraagd bij het Ministerie van Justitie. Deze werd opnieuw geweigerd. 
Err werd overwogen dat geen bankafschriften, balans of winst- en verliesrekening is 
overhandigd,, terwijl zij haar werkzaamheden reeds geruime tijd verrichtte. Bij brief van 
311 maart 2000 is betrokkene verzocht 'om nadere inkomensgegevens, echter deze zijn tot 
opp heden niet verstrekt'. Mitsdien 'heeft betrokkene niet aangetoond over voldoende 
middelenn van bestaan te kunnen beschikken'.24 Opnieuw werd geconcludeerd dat verzoe-
kerr niet voldeed aan de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in Vc. 1994, B12 en 
werdd het vermeende wezenlijk Nederlands belang ontkend. 

Doorr een wetswijziging is aangekondigd dat artikel 3 van het Besluit Uitvoering 
Wavv op termijn zal verdwijnen.23 Dit hangt samen met de afschaffing van het algemeen 
bordeelverbod.266 In de nota van toelichting staat dat het verbod op afgifte van tewerk-
stellingsvergunningenn voor de in artikel 3 bedoelde werkzaamheden eerst kan komen te 
vervallenn 'nadat is vastgesteld dat op basis van het gemeentelijk prostitutiebeleid kan 

TKK 1998-1999, 25.437, nr. 12, Handelingen TK 2 februari 1999, p. 3180. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 18 februari 2000, JV 2000/69, m.n.v. B.K. Olivier. 
Beschikkingg IND, 18 mei 2000, nummer 9607-15-4072. 
Sïb.Sïb. 2000/464. 
Wett van 28 oktober 1999, Stb. 2000/464. 
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wordenn beoordeeld of bezwaren bestaan tegen de vestiging van (nieuwe) prostituees 
binnenn de gemeentegrenzen'. Het afschaffen van de vergunningsplicht voor prostituees zal 
bijj  Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip worden vastgesteld. Te zijner tijd zal in artikel 1, 
onderr j Besluit Uitvoering Wav worden bepaald dat de Wav niet van toepassing is op 
werkzaamhedenn die geheel of ten dele bestaan in het verrichten van seksuele handelingen 
mett derden of voor derden. De reden voor deze uitsluiting is volgens de nota van 
toelichtingg dat voor deze branche geen prioriteitgenietend aanbod kan worden geworven. 
Uitkeringsgerechtigdenn kunnen immers niet tot dit soort werkzaamheden worden aange-
spoord.. Artikel 3 wordt pas op termijn afgeschaft om de gemeenten de kans te geven een 
gemeentelijkk prostitutiebeleid te formuleren. 

5.33 Toepasselijkheid Wav in verband met werknemer c.q. zelfstandige in de Europa-
overeenkomsten n 

Overr de toepasselijkheid van de Europa-overeenkomsten met de Oost- en Midden-
Europesee landen zoals Polen (zie hoofdstuk 1.5 onder b) bestaat een uitgebreide jurispru-
dentie.. De Hoge Raad heeft zich op 22 februari 2000 gebogen over de vraag of de werk-
geverr die twee Poolse vreemdelingen arbeid liet verrichten zonder tewerkstellingsvergun-
ning,, terecht werd vervolgd. Het Hof van 's-Gravenhage oordeelde reeds dat hierover 
geenn prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG, zoals verzocht door de 
raadsmann van de werkgever, gesteld hoefden te worden. De Hoge Raad bevestigde het 
oordeell  van het Hof dat de associatie-overeenkomst met Polen 'niet belet dat ter zake van 
arbeidd in Nederland, verricht door personen met de Poolse nationaliteit, een tewerkstel-
lingsvergunningg mag worden verlangd als bedoeld in art. 2 Wav'.27 

Dee Nederlandse rechter heeft zich voorts moeten uitspreken over de vraag of een 
'bedrijff  van (voornamelijk vreemdelingen met de Poolse nationaliteit) werkzaam in de 
landbouw,, als zelfstandigen konden worden bestempeld of dat slechts sprake was van (een 
constructiee ter verbloeming van) loondienstactiviteiten.28 In een zaak met betrekking tot 
eenn maatschap naar Pools recht vroeg de rechter zich af of sprake was van arbeid in loon-
dienst: : 

Dee vraag die aan de orde is, is of werkzaamheden in de lelieteelt, met name bij de 
lelie-oogstt naar landelijk gebruik gewoonlijk in loondienst worden verricht, 
waarbijj  van belang is in hoeverre op het gebied van de lelieteelt dan wel anders-
zinss in de tuinbouw een verschuiving te constateren valt van het verrichten van 
arbeidd in loondienst naar het uitbesteden van werk aan loonbedrijven en samenwer-
kingsverbandenn van zelfstandigen. 

Dee 'usance' naar landelijk gebruik diende volgens de rechter het uitgangspunt te zijn voor 
dee beantwoording van de vraag of een constellatie van werkzaamheden als arbeid in 
loondienstt of als zelfstandige beschouwd dient te worden. In casu kwam de rechter tot de 
volgendee eindconclusie: 

Uitt de ingewonnen ambtsberichten kan worden geconcludeerd dat de arbeid tijdens 

HRR 22 februari 2000, NJ 2000/297. 
Ziee hiervoor de GelijkstelIings-AMvB, Stb. 1992/478. 
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dee lelie-oogst en verwerking in de maanden oktober, november en december 
gewoonlijkk in loondienst wordt verricht.29 

Inn een andere uitspraak heeft de rechter opnieuw een mogelijke schijnconstructie onder de 
loepp genomen. Het betrof hier opnieuw werkzaamheden in de lelieteelt. Maatschap U., 
bestaandee uit Poolse maten, zou volgens het Ministerie van Justitie werknemer zijn van 
werkgeverr D. (ook een maatschap). D. zou als werkgever van de Poolse vreemdelingen 
vergunningplichtigg zijn op grond van de Wav. D., die een Nederlands bedrijf voerde in 
hett kweken en verkopen van leliebollen, zou in maart 1995 het plantgoed van één van de 
doorr D. gekweekte bollen, de 'Stargazer'-lelie, hebben verkocht aan 'maatschap' U. 
Laatstgenoemdee zou op grond van de Europa-overeenkomsten bevoegd zijn om als 
zelfstandigee ondernemers hun eigen product, te weten de van maatschap D. gekochte 
'Stargazer'-lelies,, te verkopen op eigen naam. D. had echter een pandrecht bedongen op 
allee produkten van bedrijf U., hetgeen volgens het Ministerie van Justitie een aanwijzing 
vormdee voor een schijnconstructie. De rechter oordeelde: 

Datt [...] kan niet de conclusie rechtvaardigen dat de maten niet als economisch 
zelfstandigg ondernemer kunnen worden beschouwd. Zou dit wel het geval zijn, dan 
kann iedere ondernemer die zich in het kader van een kredietovereenkomst met een 
bankk of een andere financieringsinstelling verbindt tot het verstrekken van de 
bedongenn zekerheden, worden bestempeld als een economisch niet zelfstandige 
ondernemer. . 
[..] ] 
Hett lijk t erop dat verweerder zich teveel heeft georiënteerd op de wijze waarop de 
samenwerkingg D.-U. aanvankelijk gestalte had gekregen en daarbinnen op de 
tussenn D. en U. overeengekomen financieringsrelatie. [...] Waar het in deze 
contextt veeleer om gaat is of de financiering als geheel marktconform is te 
achten.30 0 

Dee beslissing kon daarom niet in stand blijven en het beroep werd dan ook gegrond 
geacht. . 

Inn een latere uitspraak van de rechtbank Haarlem is een vervolg gekomen op de kwestie 
mett betrekking tot de vraag wanneer sprake is van een buitenlands werknemer en wanneer 
vann een zelfstandige. Het ging om een vennootschap van Poolse bollenpellers die bij de 
rechterr beroep had ingesteld tegen de weigering om arbeid te kunnen verrichten als 
zelfstandigg ondernemer. Nadat de rechter had geconstateerd dat de beoordelingscriteria op 
ditt punt tekort schoten, oordeelde deze: 

Voorr het ontwikkelen van toepasbare criteria is allereerst vereist dat zo veel 
mogelijkk een gedegen en volledig inzicht wordt verworven omtrent de organisatie, 
dee bedrijfsvoering in al haar facetten en de feitelijke gang van zaken van en binnen 
dee vennootschap, met andere woorden het vaststellen van feiten. 
[...] ] 

299 Pres. Rb. 's-Gravenhage 31 mei 1994, GV31-2. 
300 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 6 februari 1998, JV 1998/51. 
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Nadatt het feitenonderzoek is afgerond, ligt het voor de hand dat verweerder op 
basiss van de feiten vervolgens een kwalificerend onderzoek zal instellen, waarbij 
dee feiten uit verschillende invalshoeken wordt bekeken, zoals bedrijfseconomisch -
waarbijj  bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het inschakelen van een externe 
accountantt inzake de jaarrekeningen - en belastingtechnisch ter beantwoording van 
dee vraag of de vennoten door de belastingdienst als zelfstandigen worden aange-
merkt.. Dit onderzoek zou in samenwerking met het Ministerie van Economische 
Zakenn [...] en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening [...] kunnen 
plaatsvinden.31 1 

Volgenss de rechter zou dit onderzoek dan moeten uitmonden in het vaststellen van 
formelee en materiële criteria zoals in de uitspraak van 21 november 1997 bedoeld is. 

InIn laatstgenoemde uitspraak ging het om een onderneming van Poolse landarbei-
derss (de zogenaamde Texpol-zaak) waarvan de zelfstandigheid werd ontkend en Justitie 
steldestelde dat hier sprake was van een schijnconstructie ter verbloeming van seizoensarbeid in 
loondienst.. De rechter oordeelde: 

Dee verschillende vormen waarin de vennootschap haar organisatie en haar 
contractenn heeft vormgegeven, lijken een voortschrijdende aanpassing te zijn aan 
doorr verweerder en het CBA geblokkeerde mogelijkheden van toegang tot de 
arbeidsmarkt.. De zeggenschap en de beloning van de vennoten, alsmede hun 
arbeidsdelingg en de aard van de arbeid lijken meer op een onderneming met 
werknemers,, dan een samenwerkingsverband van zelfstandigen.32 

Ietss verderop motiveerde de rechter zijn vermoeden dat sprake is van een soort van 
schijnconstructiee ter verbloeming van activiteiten in loondienst: 

Ditt roept het beeld op dat verzoekers tegelijk werknemer en werkgever van elkaar 
zijn,, en dat de vennoten op zichzelf beschouwd in grote meerderheid uitwisselbaar 
zijnn met anderen, zowel nieuwe vennoten als werknemers. De aard van het 
grotendeelss ongeschoolde werk versterkt deze indruk. Het bedrijf van de vennoot-
schapp kan wel beschouwd worden als een duurzame economische activiteit die op 
winstt gericht is, maar het aandeel daarin van de meeste vennoten niet: het niet 
geringee verloop in vennoten in weinig jaren wijst daarop. Voorts lijk t de, soms 
haastt symbiotische, samenwerking met de ondernemer, de indruk weg te nemen 
datt het gaat om een zelfstandig bedrijf. 

Dee rechter concludeerde op twee gronden dat geen sprake was van zelfstandige onderne-
mers.. In de eerste plaats zouden de werkzaamheden voor een afnemend deel uit 'handma-
tigee werkzaamheden voor derden' bestaan en in de tweede plaats zou het andere deel wat 
well  als zelfstandig ondernemerschap zou zijn te kwalificeren, niet voldoende zijn voor 
vestigingg in Nederland conform art. 44, vierde lid Associatieovereenkomst. Hoe simpel 
kann de oplossing van een gecompliceerd juridisch vraagstuk zijn! In dit concrete geval 
leverdee splitsing van de feitenconstellatie een juridisch verantwoorde oplossing op. 

Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 3 april 1998, GV1-1. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 21 november 1997, RV 1997/95, m.n.v. T. Badoux. 
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Uiteraardd is hiermee nog geen algemene oplossing gevonden die voor alle gevallen 
soelaass kan bieden. 

Vann Ooik stelt dat het niet is uitgesloten dat de Oost-Europese onderdaan, die naar 
Nederlandss recht wordt gekwalificeerd als werknemer, toch als een zelfstandige in de zin 
vann de Europa-overeenkomsten (zie hoofdstuk 1.5) moet worden aangemerkt. Hij stelt 
voorr om de zelfstandigheid aan de hand van de volgende vragen vast te stellen:33 

(1)) Heeft betrokkene de bevoegdheid om de belangrijkste beleidsbeslissingen van de 
arbeidsorganisatiee te nemen, alleen dan wel in samenwerking met anderen? 

(2)) In welke mate is de beloning van de verrichter van de arbeid feitelijk afhankelijk 
vann het bedrijfsresultaat? 

(3)) Is betrokkene, naar nationaal recht, verzekerd voor de sociale werknemersver-
zekeringenn en/of de loon- en inkomstenbelasting? 

Vann Ooik vindt dat geen doorslaggevende waarde dient te worden toegekend aan de vraag 
off  de verrichte arbeid in de meeste gevallen in loondienst plaatsvindt (de 'usance'). Alleen 
iss de kans erg groot dat de beantwoording van vraag (1) en (2) erg afhankelijk is van de 
branche/sectorr waarin de economische activiteiten zullen worden verricht. De 'usance' is 
daarmeee niet te omzeilen, ondanks dat de kwestie zich dan niet meer zozeer toespitst op 
dee vraag of de arbeid in de desbetreffende branche/sector in loondienst plaats vindt. 

Hiernaastt heeft een groot aantal prostituees uit landen zoals Polen en Tsjechië een beroep 
gedaann op de Europa-overeenkomsten om een verblijf als zelfstandig ondernemer te 
rechtvaardigen.. Dit verzoek is door het Ministerie van Justitie afgewezen. In een zaak34 

heeftt de rechter van de rechtbank te Amsterdam echter een prejudiciële vragen-complex 
voorgelegdd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Deze vragen 
luiden: : 

(1)) Kunnen onderdanen van genoemde landen aanspraak maken op toelating en verblijf 
voorr economische activiteiten anders dan in loondienst, ongeacht het op dit punt 
doorr de betrokken lidstaat gevoerde beleid? 

(2)) En zo ja, kunnen in dat geval in nationaal beleid nadere voorwaarden worden 
gesteld,, bijvoorbeeld met betrekking tot het beschikken over voldoende middelen 
vann bestaan door de vreemdeling? 

(3)) Mogen activiteiten als prostitutie worden uitgezonderd, 
(4)) zelfs als dat binnen het EG-recht voor EG-onderdanen niet mogelijk is? 
(5)) En in het geval laatstgenoemde onderscheid tussen EG-ers enerzijds en Associatie-

landenn anderzijds wel toelaatbaar is: 
(a)) Is het stellen van voorwaarden met betrekking tot bedrijfsvoering, onderne-

mingsplan,, investeringen toelaatbaar? 
(b)) Is het toelaatbaar dat diegene die afhankelijk is van een ander c.q. afdracht-

plichtigg is jegens een ander niet valt onder 'arbeid anders dan in loon-

Vann Ooik, R.H. (1998) 'Het verkeer van personen volgens de Europa-akkoorden', MR 1998/10, p. 
299. . 
Rb.. Amsterdam 15 juli 1999, JVB 1999/16, p. 15. 
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dienst'? ? 

Interessantt is of het Hof zich (met name) zal richten op de vraag of prostitutie als 
werkzaamheidd in loondienst dan wel als werkzaamheid als zelfstandige is te beschouwen, 
off  ze zal overwegen of de werkzaamheden als prostituee an sich onder de werking van 
hett verdrag zullen vallen of niet. Met name zedelijkheidsoverwegingen en openbare orde-
aspectenn kunnen met betrekking tot het laatste dan een rol gaan spelen. Als het Hof voor 
hethet laatste zwaartepunt zal kiezen zal ze daarmee het probleem kunnen voorkomen dat 
prostitutiee noch als werkzaamheden in loondienst, noch als werkzaamheden als zelfstandi-
gee zouden kunnen worden gekwalificeerd. Zo'n gezichtspunt zou de landen van de EU 
alsnogalsnog de mogelijkheid kunnen bieden om in nationaal beleid voorwaarden te stellen om 
dee toelating van Oost-Europese onderdanen alsnog geconditioneerd te kunnen realiseren. 
Hiermeee zou de vraag of prostitutie onder de gegeven omstandigheden als werzaamheden 
alss zelfstandige of als werknemer dienen te worden beschouwd, kunnen worden omzeild. 
Daarnaastt zou worden erkend dat dit een kwestie betreft die een sterk politieke lading 
heeftt en dus uit het zuiver juridische forum zou moeten worden onttrokken. 

Hierbovenn is genoegzaam gebleken dat het begrippenpaar werknemer-zelfstandige ook in 
verbandd met de toepasselijkheid van de Europa-overeenkomsten tot problemen leidt. De 
jurisprudentiee wordt op dit punt gedomineerd door zaken waarin werknemers in de land-
enn tuinbouw hun werkzaamheden willen presenteren als arbeid als zelfstandige om in de 
lidstatenlidstaten van de EU te kunnen verblijven. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor in de 
land-- en tuinbouw maar ook in prostitutiewerkzaamheden. Het onderscheid tussen arbeid 
alss zelfstandige, dan wel als werknemer is blijkbaar diffuus. Bovengenoemde schijncon-
structiess zijn echter onvermijdelijk indien de toelating als zelfstandige wel mogelijk is, en 
dee toelating als werknemer niet. 

5.44 Conclusie 

Voorr de vraag of de Wav van toepassing is op de toelatingsaanvraag van een vreemdeling 
diee economische activiteiten gaat verrichten, zijn twee begrippenparen van belang, 
namelijk;; (1) werkgever - werknemer; (2) werknemer - zelfstandige. Daar de Wav zich 
richtt tot de werkgever is het in de eerste plaats van belang om te weten of er sprake is 
vann een werkgever. Problemen doen zich voor met betrekking tot werkverschaffing in de 
privé-sfeerr (huishoudelijke of persoonlijke diensten, au pair-schap) of vrijwilligerswerk. 

Hett tweede begrippenpaar hangt ook nauw samen met de vraag of de Wav van 
toepassingg is, maar kent wat meer complicaties. Vooral in de landbouw en in de prostitu-
tiee wordt veelvuldig een beroep gedaan op een vermeende zelfstandigheid in verband met 
dee toepasselijkheid van de Europa-overeenkomsten. Op grond van genoemde verdragen 
kunnenn onderdanen van een aantal Oost- en Midden-Europese landen worden toegelaten 
indienn zij arbeid verrichten als zelfstandigen. Tal van schijnconstructies zijn daarvan het 
gevolg.. Met betrekking tot prostitutie is een prejudiciële beslissing uitgelokt bij het Hof 
vann Justitie EG omdat een vreemdeling uit een Oost-Europees land met een beroep op een 
Europa-overeenkomstt zich in Nederland wilde vestigen als zelfstandige. Deze vreemdeling 
werdd echter door de Nederlandse overheid niet als zelfstandige erkend, maar kon evenmin 
eenn tewerkstellingsvergunning aanvragen omdat geen werkgever aanwijsbaar was. In het 
gevall  een prostituee wel als werknemer is te beschouwen, en er een werkgever is aan te 
wijzen,, is de Wav immers van toepassing. En in dat geval dient de tewerkstellings-
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vergunningg te worden geweigerd in verband met artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wav. 
Bovengenoemdee prejudiciële vraag is gericht op de kwestie of overheden nadere beleids-
voorwaardenn kunnen stellen bijvoorbeeld met betrekking tot de uitzondering van werk-
zaamhedenn als prostituee. Hopelijk is de lezer de draad nog niet kwijtgeraakt. 
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6.. PRIORTTEITGENIETEND AANBOD IN HET ALGEMEEN 

6.11 Inleiding 

Hett oogmerk van de Wav is dat een in Nederland gevestigde werkgever pas arbeid in 
loondienstt mag laten verrichten door een vreemdeling met de nationaliteit van een niet-
EER-lidstaat,, indien hij allereerst actief heeft geworven onder Nederlanders en EER-
onderdanen.. Indien uit dit 'Europees arbeidsreservoir' geen geschikt personeel geput kan 
worden,, mag de werkgever een vreemdeling van buiten de EER aantrekken ter vervulling 
vann de desbetreffende vacature. Dit 'Europees arbeidsreservoir, of ook wel het 'prioriteit-
genietendd aanbod', is volgens de memorie van toelichting 'aanbod van de zijde van 
Nederlanders,, vreemdelingen waarvoor vrij verkeer van werknemers geldt en vreemdelin-
genn die beschikken over een krachtens de Vreemdelingenwet afgegeven vergunning 
waaruitt blijkt dat daaraan geen beperkingen zijn verbonden voor het verrichten van 
arbeid.'1 1 

Ditt systeem van voorrang is echter niet absoluut. Volgens artikel 8, eerste lid, 
onderr b Wav wordt aan het uitvoeringsorgaan van de Wav, de Arbeidsvoorziening, een 
periodee van 5 weken gegund om binnen de EER op zoek te gaan naar prioriteitgenietend 
aanbodd en om het ook daadwerkelijk te vinden. Aansluitend heeft Arbeidsvoorziening 8 
wekenn de tijd om over de aanvraag te beslissen. Ten behoeve van deze zoektocht is een 
Europeess netwerk in het leven geroepen, genaamd 'European Employment Service' 
(EURES).. Via deze databank kunnen vacatures en het aanbod van werknemers met elkaar 
inn contact worden gebracht. Naast deze databank-'arbeidsbemiddeling' wordt van de 
werkgeverr verwacht dat hij inspanningen verricht om dit prioriteitgenietend aanbod te 
wervenn door bijvoorbeeld advertenties te plaatsen in lokale of landelijke dagbladen, 
voordatt hij een derde lander in dienst neemt. Als het gezien de in de arbeidssector 
gebruikelijkee inspanningen niet is gelukt om dit aanbod aan te trekken, verzet het 
zogenaamdee 'arbeidsmarktbelang' zich niet langer tegen de werving van derde-landers. 

All  eeuwenlang bestaat het uitgangspunt dat een werkgever zijn eigen personeel 
kiest,, zelfs al gaat het om personen die, objectief gezien, als minder geschikt gekwalifi-
ceerdd zouden kunnen worden. Dit is ook in overeenstemming met liberaal-economische 
uitgangspunten.. In beginsel is met deze vrijheid niets mis, sterker nog, het vloeit voort uit 
dee contractsvrijheid. De wetgever heeft echter met de invoering van wetten als de Wav 
ervoorr gekozen dat de keuzevrijheid van werkgevers ook bij beroepen waarvoor geen 
wettelijkee eisen gelden, te beperken. Nederlanders en onderdanen van landen die zijn 
aangeslotenn bij de EU en EER gaan immers vóór op derde landers (1). Daarnaast is het 
zoo dat werknemers niet onder slechte arbeidsomstandigheden mogen worden aangesteld 
(2).. We zien dit onder meer in artikel 9, aanhef en onder b Wav. (Op laatstgenoemd 
artikell  kom ik nog terug in paragraaf 6.2 onder d.) Feit is immers dat veel derde landers 
onderr slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden willen werken en zo de 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod illusoir maken. Onderdanen van landen van de EU 
zijnn immers in het algemeen niet bereid om gevaarlijke c.q. zware arbeid te verrichten 
voorr minder dan minimumloon. 

Err bestaat dus een spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van de werkgever om 

MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 16. 
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eigenn personeel te kiezen en anderzijds het Nederlands algemeen belang bestaande uit 
bovengenoemdee deelbelangen. Ik wil hier echter niet suggereren dat dit spanningsveld 
telkenss tot problemen leidt. Het grootste deel van buitenlandse werknemers wordt onder 
juistee arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in dienst genomen na een correct uitge-
voerdee tewerkstellingsvergunningsprocedure. Slechts een klein deel van de aanvragen leidt 
tott jurisprudentie doordat een werkgever prioriteitgenietend aanbod tracht te omzeilen. 

Mett de formulering van het bovenstaande is reeds een aantal bottlenecks aan bod 
gekomenn die in beleid, jurisprudentie en dogmatiek de nodige vragen hebben doen rijzen. 
Ikk wil ze hier behandelen omdat de beantwoording ervan duidelijk maakt onder welke 
omstandighedenn een vreemdeling van buiten de EER arbeid in loondienst kan verrichten 
bijj  een in Nederland gevestigde werkgever. De vier vragen luiden: 

(1)) Hoe ver dient een werkgever in zijn eigen zoektocht naar prioriteitgenietend 
aanbodd te gaan, oftewel welke inspanningen dient hij te verrichten? (paragraaf 
6.2); ; 
(2)) Is het prioriteitgenietend aanbod daadwerkelijk inzetbaar, oftewel in hoeverre 
komtt de beschikbaarheid in de EURES-databank overeen met de beschikbaarheid 
inn de werkelijkheid van dit prioriteitgenietend aanbod? (paragraaf 6.3); 
(3)) Beschikt het prioriteitgenietend aanbod wel over voldoende kwaliteiten die 
noodzakelijkk zijn voor de vervulling van de vacature, oftewel, beschikt de derde 
landerr wellicht over speciale eigenschappen die het prioriteitgenietend aanbod niet 
heeft?? (paragraaf 6.4); 
(4)) Bestaan er andere omstandigheden waardoor de werkgever het moeilijk maakt 
omm prioriteitgenietend aanbod met voorrang te werven? (paragraaf 6.5) 

InIn paragraaf 6.6 komt de vraag aan de orde wie in geval van twijfel het laatste woord 
heeftt met betrekking tot de vraag of een buitenlandse werknemer geschikt is. Is dit de 
werkgeverr of de overheid? In paragraaf 6.7 wordt het hoofdstuk afgesloten met een 
slotwoord. . 

6.22 De inspanningsverplichting van de werkgever 

a.a. Algemeen 
Dee eerste vraag luidt: Hoe ver dient een werkgever in zijn eigen zoektocht naar prioriteit-
genietendd aanbod te gaan, oftewel welke inspanningen dient hij te verrichten? Conform 
artikell  8, eerste lid onder a Wav wordt een tewerkstellingsvergunning geweigerd 'indien 
voorr de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt 
beschikbaarr is'. De werkgever moet dit prioriteitgenietend aanbod zelf weten te vinden. 
Eenn tewerkstellingsvergunning kan volgens artikel 9 onder a Wav worden geweigerd 
'indienn de werkgever niet kan aantonen voldoende inspanningen te hebben gepleegd de 
arbeidsplaatsenn door prioriteitgenietend op de arbeidsmarkt beschikbaar aanbod te 
vervullen.' ' 

InIn artikel 10 Wav staat dat aan een tewerkstellingsvergunning voorschriften kunnen 
wordenn verbonden welke ertoe strekken 'a. dat de werkgever inspanningen pleegt 
arbeidsplaatsenn door prioriteitgenietend op de arbeidsmarkt beschikbaar aanbod te doen 
vervullen.'' Op deze wijze wordt de werkgever gedwongen om in de toekomst bij de 
wervingg van nieuwe werknemers meer moeite te doen om dit prioriteitgenietend aanbod te 
vinden.. Volgens de memorie van toelichting 'kan aan vergunningverlening het voorschrift 
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wordenn verbonden dat hij bijvoorbeeld door opleiding of scholing zelf voorziet in het in 
dee toekomst aanwezig zijn van voor zijn arbeidsorganisatie geschikt aanbod'.2 

Recentelijkk is een wetswijziging3 ingevoerd om laatstgenoemde eis in artikel 10 
Wavv zelf op te nemen. Aan een tewerkstellingsvergunning kunnen voorschriften worden 
verbondenn welke ertoe strekken 'd. dat de werkgever geheel of gedeeltelijk door opleiding 
off  scholing voorziet in het in de toekomst aanwezig zijn van een voor zijn arbeidsorgani-
satiee geschikt aanbod.' In de memorie van toelichting wordt aan zo'n voorschrift de 
voorwaardee gesteld dat het zou kunnen gaan om een 'kortdurende opleiding, waaraan 
voorr de werkgever nauwelijks kosten zijn verbonden'. De regering erkent dat het 
problematischh wordt wanneer sprake is van een langdurige opleiding waaraan relatief 
hogee kosten zijn verbonden. En verder: 'In dat geval ontstaat discussie over de vraag of 
dee Arbeidsvoorzieningsorganisatie in redelijkheid kan vergen dat een werkgever een 
dusdanigg zware inspanning levert om - op een meer langere termijn - arbeidsplaatsen door 
prioriteitgenietendd aanbod te doen vervullen.' Op de bestuursrechter wordt de taak gelegd 
uitspraakk te doen over de vraag of de grenzen van de redelijkheid al dan niet zijn 
overschreden.4 4 

b.b. Werving via dagbladen 
InIn de wet staat niets over de wijze waarop moet worden geworven om het prioriteitgenie-
tendd aanbod te attenderen op vacatures. Er is hieromtrent iets opgenomen in de memorie 
vann toelichting en ook in de jurisprudentie zijn enige lijnen uitgezet. 

Inn de memorie van toelichting staat met betrekking tot de wijze waarop een 
werkgeverr dient te werven het volgende: 'Leidraad hierbij zal zijn datgene wat in de 
sectorsector gebruikelijk is.'5 De Nota naar aanleiding van het Eindverslag gaat verder: 

Bijj  de beoordeling van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning zullen 
uiteraardd de inspanningen van de werkgever om in zijn personeelsbehoefte te 
voorzienn op hun eigen merites worden beoordeeld. Dat wil zeggen dat onverhoopte 
slechtee wervingsinspanningen van de zijde van de arbeidsbureaus, voor zover deze 
niett door de werkgever te beïnvloeden zijn, niet aan de aanvraag zullen kunnen 
wordenn tegengeworpen. Echter voor zover de werkgever niet of slechts gebrekkig 
meewerktt aan de wervingsinspanningen door de arbeidsbureaus, bijvoorbeeld door 
beschikbaarr arbeidsaanbod niet welwillend in beschouwing te nemen of zelfs 
onheuss te bejegenen, dan wel de wervingsactiviteiten van de arbeidsbureaus tot een 
beperktee groep te limiteren, kan dit tot afwijzing van de vergunningaanvraag lei-
den.6 6 

Datt de werkgever zelf ook inspanningen dient te verrichten is volgens de memorie van 
toelichtingg omdat de werkgever anders 'het zich te gemakkelijk [zou] kunnen maken door 
tee volstaan met het melden van zijn vacature waarna de oplossing van het personeelspro-
bleemm geheel en al bij een ander komt te liggen'.7 

22 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 19. 
33 Wet van 28 september 2000, Sïb. 2000/463. 
44 TK 1999-2000, 27.022, nr. 3, p. 4-5. 
55 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 17. 
66 Nota n.a.v. het Eindverslag, TK 1993-1994, 23.574, nr. 7, p. 2. 
77 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 17. 
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Overr de vraag welke wervingsinspanningen van een werkgever kunnen worden 
verwacht,, werd in de memorie van toelichting gewezen op 'het plaatsen van een adverten-
tiee in een regionale krant, een huis-aan-huis blad of een medium als de kabelkrant'.8 In 
eenn zaak oordeelde de rechter dat de 'advertenties die door eiser zijn geplaatst in de 
Drentsee Courant [...] en in de Chinese Courant [...] in de onderhavige procedure buiten 
beschouwingg [dienen] te blijven nu deze zijn geplaatst na de aanvraag voor een tewerk-
stellingsvergunning.'99 In een andere zaak oordeelde de rechter: 

Daarbijj  merkt de rechtbank op dat een eenmalige wervingsadvertentie bij de 
Verenigdee Noord-Hollandse Dagbladen, waarvan het bereik is beperkt tot de regio 
Noord-Hollandd benoorden het Noordzeekanaal, in dat verband weinig gewicht toe 
komt.. [...] De omstandigheid dat eiser de Banenkrant [...] heeft ingeschakeld, 
toontt niet aan dat eiser ook zelf buiten de regio wervingsactiviteiten heeft ont-
plooid.10 0 

Evenminn werd door de rechter als voldoende wervingsactiviteiten geacht: 'melding van de 
vacaturee bij het arbeidsbureau Amsterdam, [...] het plaatsen van een advertentie in een 
Chinesee krant en [...] het informeren bij kennissen en Horeca Nederland'.11 

c.c. Nalaten van wervingsinspanningen 
Mett betrekking tot het nalaten van wervingsinspanningen, is men voor de concrete 
gevolgenn aangewezen op lijnen die in de rechtspraak zijn uitgezet. In de jurisprudentie is 
bepaaldd dat een werkgever in geval van weigering van een tewerkstellingsvergunning geen 
beroepp kan doen op het feit dat de continuïteit van haar onderneming in gevaar komt 
indienn de werkgever 'heeft nagelaten al in een veel eerder stadium [...] er zorg voor te 
dragenn een werknemer in dienst te nemen'. En verder: 'Deze omstandigheid [dient] voor 
rekeningg van de werkgever te blijven en kan geen grond vormen voor afwijking van 
verweerderss hiervoor genoemde beleid'.12 

Hett feit dat de werving van prioriteitgenietend aanbod leidt tot hoge uurtarieven, 
kostenn en verstrekkende eisen is nog geen voldoende argument om af te zien van 
bemiddelingg via uitzendbureaus die door arbeidsvoorziening zijn aanbevolen. De rechter 
oordeeldee in een zaak: 'Het niet accepteren van de door bedoelde uitzendbureau gestelde 
voorwaardenn voor bemiddeling, wordt door de president gekenschetst als het niet 
accepterenn van door de markt van vraag en aanbod gedicteerde arbeidvoorwaarden'.13 In 
eenn andere uitspraak heeft de rechter dit standpunt gepreciseerd in die zin dat er op de 
werkgeverr geen verplichting bestaat om over te gaan tot het inschakelen van uitzendbu-
reaus:: 'Verweerder laat verzoeksters vrij daar te werven waar zij dat wensen, doch 
ingevall  verzoeksters niet ook deze organisaties hebben benaderd, die naar onweersproken 
vaststaatt beschikken over voldoende mate van aanbod aan arbeidskrachten, werpt 
verweerderr zulks wel in het kader van de toetsing van de vraag of voldoende prioriteitge-

**  MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 17. 
99 Rb. Assen 4 januari 1995, GV34-2. 
100 Rb. 's-Gravenhage 27 maart 1998, GV44a-10. 
111 Rb. 's-Gravenhage 22 november 1996, GV44a-6. 
122 Rb. Amsterdam 13 augustus 1996, GV29-3. 
133 Pres. Rb. Roermond 24 mei 1995, GV39-1. 
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nietendd aanbod aanwezig is aan verzoeksters tegen.'14 Uit een soortgelijke zaak betref-
fendee aspergetelers oordeelde de rechter dat een afwijzend oordeel nog eens extra wordt 
gerechtvaardigdd indien uit de stukken blijkt dat 'collega telers - naar hun eigen zeggen tot 
tevredenheidd - wel gebruik hebben gemaakt van de arbeidsbemiddeling van met name FTS 
[ == een door de arbeidsvoorziening aangeboden uitzendbureau-bemiddeling, ERK]' .15 

OokOok hier worden de gebruiken in de desbetreffende sector tot norm verheven. 
Somss is nalatigheid aan de kant van de werkgever verschoonbaar en soms ook 

weerr niet. Indien de werkgever immers vergeet een vacature te melden, hoeft dit niet 
automatischh te leiden tot de weigering van een tewerkstellingsvergunning aan vreemdelin-
genn die niet vallen onder het prioriteitgenietend aanbod. Indien de werkgever regelmatig 
contactt heeft gehad met het arbeidsbureau, mag de werkgever er van uitgaan dat het 
arbeidsbureauu landelijke bemiddeling niet opportuun achtte.16 Indien de werkgever de 
vacaturee te laat aan het GAB meldde, zodat onvoldoende mogelijkheden bestonden om het 
aanwezigee arbeidspotentieel te onderzoeken, wordt de tewerkstellingsvergunning haast 
automatischh geweigerd.17 Als de late vacaturemelding daarentegen niet de oorzaak is van 
hethet feit dat onvoldoende werkzoekenden in dienst konden treden, hoeft de tewerkstellings-
vergunningg niet noodzakelijkerwijs te worden geweigerd. Het kan zo zijn dat de werkge-
verr voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat aan allerlei projecten is deelgenomen ten 
eindee de problemen met betrekking tot de vervulling van de vacatures op te lossen.18 

Vann een werkgever kunnen extra wervingsinspanningen worden verwacht als het 
eenn bijzondere, 'niet-Nederlandse' functie betreft. De vreemdelingenkamer te Haarlem 
kreegg op 10 augustus 2000 de weigering van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve 
vann een vreemdeling met de Filipijnse nationaliteit, in de functie van (inwonend) 
kinderverzorgster,, onder ogen. De rechter oordeelde dat van de werkgever extra 
inspanningenn mochten worden verwacht om EER-arbeidsaanbod te mobiliseren. De 
werkgeverr had de vacature weliswaar gemeld bij EURES, maar had geen gebruik 
gemaaktt van de door EURES geboden mogelijkheid om de vacature gedurende een 
langeree periode uit te laten staan. Daarnaast had de werkgever de vacature wel geregis-
treerdd bij een Brits bureau, doch had dienaangaande geen specifieke gegevens bij de 
rechtbankk overgelegd. De rechter stelde dat Groot-Brittanië 'bij uitstek een land is waar 
kinderverzorgsterss werkzaam zijn en waar zelfs opleidingen worden verzorgd voor het 
vervullenn van die functies'.19 Er zouden in dat land 'nog velerlei andere bemiddelingska-
nalenn bestaan om het aldaar beschikbare potentieel aan kinderverzorgsters te mobiliseren'. 
Err was dus onvoldoende aangetoond dat voldoende wervingsinspanningen waren verricht 
omm prioriteitgenietend aanbod aan te trekken. De tewerkstellingsvergunning was dus niet 
tenn onrechte geweigerd. 

Tenslottee dient de werkgever in verband met het bepaalde in artikel 4:4 Awb20 de 

Pres.. Rb. 's-Hertogenbosch 2 juni 1995, GV39-2. 
Rb.. 's-Gravenhage 7 mei 1996, GV39-4. 
Ziee bijvoorbeeld: Vz. ARRvS 20 januari 1987, RV 1987/60, m.n.v. CA. Groenendijk, met 
verwijzingg naar ARRvS 26 augustus 1986, no. R02.83.1752. 
Ziee bijvoorbeeld: Vz. ARRvS 12 november 1991, RV 1991/71, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Ziee bijvoorbeeld: ARRvS 30 september 1992, RV 1992/76, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 augustus 2000, 77 2000/228. 
Inn genoemd artikel staat: Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor 
hett indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen, voor zover 
daarinn niet is voorzien bij wettelijk voorschrift. 

140 0 



vacaturee 'schriftelijk op een daarvoor bestemd formulier' aan te melden. En verder: 'In 
dee regel vindt daarna een bedrijfsbezoek plaats, waarna eerst dan de vacature op schrift 
wordtt gesteld en de arbeidsbemiddeling een aanvang neemt.' De rechter rechtvaardigde 
ditt met de volgende woorden: 'Dit geldt temeer nu verweerder [= Arbeidsvoorziening, 
ERK\ERK\ meerdere vormen van arbeidsbemiddeling hanteert en in overleg met een werkgever 
dee in dat specifieke geval meest aangewezen vorm(en) wordt/worden gekozen. '2l 

d.d. Beletselen bij werving 
Inn artikel 9 aanhef en onder b Wav staat dat een tewerkstellingsvergunning kan worden 
geweigerdd indien 'van de te vervullen arbeidsplaats de arbeidsvoorwaarden, arbeidsver-
houdingenn of arbeidsomstandigheden beneden het niveau liggen dat wettelijk is vereist of 
inn desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is'. Hier is de strofe '[wat] in de desbetreffende 
bedrijfstakk gebruikelijk is' een aanwijzing dat de 'usance' een grote rol speelt bij de 
verleningg van tewerkstellingsvergunningen. Uit deze bepaling kan eveneens worden 
afgeleidd dat slecht werkgeversgedrag niet kan worden gehonoreerd met het aantrekken van 
buitenlandsee werknemers van buiten de EU of de EER. De werkgever dient zich dus in te 
spannenn dat de door hem aangemelde vacature een 'kwalitatieve arbeidsplaats' [bewoor-
dingenn volgens de memorie van toelichting] is, op straffe van weigering van de aan te 
vragenn tewerkstellingsvergunning. Prioriteitgenietend aanbod is immers gedoemd 
onvervuldd te blijven (niet bemiddelbaar) als geen enkele werknemer erop zal reageren 
wegenss de slechte arbeidsomstandigheden. Indien de arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen 
off  -omstandigheden slecht zijn, bestaan er beletselen voor vervulling van de arbeidsplaats, 
maarr daarmee dus ook voor de werving van prioriteitgenietend aanbod. Een voorbeeld 
vann zo'n weigering op genoemde grond(en) is de zaak met betrekking tot de werving van 
ongeschooldee werknemers in de landbouw. De rechter oordeelde: 

Ditt laat naar Ons oordeel overigens onverlet dat van de werkgeefster mag worden 
verwachtt dat zij zich inspant om de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandighe-
denn in haar bedrijf zodanig aan te passen dat zij het potentiële aanbod op de 
arbeidsmarktt ook daadwerkelijk weet te interesseren. In het onderhavige geval valt 
Onss op dat de reiskostenvergoeding, gelet op de slechte bereikbaarheid van het 
bedrijff  met openbaar vervoer in verband met de geldende werktijden, niet erg 
adequaatt lijk t te zijn.22 

Hett is echter niet automatisch zo dat de onaantrekkelijkheid van een werkplek (geheel) 
wordtt toegerekend aan de werkgever. 

Mett name ongeschoolde arbeid in de landbouw blijkt telkens weinig prioriteitge-
nietendd aanbod aan te kunnen trekken. De werkgever wordt echter volgens de jurispru-
dentiee geacht er alles aan te doen om dit werk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De 
rechterr oordeelde in een zaak aangaande de aanvraag van tewerkstellingsvergunningen ten 
behoevee van de functie van produktiemedewerker in de bollenteelt: 

Dee rechtbank neemt voorts als vaststaand aan dat de aard en de zwaarte van het 
werkk niet aantrekkelijk is waardoor het moeilijk is kandidaten aan te trekken, maar 

2ii Rb. Amsterdam 18 oktober 1995, GV41-5. 
222 Vz. ARRvS 27 juni 1991, RV 1991/74. 
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juistt om die reden had naar het oordeel van de rechtbank van eiseres sub 1 mogen 
wordenn verwacht dat zij zich extra had ingespannen om de arbeidsvoorwaarden in 
haarr bedrijf, bijvoorbeeld in de salarissfeer, zodanig aan te passen dat zij het 
potentiëlee aanbod op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk had weten te interesse-
ren.23 3 

Err is bij wetswijziging24 een geheel nieuw onderdeel toegevoegd aan artikel 9 Wav dat 
steltt dat een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd 'g. indien door de 
werkgeverr anderszins belemmeringen zijn opgeworpen waardoor de arbeidsplaats niet 
overeenkomstigg het bij of krachtens deze wet bepaalde door aanbod op de arbeidsmarkt 
vervuldd kon worden.' Hier kunnen dus andere belemmeringen dan de hierboven genoem-
dee onder worden geschaard. In de memorie van toelichting staat dat 'tot deze belemmerin-
genn [...] uitdrukkelijk gerekend [dient] te worden de illegale tewerkstelling van vreemde-
lingen'' . Door dit nieuwe onderdeel is het niet alleen voor werkgevers onaantrekkelijk om 
vreemdelingenn illegaal te werk te stellen, 'maar wordt het tevens weer van belang dat het 
Openbaarr Ministerie de vervolging doorzet'. En verder: 'Het weigeren van de tewerkstel-
lingsvergunningg kan immers slechts plaatsvinden, nadat de werkgever onherroepelijk is 
veroordeeldd wegens overtreding van de Wav'.25 

Ziee voor een overzicht van de verschillende soorten beletselen in de sfeer van de 
arbeidsvoorwaardenn paragraaf 6.5 onder b en c. 

6.33 Prioriteitgenietend aanbod daadwerkelijk inzetbaar? 

a.a. Inleiding 
Dee tweede vraag luidde: Is het prioriteitgenietend aanbod daadwerkelijk inzetbaar, 
oftewel,, in hoeverre komt de beschikbaarheid in de EURES-databank overeen met de 
beschikbaarheidd in de werkelijkheid van dit prioriteitgenietend aanbod? Een tweetal 
termenn speelt bij de beantwoording van deze vraag een belangrijke rol. Dit zijn: Wat is 
eenn reëel aanbod? (b); Wat is een redelijk termijn? (c). In onderdeel d bespreek ik de 
combinatiee van beide termen, namelijk het aanbod door middel van scholing binnen een 
redelijkee tijd (d). 

b.b. Reëel aanbod? 
Datt er prioriteitgenietend aanbod aanwezig is, wil nog niet zeggen dat die in de praktijk 
ookk daadwerkelijk inzetbaar is, of, dat er sprake is van beschikbaar of reëel of bemiddel-
baarr arbeidsaanbod. Volgens de memorie van toelichting is van het laatste sprake indien 
werknemerss uit andere EU-lidstaten bereid zijn om de vacature in Nederland te vervul-
len.266 Er dient van de als werkzoekende ingeschrevenen ten minste één kandidaat 
geschiktt (in staat) en bereid zijn om die vacature te vervullen.27 Er wordt ook wel 
gesprokenn van de situatie dat 'geen adequate reacties naar aanleiding van de vacaturemel-
ding'' zijn te verwachten 28 of dat er geen sprake is van 'daadwerkelijk reëel prioriteit 

233 Rb. Alkmaar 7 januari 1997, GV 39-5. 
244 Wet van 28 september 2000, Stb. 2000/463. 
255 TK 1999-2000, 27.022, nr. 3, p. 6. 
266 Zie bijvoorbeeld: MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 3. 
277 ARRvS 30 september 1985, RV 1985/79, m.n.v. CA. Groenendijk. 
288 Vz. ARRvS 2 februari 1989, RV 1989/74. 
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genietendd aanbod'29. Wanneer adequate reacties zijn te verwachten, hangt uiteraard van 
hett individuele geval af. De rechter vond bijvoorbeeld dat in een zaak betreffende de 
vervullingg van de vacature van trainer/coach met als eis native speaking in de Engelse taal 
'niett [...] aannemelijk [is] dat de arbeidsmarkt, die ook Engelstalige (EU) landen omvat, 
geenn geschikte - native speaking - kandidaten zou hebben kunnen voortbrengen'. Een 
aanwijzingg hiertoe was dat de werkgever open sollicitaties uit die landen had ontvangen 
enn wegens financiële redenen van regulier werving had afgezien.30 

InIn hoeverre dit aanbod reëel bemiddelbaar is 'hangt voor wat betreft uitkeringsge-
rechtigdenn af van de reikwijdte en toepassing van het begrip passende arbeid. Elementen 
alss aard van het werk, scholing, beloning en reistijd zijn hierbij bepalende factoren. Bij 
kortdurendee werkloosheid geldt ten aanzien van de reistijd een maximum van twee uur 
perr dag. Voor langdurig werklozen kan een langere reistijd worden gevraagd, alsook op 
langeree termijn de bereidheid om te verhuizen.'31 

Dee Afdeling Bestuursrechtspraak vond het in een zaak 'niet onredelijk of anders-
zinss onaanvaardbaar' dat werkgevers voor de werving van arbeidskrachten in de aardbei-
enplukk 'zorgen voor passende huisvesting en vergoeding van de reiskosten wanneer de 
werknemerr een volledige contractperiode heeft gewerkt'. Om prioriteitgenietend aanbod in 
anderee landen van de EER te kunnen vinden, zou genoemde eis noodzakelijk zijn, gezien 
'dee ernst van de problemen bij het vervullen van vacatures voor seizoensarbeid in de 
aardbeienteeltt in de regio Noord- en Midden-Limburg'.32 

c.c. Redelijk termijn 
Prioriteitgenietendd aanbod dient binnen een redelijk termijn te worden gevonden. In 
artikell  9 onder c Wav staat dat een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd 
'indienn voorzienbaar is dat binnen een redelijke termijn voor de desbetreffende arbeids-
plaatss prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar zal zijn'. In de memorie 
vann toelichting werd reeds aangegeven wat onder een 'redelijke termijn*  dient te worden 
verstaan:: 'Hierover is in zijn algemeenheid geen eenduidige uitspraak te doen. Wat in het 
kaderr van een bepaalde categorie werkzaamheden als een onredelijk lange periode zal 
gelden,, kan bij een andere categorie als kort worden ervaren. Zo zal een periode van zes 
wekenn in de aspergeteelt als onoverkomelijk worden gezien, terwijl dit in de metaalsector 
alss tamelijk kort kan worden beschouwd.'33 Bij de behandeling van de memorie van 
toelichtingg vroeg de SGP-fractie om een nadere concretisering van dit 'redelijke ter-
mijn'.344 De regering stelde dat het 'lastig [is] hier aan te geven wat onder een redelijke 
termijnn wordt verstaan'.35 

Bijj  moeilijk vervulbare vacatures dienen de wervingsinspanningen 3 maanden te 
hebbenn plaatsgevonden voordat een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning kan 
wordenn ingediend. Als 'moeilijk vervulbaar' wordt volgens het Centraal Bestuur voor de 
Arbeidsvoorzieningg beschouwd 'de vacatures die in de regel niet binnen een periode van 3 
maandenn kunnen worden vervuld dan wel vacatures waarvoor in de voorgaande jaren 

299 Zie: Pres. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77, m.n.v. CA. Groenendijk. 
300 Rb. 's-Gravenhage 7 maart 1997, GV44a-7. 
311 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 3. 
322 ARRvS 13 maart 1997, GV 39-6. 
""  MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 19. 
344 Voorlopig Verslag, TK 1993-1994, 23.574, nr. 4, p. 21. 
355 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 19. 
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geenn of onvoldoende prioriteitgenietend aanbod beschikbaar was'.36 Verboom geeft 
daarnaastt nog een voorbeeld van langere wervingsinspanningen wegens het bestaan van 
eenn duidelijke internationale arbeidsmarkt waar werkgevers gebruikelijk zelf werven zoals 
bijvoorbeeldd bij verkeersvliegers.37 

Dee situatie kan zich voordoen dat bij voorbaat duidelijk is dat geen prioriteitgenie-
tendd aanbod aanwezig kan zijn wegens de uniciteit van de desbetreffende vreemdeling. Zo 
werdd met betrekking tot de Amerikaanse popgroep 'Future' gesproken van de unieke 
plaatss van die groep in de Nederlandse popmuziekwereld zodat het onwaarschijnlijk dat er 
vervangendd aanbod zal zijn.38 In geval van persoonlijke kwaliteiten en faam is volgens 
Groenendijkk dan ook zelden geregistreerd aanbod aan te merken als een gelijkwaardige 
vervanging.. Hetzelfde zal volgens hem al snel gelden voor bijvoorbeeld academici (in de 
medischee sector). 

d.d. Aanbod na scholing en een 'redelijke tijd' 
InIn de jurisprudentie is bepaald dat onder 'aanbod' ook moet worden begrepen 'de 
kandidaten,, die na een inwerkperiode/interne opleiding geschikt zijn voor de te verrichten 
arbeid'.399 Het is dan ook vaste jurisprudentie dat een werkgever 'langs de weg van 
internee bijscholing van een der ingeschreven werkzoekenden op adequate wijze in de 
vacature'' moet kunnen voorzien.40 Desnoods dient gebruik te worden gemaakt van 
externee bijscholing. Op dit punt zijn we weer terug bij de inspanningsverplichting van de 
werkgever,, want aan de bijscholingsverplichting is een begrenzing verbonden: 'Dit 
uitgangspuntt veronderstelt vanzelfsprekend wel dat de betrokken kandidaat reeds van een 
zodanigg niveau is dat de bijscholing/specialisatie binnen een redelijke tijd en tegen 
redelijkee kosten is te realiseren.'41 

Zoo kon Arbeidsvoorziening in een zaak voor de rechter te Breda niet aannemelijk 
makenn dat 'een werkzoekende Chinese basiskok door een combinatie van in- en externe 
opleidingg binnen een redelijke tijd als zelfstandige (voornamelijk aan de Teppanyaki-tafels 
werkzame)) Japanse specialiteitenkok kan functioneren'. Het kon de werkgever derhalve 
niett worden tegengeworpen dat 'in casu weinig inspanningen zijn verricht om door 
aanstellingg van een werkzoekende Chinese basiskok in de ontstane vacature kon voor-
zien'.42 2 

Inn een ander geval waarin een werkgever reeds medio 1992 een aanvraag had 
gedaann voor een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een Chinese specialiteitenkok, 
enn waarbij vanaf 1995 een begin zou worden gemaakt met een cursus voor Chinese koks -
toegesnedenn op de vraag van de werkgever - vond de rechter dat van de werkgever 'in 
redelijkheidd niet kon worden verlangd dat hij [= de werkgever, ERK] deze cursus 
afwacht'.. De desbetreffende werkgever had immers 'de redelijkerwijs van hem te vergen 
inspanningeninspanningen [...] verricht om een specialiteitenkok op de Nederlandse arbeidsmarkt te 
vinden'.43 3 

CBA-regelingg Wav, Stcrt. 1995/168, onder 1. 
Verboom,, J.J. (1995) 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', MR 1995/8, p. 170. 
Vz.. ARRvS 5 oktober 1982, RV 1982/83, met noot van CA. Groenendijk. 
ABRvSS 4 maart 1994, GV37-1. 
Rb.. Arnhem 29 maart 1995, GV44-1. 
Pres.. Rb. Alkmaar 2 september 1994, GV44a-l. 
Rb.. Breda 2 oktober 1995, GV44a-4. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage 15 juni 1994, GV42-2. 
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Hett CBA heeft met betrekking tot in- en externe opleidingen voor in de horeca be-
leidd geformuleerd (Beleidsregels CBA, onder 4.3). Zie hiervoor ook paragraaf 7.2.4. Dit 
wass nodig omdat de rechter te Breda op 1 juni 1995 met betrekking tot de aanvraag van 
eenn tewerkstellingsvergunning voor een Chinese kok had geoordeeld dat 'dit beleid niet is 
gepubliceerdd en derhalve in beginsel niet kenbaar kan zijn voor betrokkenen'. En verder: 
'Nuu verweerder eerst ter zitting naar meergenoemd beleid heeft verwezen, kan meerge-
noemdd beleid in casu niet aan verzoeker worden tegengeworpen.'44 

6.44 Prioriteitgenietend aanbod in concreto passend? 

a.a. Algemeen 
Dee derde vraag luidde: Beschikt het prioriteitgenietend aanbod wel over voldoende 
kwaliteitenn die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de vacature, oftewel, beschikt de 
derdee lander wellicht over speciale eigenschappen die het prioriteitgenietend aanbod niet 
heeft?? De functieomschrijving ('gevraagd beroep') van de desbetreffende vacature vormt 
hett uitgangspunt voor de aanmelding bij de EURES-databank. Daarnaast dient te worden 
opgegevenn uit welke werkzaamheden de functie bestaat ('werkzaamheden'), welke 
opleiding(en)) dient/dienen te zijn gevolgd (met het bezit van welke diploma's, certifica-
ten),, over welke ervaring en aanvullende kennis de aspirant-werknemer dient te beschik-
ken.. Eventueel moet ook nog de leeftijd worden opgegeven. Als de opleiding van een 
vreemdelingg waarvoor een tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd 'niet duidelijk 
uitsteektt boven het beschikbaar aanbod' is dat een argument om de aanvraag af te 
wijzen.45 5 

Tall  van aanvullende voorwaarden kunnen echter een beperkende invloed hebben 
opp de beschikbaarheid van prioriteitgenietend aanbod. Met betrekking tot tal van functie-
omschrijvingenn kunnen genoemde aanvullende voorwaarden, hoe onbetekenend ook op het 
eerstee gezicht, juist essentieel zijn voor de uitoefening van die ene functie. Praktijker-
varingg is zo'n veelvuldig gebezigde beperking. In de jurisprudentie is echter bepaald dat 
eisenn omtrent praktijkervaring aan grenzen zijn gebonden. Praktijkervaring als functie-eis 
iss niet toegestaan als de werving van prioriteitgenietend aanbod 'is bemoeilijkt door de 
hogee eisen, die de werkgeefster stelt voor wat betreft de door werkzoekenden opgedane 
praktijkervaring.'' En verder: 'Gelijk verweerder heeft overwogen, kan worden aangeno-
menn dat deze kwaliteiten bij een werkzoekende kandidaat kunnen worden ontwikkeld.'46 

Dee beperkende factor kan verder nog zijn gelegen in zeer uiteenlopende functie-
eisen,, zoals eisen omtrent beschikbaarheid, mogelijkheid tot overwerkuren maken, kennis 
vann computerprogrammatuur, niet-westerse talenkennis, internationale contacten, 
specifiekee bedrijfservaring, het onderschrijven van een religie, bereidheid om te reizen, 
etc.. Volgens rechtspraak kan Arbeidsvoorziening 'in het kader van het [...] restrictieve 
beleidd [...] eisen dat genoegzaam wordt aangetoond dat de beoogde werknemer over die 
capaciteitenn beschikt die voor het vervullen van de vacature zijn vereist'.47 

Rb.. Breda 1 juni 1995, GV46-1. 
Rb.. 's-Gravenhage 2 mei 1997, GV44a-8. 
ABRvSS 4 maart 1994, GV37-1. 
Rb.. Almelo 19 januari 1995, GV42-4. 
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b.b. Functie-eisen omtrent talenkennis en kennis van land en cultuur 
Mett betrekking tot de relevantie van functie-eisen omtrent talen en culturen bestaat veel 
onduidelijkheid.. Niet-westerse talenkennis en kennis omtrent land en cultuur keren 
regelmatigg terug in de bestandsgegevens tot de aanvraag van een tewerkstellingsvergun-
ning.. Zo vond Arbeidsvoorziening eens dat voor de functie van magazijnbediende genoeg 
prioriteitgenietendd aanbod aanwezig was en dat met de werkzaamheden die appellant 
feitelijkk verricht geen wezenlijk Nederlands belang was gediend. De rechter vond dat 
Arbeidsvoorzieningg was voorbij gegaan aan het feit dat de vreemdeling een belangrijke 
functiee in het bedrijf had door zijn positie, de Arabische taal machtig was, belangrijke 
handelsrelatiess onderhield en contacten had met buitenlandse bedrijven en controles op 
toeleveringen.488 Onderzoek naar het prioriteitgenietend aanbod van 'magazijnbedienden' 
secsec was dus onvoldoende. 

Aann de andere kant werd kennis van de Arabische taal voor de functie van kelner 
inn het Hotel Baby Ion BV te 's-Gravenhage weer niet noodzakelijk geacht. Ondanks dat die 
kennis,, gezien het grote aantal Arabisch-talige gasten, tot voordeel kan strekken, vond de 
rechterr het ontbreken van die beheersing niet in de weg staan aan een goede en volledige 
vervullingg van de functie van kelner.49 Het aantal malen dat in soortgelijke gevallen de 
tewerkstellingsvergunningg eveneens werd afgewezen, is groot. In verschillende beschik-
kingenn van de Arbeidsvoorziening ben ik de volgende overwegingen tegengekomen: 

(1)) Verder wordt opgemerkt dat niet valt in te zien waarom de taal Russisch noodza-
kelijkk is voor een goede vervulling van de functie van magazijn-/expeditiemede-
werker.. Gezien het feit dat reeds sedert medio 1993 het vervoer met Russische 
chauffeurss plaatsvindt, en het in de praktijk gebruikelijk is dat bij internationaal 
vervoer/internationalee handelscontacten gebruik wordt gemaakt van een van de 
modernee handelstalen, is het niet aannemelijk dat de taal Russisch noodzakelijk is, 
wellichtt enkel gewenst.50 

(2)) Daarnaast zal ik een eventuele taaieis (kennis Russisch) als niet redelijk beschou-
wen,, aangezien het gaat om werk in/vanuit West-Europa en u in het GOS lokale 
vestigingen/vertegenwoordigerss heeft en zou kunnen krijgen.51 

Naarr aanleiding van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een Koreaanse 
werknemerr (hulpkok) in een Koreaans restaurant werd door de rechter geoordeeld: 

(3)) Gezien de aard van de functie, zoals die in X's restaurant wordt uitgeoefend, moet 
dezee als ongeschoold worden aangemerkt. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
datt de voor die functie benodigde vaardigheid, ook voor een niet-Koreaan, in de 
praktijkk onder leiding van een gespecialiseerde chefkok kan worden verkregen. Er 
iss onvoldoende grond om eisers te volgen in hun standpunt dat voor de vervulling 
vann deze functie beheersing van de Koreaanse taal terwille van communicatie met 
dee Koreaans-talige chefkok een noodzakelijk vereiste is. De horeca weet zich in 

488 ARRvS 26 september 1989, NCB-juridische zaken JZRob-89-165-NCB. 
499 ARRvS 27 augustus 1986, RV 1986/59, m.n.v. P. Boeles. 
500 Beschikking Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, 27 januari 1997. 
511 Beschikking Regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening, 26 juni 1998, kenmerk TV.HH.-

98.0305. . 
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hethet algemeen in dit soort situaties van voldoende communicatiemogelijkheden te 
bedienenn om aan de door eisers gesignaleerde taalproblemen het hoofd te bie-
den.52 2 

Anderee voorbeelden van zaken waarin taal- en cultuureisen werden gesteld met betrekking 
tott functies waarvoor een tewerkstellingsvergunning werd aangevraagd: 

(4)) Het spreken van een bepaald Chinees dialect (in casu Chekiang) voor de uitoefe-
ningg van de functie van een ervaren gediplomeerde chef-kok: afgewezen53; 

(5)) Het spreken van Japans, Chinees (Mandarijn) en Engels en het bekend zijn met de 
Aziatischee normen en waarden voor de functie van gastvrouw/gastheer ter 
begeleidingg van zowel toeristische als zakelijke klanten: goedgekeurd54; 

(6)) Het beheersen van de Turkse taal en het islamitisch geloof belijden voor de 
vervullingg van de functie van bakker van Turks brood in een Turkse bakkerij 
volgenss Koranische reinheidswetten: afgewezen55; 

(7)) Onder andere het spreken en schrijven van de Afrikaanse en Zulu taal en kennis 
vann Zuid-Afrikaanse kruiden voor de functie van commercieel, administratief 
medewerk(st)err bij een apotheek: afgewezen56; 

(8)) De Servo-Kroatische taal machtig zijn voor de functie van apothekersassistente in 
eenn apotheek in een achterstandswijk met een hoog percentage ex-Joegoslaven: 
toegewezen57; ; 

Uiteraardd zijn tal van zaken te noemen waarin de beheersing van vreemde talen en de 
bekendheidd met uitheemse gebruiken en gewoonten, cultuur en religie door werkgevers 
gesteld.. Zulke eisen lijken mijns inziens slechts te worden gehonoreerd indien de 
desbetreffendee functie in belangrijke mate contactuele vaardigheden en representativiteit 
vann de werknemer vergt. 

6.55 Bemoeilijking van de werving van prioriteitgenietend aanbod 

a.a. Inleiding 
Dee vierde vraag luidde: Zijn er andere omstandigheden waardoor de werkgever het 
moeilijkk maakt om prioriteitgenietend aanbod met voorrang te werven? Hieronder worden 
dee volgende aspecten behandeld: te strenge of niet reële functievoorschriften (b); salaris te 
laagg in verhouding tot de aangemelde functieomschrijving (c); leeftijdsgrenzen en 
leeftijdseisenn in de vacature (d) en een ongebruikelijke combinatie van verschillende 
soortenn werkzaamheden (e). 

b.b. Te strenge of niet reële functievoorschriften 
Inn de praktijk komt het vaak voor dat de werkgever reeds een werknemer op het oog 
heeft,, maar ter verkrijging van de vereiste tewerkstellingsvergunning de vacature pro 

522 Rb. Amsterdam 28 augustus 1995, 95/9216 WABW 29. 
533 Rb. Assen 4 januari 1995, GV 34-2. 
544 Pres. Rb. VGravenhage zp. Haarlem 11 oktober 1996, RV 1996/77, m.n.v. T. Badoux. 
555 ABRvS 20 maart 1995, GV 34-3. 
566 Rb. 's-Gravenhage 14 november 1997, GV38-8. 
577 Rb. 's-Gravenhage 1 mei 1998, GV34-8. 
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formaa meldt bij EURES. Hij plaatst de vacature zelf ook in enkele kranten en onderzoekt 
off  het eventueel door de Arbeidsvoorziening aangeboden prioriteitgenietend aanbod speci-
fiekk genoeg is voor genoemde vacature. 

Alss een werkgever een buitenlands werknemer wil aanstellen, is dat niet zelden 
wegenss een speciale band met die ene werknemer. Soms is de werkgever familie58 van 
dee vreemdeling, heeft hij met de vreemdeling een vertrouwensrelatie, had hij de vreemde-
lingg reeds in dienst als stagiaire of weet hij dat de vreemdeling in de uitoefening van zijn 
nieuwee functie zich bovennominaal zal inzetten (al dan niet onder slechte (arbeidsomstan-
digheden).. Genoemde functieomschrijvingen zullen in het algemeen niet door de Arbeids-
voorzieningg worden geaccepteerd bij weigering door de werkgever van eventueel 
aanwezigg prioriteitgenietend aanbod. Dit was reeds in artikel 9 onder b Wav vóór de 
wetswijziging599 van 28 september 2000 vastgelegd: Een tewerkstellingsvergunning kan 
wordenn geweigerd [...] indien er in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of 
arbeidsomstandighedenn beletselen zijn gelegen voor vervulling van de arbeidsplaats door 
prioriteitgenietendd aanbod'. (In de huidige redactie wordt melding gemaakt van de te 
arbeidsvoorwaarden,, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden beneden het niveau 
datdat wettelijk is vereist of in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is.) Dit kan er 
immerss toe leiden dat 'prioriteitgenietend aanbod voor een dergelijke vacature niet of 
moeilijkk beschikbaar komt.' In de memorie van toelichting wordt verder verwezen naar de 
Arbeidsomstandighedenwet:: 'In het kader van deze wet worden ondernemingen verplicht 
eenn schriftelijke risico-inventarisatie en evaluatie uit te (laten) voeren.'60 

Dee werkgever kan dus de voorkeur voor een derde lander hebben wegens het bezit 
vann eigenschappen die hem bijzonder geschikt maakt voor de openstaande functie. 
Arbeidsvoorzieningg maakt een duidelijk onderscheid tussen functieomschrijvingen welke 
zijj  als reëel beschouwd en welke als irreëel, oftewel de functieomschrijvingen die men 
redelijkerwijss van een aanstaande werknemer kan verwachten en welke niet: 

Hett RBA heeft kandidaten verwezen, maar deze zouden volgens de werkgever niet 
aann de gestelde eisen voldoen, te weten het spreken van Filippijns en het kunnen 
tillenn van postzakken. De werkgever heeft voorts gesteld dat een kandidaat 24 uur 
perr dag aanwezig moet zijn (inwonend), binding en kennis moet hebben van de 
Filippijnsee cultuur en gewoonten en affiniteit met en know-how van de postzegel-
handell  moet hebben. Overwogen wordt dat deze eisen irreëel zijn voor een goede 
vervullingg van de vacature.61 

Inn een zaak voor de rechtbank 's-Gravenhage gaf de werkgever van een Chinees-Indisch 
restaurantt aan dat hij sterk de voorkeur gaf aan een bepaalde specialiteitenkok die reeds 
eenn aantal jaren bij hem in dienst was geweest tijdens langdurig illegaal verblijf hier te 
lande.. De rechter vond dit geen omstandigheid op grond waarvan de werkgever priori-

588 Kloosterman, R. & J. van der Leun & J. Rath concluderen dat de inschakeling van familieleden in 
dee horeca vrij veel voorkomt. Deze arbeidskrachten worden veelal onderbetaald, werken onder 
slechtee omstandigheden en de betaling van premies en belastingen worden ontdoken. Zie: 
Kloosterman,, R. & J. van der Leun & J. Rath (1997) Over grenzen. Immigranten en de informele 
economie.economie. Spinhuis: Amsterdam, p. 70 e.v. 

599 Stb. 2000/463. 
600 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 6. 
611 Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, 28 augustus 1995, nr. 95011489. 
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teitgenietendd aanbod had mogen weigeren. Het beroep werd derhalve ongegrond ver-
klaard.62 2 

Tenslottee kan ook een leeftijdseis de werving van prioriteitgenietend aanbod 
onnodigg bemoeilijken. Voor de functie van curry-kok in een restaurant die gespecialiseerd 
wass in de curry-keuken werd een maximumleeftijd van 40 jaar, vermeld in een Banen-
krant,, door de rechter als belemmerend ervaren: 'ook die eis, waarvan de noodzaak niet 
iss gebleken, bemoeilijkt de werving.63 Opvallend is echter wel dat een leeftijdseis van 40 
jaarr dus als belemmerend wordt bestempeld, terwijl voor de verlening van tewerkstel-
lingsvergunningenn in het algemeen een maximumleeftijd van 45 jaar wordt gehanteerd 
(Uitvoeringsregelss Wav onder nummer 34). Voor leeftijdsgrenzen en leeftijdseisen leze 
menn eveneens onderdeel d. 

Verboomm stelt over bovengenoemde 'bovennominale eisen' hetvolgende: 'In de 
praktijkk gebeurt het nog wel eens dat een vacature exact is toegeschreven naar een 
vreemdelingg die men met tewerkstellingsvergunning in dienst wil nemen. Er wordt geen 
schaapp met vijf , maar met zes poten gezocht. Het aanbod dat het arbeidsbureau stuurt 
deugtt dan ook bij voorbaat niet, maar de vreemdeling waarvoor een tewerkstellingsver-
gunningg wordt aangevraagd past exact in het vacatureplaatje.'64 

Dee relevantie van genoemde functieomschrijvingen hangt grotendeels samen met 
enerzijdss de sector waar de vreemdeling tewerk zal worden gesteld en anderzijds de 
specifiekee omstandigheden ter plaatse. Er zijn tal van gevallen bekend waarin ten onrechte 
werdd verwezen naar algemeen beleid en de concrete (feitelijke) situatie werd veronacht-
zaamd.. Een voorbeeld is het geval waarin werd geoordeeld dat een reeds in Nederland 
gevestigdd Roemeens restaurant voor een groot deel van zijn bedrijfsresultaten afhankelijk 
iss van een muzikant-entertainer en dat een eventuele werknemer dus noodzakelijkerwijs 
dientt te beschikken over relevante muzikale scholing en kwaliteiten in de Roemeense 
sfeer.655 Ook hier geldt dus dat rekening dient te worden gehouden met de eigenaardighe-
denn van de bedrijfsbranche waar de genoemde werkzaamheden plaatsvinden. 

c.c. Salaris te laag in verhouding tot de aangemelde functieomschrijving 
Voorr de werving van prioriteitgenietend aanbod geeft de wet met betrekking tot de 
salariëringg een bepaling omtrent (I) het 'minimumloon' en een (II) 'gebruikelijke belo-
ning'.. Dat over het salaris voldoende duidelijkheid moet bestaan, blijkt uit de nog te 
besprekenn jurisprudentie. Als dat niet het geval is kan de werving van prioriteitgenietend 
aanbodd immers worden bemoeilijkt: 'Gezien de aard van de aangemelde arbeidsplaats en 
dee door eiser verlangde vaardigheden, mag worden verwacht dat bij de werving ook in dit 
opzichtt het nodige wordt gedaan om de aandacht van mogelijke kandidaten te trekken.'66 

Tenslottee kan het salaris niet in overeenstemming zijn met predicaten als 'geschoolde 
arbeid'' (III) . Het is nog van belang te vermelden dat eventuele secundaire arbeidsvoor-
waardenn van invloed kunnen zijn op het salaris zoals kost en inwoning, een dienstauto, 
reiskostenvergoedingen,, dienstkleding, etc. Bij de vaststelling van het loon kan de 
loonwaardee van genoemde prestaties in natura immers worden opgeteld (al dan niet 

Rb.. 's-Gravenhage 28 april 1998, GV34-7. 
Rb.. 's-Gravenhage 27 maart 1998, GV44a-10. 
Verboom,, J.J. (1995) 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', MR 1995/8, p. 170. 
Ziee bijvoorbeeld: Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Zwolle 16 december 1991, MR 1992/38. 
Rb.. 's-Gravenhage 27 maart 1998, GV44a-10. 
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forfaitairr vastgesteld). 

Add I. Volgens artikel 8, onder d Wav moet een tewerkstellingsvergunning worden gewei-
gerdd indien 'het een niet eerder toegelaten vreemdeling betreft, die met de desbetreffende 
arbeidd over een periode van een maand niet ten minste een bedrag verdient gelijk aan het 
minimumloon,, bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag.. Volgens de memorie van toelichting wil men hiermee de situatie voorkomen 
datdat de tewerkstellingsvergunning wordt verleend, maar de verblijfsvergunning wordt 
geweigerdd wegens onvoldoende middelen van bestaan. Het gevaar van illegale arbeid 
speeldespeelde als overweging ook een rol.68 

Onderr 17 van de Uitvoeringsregels Wav staat verder: 'Aanvragen voor vergunnin-
genn voor kortere perioden dan een maand of voor deeltijdarbeid komen derhalve slechts 
voorr inwilliging in aanmerking indien de totale beloning ten minste het minimummaand-
loonn bedraagt'. Afwijkin g hiervan is slechts mogelijk 'in het kader van scholing, 
opleiding,, internationale uitwisseling en andere internationale culturele contacten alsmede 
tenn behoeve van vreemdelingen die beschikken over een voor het verrichten van arbeid 
geldigee vergunning tot verblijf' (art. 8, derde lid, onder sub 3 Wav). 

Add II . In artikel 9, aanhef en onder b Wav stond tot de wetswijziging van 28 september 
20000 dat een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd indien er in de arbeids-
voorwaardenn 'beletselen zijn gelegen voor vervulling van de arbeidsplaats door prioriteit-
genietendd aanbod'. In de Uitvoeringsregels Wav (onder 33. Beletselen) staat verder dat 
vann dergelijke belemmering 'in ieder geval sprake [is] indien de geboden beloning lager is 
dann de gebruikelijke beloning voor dezelfde of een vergelijkbare functie'. En verder: 
'Ookk in geval in de secundaire arbeidsvoorwaarden beletselen zijn gelegen, zoals het 
ontbrekenn van een adequate vergoeding voor te maken vervoers- of logieskosten bij 
tijdelijkee verplaatsingen, of indien de secundaire arbeidsvoorwaarden slechter zijn dan in 
dee markt gebruikelijk is, zal een vergunning in de regel dienen te worden geweigerd'. In 
dee huidige bepaling is thans opgenomen dat de tewerkstellingsvergunning kan worden 
geweigerdd indien genoemde arbeidsomstandigheden beneden het niveau liggen dat 
wettelijkk is vereist of in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is. Hiermee is de 
marktconformiteitt wettelijk vastgelegd. 

Dee Adviescommissie Wet Arbeid buitenlandse werknemers stelde het volgende in 
eenn zaak omtrent een te laag ingeschaald inkomen gezien de bij het arbeidsbureau 
aangemeldee functieomschrijving: 

Dee commissie oordeelt dat het aangeboden salaris, dat ligt op het minimumloon-
niveau,, niet passend is voor een (full-time) functie van dit niveau. Van de werkge-
verr mag verwacht worden dat hij het salaris in overeenstemming brengt met de 
zwaartee van de functie. Zij tekent hierbij aan dat aan de in dit kader door werkge-
verr aangevoerde idealistische ideologie moet worden voorbijgegaan, omdat deze 
afbreukk doet aan het uitgangspunt van de Wabw dat een passend salaris conditio 
sinee qua non is voor een objectief, zuiver onderzoek naar de aanwezigheid van 

677 Driel, A. van (1994) De vreemdelingenrechtelijke procedure. Proces-dossiers met aantekeningen 
vanuitvanuit een weerbarstig werkterrein; W.E.J. Willink: Zwolle, p. 32. 

688 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 16. 
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prioriteitgenietendd aanbod." 

Uiteraardd hangt het oordeel of een salaris te laag is nauw samen met de feiten van een 
bepaaldd geval. Zo is in een zaak met betrekking tot de functie van perser/lokwerker 
(activiteiten:: persen, stikken, knopen aanzetten en leiding geven bij afwezigheid van de 
chef)) bij een loonconfectiebedrijf door de rechter geoordeeld: 'Voorts is de rechtbank van 
oordeell  dat het voor de functie geboden salaris, dat op minimumniveau ligt, niet duidt op 
eenn arbeidsplaats voor een gekwalificeerd vakman dan wel dat het gaat om werkzaamhe-
denn te verrichten als plaatsvervangend chef.70 

Eenn ander geval betrof de honorering van de functie van gastvrouw/gastheer ter 
begeleidingg van zowel toeristische als zakelijke klanten (met als voorgeschreven talenken-
niss het Japans, Mandarijn (Chinees) en Engels en het bekend zijn met de Aziatische 
normenn en waarden. De lage honorering hiervoor, fl. 2.200,- per maand, vormde een 
beletsell  dat aan de vervulling van de functie met prioriteitgenietend aanbod in de weg 
stond.. Het feit dat ook nog kost en inwoning, onkostenvergoeding, vervoer en opleiding 
werdd geboden, deed daar volgens de rechter in bestuursrechtelijk kort geding niet aan 
af.711 Bij de behandeling van de zaak in de bodemprocedure kwam aan het licht dat 
Arbeidsvoorzieningg de functie ten onrechte als de functie van academisch niveau had 
gekwalificeerd.. Daarmee was gegeven dat Arbeidsvoorziening in het bestreden besluit 
'onvoldoendee heeft onderbouwd dat het geboden salaris niet marktconform of reëel zou 
zijnn te noemen'.72 

Hetzelfdee oordeelde de rechter met betrekking tot een vreemdeling met de 
Filipijnsee nationaliteit namens wie een tewerkstellingsvergunning was aangevraagd voor 
dee functie van hulp in de huishouding/kinderverzorgster/oppasmoeder. De persoon 
diendee permanent inwonend te zijn en te werken volgens flexibele werktijden. De rechter 
oordeelde: : 

Terr zitting is weliswaar naar voren gebracht dat het salaris een aanvangssalaris 
betreft,, maar dit is aan verweerster niet gemeld noch uit de overgelegde adverten-
tiess af te leiden. Evenmin is een indicatie gegeven omtrent de hoogte van een te 
bereikenbereiken eindsalaris bij gebleken geschiktheid voor de functie. Uit de door 
verzoekerss verlangde werkzaamheden in zijn totaal rijst, naar het voorlopig 
oordeell  van de president het beeld op van een combinatie-functie van huishoudelij-
kee hulp/oppas/kinderverzorgster, waarbij in het bijzonder van de laatste twee taken 
niett duidelijk is wanneer zij verricht moeten worden en welke (extra) beloning 
daartegenoverr staat. Voor zo'n functie kan het bieden van een salaris op het niveau 
vann minimumloon niet reëel worden geacht.73 

Anderee voorbeelden van functie-omschrijvingen waarbij de rechter een salariëring ter 
hoogtee van het minimumloon niet beschouwde als werving op reële basis (en derhalve de 
tewerkstellingsvergunningg afwees): 

699 Advies Adviescommissie Wet Arbeid buitenlandse werknemers, 6 augustus 1993, nr. 93/270-1. 
700 Rb. 's-Gravenhage 6 september 1996, GV32-1. 
711 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 11 oktober 1996, RV 1996/77, m.n.v. T. Badoux. 
722 Rb. 's-Gravenhage 13 december 1996, GV32-1. 
733 Rb. 's-Gravenhage 31 augustus 1998, GV32-5. 
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1.. een ervaren gediplomeerde chef-kok, waarmee is bedoeld een Chinese specialitei-
tenkokk afkomstig uit de provincie Chekiang74; 

2.. verrichten van werkzaamheden als verkopen van abonnementen voor verzoeksters 
fitness-- en sportaccommodatie75; 

3.. een kok die in staat moet zijn gerechten uit de Japanse, Thaise en Schezueense 
keukenn te bereiden76; 

Eenn bruto-salaris van f 2.600,- tot f 3.000,- voor een Kantonese specialiteitenkok (Dim 
Sum)) voor een persoon met de leeftijd van 20 tot 30 jaar werd door de rechter niet 
afgekeurd.. Vrij e kost en inwoning hoorde daar immers ook bij 'welk emolument onder 
verwijzingg naar de op basis van de Coördinatiewet Sociale Verzekering thans een waarde 
vann f 450,- per maand vertegenwoordigt'.77 

Inn een andere zaak werd een verband gelegd tussen een te laag aangeboden salaris en de 
vraagg in hoeverre dit van invloed is (en de iure mag zijn) op de te verrichten wervingsin-
spanningenn door de werkgever. 

Opp 6 december 1999 deed de rechter te Haarlem een uitspraak over de aanvraag 
vann een tewerkstellingsvergunning door een bedrijf dat zich bezig houdt met het in 
opdrachtt vervaardigen van modellen van damesbovenkleding. Het ging hierbij om het 
rechtstreekss van tekening maken van prototypes zonder dat er een voormodel beschikbaar 
is.. De modellen worden gebruikt voor modeshows en beurzen en als voorbeeld voor de 
confectie-ateliers.. Aan de kandidaten werd door Arbeidsvoorziening de eis gesteld dat ze 
binnenn een jaar zelfstandig als modelmaker zouden kunnen functioneren. Het verbinden 
vann voorschriften aan de beschikking was hier aangewend als een soort van laatste 
waarschuwingg om de werkgever in het vervolg meer wervingsinspanningen te doen laten 
verrichtenn om aan geschikt personeel te komen. De werkgever zou namelijk niet op 
voorhandd een aantrekkelijk salaris in het vooruitzicht hebben gesteld. De rechter oordeel-
dee 'dat verweerder niet in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat het niet op voorhand 
doorr eiseres in het vooruitzicht stellen van een aantrekkelijk salaris in betekenende mate 
afbreukk heeft gedaan aan haar wervingsinspanningen.' En verder: 

Dee rechtbank acht het dan ook niet aanvaardbaar dat verweerder in dit geval zijn 
vaststellingg dat de werkgeefster zich onvoldoende inspanningen heeft getroost om 
gekwalificeerdd arbeidsaanbod te vinden enkel heeft gebaseerd op het ontbreken van 
dee vermelding van het aangeboden salaris in de brieven en advertenties waarmee 
zijj  personeel heeft geworven. Eiseres heeft in dit verband ter zitting verklaard dat 
zijj  steeds heeft beoogd kandidaten voor de functies een marktconform salaris te 
betalenn dat is afgestemd op de kennis en vaardigheden van betrokkenen. De 
rechtbankk heeft geen aanleiding hieraan geen geloof te hechten.78 

Add III . Salariëring kan verder een indicatie geven voor de juistheid van predicaten als 
'academisch'' of 'geschoold', en visa versa. Zie voor het gebruik van het predicaat 

Rb.. Assen 4 januari 1995, GV34-2. 
Vz.. ABRvS 28 maart 1994, GV41-1. 
Rb.. 's-Gravenhage 5 december 1995, GVM1-4. 
Pres.. Rb. Alkmaar 2 september 1994, GV44a-l. 
Rb.. Haarlem, 6 december 1999, JVB 2000/18. 
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'academisch'' de hierboven reeds besproken zaak van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 
decemberr 1996.79 

InIn een andere zaak kwam het verband aan bod tussen de salariëring en de vraag of 
genoemdee werkzaamheden als geschoold of ongeschoold aangemerkt dient te worden. Het 
gingg hier om werkzaamheden als machine-operator. Naast de onmogelijkheid van scholing 
oordeeldee de rechter: 'Bovendien wijst de salariëring van verzoeker sub 1. (f 2.700 bruto 
perr maand) er evenmin op dat hij andere dan ongeschoolde arbeid verricht. ,8° 

InIn het kader van gedifferentieerde leeftijdsgrenzen in de oude Wabw is in de 
Circulairee Arbeid door Vreemdelingen in Nederland81 aangegeven wat onder geschoolde 
arbeidd dient te worden verstaan: 'Als geschoolden worden in beginsel slechts beschouwd 
diee personen die beschikken over diploma's die zijn afgegeven door een in het land van 
herkomstt of elders erkende onderwijsinstelling. [...] Uit de diploma's moet blijken, dat de 
opleidingg door de aanvrager met succes is afgerond en dat het niveau van de functie 
waaropp de opleiding gericht was, overeenkomt met de vereisten voor de functie waarvoor 
dee aanvraag om een tewerkstellingsvergunning is ingediend. Minimaal dient na het 
algemeenn vormend en/of lager beroepsonderwijs een voortgezette opleiding te zijn 
gevolgdd van twee jaar, wil de betrokken werknemer überhaupt als geschoold aangemerkt 
kunnenn worden'.82 

d.d. Leeftijdsgrenzen en leeftijdseisen in de vacature 
Inn de oude Wabw waren zowel minimum- en maximumleeftijden vastgelegd voor onge-
schooldee als voor geschoolde werknemers. Voor eerstgenoemden bedroeg de leeftijdsbe-
grenzingg 18 t/m 45 jaar en voor laatstgenoemden 18 t/m 35 jaar.83 Leeftijdseisen hebben 
echterr de eigenschap om tamelijk arbitrair te zijn. Dit blijkt ondermeer uit de jurispruden-
tie. . 

Inn een uitspraak van de bestuursrechter op 27 april 1990 werd een oordeel geveld 
overr de afwijzing van een tewerkstellingsvergunning met betrekking tot een Surinaamse 
werknemerr van 56 jaar die als leraar wis- en natuurkunde aan een scholengemeenschap 
wildee werken. Ondanks dat de werknemer aanzienlijk ouder was dan de 45 jaar die als 
bovengrensleeftijdd is vastgesteld, mocht het bestuur aan appellant de maximale leeftijds-
grenss niet zonder meer tegenwerpen. Ondanks dat 'onaanvaardbaar hoge sociale risico's 
voorr Nederland' (woorden van het bestuur) zouden bestaan indien de vreemdeling 
werklooss zou worden en aangewezen zou zijn op een uitkering ten laste van de openbare 
kas,, zou het bestuur geen acht hebben geslagen op de huidige tekortsituatie op de 
arbeidsmarkt.. Het bestuur had evenmin rekening gehouden met de brief van de werkgeef-
sterr van de vreemdeling dat 'de capaciteiten van appellant en in dat kader gesteld dat 
medee gezien de schaarste aan leerkrachten wis- en natuurkunde, dan ook niet valt te 
voorzienn dat appellant, indien hij daartoe genoodzaakt wordt, moeilijk aan een andere 
baann in het onderwijs kan komen'. Daarom oordeelde de Afdeling dat het besluit diende 
tee worden vernietigd, oftewel dat niet zonder meer mag worden vastgehouden aan 

799 Rb. 's-Gravenhage 13 december 1996, GV32-1. 
800 Rb. ' s-Gravenhage 30 j uni 1995, GV 34a-2. 
811 Circulaire SZW, Stcrt. 1990/129. 
822 Dit is bevestigd in Rb. Arnhem 15 augustus 1995, GV42-5. Zie ook: Rb. Amsterdam 5 december 

1996,, GV38-5. 
833 Art. 8, tweede lid, sub c Wabw juncto Besluit van 1 juni 1979, Stcrt. 1979/113. 
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genoemdee leeftijdsbeperkingen.84 Met andere woorden, leeftijdseisen kunnen als richtlijn 
wordenn gehandhaafd met uitzondering van de gevallen waarin dat gezien de arbeidsmarkt-
situatiee onwenselijk is. 

Thanss is in de Wav het onderscheid tussen ongeschoolde en geschoolde werkne-
merss komen te vervallen en is slechts één minimum- en maximumleeftijd geformuleerd. 
Artikell  9 aanhef en onder d Wav stelt dat een tewerkstellingsvergunning kan worden 
geweigerdd indien het een niet eerder toegelaten vreemdeling betreft, wiens leeftijd niet 
valtt binnen bij ministeriële regeling gestelde leeftijdsgrenzen. In de memorie van 
toelichtingg werd gesteld dat deze bepaling voorkomt dat vreemdelingen 'permanent tot 
Nederlandd worden toegelaten, van wie de voorzienbare arbeidsloopbaan relatief kort zal 
kunnenn duren'.85 In artikel 9 van het Delegatie en Uitvoeringsbesluit Wav86 staat dat 
eenn tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd ten aanzien van een niet eerder 
toegelatenn vreemdeling die jonger is dan 18 of ouder dan 45 jaar. 

Inn de Uitvoeringsregels Wav (onder 34) werd echter de 'kan worden geweigerd'-
clausulee met betrekking tot laatstgenoemde leeftijdsgrenzen al spoedig geïnterpreteerd als 
eenn 'dient steeds te worden geweigerd', hetgeen in de rechtspraak op weinig genade kon 
rekenen:: 'Voornoemde uitvoeringsregels zijn aan te merken als beleidsregels. Dit betekent 
niett alleen dat daaraan een redelijke belangenafweging ten grondslag moet liggen, maar 
ookk dat bij de toepassing van die regels een inherente afwijkingsbevoegdheid bestaat.'87 

Bepalingg 34 van de Uitvoeringsregels Wav zou dus niet in overeenstemming zijn met 'de 
bedoelingg van de wetgever'. De rechter vond het niet afdoende dat in bepaling 34 een 
uitzonderingg was gemaakt voor het geval dat 'aan het vereiste kwalificatieniveau door 
personenn jonger dan 46 niet kan worden voldaan.' In dat laatste geval zou een leeftijdsbe-
grenzingg van jonger dan 18 en ouder dan 64 jaar worden gehanteerd. 

Ookk in latere uitspraken is de 'dient steeds te worden geweigerd'-bepaling van 
artikell  34 Uitvoeringsregels Wav als ontoelaatbaar geoordeeld. Het dient daarom buiten 
toepassingg te blijven.88 Dit wil echter niet zeggen dat leeftijdsgrenzen ex artikel 9, 
aanheff  en onder d Wav juncto artikel 9 Delegatie en Uitvoeringsbesluit Wav ontoelaatbaar 
zoudenn zijn. In een zaak met betrekking tot een rechtsbuiten-beroepsvoetballer oordeelde 
dee rechter dat in geval van 'redelijke en objectieve gronden, onderscheid naar leeftijd 
aanvaardbaarr is' en dus niet in strijd is met internationale verdragen. Evenmin kon ten 
behoevee van derde landers met vrucht een beroep worden gedaan op de gunstiger criteria 
diee gelden voor EU-onderdanen.89 Kortom, leeftijdscriteria zijn toelaatbaar, maar dienen 
tee wijken indien dat op grond van een redelijke belangenafweging noodzakelijk is. In het 
bestuursrechtt wordt hier ook wel gesproken van de inherente afwijkingsbevoegdheid. 

Ookk door werkgevers wordt niet zelden bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergun-
ningg voor een buitenlandse werknemer leeftijdseisen gesteld aan eventueel door Arbeids-
voorzieningg aangeboden prioriteitgenietend aanbod. Deze leeftijdseisen kunnen echter de 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod bemoeilijken. In een zaak aangaande de functie 
vann curry-kok in de Indiase curry-keuken merkte de rechtbank van 's-Gravenhage op dat 

844 ARRvS 27 april 1990, RV 1990/74, m.n.v. CA. Groenendijk. 
855 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3. 
866 Ministeriële regeling van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995/168. 
877 Rb. 's-Gravenhage 11 april 1997, GV47-1. 
888 Rb. 's-Gravenhage 2 december 1997, GV47-3; Rb. 's-Gravenhage 8 september 1998, GV47-4. 
899 Rb. 's-Gravenhage 2 december 1997, GV47-3. Zie ook Rb. 's-Gravenhage 8 september, GV47-4. 
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'eiserr bij de melding van de vacature aan de Banenkrant een maximumleeftijd van 40 jaar 
heeftt genoemd'. En verder: 'Ook die eis, waarvan de noodzaak niet is gebleken, 
bemoeilijktt de werving.'90 De vordering van de werkgever werd afgewezen. Er kan dus 
wordenn geconcludeerd dat door werkgevers gestelde leeftijdseisen dienen te worden 
afgewezenn indien de werving van prioriteitgenietend aanbod daardoor gevaar loopt. De 
vraagg is echter in hoeverre een werkgever de leeftijdsbegrenzingen van artikel 9 Delega-
tie-- en Uitvoeringsbesluit Wav kan hanteren zonder de werving van prioriteitgenietend 
aanbodd in gevaar te brengen. Mijns inziens geldt ook hier dat 'redelijke en objectieve 
gronden'' dienen te bestaan om zo'n leeftijdseis te mogen vorderen, zelfs indien dit 
betekentt dat de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning dient te worden geweigerd. 

e.e. Ongebruikelijke combinatie van verschillende soorten werkzaamheden 
Hierbovenn gaf ik reeds aan dat een opgegeven functieomschrijving uit verschillende 
onderdelenn kan bestaan zoals eisen met betrekking tot kennis van een bepaalde taal, land, 
cultuur,, een bepaalde markt, etcetera. Sommige eisen zullen als niet-reëel kunnen worden 
gekwalificeerd.. Het is ook mogelijk dat een bepaalde vacature zulk verschillende 
werkzaamhedenn omvat dat wellicht gesproken kan worden van een 'ongebruikelijke 
combinatiee van functies'. In zo'n geval zal de werving van prioriteitgenietend aanbod dus 
wordenn belemmerd. De gedachtengang is dat de werving van prioriteitgenietend aanbod 
veell  gemakkelijker zou geschieden indien de desbetreffende functie in afzonderlijke 
functiess wordt gesplitst en voor beide deelfuncties afzonderlijk wordt geworven binnen het 
prioriteitgenietendd aanbod. 

Inn een uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
Statee van 18 november 1993 deed zich zo'n geval voor. De werkgever was de stichting 
S.J.M.W.. en had als doelstelling de 'internationale zending en hulpverlening in de gehele 
wereldd en speciaal in Nederland en met name aandacht voor armen, zwakken, drugsver-
slaafden,, wezen, psychopaten en vele andere mensen met persoonlijke noden of noden 
voorr anderen'. Het ging hier om de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten 
behoevee van een vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit. Het betrof hier een 
vacaturee als grafisch medewerker/offsetdrukker, die tevens 'gedurende 24 uur per dag, 7 
dagenn per week beschikbaar dient te zijn als geestelijk en sociaal werker'. De rechter 
oordeeldee in casu: 

Hoewell  Wij het voorstelbaar achten dat de S.J.M.W. werknemers in dienst wenst 
tee nemen die haar doelstellingen en overtuiging onderschrijven, achten Wij in het 
onderhavigee geval niet aangetoond dat sprake is van een zodanige samenhang van 
genoemdee werkzaamheden, dat deze slechts door één persoon zouden kunnen 
wordenn vervuld. Tevens is niet gebleken van omstandigheden, op grond waarvan 
vervullingg van deze functies door een persoon noodzakelijk zou zijn.91 

Dee rechter concludeerde dan ook dat 'splitsing van de werkzaamheden in afzonderlijke 
functiess [...] de werving door de werkgeefster van prioriteitgenietende kandidaten 
aanzienlijkk [zal] bevorderen'. 

Inn een andere zaak betrof het de splitsing van werkzaamheden die niet zozeer 

900 Rb. 's-Gravenhage 27 maart 1998, GV44a-10. 
911 Vz. ARRvS 18 november 1993, GV34-1. 
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volstrektt ongebruikelijk waren, maar die niet echt noodzakelijk waren. Het ging om de 
functiee van docent/onderzoeker/redacteur op het gebied van Islamitisch basisonderwijs. 
Dee aan te trekken vreemdeling zou onder andere lesmateriaal dienen te gaan ontwikkelen 
inn de Ahle Soennah-leer. Splitsing van het vervaardigen van adequaat lesmateriaal 
enerzijdss en het overdragen van godsdienstles volgens de Koran anderzijds, zou volgens 
dee werkgever van de vreemdeling op langere termijn 'leiden tot een vermindering van het 
niveauu van het onderwijs, waardoor te vrezen valt voor het voortbestaan van de school'. 
Dee rechtbank honoreerde het verweer van Arbeidsvoorziening dat 'het hier godsdienston-
derwijss op basisschoolniveau betreft, zodat ervan uitgegaan kan worden dat het op te 
stellenn materiaal een elementair niveau niet zal ontstijgen'. De rechtbank vond dat voor 
hethet maken van onderwijsmateriaal geen verblijf in Nederland noodzakelijk is. Daar de 
vreemdelingg reeds goed en intensief contact onderhield met de Nederlandse geloofsge-
meenschapp en regelmatig naar West-Europa kwam, versterkte dit oordeel. Het onderwijs 
zouu door een reeds in Nederland verblijvende Imam vervuld kunnen worden, zodat 
genoemdee functieomschrijving door de werkgever ten onrechte als niet-splitsbaar is 
gekwalificeerd.. Het beroep was dus ongegrond.92 

Eenn voorbeeld van een geval waarin Arbeidsvoorziening ten onrechte van oordeel 
wass dat splitsing van de vacature de werving van prioriteitgenietend aanbod binnen de 
EERR zou bevorderen, betreft de zaak aangaande de weigering van een tewerkstellingsver-
gunningg voor een inwonende kinderverzorgster. De werkgever stelde dat de werktijden 
vann de kinderverzorgster uiterst variabel zijn en dus dagelijks, zowel overdag als in de 
namiddagg en 's avonds beschikbaar moet kunnen zijn. De rechtbank oordeelde dat de 
gesteldee eis van inwonend-zijn niet onredelijk of irreëel is te achten. Het inwonend-zijn 
alsmedee de omstandigheid dat er dikwijls op onregelmatige tijden gewerkt zal moeten 
worden,, betekent niet dat de kinderverzorgster 7 dagen per week en 24 uur per dag 
voortdurendd beschikbaar behoeft te zijn. Het betekent slechts dat de kinderverzorgster op 
onregelmatigee tijden is op te roepen. Het voorstel om de vacature te splitsen in twee full-
timee verzorgsters (één voor 's nachts en één voor overdag) vond de rechter dan ook 'geen 
adequatee oplossing voor de behoefte van eiseres'.93 

InIn de laatste zaak die hier besproken wordt, ging het om een montagebedrijf met 
alss kernactiviteiten de installatie van produktielijnen, onderhoud van asfalt- en betoncen-
traless en de montage van afzuiginstallaties, etcetera. De werkgeefster had reeds haar keus 
latenn vallen op een uit Iran afkomstige asielzoeker. De vreemdeling zou bij uitstek 
geschiktt zijn wegens zijn 'grote vakbekwaamheid, zijn inzet, zijn bereidheid tot het 
verrichtenn van zeer diverse werkzaamheden, zijn flexibiliteit en zijn didactische vaardig-
heden'.. Arbeidsvoorziening stelde echter dat hier sprake was van een 'ongebruikelijke 
combinatiee van functie-eisen, waardoor bemiddeling van prioriteitgenietend aanbod 
uitermatee wordt bemoeilijkt'. De rechter van de vreemdelingenkamer te Haarlem stelde 
Arbeidsvoorzieningg in het gelijk: 

'Hett feit dat geen van de medewerkers van de buitendienst [...] aan de functieom-
schrijvingg voldoet, doet reeds vermoeden dat het gaat om een ongebruikelijke 
combinatiee van vaardigheden. Bovendien vervult de werkgeefster de vacatures in 
dee buitendienst gewoonlijk door middel van het doorschuiven van werknemers van 

Rb.. Haarlem 28 maart 2000, JVB 2000/275. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 augustus 2000, JV 2000/228. 
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dee binnendienst naar de buitendienst en door middel van doorgroei in het vak'.94 

Mett andere woorden: zodra een functie-omschrijving is te splitsen in meerdere functies, 
zoalss dat gebruikelijk is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dient deze splitsing ook te 
geschiedenn bij de werving van prioriteitgenietend aanbod. Het kan immers de bemiddeling 
vann prioriteitgenietend aanbod bemoeilijken. Dit lijk t inmiddels een bestendigd gebruik in 
dee jurisprudentie, al moet worden gezegd dat de vraag of een vacature splitsbaar is, in 
sterkee mate casuïstisch is. Het splitsen van een vacature zal slechts door de rechter 
wordenn geaccepteerd indien hij er van overtuigd is dat zo'n splitsing in het maatschappe-
lij kk verkeer gebruikelijk en wenselijk is. 

6.66 Werkgever  versus arbeidsvoorziening: wie heeft het laatste woord? 

Tijdenss de sollicitatieprocedure moet blijken of het door Arbeidsvoorziening aangeboden 
prioriteitgenietendd aanbod voldoet aan de wensen van de desbetreffende werkgever. 
Arbeidvoorzieningg heeft daarover in beginsel maar een beperkte zeggenschap. Met 
betrekkingg tot een leraar in het basisonderwijs op een Islamitische school, motiveerde 
Arbeidsvoorzieningg haar afwijzende beschikking met de bewering dat het er 'in de zin van 
dee Wav, niet toe doet of de betrokken vreemdeling de beste of ideale kandidaat voor de 
functiee is'. En verder: 'Nu er op de opengestelde functie naast eiseres ook andere 
kandidatenn voor een sollicitatie zijn uitgenodigd, had eiseres ook de op één na beste 
kandidaatt kunnen aanstellen.' De rechter kon daar echter niet in meegaan en stelde: 

Tenn eerste kan, naar het oordeel van de rechtbank, aan de enkele uitnodiging voor 
eenn sollicitatiegesprek wellicht worden afgeleid dat de uitgenodigde kandidaat het 
potentieell  heeft om de functie waarvoor hij/zij gesolliciteerd heeft te kunnen 
vervullen,, maar kan niet worden geoordeeld - en daar gaat verweerder in het 
onderhavigee geval van uit - dat de reflectant die specifieke kwaliteiten en vaardig-
hedenn heeft dat juist hij/zij - anders dan eventueel andere reflectanten - daadwerke-
lij kk voor een aanstelling in aanmerking komt. 
Hett is de potentiële werkgever die, binnen de redelijke marges van het specifieke 
geval,, uiteindelijk beoordeelt of een sollicitant de juiste kandidaat is voor een 
openstaandee functie. [...] Zoals dhr. C. namens eiseres bij vorengenoemde 
commissiee heeft toegelicht gaat het eiseres in beginsel niet om de persoon van 
werkneemsterr maar om de combinatie van haar verschillende eigenschappen en 
vaardighedenn - waarbij de nadruk ligt op de onderwijskundige kwaliteiten - die 
haarr voor eiseres een aantrekkelijke kandidate maakt.95 

Boeless formuleert het probleem van hoe moet worden bepaald of een kandidaat geschikt 
is,, als volgt: 'Voor veel bedrijven, kantoren en instellingen heeft het zoeken naar nieuwe 
werknemerss het karakter van een talentenjacht. [...] Toch is - zoals ook uit de hierboven 
afgedruktee uitspraak blijkt - het Nederlands beleid, voorzover het de werving van 
werknemerss uit derde landen betreft, niet op het bevorderen van de talentenjacht gericht. 
Voorr de Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening bestaan geen talenten, slechts 

Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 november 1999, JV 2000/5. 
Rb.. 's-Gravenhage 12 maart 1999, JV 1999/148, m.n.v. P. Boeles. 
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diploma's.. [...] Ik denk dat in meer gevallen en voor meer beroepen rekening zou moeten 
wordenn gehouden met de wens van werkgevers om de allerbeste kandidaat te werven.' 

Mijnss inziens is het onvermijdelijk dat Arbeidsvoorziening zich vooral richt op 
diploma'ss en certificaten. Talenten zijn immers niet tot nauwelijks objectiveerbaar en 
biedenn bestuur en rechter te weinig aangrijpingspunten in de beantwoording van de vraag 
off  de werkgever geen irreële of bovennominale eisen stelt. 

Daarnaastt zal het moeilijk dan wel onmogelijk zijn om te controleren of de 
beweerdee talenten van een door de werkgever aangewezen kandidaat inderdaad aanwezig 
zullenn zijn als niet sprake is van enige standaardisering van het kennisniveau. De 
onmogelijkheidd om de geschiktheid van een kandidaat te toetsen - indien geen diploma's 
beschikbaarr zijn - wordt bijvoorbeeld bevestigd in het beleid aangaande topsporters.96 

Ziee hiervoor hoofdstuk 7.3.1. 
Sterkerr nog, zelfs als wél een diploma beschikbaar is, maar het desbetreffende 

scholingsinstituutt (nog) niet door de staat is erkend, kunnen problemen bestaan met 
betrekkingg tot de vaststelling van het niveau van de opleiding. Zie hiervoor de uitspraak 
vann de president van de rechtbank 's-Gravenhage inzake een - in het volgende hoofdstuk 
nogg te bespreken - kok: 'Immers het blijf t moeilijk om het objectieve niveau van 
koksbekwaamheidd - anders dan door middel van getuigschriften - te bepalen als er in het 
landd van herkomst geen erkende onderwijsinstelling bestaat, waar een opleiding wordt 
verzorgdd die met een diploma kan worden afgerond.'97 

6.77 Tot slot 

InIn paragraaf 6.2 is de vraag aan bod gekomen hoe ver een werkgever dient te gaan in zijn 
zoektochtt naar prioriteitgenietend aanbod voordat hij een vreemdeling uit een derde land 
magg inzetten ter vervulling van een vacature in zijn bedrijf. De werving van prioriteitge-
nietendd aanbod dient bijvoorbeeld te geschieden door vermelding in plaatselijke dagbla-
den,, regionale huis-aan-huis bladen of een medium als de kabelkrant. Het nalaten van 
wervingsinspanningenn kan de werkgever soms worden tegengeworpen, maar soms ook 
weerr niet. Als collega-werkgevers in dezelfde sector wel succes hebben bij de arbeidsbe-
middelingg van een arbeidsbureau, kan het nalaten van bemiddeling terecht aan de 
werkgeverr worden tegengeworpen. Indien het arbeidsbureau landelijke bemiddeling niet 
opportuunn acht, of aan allerlei projecten is deelgenomen om problemen met betrekking tot 
dee vervulling van de vacature op te lossen, is de weigering om de vacature te melden 
verschoonbaar.. Voor functies die in Nederland ongebruikelijk zijn, kan van de werkgever 
wordenn verwacht dat hij extra wervingsinspanningen verricht in landen waar zulke 
functiess heel gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de functie van kinderverzorgster in 
Groot-Brittannië. . 

Dee werkgever dient prioriteitgenietend aanbod te interesseren door een adequate 
reiskostenvergoedingg en een salaris aan te bieden dat aantrekkelijk is en dat het potentiële 
aanbodd op de arbeidsmarkt daadwerkelijk kan interesseren. Er dient hier te worden 
gekekenn naar het gebruik (usance) in de desbetreffende bedrijfstak. 

Inn de tweede plaats is de vraag aan bod gekomen of prioriteitgenietend aanbod in 
eenn concreet geval ook daadwerkelijk inzetbaar is. Het begrip passende arbeid speelt 

966 Uitvoeringsregels Wav onder 13. 
977 Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1995, GV38-2. 
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hierbijj  een belangrijke rol, evenals elementen als aard van het werk, scholing, beloning 
enn reistijd. Indien prioriteitgenietend aanbod op laatstgenoemde punten redelijkerwijs niet 
iss te mobiliseren, kan een beroep worden gedaan op het arbeidsaanbod door vreemdelin-
gen.. Daarnaast dient het prioriteitgenietend aanbod ook binnen een redelijk termijn te 
kunnenn worden ingeschakeld. Dit is uiteraard weer afhankelijk van de bedrijfstak. Van de 
werkgeverr kan worden verwacht dat hij prioriteitgenietend aanbod allereerst een (intern) 
bijscholings-- of specialisatie-traject laat doorlopen. Dit kan slechts van de werkgever 
wordenn gevergd indien dit binnen een redelijke tijd en tegen redelijke kosten is te 
realiseren. . 

Inn de derde plaats is onderzocht in welke gevallen een vreemdeling uit een derde 
landd méér dan een EER-onderdaan in aanmerking komt voor een openstaande vacature. 
Hett kan hier gaan om talenkennis en kennis van land en cultuur, maar ook het belijden 
vann een bepaald geloof of de geschiktheid om in een bepaalde buurt te werken. 

Tenslottee is onderzocht in hoeverre de werkgever de werving van prioriteitgenie-
tendd aanbod in gevaar kan brengen doordat in de vacature te strenge of niet reële functie-
voorschriftenn voorkomen. Het kan hier gaan om onmogelijk te vervullen vacatures (te 
lagee salarissen in verhouding tot de aangemelde functie-omschrijving) of een mengeling 
vann hoog- en laaggeschoolde activiteiten. Het kan een ongebruikelijke combinatie van 
verschillendee soorten werkzaamheden betreffen, zoals de functie van boekhouder en 
dragerr van zware postzakken. In dit geval dient de desbetreffende vacature te worden 
gesplitstt in meerdere vacatures waar wel prioriteitgenietend aanbod voor is te vinden. 
Niet-splitsbaarr is de functie die geen adequate oplossing biedt voor de behoefte van de 
werkgever,, voor zover de vacature niet onredelijk of irreëel is te achten. Een kinderver-
zorgsterr die zowel overdag als 's avonds is op te roepen, is in ieder geval niet onredelijk. 

Hett zoeken van een geschikte kandidaat levert enige problemen op. Doordat de 
werkgeverr op zoek is naar de meest geschikte kandidaat, zou de zoektocht het karakter 
vann een talentenjacht dienen te hebben volgens Boeles. Arbeidsvoorziening richt zich 
echterr op diploma's en certificaten. Talenten zijn immers nauwelijks objectiveerbaar. 
Zowell  rechter als bestuur dienen te beschikken over aangrijpingspunten om te kunnen 
controlerenn of de werkgever geen 'schaap met vijf poten' zoekt en daarmee de werving 
vann prioriteitgenietend aanbod verhindert. 
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7.. SPECIFIEKE CATEGORIEË N BUITENLANDS E WERKNEMER S 

7.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik beleid en jurisprudentie met betrekking tot de toelating van 
buitenlandsee werknemers, voor zover het tot afzonderlijke beroeps- of branche-geori-
ënteerdee categorieën is gericht. Door deze inventarisatie wordt zichtbaar voor welke 
beroeps-- of branche-georiënteerde categorieën van buitenlandse werknemers een soepel, 
dann wel strenger beleid geldt. Eveneens kan door het bestaan van aanvullende eisen 
(bijvoorbeeldd de eis dat een imam dient te beschikken over een machtiging tot voorlopig 
verblijf)) de toelating van de desbetreffende buitenlandse werknemers worden bemoeilijkt. 
Zulkee aanvullende eisen worden eveneens in dit hoofdstuk besproken om de verschillen in 
restrictiviteitt tussen de onderscheidenlijke categorieën aan te geven. 

Inn voorgaande hoofdstukken gaf ik aan dat het systeem van beoordeling van het 
wezenlijkk Nederlands belang van de aanvraag van buitenlandse werknemers door de 
Ministerr van Justitie is vervangen voor een systeem van beoordeling van het prioriteit-
genietendd aanbod door de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Zie artikel 1, 
onderr g Wav. Vaak blijkt de formule 'wezenlijk Nederlands belang' nog steeds mee te 
spelenn ter rechtvaardiging van een beroeps- of branche-gerichte beleidslijn. Het selectie-
criteriumm prioriteitgenietend aanbod heeft dus het begrip wezenlijk Nederlands belang nog 
niett geheel vervangen, maar lijk t eerder een precisering ervan met betrekking tot buiten-
landsee werknemers. 

Alss uitgangspunt voor de bespreking van deze beroeps- of branche-georiënteerde 
categorieënn van buitenlandse werknemers heb ik gekozen voor een driedeling. Dit zijn (1) 
categorieënn die worden beheerst door convenanten; (2) categorieën die worden beheerst 
doorr speciaal Wav-beleid; (3) categorieën waarvoor bijzonder beleid en/of jurisprudentie 
geldt.. Dit onderscheid is echter niet waterdicht, maar is slechts gekozen om aan te geven 
waarr het zwaartepunt heeft gelegen in het differentiatieproces tot beroeps- of branche-
georiënteerdee categorie. 

InIn de eerste plaats heeft Arbeidsvoorziening voor bepaalde sectoren van de 
arbeidsmarktt speciale afspraken gemaakt. Voorbeelden van dit 'sectoraal' of 'categoriaal' 
arbeidsmarktbeleidd zijn vastgelegd in Convenanten, zoals in de zorgsector (bijvoorbeeld 
hethet 'Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsectoren' en het 'Convenant Arbeidsvoorziening 
Zorgsector'),, de metaalsector, de agrarische sector (onder andere de 'Bemiddelingsover-
eenkomstt ASA Asperges en Aardbeien') en in de horecabranche (bijvoorbeeld het 
'Convenantt CHINEKO' voor de tewerkstelling van Chinees keukenpersoneel).1 Dit 
arbeidsmarktbeleidd bleek in de praktijk niet altijd te kunnen rekenen op begrip en steun 
vann politici, andere ondernemers, werklozen, de Dienst Inspectie Arbeidsverhouding of de 
FNV,, blijkens de vele aangespannen kort gedingen.2 Deze privaatrechtelijke bemidde-
lingsovereenkomstenn zijn desalniettemin enkele malen door de rechter bekeken en 
gekwalificeerdd als een niet-onredelijke invulling van de publiekrechtelijke taak.3 Er geldt 

Ziee hiervoor de noot van T. Badoux onder Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 22 maart 1996, 
RVRV 1996/76; Forum-juridische zaken 96-246-ob-FORUM. 
Ziee noot CA. Groenendijk, onder uitspraak Pres. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77. 
Pres.. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77, m.n.v. CA. Groenendijk. 
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slechtss de beperking dat ruimte moet bestaan om onder bijzondere omstandigheden te 
kunnenn afwijken van genoemde beleidslijn.4 Het gaat hier om arbeid in de zorgsector, de 
metaalsector,, de agrarische sector en de horeca. Deze beroeps- of branche-georiënteerde 
categorieënn van buitenlandse werknemers worden echter niet vermeld in het Besluit 
Uitvoeringsregelss Wav. Zie hiervoor paragraaf 7.2. 

Inn de tweede plaats bestaan naast deze tijdelijke en sectoraal gebonden afspraken 
gedifferentieerdd beleid binnen het regime van de Wav met betrekking tot specifieke 
activiteitenn in loondienst. Dit is grotendeels uitgewerkt in het Besluit ter uitvoering van de 
Wav55 en de Uitvoeringsregels Wav.6 Ik geef een overzicht van genoemde categorieën 
vann activiteiten in loondienst waarvoor een speciale regeling geldt. Het gaat hier om 
sporters,, musici, artiesten en acteurs, directeuren-aandeelhouders, concernpersoneel, 
werknemerss ter bevordering van internationale handelscontacten, gastdocenten en 
wetenschappelijkk personeel aan universitaire instellingen. Daar het mij hier gaat om de 
soortsoort werkzaamheden in loondienst waarvoor een (gunstiger c.q. bijzondere) regeling 
geldtt (of heeft gegolden), behandel ik hier niet de houders van een voorwaardelijke 
vergunningg tot verblijf, studenten, asielzoekers, onvrijwillige werklozen en werknemers 
diee wegens buitengewone omstandigheden (bedrijfsovermacht) gedurende 5 weken zonder 
tewerkstellingsvergunningg kunnen worden aangesteld.7 Zie hiervoor paragraaf 7.3. 

Ikk bespreek in dit hoofdstuk echter wel de categorieën stagiaires, practicanten en 
auu pairs terwijl dit niet echt beroeps- of branche-georiënteerde categorieën van buitenland-
see werknemers zijn. Stagiaires en practicanten worden in de Uitvoeringsregels Wav 
vermeldd wegens het bestaan van specifieke regels. In de praktijk gaat het ook om 
vreemdelingenn die arbeid als werknemer verrichten. Het feit dat het onderdeel arbeid 
wordtt aangevuld met een onderdeel opleiding doet daar niets aan af. Formeel gezien kan 
vann au pair-schap eveneens worden gezegd dat het niet een beroeps- of branche-geori-
ënteerdee categorie van buitenlandse werknemers betreft, maar in de praktijk gaat het om 
vreemdelingenn die omvangrijke en economisch relevante werkzaamheden verrichten in het 
huishoudenn en in de kinderoppas. Zie hiervoor paragraaf 7.3.6. 

Inn de derde plaats komt een aantal beroeps- of branche-georiënteerde categorieën 
vann buitenlandse werknemers aan bod die niet voorkomen in de Uitvoeringsregels Wav, 
maarr waarvoor speciaal beleid en/of specifieke jurisprudentie bestaat. Het gaat hier om 
godsdienstlerarenn en geestelijke voorgangers, leraren in onderwijs in eigen taal en cultuur, 
seksuelee dienstverleners en werknemers op de internationale arbeidsmarkt (paragraaf 7.4). 

Tenslottee geef ik een overzicht van genoemde werkzaamheden en trek ik enige 
conclusies.. Zie hiervoor paragraaf 7.5. 

44 Rb. Roermond 15 januari 1996, GV 39-3. 
55 Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 1995/406. 
66 Stcrt. 1995/168. 
77 Art. 5 Delegatie- en uitvoeringsbesluit van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995/168 juncto Uitvoerings-

regelss Wet arbeid vreemdelingen behorende bij het Delegatie- en Uitvoeringsbesluit Wet arbeid 
vreemdelingen,, Directie Arbeidsmarkt SZW17 augustus 1995/nr. AMIAAB/95/5573-b, onder 19, 
222 en 23. 
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7.22 Categorieën buitenlandse werknemers waarvoor  sectoraal of categoriaal arbeids-
marktbeleidd geldt 

7.2.11 Personeel in de gezondheidszorg 

a.a. Verpleegkundigen en verzorgenden 
Inn de Uitvoeringsregels Wav is geen speciale regeling opgenomen voor werkzaamheden in 
dee gezondheidszorg. Ook in deze sector is het restrictieve toelatingsbeleid onverminderd 
vann kracht, ondanks dat de gezondheidssector reeds jaren wordt gekenmerkt door een 
tekortt aan werknemers. In juli 1990 spraken de Arbeidsvoorzieningsorganen en de sociale 
partnerss in het convenant Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsectoren af om de in Nederland 
aanwezigee werkzoekenden te bewegen te gaan werken in de verpleging en de verzorging. 
Dee toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Vries (en mede 
namenss de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) stelde: 

InIn het in juni 1990 afgesloten Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsector zijn met alle 
betrokkenn partijen afspraken gemaakt voor een integrale, gemeenschappelijke 
aanpakk van problemen op het terrein van onder andere de arbeidsvoorwaarden, 
werkdrukk en arbeidsmarkt. De maatregelen die hieruit voortvloeien dragen bij aan 
hett aantrekkelijker maken en het opwaarderen van het beroep van verpleegkundi-
gen.. [...] In dit overleg is afgesproken dat het verlenen van tewerkstellingsvergun-
ningenn voor het aantrekken van buitenlandse verpleegkundigen teruggedrongen 
moett worden. Slechts bij hoge uitzondering zou daarop een beroep moeten worden 
gedaan.8 8 

Aanvankelijkk steunde de rechter dit beleid, maar allengs betrok de rechter in zijn oordeel 
datdat de voorgenomen plannen om binnenlands potentieel in te schakelen, niet werkte. Of, 
inn de woorden van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: 

Dee stukken en het verhandelde ter zitting hebben Ons er onvoldoende van kunnen 
overtuigenn dat de door verweerder geschetste beleidsinspanningen ten behoeve van 
dee zorgsector voor de in het onderhavige geval aanwezige vacatures op korte 
termijnn enig soelaas kunnen bieden. 
Dee op dit punt bij Ons gerezen twijfel wordt in niet geringe mate versterkt door de 
omstandigheidd dat er thans nog onvoldoende duidelijkheid bestaat of de door 
verweerderr gestarte projecten wel vrucht zullen afwerpen, terwijl er [...] inmiddels 
tochh ruim tien maanden zijn verstreken. '9 

Dee vraag naar personeel nam in de loop van de jaren negentig in gezondheidssector nog 
toe.. Aan het einde van de jaren negentig werd dit tekort alleen maar groter. Aanvankelijk 
zochtenn veel ziekenhuizen naar verpleegkundigen in de Europese landen zoals Spanje, 
Frankrijkk en Denemarken. Wegens taalproblemen en een tekort aan verplegend personeel 
inn genoemde landen, wordt steeds meer buiten de EER personeel geworven. Vandaag de 
dagg wordt vooral Zuid-Afrikanen en Surinamers een tijdelijk contract aangeboden omdat 

88 TK 1990-1991, aanhangsel 738, vragen van de leden Netelenbos en Moor (PvdA). 
99 Vz. ARRvS 26 juni 1991, MR 1991/100. 
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zijj  de Nederlandse taal beheersen.10 

Dee rechter aanvaardde aanvankelijk het beroep door het bestuur op bovengenoemd 
convenantt ter inschakeling van binnenlandse werkzoekenden (en wees tewerkstellingsver-
gunningaanvragenn ten behoeve van vreemdelingen af ondanks dat in Nederland geen 
prioriteitgenietendd aanbod aanwezig was), maar maakte al snel geen bezwaar meer tegen 
dee verlening van tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van buitenlandse verpleeg-
kundigen.. Het aantal tewerkstellingsvergunningaanvragen nam bovendien toe door de 
opheffingg van de visumplicht voor Polen en de werving van Poolse verpleegkundigen 
doorr commerciële bureaus.11 Met betrekking tot de aanvankelijke weigering tot verlening 
vann een tewerkstellingsvergunning aan een verpleegkundige-B in de psychiatrie, oordeelde 
dee rechter: 

[...]]  dat het Psychiatrisch Centrum weliswaar dringend behoefte heeft aan leerling-
verpleegkundigen,, doch dat de ingeschrevenen moeilijk te motiveren zijn voor 
functiess als de onderhavige en dat gelet op de aard en inhoud van de te verrichten 
werkzaamhedenn deze functie slechts naar behoren kan worden vervuld door voor 
hett soort werk voldoende gemotiveerde arbeidskrachten.n 

Hett beroep tegen de afwijzing van de tewerkstellingsvergunning werd gegrond verklaard. 
Ookk in een geval waarin de tewerkstellingsvergunning werd geweigerd ten 

behoevee van 24 Poolse verpleegkundigen, vond de rechter dat de werkgever voldoende 
inspanningenn had verricht om prioriteitgenietend aanbod aan te boren, zelfs terwijl de 
vacaturemeldingg te laat had plaatsgevonden: 'AZVU heeft voldoende aannemelijk gemaakt 
datt aan allerlei projecten wordt deelgenomen ten einde de problemen met betrekking tot 
hett vervullen van vacatures op te lossen."3 

Inn 1993 kreeg de rechter een zaak voor van een vreemdeling met de Surinaamse 
nationaliteitt die een opleiding tot ziekenverzorgende wilde gaan volgen, inclusief de 
beroepsvoorbereidendee periode van 7 maanden. Aangezien de (voormalige) Wabw hier 
niett van toepassing was (de opleiding geschiedde op basis van een ambtelijk aanstelling), 
toetstee de Minister van Justitie aan het wezenlijk Nederlands belang. Laatstgenoemde won 
adviess in bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die stelde dat 'voor de 
opleidingg tot ziekenverzorgende prioriteitgenietend aanbod op de Nederlandse arbeids-
marktt aanwezig is, dan wel op korte termijn te verwachten is'. En verder: 'Indien een 
tewerkstellingvergunningg vereist is, hetgeen het geval zou zijn indien de opleiding niet op 
basiss van een ambtelijke aanstelling zou worden gevolgd, zou deze tewerkstellingsvergun-
ningg dan ook niet worden verleend.' Namens de vreemdeling werd gesteld dat 'bij de 
Dienstt Gemeentelijke Verpleeghuizen een constant en nijpend tekort bestaat aan gegadig-
denn voor de onderhavige opleiding', in weerwil van 'intensieve wervingscampagnes'. Er 
werdd gewezen op een 'beleidsrapportage van december 1990 met betrekking tot de 
personeelsplanningg in de regio Rijnmond ten aanzien van de instellingen voor intramurale 
gezondheidszorg,, waaruit blijkt dat men in de gehele zorgsector in die regio te kampen 

100 'Verpleegkundigen van ver weg. Werven in Suriname, Zuid-Afrika, en de Filippijnen omdat in 
Europaa niemand te krijgen is.' Trouw 4 april 2000. 

111 Zie voor de beschrijving van deze ontwikkelingen de noot van CA. Groenendijk onder Vz. ARRvS 
311 juli 1991, RV 1991/70; MR 1991/101. 

122 Vz. ARRvS 23 oktober 1990, MR 1991/41. 
133 ARRvS 30 september 1992, RV 1992/76, m.n.v. CA. Groenendijk. 
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heeftt met grote personeelstekorten, welke problemen volgens de opstellers van het rapport 
inn de toekomst alleen maar zullen toenemen. De rechter oordeelde: 

Vaststaatt dat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de informa-
tiee die appellante heeft aangedragen over de nog steeds bestaande problemen met 
betrekkingg tot de personeelsvoorziening in de Dienst Gemeentelijke Verpleeghui-
zenn niet bij zijn standpunt heeft betrokken. Gelet op deze informatie moest in dit 
gevall  bij verweerder redelijkerwijs twijfel bestaan over de aanwezigheid van 
prioriteitgenietendd aanbod.14 

Dee beslissing werd dan ook door de rechter vernietigd. 

Opp 29 mei 2000 is het Convenant Arbeidsvoorziening Zorgsector (CAZ) gesloten 
betreffendee de tijdelijke toelating van verpleegkundigen en verzorgenden van buiten de 
EU.. Partij waren het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werkgeversorga-
nisaties,, werknemersorganisaties en de Arbeidsvoorziening.15 In de Beleidsregels 
Arbeidsvoorzieningg ter uitvoering van de Wav staat onder meer dat een vergunning 
slechtss wordt verleend 'indien in voldoende mate aantoonbaar maar zonder succes eerst in 
Nederlandd en de EER is geworven' (art. 1). Dit is uiteraard in overeenstemming met het 
systeemm van de Wav. Er is echter tevens een bepaling opgenomen ter bescherming van de 
arbeidsmarktt van het wervingsland in artikel 2: 'In beginsel wordt geen vergunning 
verleendd indien het een land van herkomst betreft dat een tekort op de arbeidsmarkt voor 
verplegendd en verzorgend personeel kent'. Dit is een bepaling die getuigt van erkenning 
vann het belang van het thuisland in geval van economische migratie. Naast het Nederlands 
algemeenn belang en het individueel belang van de vreemdeling bestaat ook nog het macro-
economischh belang van het gastland van de immigranten. 

Eenn ander belangrijk aspect van deze regeling is dat de vergunning wordt verleend 
voorr maximaal één jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal nog één jaar 
(art.. 3). Verlenging van de vergunning is na het tweede jaar niet mogelijk. De werkgever 
dientt vóór de aanstelling aan te tonen dat hij voldoende wervings- en scholingsinspannin-
genn heeft verricht. Uiteraard vloeit dit reeds voort uit de jurisprudentie die met betrekking 
tott de werving van prioriteitgenietend aanbod is geformuleerd. Tevens dient de werkgever 
dee uitstroom van personeel tegen te gaan (art. 3). De werving van derde landers mag er 
immerss niet toe leiden dat reeds aangesteld personeel wegens slechte arbeidsomstandighe-
denn en laag loon ontslag neemt, zoals reeds jaren gebruikelijk is. Tenslotte wordt de 
werkgeverr geen vergunning verleend indien 'er in Nederland geen goede begeleiding, 
inclusiefinclusief scholing, opleiding en begeleiding (binnen de instelling) wordt geboden' (art. 9). 

Eenn belangrijke voorwaarde in dit convenant is dat een vergunning alleen wordt 
verleendd indien 'er in land van herkomst binnen redelijke maatstaven een goede voorbe-
reiding,, onder meer op het terrein van Nederlandse taalvaardigheid, gezondheid, culturele 
aspectenn en kwalificaties, plaatsvindt' (art. 7). Wellicht is de bedoeling van deze bepaling 
omm integratieproblemen te voorkomen of te verminderen. De vraag is echter in hoeverre 
ditt samenvalt met reguliere inburgeringstrajecten. Eveneens dient de verpleegkundige 

ARRvSS 18 januari 1993, GVD1-25 en RV 1993/71, m.n.v. T. Badoux. 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie:: Beleidsregels Arbeidsvoorziening ter uitvoering Wav. Stcrt. 
2000/119,, p. 14. 
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relevantee voor Nederland geldende diploma's te overleggen (art. 10). 
Verderr mag een zorginstelling niet meer dan een bepaald percentage van zijn 

personeelsbestandd aan verpleegkundigen en verzorgenden op grond van een tewerkstel-
lingsvergunningg in dienst hebben (art. 12). Deze percentages lopen van 1 juli 2000 tot 1 
julii  2004 af van 3,0% tot 1.5% per jaar. Deze afspraken hebben alleen betrekking op 
verpleegkundigenn en verzorgenden vanaf niveau 3 (art. 13). 

b.b. Gediplomeerde medici 
Mett betrekking tot buitenlands gediplomeerde medici kan advies worden ingewonnen bij 
dee Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die zich op zijn beurt kan 
latenn informeren door een commissie van deskundigen, namelijk de Commissie Buiten-
lands-Gediplomeerden.166 Deze commissie kan met betrekking tot de waardering van de 
diplomaa van de vreemdeling advies inwinnen bij de Nederlandse Organisatie voor 
internationalee samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) en/of de Specialisten 
Registratiee Commissie (SRC).17 Daarnaast kan op het punt van het prioriteitgenietend 
aanbodd van specifieke medici, kennis worden genomen van gegevens van verschillende 
branche-organisatiess en belangenbehartigingsorganisaties. 

Inn de gezondheidssector is het beschikken over de vereiste diploma's en certifica-
tenn van groot belang omdat voor buitenlands gediplomeerden een verklaring van geen 
bezwaarr is vereist indien zij hun titel in Nederland willen voeren. In artikel 41 Big18 

staann regels voor (1) beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitelbescher-
mingg van toepassing is en (2) beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbescherming 
vann toepassing is. In artikel 41, eerste lid Big staat met betrekking tot eerstgenoemde 
categoriee dat inschrijving in het register niet wordt geweigerd: 

a.. indien hij in het buitenland een door Onze Minister aangewezen getuigschrift 
heeftt verkregen dat geldt als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die 
geachtt kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid welke uit het 
voldoenn aan vorenbedoelde eisen mag worden afgeleid; 
b.. indien Onze Minister, gelet op een door de betrokkene in het buitenland 
verkregenn getuigschrift, hem op aanvrage een verklaring heeft afgegeven, inhou-
dendee dat tegen zijn inschrijving in het register voor wat zijn vakbekwaamheid 
betreftt geen bedenkingen bestaan. 

Voorr onderdanen van landen die bij de EU zijn aangesloten, bestaan richtlijnen met 
betrekkingg tot de toelating en vestiging van artsen, tandartsen, apothekers, verlos- en 
verpleegkundigenn en verder de erkenning van hoger-onderwijsdiploma's en de erkenning 
vann diploma's van beroepsopleidingen.19 Dit is ook opgenomen in de Wet Beroepsuitoe-
feningg individuele gezondheidszorg. In artikel 41, eerste lid Big staat dat inschrijving in 
hett register deswege niet wordt geweigerd: 

Ziee hiervoor bijvoorbeeld: Leenen, H.J.J. (1996) Handboek Gezondheidsrecht. Deel II. Gezond-
heidszorgheidszorg en recht. Bohn Stafleu/Van Loghum: Houten/Diegem, p. 94. 
Merkelbach,, J.W, en H.J. Stoop (1997) Het toelatingsbeleid voor artsen van buiten de Europese 
Economischee Ruimte, Medisch Contact 50/12 december 1997, p. 1597. 
Wett Beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg, Wet van 11 november 1993, Stb. 1993/655. 
Ziee voor artsen bijvoorbeeld: Richtlijn 93/16/EEG, Pb. L 167. 
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c.. indien aan hem ten aanzien van het betrokken beroep een EG-verklaring als 
bedoeldd in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's dan wel in 
dee Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen is afgegeven. 

Aann buitenlandse medici kan naast de eisen van bekwaamheid, ook rekening worden 
gehoudenn 'met de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en met de persoonlijke 
eigenschappenn of gesteldheid van de betrokkene'.20 Verder wordt gesteld: 'Daarbij valt 
naastt de algemene bezwaren die er kleven aan het tewerkstellen van buitenlands gediplo-
meerdenn die veelal taalproblemen hebben en onbekend zijn met de situatie in de Neder-
landsee gezondheidszorg, ook te denken aan de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.' 
Eenn 'wezenlijk Nederlands volksgezondheidsbelang kan zich daardoor tegen de toelating 
vann de vreemdeling' verzetten.21 

7.2.22 Arbeid in de metaalsector 

Ookk de metaalsector kenmerkt zich door grote arbeidstekorten en illegale tewerkstelling. 
Volgenss Van Wallenburg is illegale tewerkstelling vooral te vinden in de basismetaal en 
dee installatiebedrijven. En verder: 

Inn deze sectoren spelen problemen bij de werving naar produktiepersoneel en 
vakliedenn een grote rol. Er is een tekort aan legaal personeel op de Nederlandse 
arbeidsmarktt zodat werkgevers zich wenden tot goedkope geschoolde werknemers 
uitt Oost-Europa die illegaal te werk worden gesteld.22 

Opp 27 november 1990 gaf Minister de Vries in een brief aan de Vaste Commissie voor 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij bereid is 'om de arbeidspool Deltametaal 
voorlopigg 350 tewerkstellingsvergunningen te geven voor vakmensen van buiten de EG'. 
Deltametaall  was een arbeidspool die werd bestuurd door werkgevers en werknemers in de 
metaalsectorr in de Rijnmond en in de regio Drechtsteden.23 Na midden 1992 werden 
volgenss de onderzoekers Boeker en Clermonts geen nieuwe aanvragen meer ingediend, 
grotendeelss in verband met sterk gewijzigde politieke situatie in (voormalig) Joegoslavië. 
Dee onderzoekers geven dan ook aan dat sindsdien 'het normale, restrictieve toelatingsbe-
leidd van toepassing zou zijn.'24 Dat nog wel degelijk tekorten in de metaalsector bestaan, 
bleekk uit de werving van werknemers in Ierland. 

InIn 1990 zijn een paar tewerkstellingsvergunningzaken met betrekking tot buiten-
landsee lassers voor de rechter gekomen. Er waren in 1990 een aantal tewerkstellingsver-
gunningenn aangevraagd voor een aantal gekwalificeerde Joegoslavische MIG/TIG-lassers 
inn een bedrijf voor scheepsreparaties. Deze werden geweigerd omdat er prioriteitgenietend 
aanbodd aanwezig zou zijn. Het leidde uiteindelijk tot een rechterlijke procedure ten 
overstaann van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. De directeur van genoemd 
bedrijff  had gesteld dat 'het bedrijf voor scheepsreparaties dient te beschikken over 

MvT,, TK 1985-1986, 19.522, nr. 3, p. 112. 
MvT,, TK 1985-1986, 19.522, nr. 3, p. 62. 
Wallenburg,, M. van (1997) Marktverkenning illegale tewerkstelling, syllabus Arbeidsinspectie. 
'Beperktt aantal metaalarbeiders van buiten EG tijdelijk welkom', Stcrt. 1990/232. 
Boeker,, A. & L. Clermonts (1995) Poortwachters van de Nederlands arbeidsmarkt, GNI: 
Nijmegen,, p. 74. 
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gekwalificeerdee lassers, die bereid zijn om boven water te hangen, op kranen te klauteren 
enn om om te gaan met gassen en chemische stoffen aan boord.' En verder: 'Omdat het 
bedrijff  niet aan de vraag kan voldoen, wijken schepen uit naar Antwerpen.' En wat 
wellichtt nog veel belangrijker was, appellant bracht naar voren dat 'hem uit navraag bij 
uitzendbureauss in Rotterdam is gebleken dat er reeds geruime tijd een tekort aan gekwali-
ficeerdeficeerde lassers bestaat' en dat 'de deelnemers aan het door het Ministerie van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid gesteunde project 'Metaalmoe' - dat is opgezet om het tekort 
aann gekwalificeerde lassers aan te vullen - weliswaar als leerling-lasser in bedrijven 
wordenn geplaatst, maar dan het aan ervaren MIG/TIG-lassers nog altijd ontbreekt.' Het 
Ministeriee had geen acht geslagen op deze feiten en de rechter vernietigde de beslissing 
wegenss motiveringsgebreken en onzorgvuldige voorbereiding.25 

InIn een ander geval ging het om een vreemdeling die reeds van 1970 tot 1982 bij 
tweee bedrijven had gewerkt als electrolasser. Na afwezigheid voor bepaalde tijd in het 
buitenlandd vroeg hij opnieuw een vergunning tot verblijf aan om opnieuw arbeid te 
verrichtenn als electrolasser. Deze werd evenwel afgewezen, evenals de door verweerder 
terr terechtzitting gedane mededeling dat gedaagde over een tewerkstellingsvergunning 
dientt te beschikken. Met betrekking tot de door verweerder gestelde aanwezigheid van 
prioriteitgenietendd aanbod, stelde de rechter: 

Eiserr heeft ter terechtzitting voorhands voldoende aannemelijk gemaakt dat er voor 
zijnn functie de facto geen prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is. Hij heeft er op 
gewezenn dat een aanbod van gekwalificeerde lassers onbreekt en dat zijn werkge-
verr er ondanks het plaatsen van personeelsadvertenties en informatie en bemidde-
lingg van het arbeidsbureau niet in slaagt het tekort aan geschoold en ervaren 
personeell  op te heffen.26 

Opvallendd is echter dat de rechter zich ook door een publikatie in een landelijk dagblad 
liett beïnvloeden met betrekking tot de vraag of prioriteitgenietend aanbod aanwezig zou 
zijn: : 

Inn dit verband zij voorts nog overwogen dat uit recente perspublicaties (waarvan er 
eenn ter gelegenheid van de mondelinge behandeling als produktie is overgelegd: 
artikell  Volkskrant d.d. 10 mei 1990) duidelijk wordt dat de werkgeversorganisatie 
inn de metaal- en elektrotechniek industrie FME aangekondigd heeft opnieuw 
geschooldd personeel in het buitenland te willen werven gezien het grote aantal niet 
opp te vullen vacatures in deze bedrijfstak (3500 a 4000). 

Dee vordering werd toegewezen. 

Inn de Maasdok-zaak deed zich een tekort voor en wilde de werkgever een tewerkstel-
lingsvergunningg aanvragen ten behoeve van Poolse scheepsbouwers. De rechter oordeelde 
naarr aanleiding van weigering van de gevraagde tewerkstellingsvergunningen 'dat ten 
eindee verdere vertraging van de afbouw van het scheepscasco te voorkomen', de desbe-
treffendee werkgever 'onmiddellijk volledig inzetbare gekwalificeerde scheepsbouwers 

255 ARRvS 22 januari 1992, RV 1992/73, m.n.v. T. Badoux. 
266 Pres. Rb. VGravenhage 14 juni 1990, RV 1990/31. 
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nodigg heeft'. En verder: 

Tott op heden heeft zij niet de beschikking kunnen krijgen over een toereikend 
aantall  scheepsbouwers dat aan de vereiste kwalificaties voldoet. In dit verband is 
vann betekenis dat verzoekster sub I uit een aanbod van 42 potentiële werknemers 
viaa het zogeheten SEDOC-systeem 14 gegadigden heeft geselecteerd waarvan er 
uiteindelijkk slechts twee konden worden tewerkgesteld. Weliswaar is van de zijde 
vann verweerder gewezen op mogelijk aanbod vanuit Ierland doch niet aannemelijk 
iss dat een dergelijk aanbod op reeds zeer korte termijn de vereiste gekwalificeerde 
scheepsbouwerss oplevert. 

Dee rechter oordeelde echter ten overvloede dat de werkgever in het vervolg de werkom-
standighedenn en het loon dient aan te passen om de door haar gewenste arbeidskrachten 
binnenn de EER te kunnen werven.27 Om dezelfde reden werd een tewerkstellingsvergun-
ningg ten behoeve van de functie van metaalsorteerder door een Turks werknemer 
geweigerd.. De rechter oordeelde: 

Voorr zover is betoogd dat het werk van een metaalsorteerder zwaar en onaange-
naamm is en derhalve weinig werkzoekenden dit werk willen verrichten, overweegt 
dee Afdeling dat niet is aangetoond dat dit aspect niet met goede arbeidsvoorwaar-
denn kan worden ondervangen.28 

Hett feit dat prioriteitgenietend aanbod niet beschikbaar is, gaat als argument niet op 
indienn de arbeidsvoorwaarden onder de maat zijn. Zie hiervoor ook paragraaf 6.2 onder 
d. . 

7.2.33 (Seizoens)arbeid in land- en tuinbouw 

Dee land- en tuinbouw is een sector die in sterke mate wordt gedomineerd door illegale 
tewerkstellingen.299 Beleid en jurisprudentie is er met name op gericht om illegale 
tewerkstellingg en schijncontructies tegen te gaan en om prioriteitgenietend aanbod met 
voorrangg in het arbeidsproces in te schakelen. In 1992 werden speciale afspraken 
(bemiddelingsovereenkomsten)) gemaakt in de verschillende regio's in Nederland zoals in 
Noord-- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant, bijvoorbeeld met betrekking tot 
aardbeien-- en bollenplukkers en aspergestekers ('Bemiddelingsovereenkomst ASA 
Aspergess en Aardbeien', 'Bollenregeling 1990').30 

Ikk heb aan het begin van dit hoofdstuk reeds aangegeven dat de rechter in 1994 
heeftt geoordeeld dat van deze privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomsten '[niet] op 
voorhandd [kan worden] gezegd [...] dat daardoor de grenzen van een redelijke toepassing 

Vz.. ARRvS 30 januari 1992, RV 1992/79, m.n.v. T. Badoux. 
ABRvSS 4 maart 1994, GV37-1. 
Uitt gegevens van Arbeidsinspectie blijkt dat in de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 
decemberr 1998 over alle regiokantoren de meeste illegalen werden aangetroffen in de horeca (391 
illegalen),, meteen gevolgd door de land- en tuinbouw (met 203 illegalen). 
Boeker,, A. & L. Clermonts (1995) Poortwachters van de Nederlands arbeidsmarkt, GNI: 
Nijmegen,, p. 75. 
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vann die bevoegdheid worden overschreden1.31 Het maken van sectorgewijze afspraken 
heeftt een wettelijke basis gekregen in de Wet arbeid vreemdelingen.32 Conform artikel 
100 Wav kunnen aan een tewerkstellingsvergunning voorschriften worden verbonden welke 
ertoee strekken (sub b) 'dat in de onderneming in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhou-
dingenn of arbeidsomstandigheden voor de vervulling van arbeidsplaatsen door prioriteitge-
nietendd aanbod gelegen beletselen, worden opgeheven'. Het stellen van nadere voorwaar-
denn in de vorm van een privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomst is volgens de rechter 
niett een onredelijke toepassing: 'De rechtbank nu is van oordeel dat het geoorloofd is, 
daarr waar aan verweerder een bevoegdheid is toegekend, aan die bevoegdheid invulling te 
gevenn door dienaangaande een beleidslijn te ontwikkelen. Van de door verweerder te 
dezenn gehanteerde beleidslijn, te weten het stellen van nadere voorwaarden aan een 
aangemeldee of aan te melden vacature in de vorm van een privaatrechtelijke bemidde-
lingsovereenkomst,, kan niet gezegd worden dat daardoor de grenzen van een redelijke 
toepassingg van die bevoegdheid worden overschreden.'33 

Mett name in de land- en tuinbouw blijkt de inventiviteit om de tewerkstellingsver-
gunningverplichtingg te ontduiken groot. Opnieuw kan ik verwijzen naar hoofdstuk 5 over 
dee constructies die zijn bedacht om rechtsverhoudingen die materieel de kenmerken van 
eenn arbeidsovereenkomst hadden, formeel te kunnen kwalificeren als andere rechtsfiguren, 
zoalss koopovereenkomsten, werkzaamheden als zelfstandige of adviseurschap. Dit deed 
zichh met name voor met betrekking tot Poolse werknemers die op grond van de in 
hoofdstukk 1 besproken Europa-overeenkomsten in de land- en tuinbouw werkzaam wilden 
zijn.. Onder vigeur van genoemde verdragen kunnen vreemdelingen uit landen als Polen in 
landenn van de EU verblijven om werkzaamheden als zelfstandige te verrichten. 

Err bestaat jurisprudentie met betrekking tot de vraag of werkzaamheden als 
zelfstandigee of als werknemer dienen te worden beschouwd. In een zaak met betrekking 
tott een vennootschap M naar Pools recht oordeelde de rechter: 'De vraag die aan de orde 
is,, is of werkzaamheden in de lelieteelt, met name bij de lelie-oogst naar landelijk gebruik 
gewoonlijkk in loondienst worden verricht, waarbij van belang is in hoeverre op het gebied 
vann de lelieteelt dan wel anderszins in de tuinbouw een verschuiving te constateren valt 
vann het verrichten van arbeid in loondienst naar het uitbesteden van werk aan loonbedrij-
venn en samenwerkings-verbanden van zelfstandigen. Uit de ingewonnen ambtsberichten 
kann worden geconcludeerd dat de arbeid tijdens de lelie-oogst en verwerking in de 
maandenn oktober, november en december gewoonlijk in loondienst wordt verricht.'34 

Inn het algemeen kent de land- en tuinbouw drie soorten arbeid, namelijk 'algemene 
werkzaamhedenn om het bedrijf gaande te houden, oogst- en piekarbeid'.35 En met name 
diee laatste categorie zorgt vaak voor problemen bij de aanvraag van een tewerkstellings-
vergunning.. Speciaal voor de agrarische sector heeft de Staatssecretaris van Justitie een 
circulairee uitgevaardigd met als onderwerp de 'beoordeling van losse dienstverbanden 
voorr onbetaalde tijd in verband met de duurzaamheid van middelen van bestaan'. Deze 
circulairee gold van 1 september 1997 tot en met 1 september 1998. Hierin werd gesteld: 
'Inkomstenn uit een los dienstverband voor langer dan een jaar of voor onbepaalde tijd zijn 

311 Pres. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77, m.n.v. CA. Groenendijk. 
322 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van CA. Groenendijk in zijn noot onder Pres. Rb. Roermond 8 

julii  1994, RV 1994/77. 
333 Rb. Roermond 15 januari 1996, GV 39-3. 
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eerstt duurzaam in de zin van de Vreemdelingenwet indien men ten tijde van de aanvraag 
reedss minimaal één jaar inkomsten uit dit dienstverband verworven heeft, omdat niet op 
voorhandd gewaarborgd is dat er sprake is van inkomsten uit een ononderbroken dienstver-
bandd met de werkgever van tenminste een jaar.' In de toelichting stond dat tot 1996 
werknemerss met een los dienstverband voor onbepaalde tijd en die tenminste 16 weken 
haddenn gewerkt bij 'onwerkbaar weer' een beroep konden doen op WW op grond van de 
onderbrekingsregeling.. '36 

Inn tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen spelen weersomstandigheden een 
belangrijkee rol in de land- en tuinbouw. In een zaak ging het om een aanvraag voor een 
tewerkstellingsvergunningg ten behoeve van een werknemer met de Poolse nationaliteit 
voorr de functie van aardbeienplukker en -planter voor een periode van 3 maanden. De 
tewerkstellingsvergunningg werd geweigerd, terwijl de behoefte aan arbeidskrachten zeer 
urgentt was door een lange periode van extreem heet weer. Door deze weersgesteldheid 
hadd eiser onvoorzien snel extra arbeidskrachten nodig (aardbeienplukkers en -planters) 
terwijll  daarnaast arbeidskrachten nodig bleken omdat er door de hitte een groot verloop 
ontstondd in de door eiser aangenomen werknemers. De rechter oordeelde: 'Onder 
voormeldee bijzondere omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verweerder ten 
onrechtee heeft geoordeeld dat er voldoende prioriteitgenietend aanbod was, dan wel op 
kortee termijn redelijkerwijs te verwachten was'.37 

Inn een zaak in 1990 werd de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning voor vier 
vreemdelingenn met (vermoedelijk) de Poolse nationaliteit geweigerd omdat de werkgever 
niett had meegewerkt aan de extra inspanningen die de Bollenregeling 199038 eist, zoals 
hethet invullen en opsturen van het aanvullende vacaturemeldings- en informatieformulier. 
Dee rechter stelde: 'Van gedaagde mag immers worden verwacht dat relevante informatie 
alss waar het hier om gaat tijdig wordt doorgegeven aan de betrokken diensten, zodat hun 
eventuelee onbekendheid daarmee aan gedaagde moet worden toegerekend'. Het mag 
immerss als bekend worden verondersteld dat de arbeidsvoorziening in de bollenteelt elk 
jaarr grote problemen oplevert.39 In een ander geval werd de aanvraag voor een tewerk-
stellingsvergunningg ten behoeve van een Poolse vreemdeling in de tuinbouwsector 
geweigerdd met een verwijzing naar het algemene standpunt van de Minister van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid. De rechter stelde echter dat: 

[...]]  werkgever van appellant tijdig is overgegaan tot melding van de vacature -
voorr ongeveer 20 personen - , in samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbu-

Circulairee Staatssecretaris van Justitie, d.d. 20 augustus 1997, TBV 1997/8, zie ook: MR 1997/8, 
p.. 190-191. 
Rb.. Breda 14 juli 1997, GV39-S. 
Zie:: Regeling personeelsvoorziening agrarische sector 1990, Stcrt. 1990/93, p. 6 en 9, De regeling 
behelstt 'opnieuw een verdere aanscherping [...] t.o.v. de soortgelijke regelingen 1987, 1988 en 
1989'.. De derde algemene bepaling luidt: 'Werkgevers die niet van meet af aan samenwerking 
wensenn met de arbeidsbureaus dienen er rekening mee te houden dat de dienstregeling ten opzichte 
vann hen ook in een later stadium beperkt zal blijven. Onverlet de primaire verantwoordelijkheid van 
dee werkgever voor zijn eigen personeelsvoorziening betekent dit dat de werkgever in een vroegtij-
digg stadium - uiterlijk 13 weken voor aanvang van de werkzaamheden - het arbeidsbureau zal 
moetenn informeren over: de hoeveelheid benodigde menskracht; voor welke perioden; voor welke 
werkzaamheden;; onder welke arbeidsvoorwaarden. Tevens zal de werkgever reeds op dat moment 
dienenn aan te geven of zo nodig EG-onderdanen gewenst worden [...]. 
Vz.. ARRvS II december 1990, MR 1991/60. 
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reauu advertenties heeft geplaatst en aan 1200 personen een zogenaamde mailing 
heeftt doen uitgaan. Al deze inspanningen hebben er niet toe geleid dat alle 
arbeidsplaatsenn bij K. NV konden worden opgevuld, hetgeen de door verweerder 
ingenomenn stelling des te onaannemelijker maakt.'40 

Mett betrekking tot de werving van prioriteitgenietend aanbod binnen de EER via uitzend-
bureau'ss bestaat veel jurisprudentie. Het niet accepteren van de door bedoelde uitzendbu-
reauss gestelde voorwaarden voor bemiddeling, wordt beschouwd als het 'niet accepteren 
vann door de markt van vraag en aanbod gedicteerde arbeidsvoorwaarden'.41 

Inn een situatie waarin een werkgever stelde geen reacties te hebben gehad op de 
inschakelingg van uitzendbureaus, terwijl collega-werkgevers daar wel profijt van hadden, 
werdd de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning afgewezen.42 

Eenn werkgever dient voldoende inspanningen te verrichten om prioriteitgenietend 
aanbodd binnen de EER te werven. Daanaast dient hij te zorgen voor zaken als passende 
huisvestingg en vergoeding van de reiskosten. De ABRvS bracht dit in een zaak als volgt 
naarr voren: 'De Afdeling ziet niet in dat de in de bemiddelingsovereenkomst neergelegde 
verplichtingg om zorg te dragen voor passende huisvesting en vergoeding van de reiskosten 
niett in redelijkheid aan appellanten had mogen worden opgelegd. Indien appellanten, 
gelijkk zij wensen, personeel aantrekken van buiten de Europese Economische Ruimte 
zullenn zij evenzeer redelijke voorzieningen voor logies en reiskosten moeten treffen.43 

InIn het kader van het restrictive toelatingsbeleid wordt een tewerkstellingsvergun-
ningg in het algemeen afgewezen omdat in principe niet aanvaardbaar is dat voor werk-
zaamhedenn in de land- en tuinbouw nieuw aan te trekken buitenlandse werknemers op de 
Nederlandsee arbeidsmarkt worden ingeschakeld.44 Het beleid is gericht op het inzetten 
vann werklozen. In een zaak overwoog de rechter dat Arbeidsvoorziening 'een proces in 
gangg heeft gezet, waarbij in nauwe samenhang met gewestelijke arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en gemeenten voor wat betreft de aanbodzijde een toenemende aandrang wordt 
uitgeoefendd tot (her-)intreding in functies als de onderhavige'. En verder: 'Aldus is naar 
hett zich thans laat aanzien een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeids-
marktt te verwachten'.45 

Inn een oudere, soortgelijke zaak heeft Arbeidsvoorziening aangegeven dat het op 
minn of meer politieke en maatschappelijk gronden onwenselijk is om (in casu) tewerkstel-
lingsvergunningenn te verlenen ten behoeve van Poolse werknemers in een rozenkwekerij. 
Dee in de rechterlijke uitspraak aangehaalde overweging luidde: 

Voorr dergelijke arbeid staat steeds een zeer groot aantal ingeschreven werkzoeken-
denn geregistreerd. Een groot aantal van hen zal naar gelang hun inschrijvingsduur 
moeilijkk zijn te motiveren om weer aan het arbeidsproces te gaan deelnemen in 
functiess die voor hen als passend zijn aan te merken. Blijvende uitschakeling van 
dezee groep werkzoekenden wordt echter politiek en maatschappelijk volstrekt 
onaanvaardbaarr geacht. Er is dan ook een proces op gang gekomen waarbij in 

400 ARRvS 7 augustus 1992, GVD1-24. 
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nauwee samenhang met arbeidsbureaus, sociale diensten en gemeenten voor wat 
betreftt de aanbodzijde een toenemende aandrang wordt uitgeoefend op werkzoe-
kendenn tot (her-)intreding in functies als de onderhavige. Aldus wordt gestreefd 
naarr een structurele vervulling daarvan.46 

Dee rechter ging hier echter niet op in en concludeerde simpelweg dat 'er onder deze 
omstandighedenn ten aanzien van de in dit geval te verrichten arbeid niet (meer) gesproken 
[kan]]  worden van redelijkerwijs te verwachten prioriteitgenietend aanbod'. De werkgever 
hadd zijn vacatures immers tijdig bij het Gewestelijk Arbeidsbureau gemeld en had een 
actieff  wervingsbeleid gevoerd, echter zonder resultaat. 

Sedertt lange tijd bestaan er grote problemen in de land- en tuinbouw met betrek-
kingg tot de werving van prioriteitgenietend aanbod. In een zaak overwoog de rechter: 
'Vastt staat dat de personeelsvoorziening ten behoeve van werkzaamheden in de asperge-
teeltt een jaarlijks terugkerend hardnekkig probleem is. [...] Verweerder stelt zich daarbij 
opp het standpunt dat er een omvangrijk arbeidspotentieel beschikbaar is doch naar het 
oordeell  van de rechtbank is uit de stukken en hetgeen ter zitting door eisers is aangevoerd 
alsmedee uit de in dit verband opgedane (bemiddelings-) ervaringen in de jaren 1993, 1994 
enn 1995 genoegzaam gebleken dat een groot deel daarvan niet daadwerkelijk beschikbaar 
is.. In dit verband wijst de rechtbank met name op het evaluatie-rapport van de Projector-
ganisatiee Personeelsvoorziening Asperge- en Aardbeienoogst (PPAA) 1995 en het rapport 
'Aspergesteken'' van de Algemene Rekenkamer d.d. 1 april 1996. waaruit blijkt dat 
uitkeringsgerechtigdenn nauwelijks bemiddelbaar zijn voor kortdurende seizoensarbeid.47 

Eenn laatste voorbeeld van structurele problemen in de land- en tuinbouw is een 
zaakk waarin de werving van werknemers in de land- en tuinbouw ieder jaar op het zelfde 
probleemm stuitte: 'Reeds enige jaren doen zich telkenmale problemen voor in Brabant en 
Limburgg bij het aantrekken van voldoende arbeidskrachten om tijdens het asperge-seizoen 
dee oogst binnen te halen'.48 Het lijkt er dus sterk op dat in de landbouwsector het 
restrictievee toelatingsbeleid halstarrig wordt nageleefd, terwijl prioriteitgenietend aanbod 
nauwelijkss is te vinden. Er gaapt dus een groot gat tussen het voorgestelde arbeidsaanbod 
enn het arbeidsaanbod in de werkelijkheid. Het feit dat arbeid in de land- en tuinbouw in 
sterkee mate seizoensgebonden is, is hier waarschijnlijk debet aan. 

7.2.44 Horeca-personeel 

Alss in Nederland gevestigde bedrijven serveerders, koks of ander keukenpersoneel in 
dienstt willen nemen, zijn zij aan de gewone Wav-procedure onderworpen: 'Voor 
tewerkstellingg in de horeca-sector is het restrictieve toelatingsbeleid onverkort van 
toepassing'.499 De Uitvoeringsregels Wav spreken in dit kader over tewerkstelling in 
'Chinees-Indischee restaurants alsmede grillrooms, pizzeria's, shoarma-zaken, koffie- en 
eethuizenn en dergelijke'. Voor restaurants 'met een specifieke keuken zal getoetst moeten 
wordenn of voor het bereiden van de specifieke gerechten met een korte opleiding kan 
wordenn volstaan, dan wel of eventuele specialiteiten ook door reeds beschikbaar personeel 

Vrz.. ARRvS 11 oktober 1990, RV 1990/75, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Rb.. 's-Gravenhage 7 mei 1996, RV 1996/80, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Pres.. Rb. 's-Hertogenbosch 2 juni 1995, GV39-2. 
Uitvoeringsregelss Wav, onder 14. 
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kunnenn worden vervaardigd. Gespecialiseerd keukenpersoneel dient steeds te beschikken 
overr gewaarmerkte diploma's en getuigschriften aangaande hun vakbekwaamheid, die 
overeenkomenn met het niveau van chef-kok in Nederlandse horeca-gelegenheden. '50 

Inn Nederland bestaat een grote vraag naar lekkernijen uit alle windstreken en delen 
vann de wereld. Het probleem dat hierdoor ontstaat, is hoe de bekwaamheid van deze 
uitheemsee koks kan worden gestaafd. In de jurisprudentie heeft zich een geval voorgedaan 
waarinn tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van een Chinese en Thaise specialiteiten-
kokk werd afgewezen omdat zij niet voldoende zouden zijn gekwalificeerd. Het CBA 
erkendee hun diploma's namelijk niet. Een ter zitting aanwezige deskundige en een 
deskundigenrapportt gaven voor de rechter uiteindelijk de doorslag. De rechter oordeelde: 

Mett betrekking tot bedoelde opleiding is ter zitting door mevrouw drs. G.S. Nie, 
docentee horeca-vakopleidingen in Nederland, verklaard dat zij het Dick Fat 
Cookingg Institute te Hong Kong twee jaar geleden heeft bezocht en dat haar was 
geblekenn dat dit instituut vierjarige opleidingen in de Chinese hoofdkeukens 
verzorgt.. Het niveau van deze opleiding is volgens haar vergelijkbaar met dat van 
Nederlandsee Middelbare Beroepsopleidingen (M.B.O.-niveau). 
Aangaandee de kennis en vaardigheden van verzoekers inzake de Chinese maar met 
namee ook de Thaise keuken wordt in een door v.o.f Management Ligthart 
vervaardigdd rapport een positief oordeel geveld. Bedoeld rapport is opgesteld door 
eenn lid van de examencommissie van de zogeheten Chineko-opleiding in Nederland 
naa een daartoe door hem gedaan onderzoek in het restaurant Crystal Palace. De 
deskundigheidd van de opsteller van het rapport wordt voorts door verweerder niet 
betwist.51 1 

Eenn jaar later moest de rechter opnieuw een oordeel vellen over het Dick Fat Cooking 
Institutee te Hong Kong. De president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam 
stelde:: 'Aan de stelling dat de opleiding in Hong Kong niet erkend is kan thans niet de 
doorr verweerde beoogde conclusie verbonden worden. Verweerder heeft namelijk niet 
kunnenn aangeven of er in Hong Kong op dit gebied überhaupt wel erkende opleidingen en 
erkendee diploma's bestaan'.52 De rechter tekende eveneens aan dat de Arbeidsvoorzie-
ningg 'kennelijk nog geen beleid [heeft] ontwikkeld ten aanzien van de beoordeling van de 
diploma'ss uit landen waar geen sprake is van door de overheid erkende opleidingen'. Het 
Nederlandss bestuur wordt dus geacht algemeen beleid te formuleren ten aanzien van niet-
Nederlandsee kookinstituten in de gehele wereld. Mocht ooit het eten van gebraden rat, 
sprinkhaann of meelworm populair worden, is het Nederlands bestuur gehouden om 
gespecialiseerdee instituten - waar dan ook in de wereld - te gaan beoordelen. De implica-
tiess van zo'n algemeen beleid zijn dan ook niet te overzien. 

Uitt bovengenoemde uitspraak bleek verder dat in het geval Arbeidsvoorziening van 
oordeell  is 'dat de door eiser overgelegde getuigschriften onvoldoende zijn om zijn 
kwalificatiess als kok aan te tonen, [...] hij dit met nadere bewijzen [zal] moeten staven'. 
Enn verder: 'Immers het blijf t moeilijk om het objectieve niveau van koksbekwaamheid -
anderss dan door middel van getuigschriften - te bepalen als er in het land van herkomst 

500 Uitvoeringsregels Wav, onder 14. 
511 Vz. ARRvS 10 juni 1993, RV 1993/75, m.n.v. T. Badoux. 
522 Pres. Rb. Amsterdam 8 juni 1994, GV42-1. 
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geenn erkende onderwijsinstelling bestaat, waar een opleiding wordt verzorgd die met een 
diplomaa kan worden afgerond.'53 

Ookk voor de rest wordt de Nederlandse jurisprudentie in sterke mate gedomineerd 
doorr tewerkstellingsvergunningaanvragen ten behoeve van Chinees-Indische koks.54 In de 
inleidingg gaf ik reeds aan dat met betrekking tot de werving van Chinees-Indisch 
keukenpersoneell  op 25 november 1994 het 'Convenant CHINEKO' is gesloten. Doel van 
hett Convenant was onder andere het grote aantal hier te lande als werkloos ingeschreven 
werkzoekendee Chinese koks aan een baan te helpen. Dit aantal zou in 1997 ongeveer 
13000 zijn. In veel Chinees-Indische restaurants zouden bovendien illegaal tewerkgestelden 
voorkomen,, terwijl de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in veel gevallen niet 
zoudenn voldoen aan de Nederlandse normen (CAO-Horeca en de Arbo-wet). De illegale 
tewerkstellingg zou 'valse concurrentie' impliceren met betrekking tot 'goede' werkge-
vers.555 Het tussen de verschillende partijen56 gesloten convenant is door de rechter niet 
alss onredelijk bestempeld.57 De rechter oordeelde verder met betrekking tot de Chine-
ko-werving:: 'Hoewel het 'ver' gaat een ondernemer te verplichten om een persoon in 
dienstt te nemen om een ander met het oog op de vervulling van een vacature op te leiden 
kann niet worden gezegd, dat bij de kennelijk hardnekkige werkloosheidssituatie voor 
Chinesee koks hier te lande sprake is van een in abstracto onevenredige belangenafwe-
ging.'588 Als de inschakeling van reeds in Nederland aanwezige Chinese koks echter niet 
lukt,, moet in het buitenland worden gezocht met de bemiddeling van het officiële Chinese 
staatsuitzendbureauu 'China Star Corporation'.59 

Inn een andere zaak deed zich de vraag voor of het convenant met Chineko en 
uitzendbureauu 'China Star' zouden kunnen voorzien in de vervulling van een vacature van 
Japansee specialiteitenkok. Arbeidsvoorziening kon volgens de rechter niet genoegzaam 
aantonenn dat het uitzendbureau een bestand met Japanse koks heeft. En ter zitting was de 
gemachtigdee van de Arbeidsvoorziening niet in staat gebleken gevallen te noemen waarin 
Chinekoo een Japanse specialiteitenkok had kunnen aanleveren. De rechter was dan ook 
vann oordeel dat het op dit moment twijfelachtig was of er voor de gevraagde functie 
voldoendee prioriteitgenietend aanbod aanwezig was. Arbeidsvoorziening werd dus 
gesommeerdd om een tewerkstellingsvergunning te verlenen aan de werkgever met 

533 Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1995, GV38-2. 
544 Zie bijvoorbeeld: KB 12 februari 1976, RV 1976/22; ARRvS 11 april 1979, RV 1979/79; ARRvS 

255 september 1980, GV Dl-8; ARRvS 19 oktober 1981, RV 1981/48; ARRvS 25 januari 1982, RV 
1982/33,, m.n.v. CA. Groenendijk; ARRvS 22 november 1982, GVD14-41; ARRvS 11 april 
1983,, RV 1983/35, m.n.v. G. Caarls; ARRvS 30 september 1985, RV 1985/79, m.n.v. CA. 
Groenendijk;; ARRvS 13 juni 1987, RV 1987/28, m.n.v. G. Caarls; Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. 
Haarlemm 22 maart 1996, RV 1996/76, m.n.v. T. Badoux. 

555 Brief van het Facilitair Bedrijf Arbeidsvoorziening aan de directeuren/eigenaren en chefs keukenbri-
gadee van alle Chinees-Indische restaurants in Nederland, 15 juli 1997, kenmerk V&M\97003993. 

566 De Convenantspartijen zijn de Koninklijke Horeca Nederland, Horecabond FNV, Industrie- en 
voedingsbondd CNV, Stichting Fonds Bevordering Intreding in het Horecabedrijf, Stichting Chineko, 
SVHH Onderwijscentrum en Arbeidsvoorziening. 

577 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 22 maart 1996, RV 1996/76, m.n.v. T. Badoux en zie ook: 
MRMR 1996/147. 

588 Rb. 's-Gravenhage 13 december 1996, GV32-3. Zie ook: Rb. 's-Gravenhage 22 november 1996, 
GV44a-6. . 

599 Zie hiervoor de noot van T. Badoux onder Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 22 maart 1996, 
RVRV 1996/76; Forum-juridische zaken 96-246-ob-FORUM. 
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betrekkingg tot de door haar aangetrokken vreemdeling.60 

Hett Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening heeft beleidsregels uitgevaardigd 
mett betrekking tot de voorwaarden waaraan Chinees-Indische of andere exotische 
restaurantss dienen te voldoen. Er wordt uitgegaan van 'een medewerker in de keuken 
tegenoverr een (door een accountant of accountant-administratieconsulent gecontroleerde) 
jaaromzett van f 250.000'. En verder: 'Deze verhouding is een soepele interpretatie van 
hett omzet-criterium van minimaal f 350.000 dat het onderzoeksrapport Chinees-Indische 
restaurantss van het Bedrijfschap Horeca noemt. Dit criterium wordt gehanteerd omdat bij 
eenn minder gunstige verhouding de levensvatbaarheid van het bedrijf klein en daarom de 
kanss op werkloosheid van het horeca-personeel groot is, en het in die situatie veelal ook 
niett mogelijk is personeel markconforme arbeidsvoorwaarden te bieden. Voor de rechter 
komtt deze CBA-regeling Wav 'mede gelet op de (geschiedenis van de) problematiek van 
dee tewerkstelling van Chinese koks, waar de regeling uit voortvloeit, niet onredelijk 
voor'.61 1 

Dee werkgever heeft in het algemeen de plicht om eventueel prioriteitgenietend 
aanbodd intern dan wel extern bij te scholen voor zover dat binnen een redelijke tijd 
mogelijkk is. Zie hiervoor hoofdstuk 6.3 onder c. In een zaak met betrekking tot de 
aanvraagg van een tewerkstellingsvergunning voor een Chinese kok in een Kantonees 
specialiteitenrestaurantt (dim sum) oordeelde de rechter dat van een 'werkgever mag 
wordenn verwacht dat een werkzoekende Chinese kok die niet aan de door hem gestelde 
eisenn voldoet, via een interne opleiding in zijn bedrijf dan wel middels externe bijscho-
ling,, tot het gewenste niveau wordt opgeleid'. De rechter vond dit standpunt in beginsel 
niett onredelijk.62 

Ziee hiervoor ook de CBA beleidsregels: 'Een interne opleiding is mogelijk indien 
opp zich zelf reeds personeel aanwezig is dat de vereiste kwaliteit al heeft. Als externe 
opleidingenn gelden opleidingen van Horeca Nederland of opleidingen met behulp van 
collega-bedrijven'.. Uiteraard veronderstelt dit uitgangspunt dat deze bijscholing binnen 
eenn redelijke tijd mogelijk is tegen redelijke kosten.63 Uiteraard geldt deze jurisprudentie 
ookk voor andere dan Chinees-Indische restaurants.64 

Opp het punt van de omscholing van Chinees-Indische koks tot Japanse specialitei-
tenkokss is het volgens de rechter niet aannemelijk dat de opleiding van Horeca Nederland 
onvoldoendee zou zijn om de koks binnen een aanvaardbare termijn voor een behoorlijke 
uitoefeningg van de functie toe te rusten. In casu wilde de restauranthouder zijn bedrijfsac-
tiviteitenn uitbreiden met de Japanse keuken om zijn omzet te doen stijgen. Zijn vordering 
werdd derhalve afgewezen.65 In een andere zaak waren er met betrekking tot een door de 
Stichtingg Chineko verzorgde opleiding tot Japanse specialiteitenkok onvoldoende gegevens 
terr beschikking om vast te stellen of deze een Chinese kok binnen een redelijke tijd kon 
opleidenn tot een Japanse specialiteitenkok (teppanyaki-tafeltechniek). De in 1993 en 1994 
doorr de Stichting Chineko verzorgde opleiding die slechts bestond uit 3 niveau's (begin-
ners,, halfgevorderden en gevorderden), omvatte 6 bijeenkomsten, verspreid over 6 

600 Rb. 's-Gravenhage 24 december 1996, GV37-6. 
611 Rb. 's-Gravenhage 22 maart 1996, GV44a-5. 
622 Pres. Rb. Alkmaar 2 september 1994, GV44a-l. 
633 Zie ook Rb. Almelo 19 januari 1995, GV42-4. 
644 Rb. Arnhem 29 maart 1995, GV44-1. 
655 Rb. Middelburg 5 juni 1995, GV42-6. 
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weken.66 6 

Mett betrekking tot een opleiding Chinees-Indisch koken, verzorgd door Chineko, 
iss de rechter er in een zaak niet van overtuigd dat de opleiding niet behulpzaam zou 
kunnenn zijn om Chinees-Indisch keukenpersoneel op het gewenste niveau te brengen: 
'Hierbijj  is mede in aanmerking genomen dat verzoeker - die zelf, gezien het feit dat op 
dee huidige menulijst reeds een aantal specialiteitengerechten staan, niet geheel onwetend is 
opp het gebied van de specialiteitengerechten - onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat 
eenn kok uit prioriteitgenietend aanbod die een door de Chineko verzorgde specialitei-
tencursus,, waarin kennis wordt bijgebracht van ten minste 36 specialiteitengerechten, 
heeftt gevolgd verzoeker niet behulpzaam zou kunnen zijn bij de door hem gewenste 
ontwikkelingg van zijn restaurant tot een specialiteitenrestaurant.'67 De rechter vond dus 
datdat aan het prioriteitgenietend aanbod niet voorbij kon worden gegaan en dat het verzoek 
omm een tewerkstellingsvergunning terecht was afgewezen. 

Dee aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een Chinese kok 
wordtt dus geweigerd indien de werkgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid om 
eenn kandidaat-kok uit het prioriteitgenietend aanbod te laten opleiden door de Stichting 
Chineko.68 8 

Tenslottee vond de rechter het betoog van Arbeidsvoorziening dat een werkloze 
Chinesee kok in Nederland zonder problemen zou kunnen worden opgeleid tot specialitei-
tenkokk in de Sichuanese keuken niet aannemelijk was. Ter zitting verklaarde Arbeidsvoor-
zieningg dat een door haar geadviseerde opleiding echter 'geen specialiteitencursus betrof, 
maarr een aanvulling [...] op de thans aanwezige kennis van de Chinese keuken bij de hier 
tee lande verblijvende werkzoekende Chinese koks.' Er dient nog te worden opgemerkt dat 
dee aanvraag om een tewerkstellingsvergunning in 1992 was gedaan, en dat hij dus een 
cursuss voor Chinese koks in 1995 redelijkerwijs niet hoefde af te wachten. De werkgever 
hadd immers de redelijkerwijs van hem te vergen inspanningen in de tussentijd verricht.69 

Arbeidsvoorzieningg kon zich derhalve niet in redelijkheid op het standpunt stellen dat 
doorr middel van interne opleiding een werkloze kok tot het gewenste niveau opleidt. 

Beginn 2000 hebben Chinese organisaties (de Landelijke Federatie van Chinese 
Organisatiess in Nederland, LFCON) zelf het initiatief genomen om 160 werkloze Chinese 
kokss te gaan opleiden. Hiervoor zijn twee topkoks aagetrokken die de Chinese restaurants 
moetenn gaan verrijken met technieken van Sichuan, Kanton en Bejing. Door de groeiende 
concurrentiee en de gebrekkige kookkennis van Chinese koks is er een tekort aan gekwali-
ficeerdd personeel en een overschot aan niet-gekwalificeerd personeel. Het opleidingstraject 
duurtt een half jaar met twee maal wekelijks les en twee dagen per week stage, met 
behoudd van uitkering.70 Er is een convenant gesloten tussen Arbeidsvoorziening, Ko-
ninklijkee Horeca Nederland en CNV Horeca over de toelating van Chinese koks. De 
toelatingg geschiedt middels detachering via China Star Corporation en Cosco Manning 
Cooperation.. Deze detachering duurt maximaal 2 jaar (basiskok) of Vh jaar (specialitei-
tenkok)) en de werkgever dient zich in te spannen om aansluitend prioriteitgenietend 
aanbodd aan te stellen. 

Inn het geval een vreemdeling als zelfstandige een restaurant wil beginnen, is hij 

Rb.. Breda 2 oktober 1995, GV44a-4. 
Vz.. ABRvS 23 februari 1995, GV37-3. 
Opnieuww bevestigd door: Rb. 's-Gravenhage 2 mei 1997, GV44a-8. 
Pres.. Rb. 's-Hertogenbosch 15 juni 1994, GV42-2. 
Werklozee Chinese koks verfijnen hun kookkunst, Volkskrant 27 maart 2000. 
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niett tewerkstellingsvergunningplichtig, maar dient hij bij de Minister van Justitie een 
vergunningg tot verblijf aan te vragen als zelfstandige. Hiervoor heeft het Ministerie van 
Economischee Zaken uitgebreid adviseringsbeleid geformuleerd. Zie hiervoor hoofdstuk 8. 

7.33 Categorieën waarvoor  gedifferentieerd beleid geldt 

7.3.11 Sporters 

a.a. Algemeen 
Eenn activiteit wordt als 'sport' aangemerkt indien voor de uitoefening van die activiteit 
eenn landelijke organisatie bestaat die is aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie 
(NSF)) en bovendien is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.71 1 

Hett beleid met betrekking tot de verlening van tewerkstellingsvergunningen in de 
sportsectorr is uitermate divers en gedetailleerd. Het gaat in de sportsector bij uitstek om 
hett aantrekken van individuen met unieke persoonlijke eigenschappen,72 doch ook voor 
henn is volgens de Vreemdelingencirculaire het restrictieve toelatingsbeleid onverminderd 
vann kracht.73 Er geldt slechts een uitzondering op de tewerkstellingsvergunningplicht 
voorr diegenen die incidenteel in Nederland deelnemen aan een wedstrijd en die hun 
hoofdverblijff  buiten Nederland hebben. Zie art. 2, eerste lid Wav juncto art. 3, eerste lid 
onderr a, 6° Uitvoeringsbesluit Wav. Buitenlandse sporters die op een geregelde basis in 
dee sportsector werkzaam willen zijn, en daartoe een dienstverband aangaan, zouden dus 
well  over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. Indien echter geen sprake is 
vann een arbeidsverhouding of dienstverband, hoeft de vreemdeling niet te beschikken over 
eenn tewerkstellingsvergunning, maar kan hij een verblijfsvergunning aanvragen bij de 
Ministerr van Justitie onder de beperking 'arbeid als zelfstandige'. Deze toetst dan direct 
aann het wezenlijk Nederland belang, maar maakt gebruik van hetzelfde beleid als die van 
werknemerss in de sportsector. 

Hett belangrijkste argument voor toelating van buitenlandse werknemers (anders 
dann uit de EER) in de Nederlandse sportsector ligt volgens een Beleidsnotitie in het 
'technisch-tactische'' of ook wel het 'sporttechnische niveau van de sportbeoefening in 
Nederland'.744 Het kan zijn dat 'het niveau van Nederland [...] (ver) achter' ligt bij 
landenn die de wereldtop vertegenwoordigen, of dat 'Nederland [...] tot de wereldtop 
[behoort],, maar spelers en trainers [...] hun heil [zoeken] in het buitenland, waardoor 
buitenlanderss - waaronder niet-EG-ers - voor het bestendigen van het niveau in Nederland 
noodzakelijkk zijn'. Ook andere argumenten spelen een rol zoals 'kennis en ervaring, het 
niveauu van de sport in het land van herkomst [...], financiën, het sporttechnische en 
didactischee niveau van de persoon in kwestie gerelateerd aan een met name genoemd 
niveauu in Nederland'. 

Dee landelijke sportorganisaties gaven in 1992 reeds aan dat om sporttechnische 
grondenn vooral behoefte bestaat aan niet-EG sporters in de volgende takken van sport: 

Notitiee n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 
decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers, p. 3. 
Ziee Vc. 1994 BI 1/5.9 of de Uitvoeringsregels Wav, onder 13. 
Uitvoeringsregelss Wav, onder 13. 
Notitiee n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 
decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers, p. 2. 
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basketbal,, schaken, bridge, cricket, voetbal en in zekere mate ook volleybal. Met 
betrekkingg tot niet-EG trainers zou het met name gaan om 'bijscholing van het Nederlands 
kader'' in cricket, bridge, schaken, hockey, voetbal, volleybal, zwemmen en kracht-
sport.75 5 

Mett betrekking tot de uiteindelijke selectie van buitenlandse werknemers, doen 
zichh volgens de Uitvoeringsregels Wav complicaties voor die een gevolg zijn van de 
afwezigheidd van een 'heldere en toetsbare objectivering'. In de jurisprudentie is bepaald 
datdat 'een oordeel over de geschiktheid van een speler vanwege het specifieke karakter van 
dienss vaardigheden en de door hem in de opzet van het desbetreffende team te spelen rol 
onvermijdelijkk tot op zekere hoogte subjectief van aard is'. En verder: 'Gezien het 
bijzonderee karakter van de functie dient de werkgever op dit punt dan ook, zeker in 
twijfelgevallen,, een bepaalde mate van vrijheid te worden gelaten. Dat laat overigens 
onverlett dat van een werkgever wel kan worden gevergd dat hij in beginsel geschikt te 
achtenn kandidaten aan een serieus onderzoek, eventueel door proeftrainingen en -wedstrij-
den,, onderwerpt.'76 

Dee subjectiviteit wordt volgens de Uitvoeringsregels Wav vooral veroorzaakt door 
hethet ontbreken van toegespitste diploma's. Meestal zal 'geen eenduidige relatie te leggen 
zijn'' tussen de kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van een vacature aan 
dee ene kant en 'de specifieke vaardigheden van de beoogde werknemer, die ook zelf niet 
zeldenn op verschillende plaatsen inzetbaar is' aan de andere kant.77 In de jurisprudentie 
iss bepaald dat het 'onjuist [is] om op voorhand al de conclusie te trekken dat, indien niet 
aann de criteria wordt voldaan, prioriteitgenietend aanbod aanwezig wordt geacht', en dat 
'aann het al of niet aanwezig zijn van kwaliteiten bij een specifieke buitenlandse speler [...] 
niett zonder meer conclusies kunnen worden verbonden met betrekking tot aantal en 
kwaliteitenn van andere werkzoekenden op de specifieke arbeidsmarkt voor voetballers'.78 

Zelfss door de inschakeling van deskundigen is aan de subjectiviteit maar weinig te 
veranderen.. Alleen voor het schaken lijken objectiverende elementen te bestaan zoals de 
'Elo-rating'' die in een getal (voor de topschakers zo rond de 2500) wordt uitgedrukt. Er 
wordtt in de Uitvoeringsregels Wav aangegeven dat het gevaar bestaat van 'onverant-
woordee casuïstiek', 'die de toets van behoorlijk bestuur niet kan doorstaan'. Derhalve 
dientt gebruik te worden gemaakt van 'meer algemene criteria, die betrekking hebben op 
objectievee en toetsbare feiten [...] wat betreft de geboden arbeidsplaats' en 'ten aanzien 
vann de sportkwaliteiten van de betreffende vreemdeling'. Een belangrijke doelstelling is 
daarbijj  dat de doorstroming van 'amateursport, c.q. jeugdopleidingen naar beroepssport' 
doorr de tewerkstelling van niet-EG onderdanen niet in gevaar mag komen. Deze verdrin-
gingg wordt daarmee geacht het prioriteitgenietend aanbod aan te tasten. Dit effect zou nog 
eenss worden versterkt door de in de sportsector heersende 'duidelijke marktwerking', 
'marktconformee beloning' en 'transfer- en afkoopsommen'. 

755 Notitie n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 
decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers, p. 2. 

766 Pres. Rb. Alkmaar 3 oktober 1994, RV 1994/79, m.n.v. T. Badoux. Zie ook: ARRvS 4 augustus 
1994,, R02.92.3242; Pres. Rb. Maastricht 5 augustus 1994, GV37a-l; Pres. Rb. Arnhem 28 april 
1995,, GV34-4. In een ander geval sprak de rechter van 'veelal een (uiterst) arbitraire aangelegen-
heid'.. Zie: Rb. 's-Gravenhage 8 september 1998, GV47-4. 

777 Uitvoeringsregels Wav, onder 13. 
788 Rb. Arnhem 13 februari 1997, GV37a-3. 
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Dee criteria voor de toelating van niet-EG topsporters (zie onder b) en toptrainers (zie 
onderr c) zijn nader uitgewerkt in bovengenoemde Notitie. 

b.b. Topsporters 
Dee criteria voor het sporttechnische niveau van topsporters dient te worden gerelateerd 
'aann de betekenis ervan voor de Nederlandse topsportsituatie mede in relatie tot de 
internationalee situatie'. Dit niveau kan in de eerste plaats blijken uit individuele prestaties 
bijj  grote evenementen (Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen) of door plaatsing 
opp wereldranglijsten of niveau-aanduidingen (grootmeester). In de tweede plaats kan dit 
blijkenn uit ervaring van de topsporter in zware competities en evenementen (zoals 
'deelnamee aan de hoogste competities in landen die deelnemen aan de eindronden van de 
A-Wereldkampioenschappenn van de officiële Europese of wereldorganisatie'). 

Err zou pas van een wezenlijk Nederlands belang gesproken kunnen worden indien 
dee niet-EG topsporter minimaal 'wordt gevraagd voor de hoogste afdeling van de 
Nederlandsee competitie'. In geval van grote niveauverschillen binnen de hoogste afdeling 
vann de competitie, zou een strengere maatstaf kunnen worden gehanteerd. De Notitie 
(naarr aanleiding van de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties) spreekt 
vann het 'goed mee kunnen komen op het niveau van het bovenste kwart van de hoogste 
afdeling'.. Dit wordt het kwaliteitscriterium genoemd. Volgens het bestuur werd tot 10 
februarii  1998 niet aan het kwaliteitscriterium getoetst. Indien aan het beloningscriterium 
werdd voldaan, werd a-priori aan het kwaliteitscriterium voldaan. Vanaf 10 februari 1998 
werdd echter wel aan het kwaliteitscriterium getoetst. De president van de rechtbank te 's-
Gravenhagee bevestigde dat 'het kwaliteitscriterium aldus moet worden opgevat dat onder 
"vergelijkbaree kwaliteiten" moet worden verstaan deelname aan wedstrijden die qua 
niveauu op dezelfde hoogte staan als bijvoorbeeld de eindrondes van wereldkampioen-
schappenn binnen het betaald voetbal dan wel eindrondes van de Olympische Spelen.' De 
presidentt vond dat 'jeugdwereldkampioenschappen en vriendschappelijke en/of trainings-
wedstrijdenn qua niveau niet vergelijkbaar zijn met de competitie in de Nederlandse Ere of 
Eerstee divisie'. 

Eenn andere omstandigheid die de aanvraag van de niet-EG sporter kan versterken, is de 
meerwaardee van de sporter voor de tak van sport volgens de sportbond. De toelating van 
sporterss uit derde landen wordt beperkt indien een bepaald quotum voor het aantal niet-
EGG topsporters in het team reeds is bereikt opdat 'hun inbreng in een redelijke verhou-
dingg blijf t staan tot die van de Nederlandse (respectievelijk Europese) sporters'. De 
criteriaa die thans gelden voor de tewerkstellingsvergunningverlening van topsporters zijn 
hett resultaat van overleg tussen enerzijds de Ministeries van SZW, Justitie en VWS en 
anderzijdss het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*-
NSF).799 Een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd indien: 

(a)) het een arbeidsplaats in een lagere dan de hoogste afdeling van de betref-
fendee sportbond betreft; 

(b)) de beloning, onder verdiscontering van de waarde van gebruikelijke 

Zie:: Antwoord van staatssecretaris Terpstra (WVC), mede namens de staatssecretaris van Justitie 
(ontvangenn 30 januari 1996), n.a.v. vragen van het lid Rijpstra (VVD) over het toelaten van 
sporterss uit het buitenland (ingezonden 21 december 1995). 
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transfersommen,, niet marktconform is; 
(c)) het een speler betreft die niet direct voorafgaande aan de tewerkstelling op 

geregeldee basis heeft deelgenomen aan een competitie, die ten minste even 
sterkk is als de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie of die op 
anderee wijze, zoals deelname aan wereldkampioenschappen, heeft bewezen 
overr tenminste vergelijkbare kwaliteiten te beschikken; 

(d)) de aanvraag, anders dan in geval van calamiteiten, wordt ingediend na het 
beginn van het seizoen met toepassing van artikel 9, onder a, Wav. 

Inn de rechtspraak is verder bepaald dat leeftijdsbegrenzingen in de Wav niet onrechtmatig 
zijn.. Dit geldt dus ook voor in de sport. Zie hiervoor paragraaf 6.5, onder d. 

Tott voor kort werd de geschiktheid van topvoetballers vastgesteld door de 
Stichtingg Arbeidszaken Betaald Voetbal die in tegenstelling tot de overige sectoren een 
eigenn adviseringsbeleid voerde. Haar adviezen werden haast blindelings gevolgd door het 
CBA,, maar ook het betaald voetbal kon uiteindelijk niet ontkomen aan het restrictieve 
toelatingsbeleidd zoals dat geldt ten aanzien van bijna alle overige beroepen of sectoren. 
Thanss zijn voor het betaald voetbal soortgelijke criteria uitgewerkt in overleg met de 
Federatiee van Betaald Voetbal Organisatie (FBO) en de Vereniging van Contract Spelers 
(VVCS).800 De vraag of prioriteitgenietend aanbod aanwezig is, moet ook hier worden 
beoordeeldbeoordeeld in het licht van het gebruik in de betreffende sector. Dit geldt zowel met 
betrekkingg tot de (hoogte van) salarissen als eventuele transfersommen. Voor een sector-
gedifferentieerdee aanpak is steun te vinden in de jurisprudentie: 

(1)) [...] overweegt de president dat het doel en het systeem van de Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers met zich brengt dat de vraag of prioriteit genie-
tendd aanbod in de zin van de Wet arbeid buitenlandse werknemers aanwe-
zigg is moet worden beantwoord aan de hand van de in de sector gebruikelij-
kee salarissen, welke mogelijk niet geheel in overeenstemming kunnen zijn 
mett de bij N. beschikbare bedragen.81 

(2)) [...] overweegt de Afdeling dat de vraag of prioriteit genietend aanbod in 
dee zin van de Wet arbeid buitenlandse werknemers aanwezig is, moet 
wordenn behandeld aan de hand van hetgeen in de betreffende sector 
gebruikelijkk is, daar een andere benadering niet verenigbaar is met het doel 
enn het systeem van de Wet arbeid buitenlandse werknemers. Vaststaat dat 
transferkostenn niet ongebruikelijk zijn in het betaalde voetbal.82 

c.c. Toptrainers 
Dee criteria voor de toelating van niet-EG toptrainers hangt samen met 'hun sporttechni-
schee kennis en vaardigheden, hun didactische bekwaamheden, hun ervaring met topspor-
terss en topteams en de door hen behaalde resultaten'. Nederlandse omstandigheden spelen 

Zie:: Vragen van het lid Rijpstra (VVD) over het toelaten van sporters uit het buitenland (ingezon-
denn 21 december 1995) TK 1995-1996, Aanhangsel 525) en Antwoord van de Staatssecretaris 
Terpstraa (VWS) mede namens de Staatssecretaris van Justitie (Ontvangen 30 januari 1996) TK 
1995-1996,, Aanhangsel 460, ook gepubliceerd in: MR 1996/5, p. 121. 
Pres.. Rb. Arnhem 8 december 1994, GV37a-2. 
ABRvSS 4 augustus 1994, GV31-2. 
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eveneenss een rol: 'de werkgever van de niet-EG trainer moet aantonen wat de beoogde 
trainerr meer kan dan de hoogst opgeleide trainer van binnen de EG'. Het niveau zou 
kunnenn blijken uit 'prestaties van de topsporters voor wie de trainer verantwoordelijkheid 
draagtt bij grote evenementen als O.S. en W.K.'s dan wel de plaats die deze mensen 
innemenn op de wereldranglijst (en in bijzondere gevallen de persoonlijke sportprestaties 
vann de trainer als ex-topsporter als Johan Cruijff, Eddy Merkx)'. Verder zou het kunnen 
blijkenn uit het bezit van erkende diploma's, docentschappen aan erkende opleidingsinstitu-
tenn of ervaring van bijvoorbeeld 3 jaar als trainer van topsporters of teams in zware 
competitiess of evenementen. 

Ookk hier zou volgens de Notitie pas van een wezenlijk Nederlands belang 
gesprokenn kunnen worden 'als toelating van niet-EG toptrainers wordt gevraagd voor de 
hoogstee afdeling van de Nederlandse competitie dan wel het nationale niveau'. Ook hier 
zall  het als minimumnorm dienen te gelden en kan een strengere maatstaf ('bovenste kwart 
vann de hoogste afdeling') worden gehanteerd in geval van grote 'verschillen tussen de top 
vann de hoogste afdeling en de staart ervan'. De overige opmerkingen die ten aanzien van 
topsporterss werden gemaakt, gelden naar analogie ook voor de toptrainers. De aanvraag 
kann volgens de Notitie worden versterkt als dit 'het totale niveau van de sportbeoefening 
inn Nederland' omhoog brengt. Door de aanvraag dient tenslotte de inbreng van niet-EG 
sporterss 'in een redelijke verhouding [te blijven] staan tot die van Nederlandse (respectie-
velijkk Europese) trainers'. 

Voorr de overige niet-EG trainers geldt dat door de werkgever allereerst een beroep 
dientt te worden gedaan op het prioriteitgenietend aanbod. Voor andere sporten dan het 
betaaldee voetbal dient voor de werving van het prioriteitgenietend aanbod de Stichting 
Sportjobss te worden ingeschakeld.83 Problematisch is dat in het geval dat bijvoorbeeld 
'binnenn het circuit van tennis(top)coaches bekend wordt dat er een functie vacant is of 
komtt (bijvoorbeeld als gevolg van de afloop van een contract) [...] het (informele) interne 
circuitt daar het eerst van op de hoogte [is]'. En verder: 'Dergelijke vacatures komen 
(meestal)) niet in de "kaartbakken" van de arbeidsbureaus en ook niet bij de Stichting 
Sportjobs.. Werving vindt veelal niet plaats via advertenties.'84 Het niet-openbaar maken 
vann de vacatures is voor veel particuliere sportinstituten immers noodzakelijk om sponsors 
niett af te schrikken. 

d.d. Incidentele deelname aan sportwedstrijden 
Dee toetsing aan het prioriteitgenietend aanbod, zoals ik hierboven heb besproken, is niet 
vann toepassing indien art. 2, eerste lid Wav juncto art. 1, onder a sub 6 Besluit ter 
uitvoeringg Wav van toepassing is. Ten behoeve van de vreemdeling die 'zijn hoofdverblijf 
buitenn Nederland heeft en die incidenteel dan wel gedurende een periode van ten hoogste 
vierr weken in Nederland arbeid verricht uitsluitend bestaande uit het deelnemen aan 
sportwedstrijden'' hoeft immers geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. 

7.3.22 Musici, artiesten en acteurs 

Hett is niet gemakkelijk om de categorieën van 'musici, artiesten en acteurs' hier te 

CBA-regelingg Wav, Stcrt. 1995/168, onder 4.2. 
Adviess Directie Sport (Ministerie VWS) van 5 maart 1996, kenmerk S/BOA-96185 in een zaak van 
eenn Amerikaanse tenniscoach. 
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definiëren.. In het algemeen gaat het hier om kunstenaars waarvoor het Ministerie van 
OC&WW het meest aangewezen is om in geval van twijfel advies in te winnen. Hieronder 
zall  blijken dat de ontkenning van het kunstenaarschap van bepaalde musici en artiesten tot 
ambtsberichtenn van genoemd ministerie heeft geleid. Van een groot aantal musici en 
artiestenn - waaronder horecamuzikanten en peepshowdansers - werd immers het culturele 
aspectt afgewezen. 

Hett uitgangspunt van de CBA-regeling Wav is dat '(veelal jonge) Nederlandse/EU 
artiestenn en musici niet reeds vanwege minder ervaring afvallen bij de selectieprocedure'. 
Enn verder: 'Indien er sprake is van potentieel voldoende talent dat zich verder kan 
ontwikkelen,, is er sprake van prioriteitgenietend aanbod dat binnen een redelijke termijn 
voorr de betreffende arbeidsplaats beschikbaar komt.'85 In de Uitvoeringsregels Wav is 
vastgelegdd dat voor musici en artiesten (in beginsel ook bij eenmalige optredens) een 
vergunningsplichtt geldt.86 Dit is slechts anders in geval van 'eenmalige optredens of 
kortdurendee tournees [...] ter bevordering van de internationale culturele contacten [...] 
indienn het optredens betreft in theaters en concertzalen of ruimtes die als zodanig dienst 
doen,, en indien het optreden niet het karakter heeft van begeleiding van andere activitei-
ten'.87 7 

Dee beloning dient in dat geval 'marktconform' te zijn en mag 'voor het geheel van 
dee verblijfsperiode in Nederland proportioneel niet onder het minimumloon liggen'. Iets 
wordtt als 'incidenteel' aangemerkt als het niet langer duurt dan 4 weken. Verlenging is 
daarbijj  niet mogelijk.88 Artikel 8, eerste lid Wav is onverminderd van kracht in geval 
vann 'langdurige tournees en werkzaamheden ten behoeve van binnenlandse theaterproduc-
ties'' en 'werkzaamheden in horecagelegenheden en dergelijke, alsmede werkzaamheden in 
Nederlandsee theatergezelschappen en orkesten'.89 

Dee Minister van het toenmalige Ministerie van WVC heeft in zijn brief van 30 
oktoberr 1992 met betrekking tot artiesten/muzikanten uit Guinee aangegeven dat zijn 
Ministeriee zich geen taak ziet in de advisering ten aanzien van muzikanten en artiesten. 
Dee motivering wordt weergegeven in de brief van het Ministerie van Justitie van 15 maart 
199390: : 

[...]]  dat met de komst/het verblijf van bovenstaande categorie vreemdelingen naar 
Nederlandd niet zo zeer een cultureel aspect aan de orde is, maar veeleer een 
economischh en sociaal-zekerheidsprobleem. WVC stelt zich namelijk op het 
standpuntt dat het hier niet gaat om een categorie artiesten/muzikanten die in eerste 
plaatss om culturele redenen voet aan de grond in Nederland proberen te krijgen, 
maarr eerder om economische en/of sociale redenen. 

Mett hun verblijf zou derhalve geen wezenlijk Nederlands cultureel belang zijn gemoeid. 
Omm die reden is na overleg met het CBA gekozen voor de invoering van een peildatum 

855 CBA-regeling Wav, Siert. 1995/168, onder 4.1. 
866 Uitvoeringsregels Wav, onder 29, zie ook Vc. 1994 BI 1/5.7.3. 
877 Uitvoeringsregels Wav, onder 29. 
888 Vc. 1994 BI 1/5.7.3. 
899 Aanvankelijk was een uitzonderingsgrond opgenomen in art. 1 Uitvoeringsbesluit Wav, maar die is 

laterr vervallen. 
900 Brief van het Ministerie van Justitie, d.d. 15 maart 1993, 9004.18.0275 aan het hoofd plaatselijke 

politiee Nijmegen, betreffende artiesten/muzikanten uit Guinee, MR 1994/1, p. 13-14. 
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vann 8 juli 1991 welk als omslagpunt voor beleid dient te worden beschouwd. Aanvragen 
vóórr genoemde datum dienen nog soepel te worden geregeld en leiden tot de verlening 
vann een vergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst. Aanvragen na genoemde 
peildatumm dienen aan een lichte arbeidsmarkttoets te worden onderworpen en komen 
éénmaall  in aanmerking voor een vergunning voor verblijf gedurende de vrije termijn van 
maximaall  drie c.q. zes maanden ingevolge art. 8, tweede lid Vw jo. art. 46. Dit werd in 
19933 bevestigd met betrekking tot een muzikant met de Guinese nationaliteit.91 Als na 
genoemdd termijn alsnog een verzoek om verblijf zou worden ingediend, zou deze moeten 
wordenn afgewezen op grond van genoemd ambtsbericht. Het gaat hier om aanvragen met 
betrekkingg tot 'werkzaamheden in het lichte amusementsgenre of om aanvragen van 
artiestenn of musici die internationaal werkzaam zijn en geen of slechts in lichte mate een 
bedreigingg vormen voor de werkgelegenheid van Nederlandse artiesten en musici'. De 
redenn waarom genoemde datum als peildatum is gekozen, hangt samen met het feit dat op 
datt moment de Circulaire Uitvoering Wabw van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidd is gepubliceerd in de Staatscourant.92 

Hett leek er sterk op dat musici, artiesten en acteurs geen schijn van kans meer 
maaktenn in het licht van het hierboven genoemde ambtsbericht van het toenmalige 
Ministeriee van WVC. Dankzij de rechtspraak zijn enige gaten geslagen in dit wel heel 
sterkk restrictieve toelatingsbeleid. In de rechtspraak die ik thans wil bespreken ging het 
zelfss om een muzikant in de horeca. De president van de Rechtbank Zwolle heeft in kort 
gedingg uitspraak gedaan over de dreigende uitwijzing van een Roemeense muzikant/enter-
tainerr die in een Roemeens restaurant in Assen activiteiten in loondienst verrichtte. Het 
kortt geding tegen de uitzetting werd toegewezen. De rechter oordeelde dat, 'gelet op 
muzikalee scholing en kwaliteiten van eiser, de werkzaamheden die eiser als muzikant in 
hett restaurant van zijn werkgever van groot belang en van invloed zijn op de bedrijfsre-
sultatenn van het restaurant en daarmee op de werkgelegenheid in Assen en voorts dat voor 
dee functie van entertainer in de Roemeense sfeer geen passend en prioriteitgenietend 
aanbodd in de regio Groningen is ingeschreven.'93 De rechter gaf verder nog aan dat het 
verzoekk 'zal dienen te worden bezien op grond van het algemeen geldend restrictieve 
toelatingsbeleidd (en niet het beleid ten aanzien van musici en artiesten, dat op een geheel 
anderee situatie dan de onderhavige ziet).' 

Dee vraag naar musici, artiesten en acteurs is erg groot en het ambtsbericht van het 
voormaligg Ministerie van WVC heeft ondanks bovengenoemde jurisprudentie tot een 
weinigg ruimhartig toelatingsbeleid geleid. Dit restrictieve toelatingsbeleid heeft met name 
grotee gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal buitenlandse dansers in Nederland. Daar zij 
voorr slechts korte perioden in Nederland werkzaam zijn en in de tijd tussen twee 
contractenn geen uitkering meer ontvangen, dreigen tal van dansers hun verblijfsstatus te 
verliezen.. Ongeveer een derde deel van de Nederlandse professionele dansers blijkt 
bovendienn van buiten Europa afkomstig te zijn. Ook de musical producties van Van den 
Endee blijken door het beleid te worden getroffen.94 

Hierbovenn is beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot niet-zelfstandige musi-

911 ARRvS 6 oktober 1993, RV 1993/74, m.n.v. T. Badoux. 
922 Circulaire Uitvoering Wabw 4 juli 1991, nr. ABA/WBIA/91/0047, Stcrt. 1991/129. 
933 Rb. 's-Gravenhage zp. Zwolle 16 december 1991, MR 1992/38. 
944 Embrechts, A., 'Dansers dupe van Vreemdelingenwet', Volkskrant 23 september 1999. 
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ei,, artiesten en acteurs die bij een werkgever in dienst zijn. In de praktijk dienen echter 
veell  buitenlandse musici en artiesten bij Justitie een aanvraag in voor een verblijfsvergun-
ningg om als zelfstandig musicus of artiest werkzaamheden uit te oefenen. Als zij hier in 
slagenn behoeven zij geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Veelal verrichten zij 
naastt activiteiten als uitvoerend artiest/musicus, ook nog tal van activiteiten als (free 
lance)) leraar, choreograaf, het geven van workshops, performances, het verhuren van 
(authentieke)) kostuums of muziekinstrumenten, etcetera. Deze werkzaamheden bevatten 
niett zelden elementen van zowel een zelfstandig ondernemer als die van werknemer in 
loondienst.. Aan de hand van curriculum vitae met verschillende optredens, bedrijfsplan-
nen,, exploitatiebegrotingen en winst- en verliesrekeningen, kan het zelfstandig karakter 
wordenn sterk gemaakt. Justitie wint voor hen advies in bij het Ministerie van OC&W en 
toetstt daarbij direct aan het wezenlijk Nederlands belang. Ik kom op deze categorie nog 
terugg in hoofdstuk 8 en 9. 

7.3.33 Directeuren-(groot)aandeelhouders als werknemer 

Inn het algemeen worden directeuren-(groot)aandeelhouders als zelfstandigen beschouwd en 
hoeftt voor hen geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. Zij dienen dan wel 
volgenss de Uitvoeringsregels Wav een belang van 25% of meer in hun bedrijf te hebben, 
ondernemersrisicoo te lopen en zelf de hoogte van hun salaris direct te kunnen beïnvloe-
den.. In die gevallen horen zij een verblijfsvergunning voor verblijf als zelfstandige aan te 
vragenn bij de Minister van Justitie en zal laatstgenoemde aan het wezenlijk Nederlands 
belangg toetsen (zie hiervoor hoofdstuk 8). In alle andere gevallen dient gewoon door het 
bedrijff  c.q. de werkgever een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd.95 

Terr beantwoording van de vraag of sprake is van een onderneming pleegt de 
Arbeidsvoorzieningg ook een verklaring te verlangen van een ter zake deskundige instantie 
omtrentt de levensvatbaarheid van de onderneming. Eveneens kan worden gevraagd: De 
oprichtingsaktee van de onderneming bij de Kamer van Koophandel, een uitgebreide 
omschrijvingg van de activiteiten van het gehele concern, een organogram van het concern, 
dee onderdelen (moeder, dochter) en de aard van de relatie tussen de verschillende 
onderdelenn (bestuurlijk, aandeelhouder, etc). In twijfelgevallen omtrent het belang van de 
directeur-(groot)aandeelhouderr doet zich natuurlijk de vraag voor of Justitie (ter verkrij-
gingg van een verblijfsvergunning als zelfstandige) of Arbeidsvoorziening (ter verkrijging 
vann een tewerkstellingsvergunning) restrictiever zal zijn. 

7.3.44 Werknemers ter  bevordering van internationale handelscontacten en concern-
personeel l 

Terr bevordering van internationale handelscontacten kan voorbij worden gegaan aan de 
vraagg of er prioriteitgenietend aanbod aanwezig is en behoeft de wachttijd van 5 weken 
voorr het vinden van prioriteitgenietend aanbod niet in acht te worden genomen. Zie 
hiervoorr artikel 8, tweede lid, onder 1 Wav. Volgens de Uitvoeringsregels van de Wav 
kann de uitzondering in twee gevallen worden toegepast:96 

Uitvoeringsregelss Wav, onder 6. Vc. 1994 BI 1/5.11. 
Art.. 7 Delegatie- en Uitvoeringsbesluit van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995/168; Uitvoeringsregels 
Wav,, onder 20 en 21. 
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a.. in geval van internationale dienstverlening door bedrijven voor zover daarop 
verdragsbepalingenn aangegaan in het kader van de Europese Unie inzake een vrij 
dienstverkeerr van toepassing zijn en [...] hun eigen personeel ter uitvoering van de 
dienstt in Nederland willen laten werken. [...] De betreffende personeelsleden 
dienenn tot het vaste personeel van de betrokken dienstverrichter te behoren en 
reedss meer dan een jaar bij deze werkgever in dienst te zijn. Tevens dienen de 
personeelsledenn die de dienst komen verrichten te beschikken over een verblijfs-
enn arbeidsvergunning in het vestigingsland van de dienstverrichter die de geldig-
heidsperiodee van de tewerkstellingsvergunning overschrijdt. 

b.. in geval van werkzaamheden die in samenhang met de levering van goederen 
wordenn verricht [...] indien de totale waarde van de geleverde arbeid, gemeten 
naarr in Nederland gebruikelijke (CAO-)loonniveau, niet groter is dan de waarde 
vann de geleverde goederen. Voorwaarde is bovendien dat de goederen gefabriceerd 
zijnn in het land waaruit ook het personeel afkomstig is en dat de werknemers reeds 
meerr dan een jaar in vaste dienst zijn van de leverancier van de goederen. 

Perr 1 juli 1996 is de Wijziging Uitvoeringsregels Delegatie- en Uitvoeringsbesluit Wav 
voorr internationale dienstverlening in werking getreden die de toevoeging van een 
(uitgebreide)) onderdeel c behelsde:97 

c.. in geval van internationale dienstverlening door bedrijven voor zover daarop 
verdragsbepalingenn aangegaan in het kader van de General Agreement on Trade in 
Servicess (GATS)98 van toepassing zijn en die hun eigen personeel ter uitvoering 
vann de dienst in Nederland willen laten werken [...] 

Mett betrekking tot dit onderdeel dient aan negen voorschriften te worden voldaan. Er zijn 
onderr andere voorwaarden met betrekking tot de verblijfsduur van de personeelsleden 
('maximaall  3 maanden in een periode van 24 maanden'); het aantal personeelsleden ('ten 
hoogstee het aantal personen dat redelijkerwijs noodzakelijk is'); de aard van de werk-
zaamhedenn ('uitsluitend de werkzaamheden waarvoor de tewerkstellingsvergunning is 
verleend'),, de kwalificatie van de personeelsleden ('voltooide universitaire opleiding en 
driee jaar beroepservaring op het desbetreffende werkterrein'), etcetera. Slechts één 
voorwaardee wil ik hier (volledig) vermelden omdat het een idee geeft wat voor soort 
werkzaamhedenn het betreft: 

dee overeenkomst heeft betrekking op een van de navolgende categorieën 
vann dienstverlening; 

a.. accountantsdiensten; 
b.. fiscaal adviserende diensten; 
c.. diensten op het gebied van architectuur, stadplanning/stedenbouwkunde en 

landschapsarchitectuur; ; 
d.. technische diensten (zgn. 'engineering'); 
e.. diensten op het gebied van geïntegreerde techniek (zgn.'integrated enginee-

ring'); ; 

Stcrt.Stcrt. 1996/121. 
Ziee hoofdstuk 1.19. 
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f.. diensten op het gebied van, c.q. gerelateerd aan computers: informatici, 
systeemanalisten,, programmeurs, deskundigen op het gebied van functione-
lee documentenanalyse en onderhoudsdeskundigen; 

g.. diensten in de bouw (zgn. 'construction services') 

Opp grond van genoemde bepalingen kunnen concerngebonden werknemers die een 
sleutelpositiess in grote (transnationale) ondernemingen innemen, en al reeds een jaar bij 
dee desbetreffende bedrijven in het moederland in dienst zijn, tijdelijk in Nederland 
wordenn overgeplaatst. Er wordt ook wel gesproken van key-personnel of intercompany 
transfers.. Onder sleutelpositie wordt volgens de Uitvoeringsregels van Wav verstaan: 'een 
hogee leidinggevende functie of een hooggekwalificeerde functie waarvoor specifieke 
specialistischee kennis en ervaring is vereist, die essentieel is voor het functioneren van de 
onderneming'.. Het kan hier gaan om een beleidsbepalende functie (management) of om 
eenn specifiek technische functie." 

Arbeidsvoorzieningg bepaalt of de desbetreffende werknemer tot het sleutelperso-
neell  behoort. De beoordeling is een puur feitelijke aangelegenheid die plaatsvindt op 
grondd van taak- en functieomschrijving ('Job Description'), curriculum vitae van de 
desbetreffendee werknemer, arbeidscontract en informatie over het bedrijf. Het inkomen 
vann de werknemer kan aanleiding geven om te stellen dat geen sprake is van sleutelperso-
neell  indien het te laag wordt geacht. De functieomschrijving kan wellicht ook van invloed 
zijn.. Zowel de beleidsmatige als specifiek technische aspecten komen beide tot uitdruk-
kingg in benamingen als 'manager global technology', 'technical operations manager', 
'chieff  executive officer technology group' en 'technological support team leader'. Het 
sleutelkarakterr wordt daarentegen min of meer ontkend in benamingen van ondergeschik-
tenn als 'assistent', (technisch) medewerker of contractafwikkelaar. 

Hett Europees Hof van Justitie bepaalde reeds in 1990 dat dient te worden verme-
denn dat zich ingevolge 'onmiddellijke, massale toevloed van werknemers verstoringen 
voordoenn op de arbeidsmarkt', maar dat dit uitgangspunt uitzondering leidt als het ten 
gevolgee heeft dat 'de in een andere Lid-Staat gevestigde dienstverrichter discrimineert 
[...]]  ten opzichte van zijn in het land van ontvangst gevestigde concurrenten, die hun 
eigenn personeel vrij kunnen inzetten'. Het zou bovendien zijn capaciteit om de prestatie te 
verrichten,, kunnen aantasten.100 

Uitt statistisch onderzoek van het CBS blijkt dat bijna de helft van het aantal 
buitenlandsee werknemers van buiten de EU, in concernverband wordt overgeplaatst.101 

Hiermeee wordt impliciet een grote groep van werknemers buiten het toetsingskader van 
hett wezenlijk Nederlands belang gehouden en is klaarblijkelijk het wezenlijk Nederlands 

Doorr een Wijziging Uitvoeringsregels Wav van 23 juni 1998 (Stcrt. 1998/119, p. 7) is toegevoegd 
datt partners van concernpersoneel ook een tewerkstellingsvergunning krijgen (zonder toets aan art. 
88 lid 1, onder a en b Wav) voor 'maximaal dezelfde duur als de tewerkstellingsvergunning die op 
dee concernmedewerker betrekking heeft'. Deze wijziging is ingevoerd omdat 'Nederland als 
detacheringsplaatss aan populariteit inboet' als ze niet net als andere West-Europese landen voor de 
'partnerr [van een gedetacheerde, ERK\ een versoepelde toegang tot de nationale arbeidsmarkt' kent. 
HvJEGG 27 maart 1990, zaak 113/89 ('Rush Portuguesa Lda v Office national'), I - 1417, 
overwegingg 12, Jur. 1990, p. 1417; SEW 1991/194. 
Sprangers,, A.H. (1995) 'Arbeidsmigratie, jaren zestig en jaren negentig', Maandstatistiek bevolking 
(CBS)(CBS) 95/12, p. 16-21. Zie ook: Boeker, A. & L. Clermonts (1995) Poortwachters van de Neder-
landselandse arbeidsmarkt. GNI: Nijmegen, p. 163 e.v. 
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belangg voor hen gegeven. Aan de andere kant wordt het aantrekken van personeel van 
buitenn de EER steeds lastiger. Dit komt doordat de steeds strengere regels in het 
vreemdelingenrechtt ook gevolgen heeft voor concerngebonden migratie. Voor de 
overplaatsingg van bijvoorbeeld een IT-specialist, onderzoeker of sleutelpersoneel moet 
maandenlangg worden onderhandeld, moeten bedrijven zich door bureaucratische apparaten 
heenwerkenn en moeten zij worstelen met veel papierwerk en lange procedures.102 

Opp grond van de Europa-overeenkomsten kan sleutelpersoneel uit bepaalde Oost-Europese 
landenn naar landen die zijn aangesloten bij de EU worden gedetacheerd. Zie hiervoor 
hoofdstukk 1.5. 

7.3.55 Gastdocenten en wetenschappelijk personeel aan Universiteiten 

Voorr de volgende personen hoeft volgens de Uitvoeringsregels Wav geen toetsing plaats 
tee vinden aan artikel 8, eerste lid, onder a en b Wav:103 

(1)) Gastdocenten aan een universiteit of hogeschool indien de aanvraag een periode 
vann tewerkstelling van ten hoogste een jaar omvat; 
(2)) Assistenten in opleiding en onderzoekers in opleiding bij een universitaire 
instelling; ; 
(3)) vreemdelingen die in de postdoctorale fase voor een duur van maximaal twee 
jaarr specifieke onderzoekstaken in lopende onderzoeksprojecten komen verrichten; 
(4)) hooggekwalificeerde onderzoekers die op voordracht van de Koninklijke 
Academiee voor Wetenschappen op basis van een tijdelijke aanstelling onderzoeks-
werkzaamhedenn komen verrichten. 

Dezee tamelijk ongeclausuleerde bevoegdheid van universiteiten, hogescholen en de 
Koninklijkee Academie voor Wetenschappen om niet-Nederlands personeel aan te nemen is 
opmerkelijkk te noemen, zeker omdat het toelatingsbeleid met betrekking tot buitenlandse 
werknemerss in het algemeen als restrictief wordt gekwalificeerd (zie hoofdstuk 4). 
Wellichtt wordt voor genoemde functies de afwezigheid van prioriteitgenietend aanbod c.q. 
dee aanwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang a-priori aangenomen. Zo'n veron-
derstellingg is zeker te verwachten met betrekking tot natuurwetenschappelijk-, technisch 
innovatief-- of geneeskundig onderzoek dat steeds meer in internationaal perspectief 
gestaltee krijgt. Men hoeft maar te denken aan de vele samenwerkingsverbanden tussen 
toonaangevendee universiteiten in de wereld. Dit zal nog sterker zijn voor onderzoeken 
mett toepassingsmogelijkheden die mede worden gefinancierd vanuit het bedrijfsleven. En 
ditt komt steeds vaker voor. Aan de andere kant is het vreemd dat bedrijven voor een 
onderzoekerr de standaardprocedure van de Wav moeten volgen, terwijl de universiteiten 
voorr soortgelijke onderzoekers zelf hun personeel kunnen aantrekken. De reeds lange tijd 
bestaandee onafhankelijke positie van universiteiten om eigen personeel aan te nemen lijk t 
mijnss inziens een rol te spelen. 

Mett betrekking tot gastdocenten en wetenschappelijk personeel aan Universiteiten 

1022 Renout, F. (1999) 'Asielregel crime voor bedrijven. Aantrekken van personeel van buiten de EU 
steedss lastiger.' Algemeen Dagblad 25 maart 1999. 

1033 Uitvoeringsregels Wav, onder 27 en 28. Zie ook Vc. 1994 BI 1/5.5. 
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iss mij maar weinig jurisprudentie bekend. In één zaak betrof het de grens tussen het 
verblijff  als werknemer (wel tewerkstellingsvergunningplichtig), dan verblijf voor studie 
(geenn tewerkstellingsvergunningplicht). Het ging om een Amerikaan die een aantal jaren 
inn Nederland had verbleven om muziekwetenschappen en Duits te studeren. Nadat hij was 
afgestudeerdd werd hij door de universiteit uitgenodigd om onbezoldigd onderzoek te 
verrichten.. De vraag was of hier sprake was van arbeid in de zin van de Wav of dat 
sprakee was van een verdiepingsstudie waarvoor geen tewerkstellingsvergunning noodzake-
lij kk was. De rechter oordeelde 'dat op grond van de thans beschikbare gegevens (nog) niet 
opp voorhand duidelijk is of de activiteiten van verzoeker nu als verdiepte studie dan wel 
alss onderzoek moeten worden aangemerkt.' De rechter oordeelde verder: 

Aannemelijkk lijk t dat beide aspecten hun plaats hebben in de activiteiten van 
verzoeker.. Dat de UvA verzoeker een werkkamer ter beschikking heeft gesteld en 
kennelijkk niet de eis stelt dat verzoeker om colleges te volgen nog collegegeld 
betaalt,, ziet de president meer als blijk van hoge waardering van de kwaliteiten 
vann verzoeker door de UvA dan als een beloning op grond waarvan de activiteiten 
vann verzoeker nu als arbeid moeten worden beschouwd. Evenmin ziet de president 
voldoendee aanknopingspunten om de hoogleraar die verzoeker in de gelegenheid 
steltt de "Jean Paul-studie" te verrichten als werkgever in de zin van artikel 1 van 
dee Wav aan te merken, dwz. dat deze verzoeker arbeid zou laten verrichten. De 
presidentt acht aannemelijk dat sprake is van een wederzijds positieve relatie, 
enerzijdss de UvA die enig profijt trekt van een eminent onderzoeker in haar 
middenn en anderzijds verzoeker die in de gelegenheid wordt gesteld zijn doctoraal 
scriptiee uit te bouwen en daar wellicht op te promoveren. Van belang is met name 
dee uitleg van verzoeker ter zitting dat hij de "Jean Paul-studie" op individuele 
basiss en geheel ter eigen verdieping uitvoert. Concluderend acht de president 
onvoldoendee aanknopingspunten aanwezig om tot het oordeel te komen dat geen 
sprakee is van voortzetting van de studie en bestaat er geen noodzaak tot het treffen 
vann een voorziening.104 

InIn beginsel was er volgens de rechter dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Dit wil 
natuurlijkk niet zeggen dat dit zo blijf t als genoemde onderzoeker alsnog voor promotie-
onderzoekk wordt aangesteld. Maar in dat geval geldt weer de tamelijk ongeclausuleerde 
bevoegdheidd conform artikel 27 en 28 van de Uitvoeringsregels Wav. Ondanks het 
tamelijkk liberaal toelatingsbeleid ten aanzien van gastdocenten en wetenschappelijk 
personeel,, blijkt de toelating toch problemen op te leveren. Ook universiteiten dienen 
langee procedures te doorlopen en zich door veel papierwerk heen te worstelen.105 

Bijj  wetswijziging106 is in artikel 1, onder a, onder 7 van het Besluit ter uitvoe-
ringg van de Wav bepaald dat het verbod om zonder een tewerkstellingsvergunning arbeid 
tee verrichten niet van toepassing is op 'het geven van gastcolleges aan een universiteit, 
hogeschooll  of instelling voor hoger internationaal onderwijs, of aan een onderzoeksinstel-
lingg die gelieerd is aan of werkzaam is op het terrein van een universiteit, hogeschool of 

Rb.. Haarlem, 28 september 1999, JVB 2000/17. 
Renout,, F. (1999) 'Asielregel crime voor bedrijven. Aantrekken van personeel van buiten de EU 
steedss lastiger.' Algemeen Dagblad 25 maart 1999. 
Besluitt van 20 oktober 2000, Stb. 2000/464. 

188 8 



instellingg voor hoger internationaal onderwijs'. Uiteraard geldt deze vrijstelling voor de 
vreemdelingg die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en die incidenteel dan wel 
gedurendee een periode van ten hoogste vier weken in Nederland arbeid verricht. 

7.3.66 Categorieën die niet beroeps- of branche-georiënteerd zijn 

7.3.6.11 Stagiaires 

Buitenlandsee stagiaires zijn 'vreemdelingen die in Nederland komen om arbeid te 
verrichtenn die noodzakelijk is ter voltooiing van hun opleiding in het land van her-
komst'.1077 Aan hen kan gedurende een periode van maximaal een jaar een tewerkstel-
lingsvergunningg worden verleend zonder toepassing van artikel 8, eerste lid onder a en b 
Wav.. Voorwaarde is dat deze stagiaires 'reeds een voldoende vakgerichte basisopleiding 
hebbenn gevolgd in hun herkomstland en in het laatste of voorlaatste jaar van hun 
opleidingg verkeren'. 

Uitt een door de desbetreffende onderwijsinstelling afgegeven verklaring moet 
verderr blijken dat 'de stage een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het onderwijspro-
gramma'.1088 Als 'in onvoldoende mate valt af te leiden dat de beoogde stages een 
noodzakelijkk onderdeel vormen van het onderwijsprogramma van deze onderwijsinstel-
ling',, wordt de aanvraag afgewezen. Hiervan kan sprake zijn indien 'de verklaringen [...] 
err hooguit op [wijzen] dat de stages als wenselijk worden geacht'.109 Van de school in 
hett buitenland wordt verder een actieve bemoeienis met de stage, de stagiaires en het 
onderwijsprogrammaa verwacht: 

Indienn de stage een noodzakelijk onderdeel vormt van de opleiding in Polen ligt 
hett toch veel meer voor de hand dat de stage-opdrachten vanuit die school zouden 
wordenn verstrekt en zouden zijn toegespitst op hetgeen de leerlingen volgens het 
onderwijsprogrammaa van hun school zich in de stage-periode eigen moeten 
maken.110 0 

Mett betrekking tot de vraag wanneer werkzaamheden als stage moeten worden beschouwd 
enn wanneer als 'gewone' arbeid in loondienst, is onder vigeur van de (oude) Wabw een 
uitspraakk gedaan door de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 
Inn casu ging het om een vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit die voor een stage 
inn een islamitische slagerij ging werken. De vreemdeling was in 1991 naar Nederland 
gekomenn om een opleiding te volgen als vervolg op zijn in Suriname genoten opleiding 
slagersvakk in het kader van het Algemeen Slagersvak Onderwijs. Hij had zich in 
Nederlandd ingeschreven bij de SVO, dit is een opleiding voor vleessector in Utrecht, voor 
dee studie 'Produktiegezel, winkelslager, chef-slager, worstmakerij/zouterij'. Toen deze 
vreemdelingg een verblijfsvergunning aanvroeg, werd deze geweigerd omdat hij diende te 
beschikkenn over een tewerkstellingsvergunning. Toen hij een verzoek om een tewerkstel-
lingsvergunningg indiende, werd deze eveneens geweigerd. De vreemdeling werd tegenge-

1077 Vc. 1994 BI 1/5.4.1. 
1088 Uitvoeringsregels Wav, onder 24. 
1099 Pres. Rb. Rotterdam 10 november 1994, GV31a-l. 
1100 Rb. 's-Gravenhage 16 november 1995, GV3U-3. 
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worpenn dat 'in het onderhavige geval niet het leeraspect centraal staat maar het verrichten 
vann produktieve arbeid'. En: 'Derhalve dient deze functie te worden aangemerkt als een 
regulieree arbeidsplaats.' De rechter oordeelde: 

Tenn tijde van het bestreden besluit werkte hij vier dagen per week bij de islamiti-
schee Slagerij Mohamed, waarmede eveneens een leerovereenkomst is gesloten. Ge-
durendee één dag per week volgt verzoeker onderwijs bij de SVO. Blijkens het 
bewijss van inschrijving van de SVO betreft de door verzoeker te verrichten arbeid 
'praktischee werkzaamheden, die verband houden met het onderwijs'. 
[...] ] 
Onderr vorengeschetste omstandigheden zijn Wij voorhands van oordeel dat de 
arbeidd die verzoeker in het kader van zijn opleiding verricht een met door 
stagiairess te verrichten arbeid vergelijkbaar doel heeft. In beide gevallen gaat het 
immerss om arbeid waarbij het leeraspect centraal staat. 
[...] ] 
Uitt het vorenstaande vloeit naar Ons oordeel voort, dat de aanwezigheid van 
prioriteitgenietendd aanbod verzoeker niet mag worden tegengeworpen.111 

Err hoefde dus geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. De rechter trof een 
voorlopigee voorziening inhoudende dat verzoeker tot en met dertig dagen na de datum van 
verzendingg van de beslissing op het bezwaarschrift werd behandeld als ware ten behoeve 
vann hem de gevraagde tewerkstellingsvergunning verleend. 

Inn een zaak in 1991 werd de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten 
behoevee van een stagiaire door de rechter afgewezen. Het ging hier om een Poolse 
stagiairee in de fruitteelt voor een periode van twee jaar. De rechter stelde dat voor stages 
dee maximale duur 1 jaar is en vervolgde: 'Vast staat dat verzoeker [...] niet als een 
stagiairee in de zin van de circulaire kan worden aangemerkt. Het verzoek om een tewerk-
stellingsvergunningg is derhalve door verweerder op goede gronden aangemerkt als een 
verzoekk om toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt.' Interessant is de 'ten overvloede'-
oo verweging: 

Hett vorenstaande doet er niet aan af dat het plan om jonge geïnteresseerde mensen 
uitt Polen de mogelijkheid te bieden om in Nederland voor een periode van maxi-
maall  één jaar werkervaring in de fruitteelt op te laten doen, naar Ons ter zitting is 
gebleken,, door verweerder niet bij voorbaat kansloos wordt geacht. 
Wijj  geven verzoeker [...] daarom in overweging om desgewenst contact op te 
nemenn met verweerder ten einde de mogelijkheden van dit initiatief nader te 
bespreken.112 2 

Volgenss de redactie van RV werd dit verzoek echter afgewezen. 
Inn 1995 is ten overstaan van de rechter de vraag opgeworpen of met een 

praktijkopleidingg brood- en banket het leeraspect of produktieve arbeids-aspect centraal 
staat.. De vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit stond bij een instituut voor deeltijd 
kortt middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven voor de opleiding brood/banketbakker. De 

Vz.. ARRvS 18 februari 1993, RV 1993/72, m.n.v. T. Badoux. 
Vz.. ARRvS 12 augustus 1991, RV 1991/72, m.n.v. CA. Groenendijk. 
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desbetreffendee opleiding was niet in Suriname te volgen en bestond uit één dag per week 
onderwijss en vier dagen per week arbeid als stagiaire bij een brood- en banketbakkerij. 

Dee werkgever, een joodse (koshere) bakkerij, stelde bovendien zeer specifieke 
eisenn aan de werknemer/stagiaire in verband met het feit dat sommige werkzaamheden 
alleenn door een jood kunnen worden gedaan. De tewerkstellingsvergunning werd door 
Arbeidsvoorzieningg geweigerd in verband met het beschikbaar prioriteitgenietend aanbod 
voorr de desbetreffende functie. De rechter oordeelde: 

Vann belang is in dit verband dat in het dossier aanknopingspunten zijn te vinden 
voorr het oordeel dat het leeraspect centraal staat bij de arbeid die verzoeker in het 
kaderr van zijn studie verricht.113 

Err was dus geen tewerkstellingsvergunning noodzakelijk. In het geval deze vergunning 
well  noodzakelijk zou zijn geweest, was waarschijnlijk geen prioriteitgenietend aanbod 
gevonden: : 

Zoo evenwel zou (moeten) worden geoordeeld dat in het onderhavige geval wel 
degelijkk het verrichten van produktieve arbeid centraal staat, overweegt de presi-
dentt dat alsdan niet op voorhand kan worden gezegd dat toetsing aan de situatie op 
dee arbeidsmarkt zal uitwijzen dat prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. 
[...]]  Bovendien schrijft het Regionaal Bestuur dat de bakkerij, waar verzoeker zijn 
arbeidd verricht, 'op zeer speciale wijze brood en aanverwante artikelen (bakt), 
hetgeenn toch weer specifieke vaardigheden en inzet van de betrokken leerling 
vereist.. Kennelijk voldoet de heer R. in hoge mate'. 

Maarr eigenlijk is dit irrelevant want als vaststaat dat sprake is van een stage (en dus het 
leeraspectt centraal staat), mag immers geen arbeidsmarkttoets meer plaatsvinden. 
Arbeidsvoorzieningg dient echter rekening te houden met het feit dat arbeidservaring ook 
kann worden opgedaan in de vorm van vrijwilligerswerk of volontairschap. Dit laatste lijk t 
opp het eerste gezicht op een dienstverband, maar is wegens het niet ontvangen van 
vergoedingenn niet gelijk te stellen met arbeid in dienstbetrekking. Onderzoek naar de aard 
vann de rechtsverhouding is daartoe noodzakelijk.114 Een stage blijf t echter een hybride 
karakterr houden. Het verenigt immers zowel een component van studeren als een 
componentt van werken (arbeid in loondienst) in zich. 

7.3.6.22 Practicanten 

Practicantenn zijn 'vreemdelingen die naar Nederland komen om werkervaring op te doen, 
diee voor hun toekomstig functioneren in hun herkomstland van belang is'.115 Aan hen 
kann een tewerkstellingsvergunning worden verleend voor in de regel maximaal 24 weken 
zonderr toepassing van artikel 8, eerste lid, onder a en b Wav. Een tweede hernieuwde 
aanvraagg die genoemde periode overschrijdt, wordt niet geaccepteerd. Als een langere dan 
genoemdee periode wordt beoogd, kan de aanvraag eventueel als een aanstelling als 

1133 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 17 mei 1995, RV 1995/81, m.n.v. T. Badoux. 
1144 ARRvS 12 februari 1990, RV 1990/73, m.n.v. CA. Groenendijk. 
1155 Vc. 1994 BI 1/5.4.1. 
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werknemerr worden aangemerkt. Hiervoor dient dan een tewerkstellingsvergunning te 
wordenn aangevraagd.116 

Voorwaardee voor de toepassing van deze regeling is dat 'deze practicanten reeds 
eenn voldoende vakgerichte basisopleiding hebben gevolgd en op basis van een overeen-
komstt tussen een in het buitenland gevestigde onderneming en een in Nederland gevestig-
dee onderneming [...] bij wijze van onderricht bedrijfservaring opdoen'.117 Ook hier zijn 
maatregelenn genomen om 'het gevaar' van definitieve vestiging in Nederland te voorko-
men.. De Nederlandse werkgever dient een verklaring te overleggen 'inhoudende dat de 
practicantt geen reguliere arbeidsplaats inneemt'. De buitenlandse werkgever dient te 
verklarenn dat hij de 'practicant na ommekomst van de praktijkperiode weer daadwerkelijk 
inn dienst zal nemen'. 

Inn een zaak werd de verlening van een tewerkstellingsvergunning aan Roemeense 
bouwvakkerss die als practicant werden ingezet bij de bouw van een commercieel en 
cultureell  centrum geweigerd. Arbeidsvoorziening stelde dat 'bij inzet van de betrokken 
Roemenenn niet het opdoen van praktijkervaring maar het verrichten van reguliere arbeid 
centraall  staat, omdat zij in hun eigen land als vaklieden worden aangemerkt'. Arbeids-
voorzieningg had verder uit de stukken opgemaakt dat de beoogde scholing erop is gericht 
betrokkenenn gereed te maken voor zelfstandig ondernemerschap in Roemenië. De rechter 
wass het hier niet mee eens en oordeelde: 

Niett is gebleken dat de door de Roemenen te verrichten bouwwerkzaamheden naar 
hunn aard dermate beperkt zijn dat de inzet van deze personen moet worden 
beschouwdd als enkel gebruikmaking van hun vakmanschap. Voldoende aannemelijk 
iss gemaakt dat hier [...] tevens sprake is van (bij)scholing. Evenmin blijkt dat de 
scholingg vooral is gericht op het verwerven van voor zelfstandig ondernemerschap 
benodigdee bekwaamheden.118 

Dee rechtbank vond dat de weigering om een tewerkstellingsvergunning te verschaffen niet 
inn redelijkheid kon worden gehandhaafd en trof een voorlopige voorziening waardoor de 
tewerkstellingsvergunningg alsnog werd verleend. In een noot gaf Badoux aan dat de 
practicantenregelingg 'juist [is] bedoeld om de gelegenheid te bieden er in de praktijk het 
nodigee bij te leren'. Het leeraspect stond hier derhalve centraal, of men nu 'vakman' was 
off  niet. Overtuigend is dit argument mijns inziens niet omdat iedere werknemer wellicht 
inn ieder vak voortdurend 'in de leer is', al is het alleen maar vanwege de groeiende 
ervaring. . 

7.3.6.33 Au pairs 

Inn het dagelijks taalgebruik betekent au pair(-schap): 'tegen kost en inwoning, zonder 
verderee vergoeding'. Van Dale geeft als voorbeeldzin: 'gevraagd: meisje au pair voor de 
oppass van drie kinderen'."9 Terwijl in het dagelijks taalgebruik de inspanningen en de 
beloningg centraal staan, is in de Vreemdelingencirculaire het culturele aspect bepalend: 

1,66 Pres. Rb. Roermond 28 december 1994, GV31a-2. 
1177 Uitvoeringsregels Wav, onder 25. 
1,88 Pres. Rb. Middelburg 4 augustus 1994, RV 1994/78, m.n.v. T. Badoux. 
1199 Red. Van Dale (1992) Groot woordenboek der Nederlandse taal. Van Dale Lexicografie: Utrecbt/-

Antwerpen. . 
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'Hett uitgangspunt van het au pair-beleid is buitenlandse jongeren - in korte tijd en onder 
bepaaldee voorwaarden - de gelegenheid te bieden kennis te maken met de Nederlandse 
samenlevingg en cultuur'. Het verblijf heeft primair een cultureel karakter.120 Verderop 
wordenn de inspanningen en beloning genoemd: 'Het gastgezin verleent de au pair 
faciliteiten,, in ruil waarvoor de au pair licht huishoudelijk werk in het gezin verricht'. 
Ookk hier geldt een restrictief toelatingsbeleid: 'Dit verblijfskarakter en de noodzaak om 
oneigenlijkk gebruik van het au pair-beleid tegen te gaan, rechtvaardigen een restrictieve 
toepassingg van het beleid.' 

Vanaff  het begin dat de au pair-regeling in Vc. 1994 stond, is er gewerkt aan een 
nieuwee regeling die uiteindelijk op 26 juli 2000 werd geïntroduceerd. De regeling omtrent 
auu pair-schap is geplaatst in een hoofdstuk genaamd 'Uitwisseling' die hoofdstuk B13 
vervangt.. Naast au pair-schap worden ook andere culturele uitwisselingsprogramma's 
(mett landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland inzake betaald-werk vakanties, en de 
programma'ss van bepaalde aangewezen particuliere organisaties) hierin opgenomen. Ook 
hierr blijkt het belang van het culturele aspect: 'Het begrip uitwisseling kenmerkt zich 
doorr wederkerigheid, in die zin dat de mogelijkheid om de buitenlandse samenleving en 
cultuurr te leren kennen, ook in het land van herkomst van de buitenlandse jongeren 
bestaatt voor Nederlandse jongeren.'m 

Inn hoofdstuk 5.2.1 heb ik aangegeven dat voor huishoudelijke werkzaamheden in 
beginsell  geen tewerkstellingsvergunningplicht bestaat voor zover het gaat om een enkele 
persoonlijkee dienst. Au pairs zijn in beginsel dan ook niet onderworpen aan de werking 
vann de Wav: 'Het verrichten van werkzaamheden door de au pair in overeenstemming 
mett de aard van het au pair-schap betekent dat de au pair geen arbeid mag verrichten in 
dee zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) waarvoor een tewerkstellingsvergunning 
iss vereist. De werkzaamheden van de au pair worden evenmin aangemerkt als arbeid in 
dee zin van het EG-recht, terwijl een au pair ook niet op grond van verlening of ontvangst 
vann diensten verblijfsrecht aan het EG-Verdrag kan ontlenen.' 

Dee aanvraag voor de verlening van een verblijfsvergunning wordt niet getoetst aan 
hett wezenlijk Nederlands belang. Formeel hoort de groep van au pairs dus niet thuis in 
ditt hoofdstuk. In de praktijk blijken tal van au pair-aanstellingen gekenmerkt te worden 
doorr (zwaar-)huishoudelijke arbeid waar dus wel degelijk een vergunningsplicht bestaat 
voorr diegene die een au pair in dienst neemt. Ik heb dit feit reeds besproken in hoofdstuk 
2.8.1. . 

Berkeljonn en Christe stellen dat 'niet anders [kan] worden aangenomen dan dat de 
auu pair arbeider is in de zin van de Wet op de Arbeidsovereenkomst'.122 Zij menen dat 
dezee opvatting geheel in overeenstemming is met de opvatting van burgerlijke rechter, 
wetgeverr en regering. Zij wijzen onder andere op de parlementaire geschiedenis met 
betrekkingg tot de werkingssfeer van het BBA, de sociale werknemersverzekeringswetten 
enn de rechtspositie van de alfahulp in de thuiszorg.'123 De veelvuldig voorkomende 
exploitatiee van au pairs via commerciële bemiddelingsbureaus en de slecht in Nederland 
geregeldee kinderopvang versterken het vermoeden dat au pair-schap in veel gevallen 

1200 TBV 2000/15 - 2.1. 
1211 TBV 2000/15 - 1. 
1222 Berkeljon, Y.B. & D. Christe (1994) 'Au pair, paying guest of werknemer?' Sociaal Recht 

1994/12,, p. 357. 
1233 Berkeljon, Y.B. & D. Christe (1994) 'Au pair, paying guest of werknemer?' Sociaal Recht 

1994/12,, p. 357. 
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materieell  als werknemerschap kan worden beschouwd.124 Ook in het fiscaalrecht staat 
dee ambivalente positie van de au pair ter discussie.125 

Hett European Agreement on Au Pair Placement van de Raad van Europa geeft 
evenminn de doorslag: 'Considering that persons placed "au pair" belong neither to the 
studentt category nor to the worker category but to a special category which has features 
off  both [...]."26 Uiteraard zijn er principiële verschillen aan te wijzen tussen de (for-
meel-- en materieelrechtelijke) aanstelling als werknemer aan de ene kant en de aanstelling 
alss au pair (die feitelijk arbeid in loondienst verricht) aan de andere kant. Men denke aan 
dee voorwaarden dat een au pair slechts eenmalig en voor de duur van maximaal één jaar 
inn Nederland kan verblijven127 en dat de au pair in de leeftijd van 18 tot 26 jaar moet 
zijn.128 8 

Inn genoemde beleidswijziging zijn ook nog een tweetal voorwaarden opgenomen 
diee tot voor kort niet in de Vreemdelingencirculaire stonden. Dit zijn: 

1.. De au pair verblijft in een eenouder gastgezin van minimaal twee personen129; 
2.. De au pair mag uitsluitend werkzaamheden verrichten in overeenstemming met 
dee aard van het au pair-schap. [...] Het vorenstaande betekent dat de au pair alleen 
diee werkzaamheden mag verrichten waarvoor in zijn/haar afwezigheid steeds een 
alternatieff  voorhanden is, dat wil zeggen dat die werkzaamheden gewoonlijk 
wordenn verricht door een of meer leden van het gastgezin, een oppas of een 
huishoudster.. Het ondersteunende karakter van het werk houdt tevens in dat de au 
pairr niet met uitsluiting van de leden van het gastgezin volledig verantwoordelijk is 
voorr de huishoudelijke taken. De au pair verblijft immers op basis van gelijkheid 
(mett de gezinsleden) in het gastgezin.130 

InIn de Uitvoeringsregels van Wav is vastgelegd dat in geval de au-pair 'het verrichten van 
huishoudelijkk werk en/of werkzaamheden van het gezin' als hoofddoel heeft, alsnog 
namenss hem een tewerkstellingsvergunning aangevraagd dient te worden.131 Als de au 
pairr eerder in het buitenland een arbeidsverhouding met het gastgezin heeft gehad, wordt 
aangenomenn dat niet kennismaking met de Nederlandse samenleving en cultuur, maar het 
verrichtenn van arbeid het hoofddoel van het verblijf van de au pair in Nederland is.132 

Hett gastgezin is strafbaar indien het de au pair werkzaamheden laat verrichten waarvoor 
inn gevolge de Wav een tewerkstellingsvergunning verplicht is.133 Zowel gastgezin als au 
pairr zullen dit niet zomaar aan de autoriteiten opgeven, terwijl overheidscontrole 
minimaall  zal zijn, gezien het feit dat de werkzaamheden haast volledig in de huiselijke 
sfeerr worden uitgeoefend. De korpschef dient situaties waarin sprake is van vormen van 
alal dan niet commerciële tewerkstelling van au pairs, alsmede van oneigenlijk gebruik van 

'Overheidd gaat willekeurig om met au pairs', Volkskrant 16 mei 1997. 
Stevens,, L.G.M. (1995) 'Au pair aux Pays-Bas', Weekblad voor fiscaal recht 6161, p. 1113. 
EuropeanEuropean Treaty Series no. ETS 68, "Au Pair" Placement, 1969, p. 407. 
TBVV 2000/15 - 1.1. 
TBVV 2000/15 - 2.2. 
TBVV 2000/15 - 2.2. 
TBVV 2000/15 -2.2.1. 
Uitvoeringsregelss Wav, onder 31. 
TBVV 2000/15 - 2.2.2. 
TBVV 2000/15 - 2.2.1 j° Vc. 1994 Bll/7. 
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hett au-pairschap (verkapte gezinshereniging, gezinsvorming, arbeid, etc.) onmiddellijk te 
meldenn bij de IND, volgens Vc. 1994 BI3/2. 

7.44 In jurisprudenti e gespecificeerde categorieën 

7.4.11 Godsdienstleraren en geestelijke voorgangers 

Dee werkgever die een godsdienstleraar of geestelijke voorganger in dienst wil nemen, 
dientt net als met betrekking tot andere werknemers in loondienst een tewerkstellingsver-
gunningg aan te vragen.134 Een eerste afwijking ten opzichte van het restrictieve toela-
tingsbeleidd is dat de overheid tegemoet wil komen aan de wens van hier verblijvende 
minderheidsgroepenn te beschikken over eigen godsdienstleraren. De vraag naar eigen 
godsdienstlerarenn en geestelijke voorgangers is immers groot. Het Ministerie van Justitie 
kann voor de verschillende godsdienstige organisaties geen verschillende beleidslijnen er op 
naa houden.135 

Inn de inleiding werd reeds aangegeven dat naast het systeem van prioriteitgenietend 
aanbodd conform de Wet arbeid vreemdelingen ook andere eisen kunnen bestaan die 
uiteindelijkk van invloed zijn op de toelating van derde landers tot Nederland. De aanvraag 
vann een machtiging tot voorlopig verblijf is voor godsdienstleraren en geestelijke 
voorgangerss zo'n eis. Godsdienstleraren en geestelijke voorgangers uit landen als Turkije, 
Marokko,, India en Suriname dienen in het bezit te zijn van een machtiging tot voorlopig 
verblijf.. Door Justitie wordt een onderzoek ingesteld of 'er uit het oogpunt van de 
openbaree rust en de openbare orde bezwaar bestaat tegen het verblijf van de gods-
dienstleraarr in Nederland' en of 'de betrokken groepering op wier verzoek de godsdienst-
leraarr of geestelijke voorganger zijn werkzaamheden zal gaan uitoefenen, haar wens tot 
hett aanstellen van de godsdienstleraar of voorganger handhaaft'. Volgens de Vreemdelin-
gencirculairee is de reden voor dit onderzoek dat wordt voorkomen dat 'problemen 
ontstaan,, voortvloeiend uit culturele, politieke of religieuze tegenstellingen'.136 Dit 
onderzoekk vloeit voort uit de voorwaarde dat 'tegen zijn komst naar en verblijf in 
Nederlandd uit oogpunt van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid 
geenn bezwaren bestaan'.137 

InIn de jurisprudentie is dit standpunt telkens bevestigd.138 In een zaak heeft zich 
bijvoorbeeldd de vraag voorgedaan of een imam voor de tweede keer een machtiging tot 
voorlopigg verblijf moet aanvragen als hij bij voortgezet verblijf van religieuze groepering 
(alss werkgever) verandert. Justitie vond van wel omdat 'voorafgaand aan het legaliseren 
vann dit (voortgezet) verblijf onderzoek wenselijk is naar de specifieke groepering die eiser 
alss imam wenst aan te stellen en naar de relatie tussen die groepering en betrokkene 
onderling.. In het bijzonder zou de vrije besluitvorming van de betrokken islamitische 
gemeenschapp (wel of niet aanstellen van betrokkene als imam) onder druk komen te staan 
alss gevolg van de aanwezigheid van betrokkene hier te lande.'139 De rechter oordeelde: 

1344 Vc. 1994 Bll/5.6.1. 
1355 ARRvS 7 mei 1990, MR 1990/170. 
1366 Vc. 1994 BI 1/5.6.2. 
1377 Vc. 1994 BU/5.6.3, onder e. 
1388 Zie daarvoor ook de jurisprudentie omtrent de toelating van buitenlandse OETC-leraren in 

paragraaff  7.4.2. 
1399 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 juli 1998, JV 1998/169. 
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Dee rechtbank stelt voorop dat het in de Vc neergelegde beleid geen (uitdrukkelij-
ke)) steun biedt voor het door verweerder ook in dit geval (van voortgezet verblijf) 
ingenomenn standpunt, terwijl van een hierover gevestigde vaste jurisprudentie in 
dee door verweerder voorgestane zin geen sprake is. 

] ] 

Bovendienn druist verweerders visie op dit punt in tegen het algemene uitgangspunt 
datt de rechtspositie van een vreemdeling sterker wordt naarmate hij langer legaal 
inn Nederland verblijft. Het enkele feit dat het hier volgens verweerder om 
gevoeligee zaken gaat acht de rechtbank in dit verband onvoldoende om verweer-
derss standpunt in deze te rechtvaardigen, noch in het algemeen, noch in het geval 
vann eiser in het bijzonder. 

Ditt betekent echter niet dat het verblijf van godsdienstleraren altijd mag worden gewei-
gerdd als de machtiging tot voorlopig verblijf ontbreekt. Voorzover artikel 52a lid 1 Vb 
well  in die richting wijst, is deze bepaling onverbindend, zo verklaarde de rechter te 
Amsterdam.1400 Zie hiervoor ook de 'reparatie'-TBV 1995/3. 

Inn beginsel bestaat met betrekking tot godsdienstleraren en geestelijke voorgangers 
eveneenss de eis dat allereerst gezocht dient te worden naar prioriteitgenietend aanbod. 
Voorr tal van geestelijke voorgangers zal het echter erg moeilijk zijn om te kunnen putten 
uitt het 'Europees reservoir'. Kennis van specifiek niet-westerse (klassieke of traditionele) 
talen,, het beschikken over 'goddelijke gaven' ('singuliere gaven'), zang- en musiceerta-
lenten,, religieuze scholing volgens bepaalde stroming of ervaring in geestelijke verzorging 
vann bepaalde geloofsgroepen, zullen wellicht te specifiek zijn om in de gegevensbestanden 
vann EURES voor te komen. Om deze reden kan onder bepaalde omstandigheden onvol-
doendee inspanningsverplichtingen ter werving van prioriteitgenietend aanbod niet worden 
tegengeworpenn aan kleine kerkgemeenschappen. In een zaak oordeelde de rechter dat 'de 
Nieuww Testamentische kerk een op zichzelf staande en op zeer kleine schaal vertegen-
woordigdee evangelische gemeenschap is en het kenbaar was dat niet werd beschikt over 
dee professionaliteit die doorgaans van werkgevers mag worden verwacht' En verder: 'Ook 
tenn aanzien van de omstandigheid dat de werkgever van de vacature geen Euresmelding 
heeftt gedaan, is de president voorshands van oordeel dat dat aan een kleine organisatie, 
alss deze, niet kan worden toegerekend'. 

Regelmatigg wordt door de werkgevers van godsdienstleraren en geestelijke 
voorgangerss gesteld dat de tewerkstellingsvergunningplicht in strijd is met de godsdienst-
vrijheidd zoals dat onder andere is neergelegd in artikel 18 IVBPR. Arbeidsvoorziening 
heeftt over deze problematiek in een beschikking ooit gesteld: 

Dee stelling dat in het kader van de Wav de verplichting tot het melden van een 
vacaturee voor een geestelijke de vrijheid van godsdienst aantast, lijk t mij niet juist. 
Wanneerr een godsdienstige organisatie een vacature heeft, en bij Arbeidsvoorzie-
ningg dan wel elders blijken werkzoekenden beschikbaar te zijn die wat betreft 
geloofsovertuigingg en functie-eisen goed bij de vacante functie passen, valt niet in 
tee zien dat de vrijheid van godsdienst wordt geschonden wanneer de overheid de 
godsdienstigee organisatie verplicht eerst serieus naar dit aanbod van geestelijken te 
kijken.. Wanneer de godsdienstige organisatie dat aanbod heeft getoetst en voldoen-

Zie:: Rb. Arasterdam 2 september 1999, JVB 1999/16, p. 9. 
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dee gemotiveerd aangeeft dat deze geestelijken niet geschikt zijn voor de vacature, 
enn de godsdienstige organisatie voldoende wervingsinspanningen heeft verricht 
binnenn de Europese Economische Ruimte, zal Arbeidsvoorziening de aanwezigheid 
vann prioriteitgenietend aanbod niet tegenwerpen.141 

Dee overheid zou volgens Arbeidsvoorziening daarmee niet voorschrijven welke godsdien-
stigenn wel voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking zouden komen en welke 
niet.. Er is mij geen rechtsstelsel bekend waarin op grond van een internationaal mensen-
rechtenverdragg volledig toelatings- en vestigingsrecht wordt verschaft aan godsdienstle-
rarenn en geestelijke voorgangers. De consequentie van de erkenning van zo'n recht op 
grondd van de godsdienstvrijheid zou wellicht moeten zijn dat op grond van de vrijheid van 
meningsuitingg (art. 10 EVRM, art. 19 IVBPR) schrijvers en kunstenaars eveneens vrije 
toegangg zou moeten worden verschaft. Genoemde argumenten snijden mijns inziens dan 
ookk geen hout. 

Dee vraag naar godsdienstleraren en geestelijke voorgangers is groot. Volgens een 
persberichtt zat in 1999 zo'n 20 van de 145 Turkse moskeeën zonder imam. De voorzitter 
vann het Turkse Presidium van Godsdienstzaken TICF stelde dat de godsdienstvrijheid 
doorr de strenge regels en de lange tijdsduur in het geding was. Arbeidsvoorziening 
beweerdee dat van de 117 tewerkstellingsvergunningaanvragen in 1996 en 1997 slechts 
zevenn werden afgewezen en dat van zo'n inperking dus geen sprake kon zijn. De Turkse 
gemeenschapp zou volgens de landsadvocaat van de verplichting afwillen welk voor andere 
werknemerss geldt met betrekking tot de verplichting tot aanvraag van een machtiging tot 
voorlopigg verblijf en een tewerkstellingsvergunning. Op 24 juni 1999 werd over deze 
kwestiee een kort geding aangespannen.142 De civiele rechter verklaarde eisers niet-
ontvankelijkk wegens het bestaan van een speciale rechtsgang bij de administratieve 
rechter,, maar oordeelde ten overvloede: 

Tenn overvloede wordt nog overwogen dat geenszins aannemelijk is geworden dat 
vann de kant van gedaagde enig beletsel is opgeworpen dat inbreuk maakt op de 
vrijheidd van godsdienst. Dat ooit een in de ogen van eiseressen geschikte imam op 
oneigenlijkee gronden zou zijn afgewezen is niet gebleken; in feite is dat zelfs niet 
gesteld. . 
Hett is niet uitgesloten dat de toelatingsperiode tegenwoordig langer duurt dan in 
hett verleden het geval is geweest. Dit valt echter zonder meer te verklaren uit het 
feitt dat uitgegaan wordt van een arbeidsverhouding met de imam. Het spreekt van-
zelff  dat vervolgens aan alle in dat verband van belang zijnde en voor iedere 
werknemerr geldende wettelijke regelingen voldaan dient te worden. 

Hiermeee gaf de civiele rechter te kennen dat een beroep op de administratieve rechter 
vermoedelijkk evenmin tot iets zou leiden. Het feit dat een tekort zou bestaan aan imams is 
duss niet een gevolg van een (oneigenlijke) beperking van het aantal verleende tewerkstel-
lingsvergunningenn . 

Beschikkingg Arbeidsvoorziening van 13 november 1997, kenmerk V&M/97007821, naar aanleiding 
vann verzoek om een tewerkstellingsvergunning voor een geestelijke door advocaat M. Tjebbes. 
Lange,, Y. (1999) 'Turkse moskeeën zitten zonder imam', NRC Handelsblad 25 juni 1999. 
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7.4.22 Leraren in onderwijs in eigen taal en cultuur  (OETC) 

Onderr vigeur van de Wet arbeid buitenlandse werknemers bestond voor vreemdelingen 
diee als ambtenaar of als contractant bij de Nederlandse overheid gingen werken geen te-
werkstellingsvergunningplicht.. Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeid vreemdelin-
genn moet ook namens de vreemdeling die door een overheidsorgaan in dienst wordt 
genomenn een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd. De memorie van toelichting 
mett betrekking tot Wav zegt hierover: 'De reikwijdte van het wetsvoorstel is ten opzichte 
vann de Wabw verruimd door de overheid als werkgever onder de werking van het 
wetsvoorstell  te brengen."43 

Mett betrekking tot de aanvraag van leraren (onderwijs in eigen taal en cultuur, 
ookk wel OETC genaamd) dient bij het Ministerie van OC&W advies te worden ingewon-
nen.1444 De vreemdeling dient vooraf een machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen. 
Nett als met betrekking tot godsdienstleraren en geestelijke voorgangers kan de overheid 
daardoorr onderzoek instellen naar de 'onderwijsbevoegdheid, zijn aanvaardbaarheid voor 
dee ouders van de leerlingen' en kan worden nagegaan 'of tegen zijn toelating bezwaren 
bestaann uit een oogpunt van openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid'. En 
verder:: 'Op deze wijze kan worden voorkomen dat door de (ongeoorloofde) aanwezigheid 
vann de vreemdeling hier te lande ongewenste druk ontstaat op de vrije besluitvorming van 
hethet betrokken onderwijsgezag en dat in onderwijsverband problemen ontstaan die 
voortvloeienn uit culturele, politieke of religieuze tegenstellingen.'145 

Ookk met betrekking tot leraren geldt dat eerst naar prioriteitgenietend aanbod dient 
tee worden gezocht. In de regel dient binnen de gehele Europese Economische Ruimte 
gezochtt te worden naar aanbod. Rechtbank 's-Gravenhage bepaalde echter met betrekking 
tott de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een leraar op een 
islamitischee basisschool: 

Gezienn de specifieke vaardigheden waaraan een leerkracht dient te voldoen om in 
casuu voor een aanstelling bij de instelling van eiseres in aanmerking te komen - zo 
dientt er bijvoorbeeld in de Nederlandse taal onderwijs te worden gegeven en dient 
dee Islamitische grondslag van de school gerespecteerd te worden - kan, naar het 
oordeell  van de rechtbank, hierbij alleen het op de Nederlandse arbeidsmarkt 
aanwezigee potentieel in aanmerking komen.146 

Wellichtt kan daaruit ook een verplichting worden afgeleid om binnen het Nederlandstalige 
deell  van België op zoek te gaan naar onderwijzend personeel. Er bestaat reeds de praktijk 
omm in Vlaanderen onderwijzend personeel te werven. 

7.4.33 Seksuele dienstverleners 

Volgenss artikel 8, eerste lid, sub e Wav dient een tewerkstellingsvergunning te worden 
geweigerdd indien 'het een arbeidsplaats betreft die behoort tot een bij algemene maatregel 

MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 14. 
ARRvSS 8 maart 1989, RV 1989/36, m.n.v. P. Boeles. 
ARRvSS 5 november 1990, RV 1990/39, m.n.v. P. Boeles. Zie verder ook nog: Vz. ARRvS 16 mei 
1990,, RV 1990/76, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Rb.. 's-Gravenhage 12 maart 1999, JV 1999/148. 
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vann bestuur aangewezen categorie van werkzaamheden, waarvan het niet in het Neder-
landslands belang is deze door vreemdelingen te laten verrichten.' Dit is vastgelegd in artikel 3 
vann het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen.147 Hierin wordt gesteld 
datt een tewerkstellingsvergunning dient te worden geweigerd voor 'werkzaamheden 
geheell  of ten dele bestaande in het verrichten van seksuele handelingen met derden of 
voorr derden'. Dit uitgangspunt was reeds door het kabinet in de memorie van toelichting 
opp de wet geopperd148, maar ging naar de zin van de CDA-fractie niet ver genoeg. De 
fractiee wees er op dat 'jaarlijks honderden tewerkstellingsvergunningen worden afgegeven 
voorr artiesten, gogo-danseressen, e.d., van wie bekend is dat het een weg is om vrijwilli g 
dann wel gedwongen in de prostitutie terecht te kunnen komen."49 Het kabinet wilde 
echterr niet zo ver gaan, maar vond enige terughoudendheid met betrekking tot genoemde 
werkzaamhedenn op zijn plaats: 'Wanneer het vermoeden bestaat dat de werkzaamheden 
verderr gaan dan dansactiviteiten zal de besluitvorming over de vergunningverlening met 
bijzonderee voorzichtigheid geschieden.'150 De weigering zou, volgens het kabinet, met 
namee werkzaamheden moeten betreffen, waarin uitbuiting een rol speelt. 

Inn de Vreemdelingencirculaire wordt gesproken van 'werkzaamheden waarvan het 
niett ongebruikelijk is dat het verrichten van seksuele handelingen of het verlenen van 
seksuelee dienstverlening daar een onderdeel van uitmaakt'. Als voorbeeld wordt gegeven: 
werkzaamhedenn in de prostitutie, als animeermeisje, als stripteasedanser(es) of in seks-
shows.1511 In de jurisprudentie is het peep-show dansen ook onder deze categorie van 
werkzaamhedenn die niet voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking komt, 
geschaard.152 2 

Vreemdelingenn uit lidstaten van EU, die in de seksuele dienstverlening werkzaam 
willenn zijn, komen door een rechterlijke uitspraak in 1988 wel in aanmerking voor 
verblijff  voor het verrichten van arbeid.153 De rechter oordeelde begin 1997 op dezelfde 
wijzee voor vreemdelingen uit staten waarmee Europa-overeenkomsten zijn gesloten en die 
zichh als zelfstandige in de seksuele dienstverlening wensten te vestigen.154 Nu internatio-
nalee verplichtingen tot de toelating van genoemde vreemdelingen nopen, moet voorbij 
wordenn gegaan aan de vraag of met de toelating een (wezenlijk) Nederlands belang wordt 
gediend.. De ACV heeft in 1996 nog aangegeven dat het niet expliciet voorkomen van 
prostitutiee in bijlage XIV van uitgezonderde activiteiten niets afdoet aan het oordeel dat 
genoemdee werkzaamheden buiten de reikwijdte van de Europa-overeenkomsten val-
len.1555 Haveman geeft aan dat het gemaakte onderscheid tussen Europese en niet-
Europesee prostituees evenmin een achterstelling van laatstgenoemden zou kunnen recht-
vaardigen,, zeker in het licht van de opheffing van het bordeelverbod in artikel 250bis 

1477 Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 1995/405. Zie ook: Uitvoeringsregels Wav, onder 18. 
1488 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 5. 
1499 Voorlopig Verslag, TK 1993-1994, 23.574, nr. 4, p. 4. 
1500 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 4. 
1511 Vc. 1994 BI 1/5.12. Zie ook de Nota van Toelichting bij het Besluit van 23 augustus 1995 ter 

uitvoeringg van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1995/406. Zie ook: Vc. 1994 Bll/5.12. 
1522 Rb. 's-Gravenhage, 30 mei 1996, RV 1996/7, m.n.v. R. Fernhout. 
1533 Staatssecretaris van Justitie, 24 november 1988, MR 1989/22, februari 1989, p. 48. 
1544 Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 1 juli 1997, AWB 97/1016, 97/02 BR141, p. 63. 
1555 ACV-advies 2e subcommissie 18 november 1996, nr. 9605.09.4024. 
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Doorr de president van de rechtbank te 's-Gravenhage is aan het einde van 1997 
bepaaldd dat niet valt in te zien waarom werkzaamheden als prostitutie niet in het Neder-
landss belang is te achten als deze door vreemdelingen worden verricht. De rechter wijst 
daarbijj  naar de 'vrijstelling' voor EU-onderdanen en de voorgenomen afschaffing van het 
bordeelverbod.1577 Hij overwoog verder: 

Daarbijj  lijk t onontkoombaar dat verweerder zich de vraag stelt (en beantwoordt) of 
dee kennelijk bestaande wens tot regulering van het maatschappelijk verschijnsel 
prostitutiee noopt te erkennen dat er een zekere vraag naar deze vorm van dienst-
verleningg bestaat, waarin op legale basis moet worden voorzien. Bij bevestigende 
beantwoordingg hiervan doet zich vervolgens de vraag voor hoe deze voorziening 
gestaltee moet krijgen, in aanmerking genomen de omstandigheid dat in de visie 
vann de regering de Wav-arbeidsmarkttoets met het oog op voorziening in de vraag 
naarr prostitutie niet werkt 'omdat het uitgangspunt voor het al dan niet afgeven 
vann een tewerkstellingsvergunning, te weten het al of niet aanwezig zijn van 
prioriteitgenietendd aanbod, met name uitkeringsgerechtigden, niet bruikbaar is in 
dee prostitutiebranche. 

Dee rechter wees hiermee naar de memorie van toelichting op het wetsvoorstel aangaande 
dee afschaffing van het algemene bordeelverbod.158 In de memorie wordt verder nog 
bepaaldd dat de marktvraag naar prostituees uit derde landen voorlopig positief verwacht 
wordtt te zijn gezien het beperkte aanbod van Nederlanders, EU-onderdanen en de 
genoemdee Oost-Europeanen. Er wordt verder gesteld dat er geen rechtvaardigingsgrond is 
tee vinden voor het onderscheid tussen derde landen en landen van de EU en landen 
waarmeee Europa-overeenkomsten zijn gesloten. 

Inn 1998 heeft het Ministerie van Economische Zaken een advies uitgebracht over 
dee afwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang in geval van prostitutie.159 Gesteld 
werdd dat het 'een vorm van ongeschoolde arbeid' is 'die - bezien als economische 
activiteitt - niets positiefs bijdraagt aan de Nederlandse economie door off-spin, technolo-
gischee innovatie, of anderszins'. Verder werd in deze brief gesteld dat 'aan prostitutie 
belangrijkee negatieve effecten verbonden zijn op het gebied van de volksgezondheid, de 
openbaree orde en het maatschappelijk welzijn' En: 'Deze negatieve effecten brengen ook 
maatschappelijkee kosten met zich mee, die een economische betekenis hebben'. Alfenaar 
enn Verberk vragen zich dan ook af 'wat de visie van het ministerie van VWS [...] zou 
zijnn als het bijvoorbeeld gaat om de volksgezondheid', gezien de vrees van de overheid 
'datt er een onbeheersbare stroom van niet uit de EU afkomstige prostituees naar Neder-
landd op gang komt'.160 

Ziee hiervoor ook de opinie van Haveman, R.H. (1998) 'Een prostitutieverbod voor de buitenlandse 
vrouw.. Opheffing bordeelverbod en de Wet arbeid vreemdelingen', MR 1997/9-10, p. 195-199. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 19 december 1997, JV 1997/25; RV 1997/75, m.n.v. T. 
Badoux. . 
MvT,, TK 1996-1997, 25.437, nr. 3, p. 11, e.v. 
Ziee brief over buitenlandse prostituees van het Ministerie van Economische Zaken van dr. N. van 
Hulst,, directeur Marktwerking aan het Ministerie van Justitie, t.a.v. L. Elting, 30 september 1998, 
kenmerkk ES/MW/A 9805168.b36. 
Alfenaar,, K. & W. Verberk (1998) 'Toelating (Oost-Europese) prostituees', MR 1998/3, p. 85. 
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Justitiee heeft gesteld dat Oost-Europese raamprostituees niet als zelfstandige 
ondernemerss zijn te bestempelen en dus geen aanspraak kunnen maken op verblijf op 
grondd van de Europa-overeenkomsten. De vrouwen zouden niet op eigen gelegenheid naar 
Nederlandd zijn gekomen, maar zouden illegaal zijn tewerkgesteld en in een groot aantal 
gevallenn slachtoffer zijn van vrouwenhandel.161 Het werd nog ingewikkelder toen de 
rechtbankk te Haarlem oordeelde dat 'indien er met betrekking tot de betrokken arbeid 
geenn werkgever valt aan te wijzen [...] sprake [is] van een type arbeid waarop het 
vergunningstelsell  van de Wav niet van toepassing is'.162 Hierdoor is de vreemde situatie 
ontstaann dat gesproken kan worden van: (1) werknemers mét werkgever (wel tewerkstel-
lingsvergunningplichtig);; (2) werknemers zonder werkgever (niet tewerkstellingsvergun-
ningplichtig)) en (3) zelfstandigen (niet tewerkstellingsvergunningplichtig). 

Ditt gecompliceerde vraagstuk heeft geleid tot een prejudiciële vraag aan het Hof 
vann Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de uitleg van genoemde 
Associatieovereenkomstenn met Polen en Tsjechië. Zie voor de inhoud van de prejudiciële 
vragenn paragraaf 5.3. Tot een uitspraak is het tot op heden nog niet gekomen. 

InIn een uitspraak van de vreemdelingenkamer Haarlem van 18 februari 2000 
oordeeldee de rechter dat een Indonesische prostituee als zelfstandige dient te worden 
beschouwd.. Daarnaast werd gesteld dat prostitutie niet a-priori een wezenlijk Nederlands 
belangg ontbeert. De rechtbank overwoog dat 'naar het haar voorkomt geenszins is 
uitgeslotenn dat ongeschoolde prostitutie-arbeid iets positiefs kan bijdragen aan de 
Nederlandsee economie.' En verder: 

Dee stelling in het advies dat geen positieve gevolgen van prostitutie voor de 
Nederlandsee economie bekend zijn, acht de rechtbank in het licht van de door 
eiseress aangedragen gegevens omtrent haar specifieke bedrijfsuitoefening ook 
onvoldoendee onderbouwd. Het oordeel, dat met de werkzaamheden als zelfstandig 
werkzamee prostituee op de wijze waarop daaraan aan de Alkmaarse Achterdam 
vormm is gegeven, geen wezenlijk Nederlands economisch belang is gediend, is 
onvoldoendee zorgvuldig voorbereid en kan niet worden gedragen door de verwij-
zingg naar de tot heden uitgebrachte adviezen van de Minister van Economische 
Zaken. . 

Dee rechter oordeelde verder dat het feit dat de regering heeft gekozen voor het gefaseerd 
terugdringenn van het aantal prostituees van buiten de EER en er voor kiest de eerst 
komendee twee jaar geen prostituees van buiten de EU toelating te verschaffen, dit nog 
niett met zich mee brengt dat het bestreden besluit in stand moet blijven. 

Olivierr heeft gesteld dat het advies van de Minister van Economische Zaken 
summierr is, maar volgens hem voldoende basis is voor het oordeel dat prostitutie-arbeid 
geenn evidente innovatieve waarde heeft. Daarnaast heeft hij gesteld dat het regeringsstand-
puntt om tot 1 oktober 2002 prostituees van buiten de EER te weren, ten onrechte door de 
rechtbankk onderuit is gehaald. Dit beleid is immers zelfs door het parlement gesanctio-
neerd.. Een motie van Halsema (GroenLinks) om ook niet-EU-onderdanen op basis van de 

1611 'IND verbiedt prostitutie Oost-Europese vrouwen', Volkskrant 7 juli 1998; 'Prostituees Oost-Europa 
niett als ondernemer toegelaten', NRC Handelsblad 7 juli 1998; 'IND: prostituees niet zelfstandig', 
NRCNRC Handelsblad, 15 oktober 1998. 

1622 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 6 februari 1998, JV 1998/51. 
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Wavv een tewerkstellingsvergunning voor arbeid in de prostitutie te verlenen, werd door 
dee Tweede Kamer verworpen.163 Olivier wijst er verder nog op dat het hier gaat om een 
zeerr gevoelige materie waarover in de samenleving verschillend wordt gedacht. Regering 
Paarss II was bovendien over de onwenselijkheid van prostituees van buiten de EER nog 
harderr dan Paars I.l64 

Naarr aanleiding van de rechterlijke uitspraak heeft de IND opnieuw de aanvraag 
omm een vergunning tot verblijf afgewezen. In de beschikking werd verwezen naar 
bovengenoemdd beleid om prostituees van buiten de EER tot 1 oktober 2002 te weren. En 
zijj  oordeelde verder: 'Dit beleid is door de volksvertegenwoordiging gesanctioneerd. Het 
staatt mij uiteraard niet vrij om van dit beleid af te wijken. Hieruit volgt dat zelfs indien 
werkzaamhedenn als prostituee een wezenlijk Nederlands belang zouden dienen, ter 
verrichtingg van die werkzaamheden geen persoon van buiten de Europese Unie c.q. 
Europesee Economische Ruimte aangenomen dient te worden.' 

Hett Besluit ter uitvoering van de Wav van 23 augustus 1995165 is op 20 oktober 
gewijzigd.. De bepaling betreffende de weigering tot verlening van een tewerkstellingsver-
gunningg voor werkzaamheden geheel of ten dele bestaande in het verrichten van seksuele 
handelingenn met derden of voor derden (artikel 3) zal op termijn komen te vervallen. Dit 
zal,, volgens de nota van toelichting166, bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip worden 
vastgesteld.vastgesteld. Allereerst dienen gemeenten een gemeentelijk prostitutiebeleid te hebben 
geformuleerdd en dient de evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod te worden 
afgewacht.. De intrekking van artikel 3 Besluit Uitvoering Wav hangt immers samen met 
dee wet die strekt tot opheffing van het algemeen bordeelverbod.167 Als genoemd artikel 
vervalt,, zal in artikel 1 in onderdeel j van het besluit worden vastgesteld dat de Wav niet 
langerr van toepassing is op werkzaamheden die geheel of ten dele bestaan in het verrich-
tenn van seksuele handelingen met derden of voor derden. In deze branche is werving van 
prioriteitgenietendd aanbod niet denkbaar. Actieve bemiddeling in de prostitutie is immers 
inn strijd met verdragen tegen vrouwenhandel. 

Hett Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire 2000/19 preciseert de regeling ten 
aanzienn van buitenlandse prostituees van buiten de EU/EER. In een bijlage is het huidige 
systeemm in zeven rubrieken samengevat. Voor Nederlandse prostituees en prostituees 
afkomstigg uit EU/EER-landen is werken in de prostitutiebranche toegestaan. Hetzelfde 
geldtt voor genoemde personen met een verblijfsvergunning waarop de aantekening is 
geplaatstt dat arbeid vrij is toegestaan. Economische activiteiten in de prostitutie is niet 
toegestaann voor derde landers die in Nederland verblijven op basis van een toeristenvisum 
off  verblijfsvergunning waarop staat dat arbeid niet vrij is toegestaan. Dit verbod geldt 
eveneenss voor derde landers uit niet-visumplichtige landen gedurende de vrije termijn. 
Derdee landers die in Nederland als zelfstandig prostituee werkzaam willen zijn, worden 
niett toegelaten, tenzij er een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend. Prostituees 
afkomstigg uit landen waarmee een Europa-overeenkomst is gesloten, worden niet toegela-
tenn tenzij ze kunnen aantonen dat er sprake is van ondernemerschap in materiële zin en er 
geenn sprake is van het (deels) verrichten van werkzaamheden voor een werkgever. 

Dee vraag is echter of dit nieuwe systeem werkelijk tot feitelijke veranderingen zal 

TKK 1998-1999, 25.437, nr. 12; Handelingen TK 2 februari 1999, p. 3180. 
Rb.. 's-Gravenhage z.p. Haarlem 18 februari 2000, JV 2000/69, m.n.v. B.K. Olivier. 
Stb.Stb. 2000/464. 
Stb.Stb. 2000/464. 
Wett van 28 oktober 1999, Stb. 1999/464. 
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leiden.. Het wezenlijk Nederlands belang wordt immers ten aanzien van prostitutie 
krachtigg ontkend. Zie hiervoor ook de bewoordingen van het advies van het Ministerie 
vann Economische Zaken dat aan de TBV is toegevoegd. Daarnaast zal het aantonen van 
ondernemerschapp in materiële zin geen makkelijke opgave blijken. Ik kan verwijzen naar 
hett bovenstaande en hoofdstuk 6. Al met al kan worden geconcludeerd dat met betrekking 
tott het wezenlijk Nederlands belang van prostitutie nog geen communis opinio bestaat. Er 
lijk tt met name een verschil in opvatting te bestaan tussen wetgever en bestuur aan de ene 
kantt en de rechter aan de andere kant. Laatstgenoemde opereert steeds vaker op een 
eigenzinnigee wijze naarmate het beleid restrictiever wordt. 

7.4.44 Werknemers op de internationale arbeidsmarkt 

Conformm de Wav geldt 'een tewerkstellingsvergunningplicht voor buitenlandse werkne-
merss op de internationale arbeidsmarkt indien er door woonplaats van de werknemer, 
vestigingsplaatss van de werkgever of door registratie van het vervoermiddel een band met 
Nederlandd bestaat'.168 Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen enerzijds werk-
zaamhedenn in de internationale luchtvaart, -wegtransport en -binnenscheepvaart en 
anderzijdss werkzaamheden op Nederlandse zeeschepen en mijnbouwinstallaties op het 
Nederlandsee deel van het continentale plat.169 

Mett betrekking tot werkzaamheden in de internationale luchtvaart, -wegtransport 
enn -binnenscheepvaart gaat het om de vreemdeling 'die zijn hoofdverblijf buiten Neder-
landd heeft en geen arbeidsovereenkomst heeft met een in Nederland gevestigde werkgever 
enn uitsluitend arbeid verricht op buiten Nederland geregistreerde vervoermiddelen in het 
internationalee verkeer'.170 Voor hen is geen tewerkstellingsvergunning vereist, tenzij het 
gaatt om een vreemdeling 'die zijn hoofdverblijf binnen Nederland heeft of een arbeids-
overeenkomstt met een in Nederland gevestigde werkgever of arbeid op een binnen 
Nederlandd geregistreerd vervoermiddel verricht'.171 In andere gevallen zal in deze 
sectorenn geen tewerkstellingsvergunningplicht bestaan omdat veelal verblijf in de vrije 
termijnn volstaat. 

Mett betrekking tot werkzaamheden op Nederlandse zeeschepen en mijnbouwinstal-
latiess op het Nederlandse deel van het continentale plat gaat het om vreemdelingen die 
'niett dan wel het grootste deel van de tijd niet werkzaam zijn op Nederlands grondgebied' 
doorr werkzaamheden op een Nederlands zeeschip of mijnbouwinstallatie. Onder een 
'Nederlandss zeeschip' verstaat de Vreemdelingencirculaire 'een schip dat onder Neder-
landsee vlag vaart en in Nederland is geregistreerd'. Het moet hier gaan om zeeschepen 
diee niet uitsluitend worden gebruikt voor de binnenvaart of als werktuig voor weg- en 
waterbouww in Nederland. Een 'mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel van het 
continentalee plat' wordt gedefinieerd als 'installaties voor proefboringen als voor 
exploitatie',, met uitzondering van 'werkzaamheden op bevoorradingsschepen'. 

Err behoeft geen tewerkstellingsvergunning te worden gevraagd voor een vreemde-
lingg die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en als lid van de bemanning schepelin-
gendienstt verricht aan boord van een zeeschip in de zin van de Zeebrievenwet, voor zover 

1688 Vc. 1994 BI 1/5.2.1. 
1699 Vc. 1994 BI 1/5.2.2 en 5.2.3, en Uitvoeringsregels Wav, onder 15. 
1700 Artikel la, onder b Besluit ter uitvoering van de Wav, Stb. 1995/406; Vc. 1994 BI 1/5.2.2.1; 

Uitvoeringsregelss Wav, onder 15. 
1711 Nota van Toelichting Besluit ter uitvoering van de Wav, Stb. 1995/406; Vc. 1994 BI 1/5.2.2.1. 
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hett zeeschip niet uitsluitend als binnenschip wordt geëxploiteerd op de Nederlandse 
binnenwateren,, dan wel als werktuig voor weg en waterbouw binnen Nederland.172 

7.55 Overzicht en conclusies 

Dee teneur van dit hoofdstuk is als volgt samen te vatten. In de jaren zeventig en tachtig 
bestondd een overschot aan werknemers in tal van sectoren, zoals in de verpleging, de 
landbouww en de metaalsector. Wegens een hoge werkloosheid was het toelatingsbeleid ten 
aanzienn van buitenlandse werknemers buitengewoon restrictief. Dit uitgangspunt is 
gebleven,, terwijl het aanbod van verplegers, gekwalificeerde medici en metaalwerkers 
steedss kleiner werd. Afgewezen tewerkstellingsvergunningen werden met vrucht aange-
vochtenn bij de rechter. Zelfs indien niet aan bepaalde inspanningsverplichtingen ter 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod was voldaan, werd door de rechter de aanvraag 
vann een tewerkstellingsvergunning alsnog gehonoreerd. Had de werkgever zich immers 
wéll  de gevraagde inspanningen getroost, was het resultaat wellicht hetzelfde geweest, 
namelijkk afwezigheid van prioriteitgenietend aanbod. 

Inn dit hoofdstuk heb ik gekozen voor een beroeps- of branche-georiënteerde 
categoriseringg van buitenlandse werknemers. Aan de hand van deze categorisering is 
hopelijkk duidelijk geworden dat grote verschillen zijn aan te wijzen in het toelatingsbeleid 
tenn aanzien van buitenlandse werknemers. Terwijl voor concernpersoneel, directeuren-
(groot)aandeelhouderss en wetenschappelijk personeel aan universitaire instellingen 
nauwelijkss toelatingsbelemmeringen bestaan, worden seksuele dienstverleners te vuur en 
tee zwaard bestreden. Laaggeschoold arbeidsaanbod in de land- en tuinbouw, de horeca en 
dee metaal wordt eveneens de toegang bemoeilijkt, terwijl hiervoor nauwelijks prioriteitge-
nietendd aanbod is te vinden. Dit blijkt ondermeer uit het grote aantal gerechtelijke 
proceduress die zijn gevoerd. 

Daarnaastt is de keuze voor een beroeps- of branche-georiënteerde categorisering 
mijnss inziens noodzakelijk om het systeem van de Wet arbeid vreemdelingen geen geweld 
aann te doen. De werving van een aspergeplukker is niet te vergelijken met de werving van 
eenn IT-specialist. Dit geldt ook voor hun opleiding, hun bemiddeling, de termijn waarop 
aanbodd is te verwachten en functie-eisen. Tenslotte gelden voor tal van buitenlandse 
werknemerss eisen die niet zozeer samenhangen met het systeem van de Wav, maar die 
well  van invloed zijn op hun toelating. Een Turkse imam dient bijvoorbeeld een machti-
gingg tot voorlopig verblijf aan te vragen in verband met mogelijke maatschappelijke 
problemen.. Een ander voorbeeld vormen de eisen met betrekking tot de opleiding en 
ervaringg zoals bij medici en gespecialiseerde koks. 

Eisenn met betrekking tot opleiding, stage en benodigde werkervaring blijken vaak 
moeilijkk objectiveerbaar te zijn en dit geldt met name voor sporters, gespecialiseerde 
koks,, artiesten, godsdienstleraren en geestelijke voorgangers zoals imams. Daarnaast 
wordtt in een beleidsbrief van het (voormalige) Ministerie van WVC gesteld dat voor 
muzikanten,, artiesten en acteurs niet zozeer culturele aspecten meespelen, maar veeleer 
eenn economisch of sociaal-zekerheidsprobleem. Veel musici en artiesten zouden niet 
zozeerr om culturele redenen voet aan de grond in Nederland proberen te krijgen, maar 
eerderr om economische en/of sociale redenen. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld 

Artikell  1, onder c Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging van het Besluit ter uitvoering van de 
Wav,, Stb. 2000/464. 
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voorr de functie van 'serieus' danser nauwelijks aanbod van derde landers is te vinden, 
terwijll  prioriteitgenietend aanbod onvoldoende aanwezig is. Er dient ook nog te worden 
gewezenn op de schijnconstructies die door Poolse arbeidskrachten in de land- en tuinbouw 
wordenn aangewend om het restrictieve beleid te omzeilen met een beroep op de Europa-
overeenkomstt dat met Polen is gesloten. Objectivering van het begrip 'zelfstandige' blijkt 
eveneenss op moeilijkheden te stuiten. 

Voorr de categorisering van dit hoofdstuk is gekozen voor een driedeling. Deze 
driedelingg impliceert geen waterdicht onderscheid, doch slechts een manier om aan te 
gevenn dat drie soorten 'instrumenten' zijn aangewend om de toelating van de desbetreffen-
dee beroepsgroep te reguleren: (1) convenant, (2) beleid en (3) jurisprudentie. Dit wil 
zekerr niet zeggen dat elk van de drie onderdelen slechts door één van deze drie is 
gevormd. . 

InIn het eerste geval ging het om sectoren van de arbeidsmarkt waarvoor speciale 
afsprakenn zijn gemaakt, vastgelegd in privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomsten. 
Menn dient bijvoorbeeld te denken aan de zorgsector, de metaalsector, de land- en 
tuinbouww en de horeca. In het tweede geval betrof het specifieke activiteiten waarvoor 
gedifferentieerdd beleid is ontwikkeld hetgeen ondermeer is vastgelegd in de Uitvoeringsre-
gelss Wav en de Beleidsregels CBA. Het gaat hier om werknemers in de sportsector, 
muzikanten,, artiesten, etcetera. In het derde geval komen beroepsgroepen aan bod 
waarvoorr in de jurisprudentie specifieke beleidslijnen zijn uitgestippeld. Een voorbeeld 
vann deze categorie vormden de seksuele dienstverleners en leraren in onderwijs in eigen 
taall  en cultuur. Stagiaires, practicanten en au pairs kunnen niet worden beschouwd als 
beroeps-- of branche-georiënteerde categorieën van buitenlandse werknemers maar heb ik 
desalnietteminn in dit hoofdstuk betrokken. Het gaat hier immers om een belangrijke groep 
vann vreemdelingen die economische activiteiten verrichten. Stages en practica bestaan 
immerss gedeeltelijk uit arbeid en deels uit studie c.q. het opdoen van ervaring. Au pair-
schapp is primair gericht op culturele uitwisseling, maar blijkt in de praktijk een belangrij-
kee bron van arbeid in het huishouden en kinderopvang te zijn. 

Dee verschillende voorwaarden die gelden voor toetsing aan het prioriteitgenietend 
aanbod,, en de overige voorwaarden, zijn als volgt in schema samen te vatten: 

AA Convenant 
BB Besluit Uitvoering Wav 
CC Uitvoeringregels Wav 
DD Beleidsregels CBA 
EE Vreemdelingencirculaire 1994 
FF Beleidsbrieven, algemeen of individueel 

Categorie: : 

Gezondheids--
sector r 

Metaalsector r 

Agrarische e 
sector r 

A: : 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

B: : C: : D: : E: : F: : Kernbegrippen: : 

Diploma'ss en getuig-
schriften n 

Geenn illegale tewerk-
stelling g 

Geenn constructies ter 
ontduikingg Wav 
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Horeca a 

Sportsector r 

Musici,, artiesten 
enn acteurs 

Gastdocentenn en 
wetenschappelijk k 
personeel l 

Directeuren--
(groot)aandeel--
houders s 

Internationale e 
handelscontacten n 
enn concernperso-
neel l 

Stagiaires s 

Practicanten n 

Ja a Art. . 
14 4 

Art. . 
13 3 

Art. . 
29 9 

Art. . 
27/2 2 
8 8 

Art. . 
6 6 

Art. . 
20/2 2 
1 1 

Art. . 
24 4 

Art. . 
25 5 

Art. . 
4.3 3 

Art. . 
4.2 2 

Art. . 
4.1 1 

Art. . 
5.5 5 

Bll --
15.9 15.9 

Bll/ --
5.7.3 3 

Bll/ --
5.5 5 

Bll/ --
5.11 1 

Bll/ --
5.10 0 

Bll/ --
5.4 4 

Bll/ --
5.4 4 

VW W 
s s 

oc c 
&w w 

Diploma'ss en getuig-
schriften,, bijscholings-
verplichting,, 1 mede-
werkerr per jaaromzet 
ff  250.000,-

Ind.. prestaties, wereld-
ranglijsten,, niveauaan-
duidingen,, competities, 
evenementen,, markt-
conformm salaris 

Cultureell  aspect, belo-
ningg marktconform, 
beschermingg Neder-
landsee artiesten 

Evt.. voordracht KAW 

Belangg 25% of meer, 
ondernemersrisico, , 
beïnvloedingg hoogte 
vann salaris, levensvat-
baarheidd onderneming 

Regelss GATS, sleutel-
personeel,, meer dan 1 
jaarr in dienst 

Noodzakelijkk ter vol-
tooiingg van opleiding, 
voldoendee vakgerichte 
basisopleiding,, voor-
laatstee jaar, noodzake-
lij kk onderdeel, leeras-
pect t 

Werkervaring,, voldoen-
dee vakgerichte basisop-
leiding,, leeraspect, na 
ommekomstt weer 
daadwerkelijkk in dienst, 
overeenkomstt tussen 
ondernemingg in NL en 
inn buitenland 
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Auu pairs 

Godsdienstlera--
renn en geestelij-
kee voorgangers 

OETC-leraren n 

Seksuelee dienst-
verleners s 

Internationale e 
arbeidsmarkt t 

Art. . 
3 3 

Art. . 
31 1 

Art. . 
15 5 

B13/ / 
2 2 

Bll / --
5.6 6 

Bll/ --
5.12 2 

Bll/ --
5.2 2 

OC C 
& w w 

OC C 
& w w 
Ec--
Za a 

Cultureell  karakter, 
lichtt huishoudelijk 
werk,, niet volledig 
verantwoordelijkk voor 
huishoudelijkee taken 

Mvvv openbare rust en 
ordee door culturele, 
politieke,, religieuze 
tegenstellingen n 

Idem m 

Niett toegestaan indien 
geenn EU-onderdaan 

Werkzaamhedenn op 
Nederlandss zeeschip/-
mijnbouwinstallatie e 

Dee restrictiviteit is voor de verschillende categorieën van werknemers in verschillende 
aspectenn gelegen. Ondanks dat de Wet arbeid vreemdelingen op alle categorieën van 
toepassingg is, is er desalniettemin sprake van diversiteit. 

Terwijll  voor godsdienstleraren, geestelijke voorgangers en OETC-leraren met 
namee justitiële restricties gelden in verband met de openbare orde (ter voorkoming van 
culturele,, politieke of religieuze tegenstellingen), gelden voor seksuele dienstverleners met 
namee argumenten in verband met de wenselijkheid van de toelating van prostituees uit 
derdee landen in Nederland. In feite is ook hier sprake van een openbare orde-argument, 
alleenn dan in verband met de volksgezondheid en de voorkoming van mensenhandel en 
uitbuitingg van vrouwen. 

Inn de agrarische sector en in de horeca is een streng toelatingsbeleid van toepas-
singg die met name is gericht tegen illegale aanstellingen en tegen constructies om de 
tewerkstellingsvergunningsplichtt te ontduiken. Dit vindt met name plaats in de land- en 
tuinbouww door arbeid als werknemer bijvoorbeeld te maskeren als arbeid als zelfstandige, 
aannemingg van werk en advisering. 

Tenn aanzien van musici, artiesten en acteurs wordt het cultureel gehalte van hun 
werkzaamhedenn veelal door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid betwijfeld. Dit heeft tot gevolg dat de toelating van genoemde 
personenn te vuur en te zwaard wordt bestreden en dat geschoolde en zeer getalenteerde 
'performers'' steeds vaker nul op het rekest krijgen. 

Tenn aanzien van stagiaires, practicanten en au pairs gelden met name eisen met 
betrekkingg tot een gelimiteerde verblijfstermijn om definitieve vestiging te voorkomen. 
Daarnaastt behoort het leeraspect of culturele aspect centraal te staan waardoor het verblijf 
zuiverr ten behoeve van het verrichten van arbeid wordt voorkomen. Het komt immers 
regelmatigg voor dat stagiaires, practicanten en au pairs in feite als werknemer arbeid 
verrichtenn en hun werkgever hiermee de tewerkstellingsvergunningplicht ontduikt. 

Inn de gezondheidssector en sportsector blijken met name diploma's, getuigschriften 
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enn aantoonbare ervaring tot een restrictief toelatingsbeleid te leiden. Binnen deze sectoren 
zorgenn specifiek uitgewerkte convenanten voor een beperkte instroom van vreemdelingen 
vann buiten de EER. 

Hett restrictief toelatingsbeleid blijkt het geringst ten aanzien van gastdocenten en 
wetenschappelijkk personeel, directeuren-(groot)aandeelhouders en concernpersoneel. Het 
gaatt hier dan ook om hooggeschoold personeel dat met name problemen ondervindt in 
verbandd met langdurige toelatingsprocedures en administratieve rompslomp. 
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8.. WEZENLIJK NEDERLANDS BELANG EN ZELFSTANDIGEN 

8.11 Inleiding 

Dee vreemdeling die in Nederland arbeid als zelfstandig ondernemer gaat verrichten, dient 
bijj  de Minister van Justitie een verblijfsvergunning aan te vragen onder de beperking van 
hethet verrichten van arbeid als zelfstandige. De Wav is op hem niet van toepassing.1 De 
Ministerr van Justitie toetst de aanvraag van een zelfstandige aan het wezenlijk Nederlands 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw en thans artikel 13 Vw 2000 en wint, in verband met 
dee vereisten van een deugdelijke voorbereiding en dito motivering, departementaal advies 
in.. In vrijwel de meeste gevallen vraagt de Minister van Justitie advies bij het Ministerie 
vann Economische Zaken, maar soms (ook nog) bij het Ministerie van OC&W om zich 
bijvoorbeeldd te laten adviseren over het kunstzinnig gehalte van het werk van een zelfstan-
digg schrijver, kunstschilder of artiest, of bij het Ministerie van VWS in geval van 
zelfstandigee topsporters. 

Inn paragraaf 8.2 bespreek ik het algemeen adviseringsbeleid van het Ministerie van 
Economischee Zaken en behandel ik de jurisprudentie die op dit punt bestaat. Daarnaast 
heeftt het Ministerie van Economische Zaken in algemeen adviseringsbeleid aangegeven 
datt met bepaalde ondernemersactiviteiten geen individueel advies meer hoeft te worden 
aangevraagdd omdat met betrekking tot die aanvragen nooit een wezenlijk Nederlands 
belangg wordt geacht te bestaan. Ook hier zijn door de rechter op een aantal punten 
preciseringenpreciseringen aangebracht. Zie hiervoor paragraaf 8.3. 

8.22 Zelfstandigen in het algemeen 

8.2.11 Algemene toelatingsvoorwaarden voor zelfstandigen in Vc. 1994 

Err bestaan drie algemene voorwaarden waaraan een zelfstandige volgens Vc. 1994 B12/3 
dientt te voldoen om te worden toegelaten. Dit zijn vereisten met betrekking tot: 

a.. Het uitoefenen van een beroep of bedrijf; 
b.. Voldoende middelen van bestaan; 
c.. Geen gevaar voor de openbare rust, openbare orde of nationale veiligheid. 

Verderr kunnen voor de aanvraag van een vergunning tot verblijf, onder de beperking van 
arbeidd als zelfstandige, nog voorschriften worden verbonden in verband met 'het sluiten 
vann een voldoende ziektekostenverzekering2 en het ondergaan van een tuberculose-
onderzoek.33 Op de hierboven genoemde vereisten ga ik thans verder in. 

a.a. Het uitoefenen van een beroep of bedrijf 
Inn de Vreemdelingencirculaire wordt onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen die 

11 Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een directeur-(groot)aandeelhouder van een bedrijf met een belang 
vann 25% of meer. Zie hiervoor paragraaf 8.10. 

22 Zie Vc. 1994 A4/6.6.1.4. 
33 Zie Vc. 1994V A4/6.6.2.1; Vc. 1994 B12/5. 
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enerzijdss een zelfstandig beroep en anderzijds een zelfstandig bedrijf uitoefenen. Voor het 
onderscheidd wordt in de Vreemdelingencirculaire van beide categorieën een aantal 
voorbeeldenn gegeven. Voorbeelden van een zelfstandig bedrijf zijn 'arts, apotheker, 
fysiotherapeut,, beeldend kunstenaar of sportleraar'. Een 'slagerij, de detailhandel, of een 
restaurant'' kunnen als zelfstandig bedrijf worden beschouwd.4 Aan het onderscheid wordt 
niett zozeer een verschil in toelatingsvoorwaarden verbonden, maar meer een verschil in 
praktischee voorwaarden die ook voor Nederlandse beroepsuitoefenaren en bedrijven 
bestaan.. Voor beroepsuitoefening gelden met name voorwaarden op het gebied van 
specifiekee diploma's en certificaten.5 Bedrijven dienen met name te beschikken over de 
juistee vergunningen zoals een Vestigingsvergunning conform de Vestigingswet, maar ook 
overr oprichtingsakten, registratie bij de Kamer van Koophandel, verklaring van handels-
kenniss en vakbekwaamheid, bedrijfseconomische documentatie (ondernemingsplannen, 
winst-- en verliesrekeningen, omzetprognoses, etcetera).6 

Ditt onderscheid tussen beroep en bedrijf is voor vreemdelingen met de Amerikaan-
see nationaliteit van groot belang. Zij kunnen zich namelijk op grond van het Nederlands-
Amerikaanss Vriendschapsverdrag7 in Nederland vestigen met een bedrijf, maar niet als 
zelfstandigee beroepsuitoefenaar. Zie hiervoor ook paragraaf 1.15. Genoemd onderscheid 
iss voor het overige eigenlijk niet zo relevant. In het vervolg wordt dit onderscheid dan 
ookk niet meer gehandhaafd. 

b.b. Voldoende middelen van bestaan 
Vc.. 1994 B12/2.3 stelt dat 'als maatstaf voor voldoende middelen geldt, dat de vreemde-
lingg om voor toelating, respectievelijk toelating van zijn gezin in aanmerking te komen, 
zelfstandigg moet beschikken over een netto-inkomen, dat ten minste gelijk is aan het 
bestaansminimumm in de zin van de Abw.' En verder: 'Hieronder moet worden verstaan 
eenn netto-inkomen dat ten minste gelijk is aan de nettonormbedragen van uitkeringen op 
grondd van de Abw aan categorieën van alleenstaanden respectievelijk echtparen.' Daartoe 
dientt de vreemdeling 'de nodige financiële gegevens over te leggen, zoals bankafschrif-
ten'.. Als het gaat 'om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf, 
dann kan het beschikken over voldoende middelen van bestaan blijken uit een balans en een 
winst-- en verliesrekening.' De president van de rechtbank Haarlem heeft in een zaak 
gesteldd dat 'de enige richtlijn die verweerder bij de berekening van het inkomen van een 
zelfstandigee hanteert het netto-inkomen [is]'. En verder: 

Daarbijj  is niet duidelijk (althans niet op grond van enig beleid) of verweerder in 
hett algemeen een vaste berekeningswijze hanteert of dat verweerder voor ogen 
staatt dat van geval tot geval moet worden bezien hoeveel inkomen een zelfstandige 
feitelijkk te besteden heeft. [...] Een en ander wekt de indruk dat de berekening van 
hett inkomen van een zelfstandige elementen van willekeur heeft. [...] Gelet op het 
vorenstaandee komt de bestreden beslissing voor vernietiging in aanmerking.8 

44 Vc. 1994B12/1. 
55 Zie hiervoor Vc. 1994 BI2/2.1. 
66 Vc. 1994 B12/2.2. 
77 Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 

Verenigdee Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 27 maart 1956 Trb. 1956/40. 
88 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 4 december 1998, JV 1999/80, p. 285, m.n.v. A.R. 

Sturhoofd. . 

210 0 



Sturhoofdd heeft naar aanleiding van jurisprudentieonderzoek geconcludeerd dat 'uit deze 
jurisprudentiee [...] niet onmiddellijk een eenduidige lijn [is] af te leiden.' En verder: 

Dee meest zuivere berekening van het netto-inkomen van een zelfstandige wordt 
verkregenn als wordt uitgegaan van de commerciële winstberekening (welke 
bedrijfseconomischh juist dient te zijn) aan de hand van een winst- en verliesreke-
ningg waarin de inkomsten en de uitgaven (kosten) tegen elkaar worden afgezet. 
Hett - naar ik aanneem positieve - saldo dient vervolgens te worden verminderd 
mett de daarover verschuldigde inkomstenbelasting.9 

Sturhoofdd geeft verder aan dat op deze methode wel enige correcties kunnen worden 
aangebrachtt en dat het 'in de praktijk [...] niet altijd haalbaar [zal] zijn vanwege het 
ontbrekenn van de nodige (jaar)stukken'. Met betrekking tot de 'duurzaamheid van het 
netto-inkomen'' stelt de schrijver dat 'in geval de netto-winst van een onderneming 
gedurendee een aantal jaren een sterk schommelend beeld vertoont, en nu weer wel en dan 
weerr niet aan het inkomstenvereiste voldoet, [...] de vraag [rijst] of sprake is van 
duurzaamheidd van de middelen van bestaan'. Volgens Sturhoofd zal de beantwoording van 
dezee vraag veelal afhangen van de omstandigheden van het geval. 

c.c. Geen gevaar voor de openbare rust, openbare orde of nationale veiligheid. 
Voorr iedere vreemdeling geldt de eis dat hij geen gevaar mag opleveren voor de openbare 
rust,, openbare orde of de nationale veiligheid. Zie hiervoor artikel 8, eerste lid, onder c 
Vw,, artikel 10, eerste lid, onder c Vw, artikel 11, tweede lid, artikel 12 onder c Vw. 
Mett betrekking tot het verblijf voor onbepaalde duur (artikel 10, eerste lid, onder c Vw) 
wordtt de toelating geweigerd in geval van een 'actuele bedreiging van de openbare orde, 
dee nationale veiligheid van de volksgezondheid ingeval de vreemdeling lijdt aan een bij of 
krachtenss algemene maatregel van bestuur aangewezen ziekte of gebrek'. 

8.2.22 Voorwaarden voor  de vestiging van zelfstandigen in economische zin in Vc. 
19944 en Adviseringsbeleid EZ 

Naastt de algemene voorwaarden, dient een vreemdeling die een beroep of bedrijf in 
Nederlandd wenst uit te oefenen volgens de Vreemdelingencirculaire aan te tonen dat hij 
alss 'zelfstandige in economische zin' kan worden beschouwd. Terwijl de algemene 
voorwaardenn met name een 'justitieel' karakter dragen, kunnen de voorwaarden in deze 
paragraaff  voornamelijk als bedrijfseconomisch worden beschouwd. Dat is dan ook de 
redenn dat het Ministerie van Economische Zaken algemeen adviseringsbeleid heeft 
geformuleerd,, hetgeen in Vc. 1994 is geïntegreerd. Het predikaat 'in economische zin' 
kann worden gelezen als 'in materiële zin', oftewel er mag niet slechts sprake zijn van een 
'formelee bedrijfsvoering'10. De voorwaarden betreffen met name (bedrijfs-) economische 
voorwaardenn zoals de (werkelijke) aard van de ondernemersactiviteiten waaronder het 
'lopenn van rechtstreeks ondernemersrisico' en het 'uit dien hoofde het ondernemersinko-

Ziee noot onder: Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 4 december 1998, JV 1999/80, p. 286-288, 
m.n.v.. A.R. Sturhoofd. 
Zie:: Adviseringsbeleid ten aanzien van vreemdelingen die zich als zelfstandige in economische zin 
willenn vestigen, 4 november 1992/nr. DMO/DCM/AM 92081647, Stcrt. 1992/248, p. 7, onder B. 
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menn (mede kunnen) bepalen'. In een ambtsbericht is vastgesteld dat het om economische 
activiteitenn moet gaan. Economische activiteiten zijn bijvoorbeeld 'activiteiten op het 
gebiedd van de handel, fabricage en industrie'. Prostitutie wordt hier niet als zodanig 
gezien.""  Er mag evenmin sprake zijn van een schijnconstructie ter verbloeming van 
loondienstactiviteitenn of louter het verschaffen van kapitaal. Deze en andere voorwaarden 
zijnn in Vc. 1994 vastgelegd en komen verderop nog aan bod. Er is volgens Vc. 1994 
sprakee van een zelfstandige in economische zin indien aan vier voorwaarden is voldaan. 
Hett moet in casu gaan om een vreemdeling die: 

a.. in Nederland zelfstandige ondernemersactiviteiten gaat verrichten; 
b.. de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt; 
c.. met zijn bedrijfsactiviteiten een wezenlijk Nederlands economisch belang 

dient; ; 
d.. voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit uit het buitenland dient te 

wordenn aangetrokken. 

a.a. Zelfstandige ondernemersactiviteiten 
Dee voorwaarde die aan een zelfstandige wordt gesteld, is volgens de Vreemdelingencircu-
lairee onder sub a dat de vreemdeling 'in Nederland zelfstandige ondernemersactiviteiten 
gaatt verrichten'. Het zou daarbij moeten gaan om 'activiteiten van een nieuwe onderne-
ming'.. Volgens Vc. 1994 B12/3, onder a, is een onderneming 'in elk geval nieuw als': 

dezee voor het eerst tot de markt toetreedt en wordt ingeschreven in het handelsre-
gister; ; 
err sprake is van een wijziging in de rechtsvorm en tegelijkertijd in de bedrijfslei-
dingg (uitbreiding, inkrimping, vervanging); 
dee bedrijfsactiviteit ingrijpend wordt gewijzigd. 

Inn de Vreemdelingencirculaire staat ook wanneer er 'in elk geval sprake [blijft ] van een 
bestaandee onderneming'. Dit is het geval indien: 

dee rechtsvorm wijzigt maar niet de bedrijfsleiding, of; 
eenn andere verandering (bijvoorbeeld adres, wijziging in handelsnaam) plaatsvindt. 

Verderr wordt nog uitgesloten de vreemdeling, die: 

opp de loonlijst van een bedrijf in Nederland staat, maar zelf nog in het buitenland 
woont; ; 
geldd investeert in een bedrijf in Nederland, maar zelf verder geen ondernemersac-
tiviteitenn verricht. 

Inn het adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken worden twee 
gedetailleerdee voorbeelden gegeven van gevallen waarin geen sprake is van 'zelfstandige 
ondernemersactiviteiten': : 

Beschikkingg Staatssecretaris van Justitie, 8 augustus 1996, nummer: 9605.20.4055. 
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Eenn (nog in het buitenland12 verblijvende) vreemdeling staat in het handelsregister 
hierr te lande ingeschreven als firmant of vennoot. Hierdoor wordt de indruk 
gewekt,, dat de vreemdeling als zelfstandige bij het bedrijf werkt. Feitelijk gaat de 
vreemdelingg echter veelal als werknemer fungeren en brengt niet meer in dan zijn 
arbeid.. Van een zelfstandige bedrijfsuitoefening in materiële zin is geen sprake 
indienn de vreemdeling niet duidelijk als ondernemer - zowel bestuurlijk als 
financieell  - betrokken is bij exploitatie van het bedrijf. 

Eenn vreemdeling brengt ten behoeve van de onderneming kapitaal in, dat in het 
bedrijff  wordt geïnvesteerd. Hierbij merk ik op, dat het aantrekken van gelden voor 
eenn dergelijk bedrijf evenzeer mogelijk is via kredietinstellingen en andere 
kapitaalverschaffers.. Het verschaffen van kapitaal voor c.q. het investeren van 
geldenn in een bedrijf is ondernemen in formele zin en brengt geen economische 
noodzaakk mee hier te lande permanent te verblijven en staat los van de taak als 
ondernemer,, die zijn bedrijf runt of beheert. Voor een positieve advisering is 
uitsluitendd dit laatste aspect van belang. 

[...]]  Hieraan dient ten slotte te worden toegevoegd, dat in vele gevallen niet zozeer 
hethet Nederlandse belang, dan wel uitsluitend het belang van betrokkene aantoonbaar 
is.. Bij dat laatste kan, vanuit economisch standpunt bezien, volstaan worden met 
periodiekee zakenreizen teneinde contacten te leggen en contracten te sluiten. De 
hierr te lande gevestigde handelshuizen en andere ondernemingen kunnen in het 
algemeenn in voldoende mate zorg dragen voor de import, export en distributie. In 
ditt kader merk ik voorts op, dat het investeren in een onderneming in Nederland 
alss zodanig nooit het hoofdmotief kan vormen voor het verlenen van een verblijfs-
vergunning.. Enerzijds zou dit immers leiden tot een bevoorrechting van meer 
vermogendee vreemdelingen en anderzijds staat het plegen van investeringen in 
principee los van de feitelijke bedrijfsvoering.13 

Tenn aanzien van de vraag wanneer sprake is van arbeid als zelfstandige, dan wel als 
werknemer,, wil ik terugverwijzen naar hoofdstuk 5. 

b.b. Leeftijd 
Alss tweede voorwaarde staat in Vc. 1994 slechts dat de vreemdeling 'de leeftijd van 60 
jaarr nog niet heeft bereikt'. In het Adviseringsbeleid van Economische Zaken staat over 
dezee 'leeftijdsnorm' verder: 

Eenn aantal adviesaanvragen heeft betrekking op vreemdelingen, die op latere 
leeftijdd in Nederland nog economische activiteiten willen aanvangen. Bij de 
beoordelingg van deze aanvragen is een algemene beleidslijn gewenst. Enerzijds 
wordtt algemeen de leeftijd van 65 jaar aangehouden als norm voor pensionering. 
Anderzijdss speelt bij de beoordeling mee, dat een onderneming behoefte heeft aan 
continuïteitt in de bedrijfsvoering en dat een snelle wisseling van bedrijfsleiding 
ongewenstt is. Wanneer een vreemdeling de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, hoeft 

Hierr stond: 'buiten'. 
Adviseringsbeleidd t.a.v. vreemdelingen, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
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dee aanvraag niet meer aan het Ministerie van Economische Zaken te worden 
voorgelegd,, omdat in deze gevallen - in aansluiting op het gestelde in de Vreemde-
lingencirculairee (deel B, 12.3) een negatief advies uitgebracht zal worden in 
verbandd met het niet aanwezig zijn van een wezenlijk Nederlands economisch 
belang.14 4 

Menn vergelijke dit met de leeftijdsgrenzen en -eisen in de Wet arbeid vreemdelingen die 
ikk in hoofdstuk 6.4 onder e heb besproken. 

c.c. Wezenlijk Nederlands economisch belang 
Voorr toelating voor het uitoefenen van een zelfstandig beroep of bedrijf in economische 
zinn komt volgens Vc. 1994 de vreemdeling in aanmerking die 'met zijn bedrijfsactiviteit 
eenn wezenlijk Nederlands economisch belang dient'. Dit is het geval indien: 

dee bedrijfsactiviteit duidelijk innovatieve waarde heeft, dat wil zeggen iets positiefs 
toevoegtt aan de Nederlandse economie; 
dee bedrijfsactiviteit niet concurrentie-verstorend werkt in die zin dat afbreuk wordt 
gedaann aan een gezonde marktconcurrentie"5 

Indienn volgens het Adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken 'het 
antwoordd op een van beide vragen van dien aard [is], dat de bedrijfsactiviteit als zodanig 
geenn Nederlands economisch belang dient, [...] volgt automatisch een negatief advies'.16 

Genoemdee voorwaarden worden door de Minister van Justitie in adviesaanvragen aan het 
Ministeriee van Economische Zaken ook anders geformuleerd. Met betrekking tot de 
aanvraagg van een verblijfsvergunning door de bestuurders/directeur van een Russisch 
bedrijff  met als bedrijfsomschrijving 'internationale handel in winning, bewerking en 
scheidingg van zware metalen en overdracht van know-how op dit gebied', formuleerde de 
Ministerr van Justitie genoemde voorwaarden in de vraagstelling als volgt: 

1.. Is er sprake van een bedrijfsactiviteit die een positieve bijdrage levert aan de 
Nederlandsee economie zonder aan de reeds bestaande bedrijvigheid afbreuk te 
doen? ? 

2.. Bestaat er een economische noodzaak tot het verrichten van bedoelde activiteiten 
dann wel het vervullen van de beoogde functie door deze vreemdelingen? 

3.. Zijn er andere overwegingen die van belang zijn voor de totstandkomen van uw 
advies?17 7 

OpOp deze drie en de hiervoor besproken voorwaarden kom ik nog terug in paragraaf 8.2.3. 

d.d. Het aantrekken van iemand uit het buitenland 
Eenn bedrijf kan een vreemdeling uit het buitenland aantrekken indien aan bepaalde 
vereistenn wordt voldaan. Het dient volgens Vc. 1994 B12/3, onder d, te gaan om een 

Adviseringsbeleid,, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
Vc.. 1994, B12/3, onder c. 
Adviseringsbeleid,, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch 4 november 1997, Awb 96/12357 VV e.a. 
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vreemdelingg die 'voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit uit het buitenland dient te 
wordenn aangetrokken'. Dit houdt volgens Vc. 1994 in 'dat in de beoogde functie niet kan 
wordenn voorzien door het aantrekken van een Nederlandse ingezetene dan wel een 
vreemdelingg met een geldige verblijfstitel'. Volgens het adviseringsbeleid is dat 'bij reeds 
bestaandee bedrijven [...] veelal het geval'. En verder: 

Slechtss bij zeer gespecialiseerde functies, waarvoor in Nederland de opleiding c.q. 
dee kennis ontbreekt kan het nodig zijn dat daartoe iemand uit het buitenland wordt 
aangetrokken.. Verder is van belang dat de vreemdeling beschikt over de vereiste 
kennis,, ervaring en/of vakdiploma's. Dit geldt evenzeer bij nieuwe bedrijven. Het 
behoortt tot het normale ondernemersrisico zorg te dragen voor opvolging, 
vervangingg en uitbreiding van functionarissen via de Nederlandse arbeidsmarkt.18 

Ookk in de Vreemdelingencirculaire is echter een uitzondering op deze algemene regel 
opgenomen: : 

Opp de regel dat alleen iemand uit het buitenland kan worden aangetrokken als in 
Nederlandd niemand voorhanden is, kan slechts een uitzondering gemaakt worden 
indienn het gaat om langer gevestigde, goed renderende bedrijven. Het gaat hier 
slechtss om een opvolger van de exploitant, wanneer deze onvoorzien door langdu-
rigee ziekte of overlijden uitvalt. 

Mett betrekking tot de vraag of aan de laatste twee bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaann dient conform Vc. 1994 B12/3 'door de IND advies te worden gevraagd aan de 
Ministerr van Economische Zaken, met uitzondering van bedrijsactiviteiten die ik onder 
paragraaff  8.3 zal bespreken. Tenslotte wordt in de Vc. 1994 B12/3 nog gesteld: 

Bijj  een adviesaanvraag dienen in elk geval de volgende gegevens te worden 
overgelegd: : 

Uittreksell  uit het handelsregister; 
recentee gewaarmerkte jaarcijfers; 
referentiee met betrekking tot het bedrijf; informatie over (het produkt van) 
hett bedrijf; het innovatieve karakter van (het produkt van) het bedrijf; 
contractenn met Nederlandse bedrijven. 

8.2.33 Voorwaarden voor  de vestiging van zelfstandigen in economische zin in beleid, 
beschikkingenn en jurisprudenti e 

Inn de beschikkingen van de Minister van Justitie, van de adviesaanvragen van de Minister 
vann Economische Zaken en van de jurisprudentie van de Afdeling (Bestuurs)Rechtspraak 
Raadd van State, respectievelijk de vreemdelingenkamer, spelen een aantal reeds hierboven 
vermeldee overwegingen een beslissende rol. Veelal is de herkomst van deze overwegingen 
terugg te voeren tot het Adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken of de 
Vreemdelingencirculairee (zoals de 'duidelijk innovatieve waarde'), soms is het te vinden 
inn individuele adviezen van het Ministerie van Economische Zaken aan de Minister van 

188 Adviseringsbeleid, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
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Justitiee (zoals de formulering 'substantiële economische activiteit'). Ik heb een inventari-
satiee gemaakt van deze beoordelingscriteria en heb ze in een aantal categorieën ingedeeld 
diee als kapstok kunnen dienen voor verdere bespreking. 

a.. duidelijk innovatieve waarde; 
b.. geen verstoring van de bestaande concurrentieverhoudingen; 
c.. het bestaan van een economische noodzaak tot het verrichten van bedoelde 

activiteiten; ; 
d.. overige formuleringen 

a.a. Duidelijk innovatieve waarde 
Hett advies van het Ministerie van Economische Zaken dient op zorgvuldige wijze tot 
standd te komen, dus ook op het punt van het onderzoek naar de vermeende 'innovatieve 
waarde'199 van een onderneming. In een zaak ging het om een vreemdeling met de 
Egyptischee nationaliteit die verlenging verzocht van zijn verblijfsvergunning, maar dit 
maall  niet onder de beperking van studie, maar onder de beperking van arbeid als 
zelfstandige.. De man voerde een eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving bij de Kamer 
vann Koophandel de 'in- en verkoop van telefoonlijnen aan bedrijven en particulieren'. Het 
betroff  hier twee vormen van dienstverlening: enerzijds de mogelijkheid van het voeren 
vann gesprekken tegen gereduceerde tarieven in één van de telefooncellen die zich in de 
zaakk bevinden en anderzijds de mogelijkheid om door bemiddeling van het bedrijfje, 
vanuitt eigen telefoonaansluiting thuis gesprekken te voeren. Het bedrijfje had een 
bijzonderee doelgroep, namelijk zo'n 70 vaste klanten uit Arabisch sprekende landen, 
waaronderr Marokko. De eerste aanvraag werd, na negatief advies van het Ministerie van 
Economischee Zaken, door de Minister van Justitie afgewezen. Een door eiser inge-
schakeldd commercieel adviesbureau onderzocht het bedrijf en stelde dat de bedrijfsvoering 
duidelijkk innovatief karakter van de ondernemer vertoonde. In bezwaar werd opnieuw 
doorr Economische Zaken advies uitgebracht. Zij stelde: 

Watt betreft het eerste criterium - of de bedrijfsactiviteit een duidelijke innovatieve 
waardee heeft - kan worden opgemerkt dat ook in de thans overgelegde aanvullende 
bescheidenn geen concrete, zo onafhankelijk mogelijke, informatie is aangetroffen 
vann b.v. een branche-organisatie, instellingen of instanties en aanbevelingsbrieven 
vann het Nederlandse bedrijfsleven waaruit de innovatieve waarde van de bedrijfs-
activiteitt en tevens economische noodzaak tot exploitatie van genoemd bedrijf in 
Nederlandd zou kunnen blijken. Evenmin is informatie aangetroffen waaruit blijkt 
welkee concrete zaken worden gedaan met Nederlandse bedrijven.20 

Hett Ministerie van Justitie nam dit advies over in de beslissing in bezwaar en kwam dus 
opnieuww tot een afwijzend besluit. Eiser stelde beroep in bij de rechtbank 's-Gravenhage 
zittingsplaatss Amsterdam, die als volgt oordeelde: 'Deze overweging, een vaststelling van 
eenn tekort aan informatie bij de adviseur, brengt met zich mee, dat verweerder in 

Economischee Zaken spreekt in zijn adviezen ook wel van een 'duidelijk innovatieve of andere 
meerwaardee (voor de Nederlandse economie)', innovatieve bedrijfsactiviteiten of nieuwe be-
drijfsactiviteiten. . 
Adviess CDIU, 12 maart 1998, kenmerk OR/VD/306. 
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redelijkheidd in contact had moeten treden met eiser teneinde diens reactie op het advies te 
vernemen.'' De rechtbank verklaarde het beroep gegrond, vernietigde het besluit en 
bepaaldee dat verweerder een nieuw besluit moest nemen met inachtneming van deze 
uitspraak.21 1 

Terr beoordeling van het innovatieve karakter van een bedrijf is het voor de adviseur 
belangrijkk dat een rijke documentatie wordt overhandigd waarmee het innovatieve 
karakterr aannemelijk wordt gemaakt. In een geval waarin een vreemdeling met de 
Russischee nationaliteit een aanvraag deed voor de vestiging van een eenmansbedrijf, 
steldee het Ministerie van Economische Zaken dat het van belang was na te gaan of: 

vann Nederlandse bedrijven afkomstige informatie kan worden overlegd, waaruit 
naarr aard, omvang en waarde blijkt welke zaken zijn/worden gedaan; 
stukkenn kunnen worden overlegd waaruit de relevante bekwaamheid van betrokke-
nee blijkt [...]; 
doorr een externe daartoe bevoegde deskundige opgestelde financiële gegevens [...] 
overlegdd kunnen worden.22 

Daarnaastt blijkt dat een evenwichtig geredigeerde bedrijfsomschrijving bij de Kamer van 
Koophandell  van groot belang is. Zo werd de aanvraag van een bedrijf met als bedrij fs-
omschrijj  ving 'im- en export van en groothandel in ongeregelde goederen tussen Neder-
landd en andere landen, tevens reisorganisatie en het geven van Russische cursussen en het 
verzorgenn van tolk en vertaalwerk' afgewezen wegens een 'te vage bedrij fsomschrij ving'. 
Toenn de bedrijfsomschrijving in bezwaar was gewijzigd in het meer specifieker 'export 
vann bouwmaterialen, alsmede de consultancy op dit gebied inhoudende advisering, 
bemiddelingg en marktverkenning' werd de aanvraag toegewezen. Deze toewijzing hing 
wellichtt samen met de overlegging van een financieel rapport (jaarbalans c.q. verlies- en 
winstrekening)) en een bewijs dat een agentschap was aangegaan met een groot Nederlands 
bedrijf. . 

Daarnaastt dient de informatie 'ook vanuit onafhankelijke bron (belangenvereni-
ging,, branche-organisatie of andere instanties op het gebied van de informatietechnologie) 
tee worden bevestigd.'23 In een zaak met betrekking tot de afwijzing van de aanvraag tot 
eenn tewerkstellingsvergunning ten behoeve van Hongaarse monteurs, heeft de rechter 
geoordeeld: : 

5.. Verweerder is bij de voorbereiding van de beslissing in eerste instantie te rade 
gegaann bij de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), die ernstig bezwaar 
heeftt gemaakt tegen de verlening van de tewerkstellingsvergunningen en van 
oordeell  is dat het werk ook met prioriteitgenietend aanbod kan worden verricht. 
Verzoeksterss hebben aangevoerd dat de SNS in deze belanghebbende is en daarom 

211 Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam, 14 oktober 1998, AWB 98/3134 VRWET. Dat het Ministerie 
vann Economische Zaken slechts op grond van de juiste informatie mag concluderen tot afwezigheid 
vann innovativiteit, werd ook al uitgesproken in Rb. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch, 30 
oktoberr 1997, RV 1997/74, m.n.v. T. Badoux. 

222 Advies CDIU 7 januari 1997, kenmerk OR/VD/83. 
233 Advies Douane Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Groningen, 22 oktober 1997, kenmerk 

OR/VD/228. . 

217 7 



niett in staat is om verweerder objectief voor te lichten. 
Datt de SNS een belangenvertegenwoordiger is valt niet te ontkennen. Daarmee is 
ookk niets mis. Evenmin met het feit dat verweerder een dergelijke belangenverte-
genwoordigerr in de gelegenheid stelt om zijn visie op de aanvraag naar voren te 
brengenn en aan die visie groot belang hecht. 
Verweerderr zal echter in het kader van zijn onderzoeksplicht - voortvloeiend uit 
art.. 3:2 Awb - bij de voorbereiding van een beslissing ook objectieve bronnen 
dienenn te raadplegen. [...] Aan de bestreden beslissing kleeft dus een zorgvuldig-
heidsgebrek.24 4 

Hett antwoord op de vraag welke bedrijven nu op inhoudelijke gronden als innovatief te 
beschouwenn zijn, is uiteraard casuïstisch van karakter. Het Ministerie van Economische 
Zakenn heeft in 1998 in een brief aan Justitie aangegeven dat het wezenlijk Nederlands 
belangg wordt gediend met 'off-spin, technische innovatie, of anderszins'.25 Maar ook 
vann beweerde technische uitvindingen, al dan niet gepatenteerd, verlangt Economische 
Zakenn een goede documentatie. Zo werd negatief geadviseerd over een vreemdeling die 
eenn nieuw product op de markt probeerde te brengen dat werd geproduceerd in Rusland. 
Hett betrof een chemische grondstof die onder andere kon worden gebruikt in de land- en 
tuinbouww voor de aanmaak van plastic folie. In het advies werd door Economische Zaken 
overwogen: : 

Inn 1996 zou dit product een gouden medaille hebben gewonnen in de 45ste 
wereldsalonn voor uitvinding, onderzoek en industriële vernieuwing te Brussel. 
Welkee waarde aan deze medaille moet worden gehecht is vanwege het ontbreken 
vann ondersteunende informatie vanuit een brancheorganisatie dezerzijds evenwel 
niett vast te stellen.26 

Inn een ander geval adviseerde het Ministerie van Economische Zaken negatief over de 
aanvraagg van een vreemdeling die 'geavanceerde en nog in Nederland onbekende laser-
technologiee vanuit Rusland naar Nederland' en 'een in Nederland onbekende lijmsoort 
[...]]  en onbekende houtsoort' wilde importeren. Het Ministerie van Economische Zaken 
adviseerdee dat 'op geen enkele wijze [...] de bewering van de advocaat aannemelijk 
[wordt]]  gemaakt'. En: 'Of het hier werkelijk om iets innovatiefs gaat valt op basis van 
dezee summiere en eenzijdige informatie niet na te gaan.' Daarnaast stelde zij dat 'de door 
eiserr verrichte handelsactiviteiten in voldoende mate in Nederland voorkomt, zodat er 
geenn dringende behoefte of noodzaak aanwezig is voor dergelijke activiteiten een 
vreemdelingg uit het buitenland aan te trekken'. Ook de rechter in kort geding kwam tot de 
slotsomm dat 'op grond van het voorgaande [...] de conclusie [dient] te zijn dat met de 
aanwezigheidd van eiser in Nederland geen wezenlijk Nederlands economisch belang is 
gediend'.27 7 

Hett Ministerie van Economische Zaken was daarentegen in een andere zaak wel 

244 Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 april 1996, RV 1996/75, m.n.v. T. Badoux. 
255 Brief over buitenlandse prostituees van het Ministerie van Economische Zaken van dr. N. van 

Hulst,, directeur Marktwerking aan het Ministerie van Justitie, t.a.v. L. Elting, 30 september 1998, 
kenmerkk ES/MW/A 9805168.b36. 

266 Advies CDIU 27, 27 augustus 1998, kenmerk OR/VD/368. 
277 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 22 maart 1994, KG nr. 1782/1993 V 93/2/01230. 
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onderr de indruk van een aanbevelingsbrief van SENTER. Dit laatste is 'een agentschap 
vann het Ministerie van Economische Zaken en een uitvoeringsinstantie op het gebied van 
promotiee en stimulering van (inter)nationale technische innovatie. Verzoeker exploiteerde 
eenn eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving 'adviesbureau op het gebied van de 
internationalee handel' en had nu 'voor deze instantie onderzoek [...] verricht en een aantal 
waardevollee adviezen [...] gegeven'. Het Ministerie van Economische Zaken stelde 
verder: : 

Gezienn de nu bekende achtergrond van betrokkene (specialistische kennis en 
ervaringg op het gebied van de toepassing en het gebruik van informatie- en 
telecommunicatietechnologie)) moet zeker niet uitgesloten worden geacht dat 
betrokkenee als zelfstandig ondernemer-adviseur in samenwerking met andere 
kleinschaligg opererende specialisten een voor het MKB Nederland belangrijk 
dienstenpakkett kan aanbieden.28 

Dee gevraagde vergunning tot verblijf voor arbeid als zelfstandige werd dan ook verleend. 
Hett Ministerie van Economische Zaken concludeerde in een zaak betreffende een 

'bemiddelings-- en adviesbureau met betrekking tot export-/import-mogelijkheden' dat het 
niett onmogelijk moet worden geacht dat 'de activiteiten van betrokkene een toegevoegde 
waardee hebben voor de Nederlandse economie'.29 Als niet-innovatief werden door het 
Ministeriee van Economische Zaken onder andere beoordeeld: 

eenn handelsonderneming ter exploitatie van een winkelbedrijf voor de verkoop van 
schoenen,, huishoudelijke artikelen en linnengoed (ongeregelde goederen)30 

eenn onderneming in het vervaardigen van audio-visuele produkten voor publici-
teitsdoeleindenn en het verlenen van professionele adviezen op dit gebied; kennis 
vann de Japanse taal en denkwijze en bemiddelende rol tussen Japanse opdrachtge-
verss en Nederlandse bedrijven31 

eenn groothandel in im- en export in oosterse handwerkmaterialen32 

eenn nevenvestiging van onderneming met hoofdvestiging in Duitsland op het 
gebiedd van inWexport van, aan-/verkoop van boeken, toondragers, videocassettes, 
mett artistieke en culturele inhoud uit het gebied van voormalig Joegoslavië, 
organisatiee en uitvoering van lezingen en uitgeverij33 

Enn zelfs in het geval dat een nieuwe techniek wordt aangewend, kan tot afwezigheid van 
hett Nederlands economisch belang worden geconcludeerd op grond van de overweging 
datt de vreemdeling 'zich begeeft op een markt waarop al vele (Nederlandse en buitenland-
se)) ondernemers actief zijn'. Er is mij een geval bekend waarin een vreemdeling een 
verblijfsvergunningg als zelfstandige aanvroeg omdat hij een nieuw bedrijf had gevestigd in 
dee vis- en garnalenverwerkende industrie. Hij had daartoe zelf een 'blancheer/kookappa-

Adviess CDIU 23 februari 1998, kenmerk OR/VD/277. 
Adviess Economische Zaken 23 augustus 1994, kenmerk ES/DM/AM 94061932.b62. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 2 juli 1993, MR 1994/18. 
ARRvSS 5 november 1993, GVD 1-27. 
ARRvSS 14 oktober 1994, GV 7-2. 
Adviess CDIU, 22 augustus 1997, kenmerk OR/VD/210 en Advies CDIU 27 oktober 1997, 
kenmerkk OR/VD/228. 
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raat'' ontwikkeld. Het Ministerie van Justitie had een negatief advies ontvangen van het 
Ministeriee van Landbouw en Visserij. Justitie wees het verzoek eveneens af, hetgeen door 
dee rechter werd bevestigd. Het feit dat de vreemdeling gebruik wilde maken van een 
nieuwee visverwerkingstechniek kon dat niet verhinderen.34 

Uiteraardd is een diepgaande discussie mogelijk over de vraag welke technologieën als 
innovatieff  gekwalificeerd zouden kunnen worden, maar de vraag is echter of we daar iets 
meee opschieten. Badoux poneert de stelling dat 'alleen wat nieuw is de moeite waard kan 
zijn',, in zijn algemeenheid onjuist is. Hij geeft hiervoor een voorbeeld: 'Als een Ameri-
kaanss advocatenkantoor, gespecialiseerd in letselschade-zaken, een Europese nevenvesti-
gingg in Nederland overweegt, gaat het niet om een nieuwe vorm van dienstverlening - er 
zijnn tientallen advocatenkantoren met dat specialisme in huis - maar om een bepaalde 
expertisee die nog niet of schaars aanwezig is.'35 Dat de schaarsheid een belangrijke rol 
speelt,, blijkt evenwel uit de adviezen die Economische Zaken regelmatig uitbrengt: 

Evenminn blijkt dat het hier gaat om een eventueel schaars specialisme [...]'36 

Dee Groep houdt zich met activiteiten bezig, waarvoor in Nederland reeds vele 
gespecialiseerdee bedrijven bestaan.37 

Boeless stelt: 'De door deze 'hulp'-ministeries gehanteerde criteria zijn over het algemeen 
onduidelijk,, zo niet non-existent'38 en Badoux spreekt verder over 'niet of moeilijk 
objectieff  te toetsen' criteria.39 In soortgelijke bewoordingen laten Kuijer en Steenbergen 
zichh uit: 'Of in een voorkomend geval aan deze - weinig objectieve criteria is voldaan 
wordtt in de regel beoordeeld door de Minister van Economische Zaken; de IND en 
Economischee Zaken blijken daarbij bepaald niet altijd even zorgvuldig te werk te gaan. 
Daarbijj  valt op, dat door de Minister van Economische Zaken een zeer restrictieve, om 
niett te zeggen protectionistische invulling aan het beleid wordt gegeven.40 

b.b. Geen verstoring van de bestaande concurrentieverhoudingen 
InIn 1982 deed een vreemdeling met de Indiase nationaliteit een aanvraag voor een vergun-
ningg tot verblijf onder de beperking van arbeid als zelfstandige. Zijn bedrijf had zich 
gespecialiseerdd in de im- en export van agenturen en commissiehandel in metalen, 
mineralenn en chemicaliën en andere industriële produkten. In het advies aan de Minister 
vann Justitie stelde de Minister van Economische Zaken: 

datt de concurrentieverhoudingen in eisers branche door diens bedrijf kunnen 
wordenn verstoord; dat de gang van zaken in de branche van recycled metalen niet 
dermatee rooskleurig is dat hierin een vrije concurrentie mogelijk is zonder ernstig 
afbreukk te doen aan de winstcapaciteit van de reeds eerder hier te lande gevestigde 
ondernemingen; ; 

ARRvSS 8 maart 1991, NCB-juridische zaken, S92-031-avd-NCB. 
Badoux,, T. (1993) 'Plus royaliste que Ie roü', MR 1993/3, p. 56. 
Adviess Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 12 februari 1997, kenmerk OR/VD/100. 
Adviess Ministerie van EcZa, 10 november 1992, kenmerk DMO/DCM/AM. 
Boeles,, P. (1992) Inleiding in het migratierecht, NCB: Utrecht, p. 104. 
Badoux,, T. (1993) 'Plus royaliste que Ie roü', MR 1993/3, p. 55. 
Kuijer,, A. & J.D.M. Steenbergen (1999) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 180. 
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Uiteindelijkk ging de vreemdeling in beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
Statee en gaf ondermeer aan dat de inhoud van het advies van het Ministerie van Economi-
schee Zaken 'niet of nauwelijks meer [is] dan een standaardopinie, waarin niet wordt 
aangegevenn waarom de aanwezigheid van appellant en/of zijn onderneming concurrentie-
vervalsendd is [...]'. In overeenstemming met de grieven van de vreemdeling, stelde de 
Afdelingg dan ook vast: 

[...]]  en mede hierop gelet dat in de bestreden beslissing niet nader is uiteengezet 
off  en in hoeverre appellant en de, naar het oordeel van verweerder te beschermen, 
Nederlandsee ondernemingen op dezelfde markt werken dan wel afzonderlijk van 
elkaarr opereren, heeft verweerder zijn stelling dat de bestaande concurrentiever-
houdingenn in deze branche door de onderneming van appellant worden verstoord 
niett voldoende met redenen omkleed.41 

Inn 1988 deed een vreemdeling met de Turkse nationaliteit een aanvraag voor verblijf als 
zelfstandige.. De vreemdeling voerde een eenmanszaak in de loonconfectie. De aanvraag 
werdd afgewezen, evenals in herziening. In 1990 kwam de zaak voor de Afdeling 
Rechtspraakk van de Raad van State. De Afdeling ging de overwegingen na van het 
Ministeriee van Economische Zaken. Laatstgenoemde had in zijn advies geschreven: 

Ikk ben van mening, dat er - naast de reeds gevestigde bedrijven op dit gebied, 
waartussenn een moordende concurrentie plaatsvindt - geen wezenlijk behoefte 
bestaatt aan vestiging van soortgelijke nieuwe bedrijven. 

Dee Afdeling besliste: 

Hett is genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het loonconfectiebedrijf van appellant 
opereertt op een markt die zich kenmerkt door zware concurrentie, als gevolg 
waarvann de groei en bloei van het ene bedrijf al zeer snel ten koste gaat van de 
levenskansenn van een ander bedrijf.42 

Dee rechter stelde dat niet is gebleken dat de bestreden beslissing anderzins in aanmerking 
komtt om te worden vernietigd en verwierp derhalve het beroep van de vreemdeling. 

Err is jurisprudentie van latere datum, namelijk het hierboven reeds beschreven 
gevall  waarin een vreemdeling met een zelf ontwikkeld apparaat in de visverwerkende 
industriee als ondernemer een vergunning tot verblijf aanvroeg. De overweging dat de 
vreemdelingg zich zou begeven op een markt waarop al vele (Nederlandse en buitenlandse) 
ondernemerss actief waren, werd door de rechter geaccepteerd.43 Al met al vormt het 
argumentt van verstoring van de bestaande concurrentieverhoudingen, in tegenstelling tot 
hett innovatief karakter van een onderneming, een niet vaak gebezigd argument. Dit wordt 
nogg eens bevestigd door de bestudering van een aantal recente adviezen van de CDIU. 

411 ARRvS 18 juni 1985, GVD1-13. 
422 ARRvS 16 mei 1990, GVD1-20. 
433 ARRvS 8 maart 1991, NCB-juridische zaken, S92-031-avd-NCB. 
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c.c. Economische noodzaak tot het verrichten van bedoelde activiteiten 
Inn paragraaf 8.2.2 onder c gaf ik reeds aan dat het Ministerie van Justitie in haar advies-
aanvraagg meestal drie vragen stelt waarbij de vraag naar de 'economische noodzaak tot 
hett verrichten van bedoelde activiteiten dan wel het vervullen van de beoogde functie door 
dezee vreemdeling' veelal de tweede is. Na bestudering van een aantal adviezen van het 
Ministeriee van Economische Zaken en de beschikkingen van de Minister van Justitie, 
blijk tt deze formulering vooral te worden gebezigd als argument tegen 'de noodzaak van 
eenn min of meer permanent verblijf hier te lande'. In één adem wordt dan meestal 
tegelijkertijdd verwezen naar de mogelijkheid dat 'ter behartiging van de eigen economi-
schee belangen - contacten en contracten met Nederlandse bedrijven [...], instellingen en 
anderee organisaties ook op andere wijze worden onderhouden en gesloten, bijvoorbeeld 
doorr middel van periodieke zakenreizen naar Nederland of via Nederlandse vertegenwoor-
digingenn in het buitenland'.44 Zie bijvoorbeeld het advies van het Ministerie van Econo-
mischee Zaken inzake de aanvraag van een vergunning tot verblijf door een Russisch be-
drijf : : 

Ookk in het geval er wel belangrijke economische voordelen voor Nederlandse 
bedrijvenn zouden zijn te behalen met de toepassing van dit Russische product, dan 
iss mijns inziens geen economische noodzaak aanwezig dat betrokkene (over wiens 
achtergrondd niets bekend is) zich hiervoor permanent in Nederland zou moeten 
vestigen.45 5 

Inn een ander geval werd gesteld dat 'het verschaffen van kapitaal aan een in Nederland 
gevestigdd bedrijf op zichzelf niet [dwingt] tot de gevolgtrekking dat in zakelijk opzicht 
eenn (langdurig) verblijf hier te lande noodzakelijk is.'46 En verder: 'Doorslaggevend 
daarvoorr acht de Afdeling dat appellant er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er 
eenn economisch dwingende noodzaak bestond om voor de leiding over of het eigendom 
vann het bedrijf een vreemdeling aan te trekken.' Met betrekking tot de aanvraag van het 
all  eerder besproken bedrijf in tele-dienstverlening werd gesteld: 

[...]]  dat ook in de thans overgelegde aanvullende bescheiden geen concrete, zo 
onafhankelijkk mogelijke, informatie is aangetroffen [...] waaruit [...] tevens de 
economischee noodzaak tot exploitatie van genoemd bedrijf in Nederland zou 
kunnenn blijken.47 

Ikk ben de formulering ook tegengekomen in het geval een vreemdeling met een eigen 
bedrijff  een nieuwe constructie aangaat die klaarblijkelijk als twijfelachtig wordt bestem-
peld.. Met betrekking tot de aanvraag van een vreemdeling met de Egyptische nationaliteit 
diee een vergunning aanvroeg tot verblijf als zelfstandige in een grillroom, stelde Justitie: 

Voortss wordt geen enkele dwingende reden genoemd, waarom betrokkene zijn 
medevennootschapp van de grillbar 'J.' heeft beëindigd en firmant is geworden van 

444 Rb. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch 30 oktober 1997, JVB 1998/2 en RV 1997/74. 
455 Advies CDIU 27 augustus 1998, kenmerk OR/VD/368. 
466 Vz. ARRvS 30 november 1992, RV 1992/38, m.n.v. T. Badoux. 
477 Advies CDIU 12 maart 1998, kenmerk OR/VD/306. 
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dee onderhavige grillroom. Hiervoor bestaat geen economische noodzaak.48 

InIn een ander geval werd de 'economische noodzaak tot het doen van investeringen in een 
buitenlandss bedrijf door het Ministerie van Economische Zaken ontkend. Het ging om 
eenn vreemdeling die als zelfstandige arbeid wenste te gaan verrichten in een door hem in 
19855 opgekocht drie-sterrenhotel in de binnenstad van Amsterdam. Het Ministerie van 
Economischee Zaken had twee maal negatief geadviseerd met de motivering dat 'de 
investeringenn geen economische noodzaak tot verblijf alhier met zich meebrengen'. In zijn 
algemeenheidd mocht dit volgens de rechter juist zijn, maar er was in dit geval geen acht 
geslagenn op de aanzienlijke overheidsgarantie die was verschaft voor de hypothecaire 
leningg voor een uitgebreide renovatie. De vreemdeling had verder nog gewezen op zijn 
hogee studiegraad in hotelmanagement en zijn grote talenkennis. De afwijzing werd geacht 
onvoldoendee te zijn gemotiveerd en de beslissing werd daarom vernietigd.49 

Dee formulering 'economische noodzaak' klinkt een stuk strenger dan bijvoorbeeld 
dee criteria 'wezenlijk Nederlands economisch belang, 'duidelijke meerwaarde voor de 
Nederlandsee economie' of de 'positieve bijdrage aan de Nederlandse economie'. Het is 
dann ook niet vreemd dat het criterium 'economische noodzaak' meestal wordt genoemd in 
verbandd met minder gewenste zelfstandigen zoals prostituees. Het lijk t het er echter op 
datt genoemde formulering nog al eens als een equivalent wordt gebruikt voor de 
formuleringg dat de vreemdeling met zijn bedrijfsactiviteiten geen wezenlijk Nederlands 
(economisch)) belang dient. Vaak worden beide formuleringen naast elkaar gebezigd.50 

d.d. Overige formuleringen 
Inn de adviezen van het Ministerie van Economische Zaken worden nog andere bewoordin-
genn gebruikt die van soortgelijke strekking zijn als de voorwaarde van het wezenlijk 
Nederlandss (economische) belang en economische noodzaak. Een voorbeeld is de 
voorwaardee van een 'positieve bijdrage aan de Nederlandse economie': 

Uitt het mij gezonden (summiere) dossier valt niet af te leiden of er sprake is van 
eenn bedrijfsactiviteit welke een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse 
economie.51 1 

Eenn variant hierop gebruikte het Ministerie van Economische Zaken in een advies over de 
aanvraagg van een vreemdeling met de Chileense nationaliteit die een bedrijfje voerde in 
zelfgemaakte,, kunstzinnige glasprodukties: 

Datt het hier gaat om activiteiten met een duidelijke meerwaarde voor de Neder-
landsee economie acht ik niet gebleken.52 

Dee formuleringen 'positieve bijdrage' en 'duidelijke meerwaarde' zullen slechts termino-
logischee synoniemen zijn van het wezenlijk Nederlands (economisch) belang. Genoemde 
formuleringenn kwamen in de door mij bestudeerde beschikkingen slechts sporadisch voor 

488 ARRvS 24 januari 1990, GV Dl-19. 
499 ARRvS 21 december 1988, MR 1989/45. 
500 Zie bijvoorbeeld ARRvS 16 mei 1990, GVD1-20. 
""  Advies CDIU 14 april 1997, kenmerk OR/VD/154. 
522 Advies Min. van EcZa 30 november 1994, kenmerk ES/DM/AM/94087793.b62. 
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enn zijn, voor zover ik weet, niet terug te voeren op een algemeen beleidsstuk. 

8.2.44 Welke belangen vallen niet onder  het wezenlijk Nederlands (economisch) 
belang? ? 

Hierbovenn heb ik beschreven aan welke voorwaarden een buitenlands bedrijf dient te 
voldoenn wil de desbetreffende vreemdeling in aanmerking komen voor de verlening van 
eenn vergunning tot verblijf onder de beperking van het verrichten van arbeid als zelfstan-
dige.. Essentieel is het innovatieve karakter en het belang dat bestaande concurren-
tieverhoudingenn in Nederland niet worden verstoord. In de loop van de tijd zijn in de 
rechtspraakk ook andere omstandigheden aangevoerd ter bevestiging van een wezenlijk 
Nederlandss (economisch) belang. De omstandigheden die 'de eindstreep niet hebben 
gehaald'' wil ik hier bespreken. 

Inn 1983 stelde de Minister van Justitie in een zaak dat de belangen van een 
werkgeverr en diens overige personeelsleden slechts persoonlijke belangen zouden zijn en 
daaromm geen wezenlijk Nederlands (economisch) belang zouden kunnen dienen. De 
rechterr wees dit automatisme echter van de hand. Als door personeelsgebrek het voortbe-
staann van een restaurant op het spel staat, is in de woorden van Caarls, niet slechts sprake 
vann persoonlijke belangen, maar ook van arbeidsmarktbelangen.53 

Dee stelling dat met de bedrijfsvoering van een buitenlandse bedrijf werkgelegen-
heidd is gemoeid, en dat daarom een wezenlijk Nederlands economisch belang zou zijn 
gediend,, werd door de rechter afgewezen. In een zaak betrof het een vreemdeling met de 
Turksee nationaliteit die een verzoek deed tot verlenging van zijn verblijfsvergunning. Hij 
exploiteerdee een eenmansbedrijf in de loonconfectie. De rechter oordeelde: 

Verderr merkt de Afdeling op dat het eigen is aan elke bedrijfsvoering dat daarmee 
werkgelegenheidd is gemoeid. Gelet hierop en mede in aanmerking genomen 
hetgeenn hiervoor is overwogen over concurrentieverhoudingen, valt niet in te zien 
datt een wezenlijk Nederlands belang moet worden aangenomen enkel op grond van 
dee arbeidsplaatsen verbonden aan het bedrijf van appellant.54 

Driee jaar later werd de rechter de vraag voorgelegd of de enkele omstandigheid dat 
sprakee is van een goed renderend bedrijf en dat in toenemende mate werkgelegenheid aan 
Nederlandsee werknemers wordt verschaft, kan leiden tot de aanwezigheid van een 
wezenlijkk Nederlands (economisch) belang. Het betrof hier Japans bedrijf dat zich 
bezighieldd met het vervaardigen van audio-visuele produkten voor publiciteitsdoeleinden 
enn het verlenen van professionele adviezen op dit gebied. Het bijzondere aan dit bedrijf 
wass dat de opdrachtgevers Japanse bedrijven zouden zijn die zich mede in verband met 
communicatieproblemenn niet zouden wenden tot Nederlandse bedrijven. De rechter 
oordeelde: : 

Voortss overweegt de Afdeling dat, nu het beleid dat slechts innovatieve bedrijven 
inn Nederland worden toegelaten in dezen toepassing kan vinden, de enkele 
omstandigheidd dat, zoals appellant stelt sprake is van een goed renderend bedrijf, 

ARRvSS 19 december 1983, RV 1983/40, m.n.v. G. Caarls. 
ARRvSS 16 mei 1990, GVD1-20. 
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datt in toenemende mate werkgelegenheid verschaft aan Nederlandse werknemers, 
inn dezen geen gewicht in de schaal kan leggen.55 

Eenn jaar later bevestigde de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State dit standpunt 
nogg eens, en deed ook uitspraak over omstandigheden als het doen van grote investerin-
genn en het doormaken van een flinke groei. Het ging hier om een vreemdeling met een 
groothandell  in de im- en export van oosterse handwerkmaterialen. De rechter overwoog: 

Nuu het beleid dat slechts innovatieve bedrijven in Nederland worden toegelaten in 
dezenn toepassing kan vinden, kunnen de door appellant aangevoerde omstandighe-
den,, dat hij hier te lande grote investeringen heeft gedaan, dat zijn bedrijf in de 
nabijee toekomst flinke groei zal doormaken en dat hij twee medewerkers in dienst 
heeftt genomen, niet tot het oordeel leiden dat verweerder niet in redelijkheid zijn 
weigeringg appellant een vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid als 
zelfstandigee te verlenen, heeft kunnen handhaven.56 

Voorr de volledigheid dient te worden vermeld dat dit niet betekent dat neergaande 
omzetcijferss van een bedrijf, dan per se afwezigheid van een wezenlijk Nederlands 
economischh belang impliceren. Een aanwijzing tot voorzichtigheid gaf de rechter in 1988 
inn een zaak betreffende een Indiaas/Bengaals restaurant. De rechter oordeelde met 
betrekkingg tot een advies van het Ministerie van Economische Zaken, die van vorenge-
noemdee stelling uitging: 

Dee enkele omstandigheid dat de omzetcijfers van het door verzoeker sub 1 
geëxpoiteerdee restaurant een neergaande lijn vertonen en wellicht achterblijven bij 
diee van vergelijkbare horeca-ondernemingen, biedt naar Onze opvatting, gezien de 
vorengeschetstee omstandigheden, onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel 
datt het restaurant ook bij aanwezigheid van gespecialiseerde koks niet levensvat-
baarr is. Daarbij dient nog te worden aangetekend dat het restaurant gunstig is 
gelegen,, te weten in het uitgaanscentrum van Amsterdam vlakbij het Rem-
brandtplein.57 7 

8.33 Aanvragen waarvoor  geen advies hoeft te worden ingewonnen 

a.a. Chinees-Indonesische horecabedrijven 
Mett betrekking tot bepaalde zelfstandigen hoeft conform het Adviseringsbeleid van het 
Ministeriee van Economische Zaken58 geen advies te worden ingewonnen omdat het 
Ministeriee van Justitie er a-priori van kan uitgaan dat met hun toelating geen wezenlijk 
Nederlandss economisch belang wordt gediend.59 Dit geldt in de eerste plaats voor 
aanvragenn door Chinees-Indonesische horecabedrijven in gemeenten waar zich al één 
Chinees-Indonesischh restaurant per 12.500 inwoners bevindt. Als argument voor verzwa-
ringg van de norm van 10.000 naar 12.500 (zoals dat nog gold in het oude Adviseringsbe-

555 ARRvS 5 november 1993, GVD1-27. 
566 ARRvS 14 oktober 1994, GV1-2. 
577 Vz. ARRvS 7 juli 1988, RV 1988/36. 
588 Adviseringsbeleid t.a.v. vreemdelingen, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
599 Zie ook: Vc. 1994B12/4.1. 

225 5 



leidd van 1988) wordt gewezen op het onderzoeksrapport van het bedrijfschap Horeca 
'Chinees-Indischee restaurants' van februari 1992 waaruit geconcludeerd kan worden dat 
'err in de praktijk sprake is van enige verschuiving van de publieke belangstelling en dat 
err sprake is van verzadiging in deze sector'. Tevens is in het meest recente Adviserings-
beleidd van het Ministerie van Economische Zaken het onderscheid naar (a) regionale 
keukenss (Kantonese, Shanghai, etcetera); (b) bepaalde keukentechnieken (leng pan, dim 
sum,, etcetera) en (c) nieuwe ontwikkelingen op Chinees culinair gebied geschrapt.60 

Voorr gemeenten met een specifiek toeristisch karakter zou volgens de Circulaire een iets 
ruimeree norm kunnen worden gehanteerd.61 Zolang er in een gemeente niet aan deze 
normm wordt voldaan, dient de aanvraag steeds aan de Minister van Economische Zaken te 
wordenn voorgelegd. 

b.b. Zuid- en Oost-Aziatische horecabedrijven 
InIn de tweede plaats geldt een soortgelijk plafond-norm met betrekking tot aanvragen voor 
Zuid-- en Oost-Aziatische (niet Chinees-Indische) horecabedrijven in gemeenten waar zich 
all  één Zuid- of Oost-Aziatisch restaurant per 20.000 inwoners bevindt. In de rechtspraak 
iss bepaald dat voor de aanvraag van overige horecabedrijven zoals grillrooms, pizzeri-
a's62,, shoarmazaken63 en koffie- en eethuizen geen Nederlands economisch belang 
wordtt gediend en hoeft dus evenmin individueel advies te worden ingewonnen.64 

Vermeldenswaardigg is hier nog de bijzondere positie die Japanse restaurants 
klaarblijkelijkk in het Nederlandse toelatingsbeleid innemen. De Minister van Justitie pleegt 
mett betrekking tot de aanvraag van Japanse restaurants wèl advies in te winnen bij het 
Ministeriee van Economische Zaken, oftewel deze aanvragen niet bij voorbaat af te wijzen. 
InIn een geval betrof het de aanvraag van een vreemdeling met de Japanse nationaliteit die 
eenn Japanse grillroom exploiteerde. Hij was gespecialiseerd in een moderne versie van het 
traditioneel-Japansee eten ('kushiyaki'). Het Ministerie van Economische Zaken oordeelde 
inn de bezwaarfase na een aanvankelijke afwijzing: 

Resumerendd ben ik van mening dat mogelijk een zeker Nederlands economisch 
belangg is gediend met de voortgezette exploitatie van genoemde bedrijven [...].65 

Inn de literatuur is gewezen op de geprivilegieerde positie van Japans horecapersoneel. 
Boekerr en Clermonts concluderen dat 'aanvragen van Chinese restaurants [...] argwanen-
derr [worden] bekeken dan aanvragen van Japanse horecabedrijven.' Zij schrijven hier 
'argwanender'' omdat volgens sommige consulenten het 'nogal eens om te doen [is], voor 
eenn familielid toelating tot Nederland te verkrijgen'. 

c.c. Overige bedrijfsactiviteiten 
Tenn derde kan de Minister van Justitie er conform het Adviseringsbeleid bij voorbaat van 
uitgaann dat met de toelating van vreemdelingen met 'overige bedrijfsactiviteiten' zoals die 

600 EZ-Brief aan de Staatssecretaris van Justitie, Adviseringsbeleid ten aanzien van Chinees-Indonesi-
schee horecabedrijven, 14 juli 1987, Stcrt. 1987/137. 

611 Adviseringsbeleid, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
622 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 1 december 1995, nr. R02.93.1636. 
633 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 10 oktober 1994, GV7-1. 
644 Vc. 1994 B12/4.1 en Adviseringsbeleid, Stcrt. 1992/248. 
655 Advies Min. van EcZa 22 april 1996, kenmerk ES/DM/AM/96026845.b62. 
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vann Islamitische slagerijen66, Turkse en Marokkaanse bakkerijen en winkels in deegspe-
cialiteiten,, confectie-ateliers67 en de handel in textiel en in ongeregelde goederen, geen 
wezenlijkk Nederlands (economisch) belang wordt gediend.68 De Staatssecretaris van 
Economischee Zaken had reeds in 1982 geconstateerd dat met toelating van vreemdelingen 
mett het oog op de hierbedoelde exploitatie in de meeste gevallen geen Nederlands 
economischh belang is gediend. Deze aanvragen worden dan ook sedert 1991 zonder 
individueell  advies afgehandeld. Justitie verwijst slechts naar het meest recente ambtsbe-
richt.. Deze praktijk kon volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
inn een zaak op 10 oktober 1994 door de beugel.69 

Datt voor Justitie niet altijd duidelijk zal zijn of een aanvraag valt onder de lijst van 
hett Adviseringsbeleid van de Minister van Economische Zaken, blijkt onder meer uit een 
zaakk met betrekking tot de aanvraag van een vreemdeling met een 'snackwagen annex 
cateringservice'.700 Het ging hier om de vraag of dit als horeca-activiteit diende te 
wordenn beschouwd. Als dat wel zo zou zijn, zou zonder advies van het Ministerie van 
Economischee Zaken een afwijzing toelaatbaar zijn geweest. De rechter koos er echter 
voorr om de snackwagen annex cateringservice te scharen onder de categorie van 'overige 
bedrijvigheid'' waarvoor de adviseringsplicht niet expliciet is uitgesloten.71 Ook het ten 
onrechtee onderbrengen van bedrijven onder de noemer 'confectie-atelier' of 'handel in 
textiel'' komt geregeld voor. Als dan geen nader advies bij het Ministerie van Economi-
schee Zaken wordt ingewonnen (en slechts wordt verwezen naar het adviseringsbeleid in 
hett ambtsbericht), kan de beslissing niet stand houden.72 

Ookk met betrekking tot handelsfirma's zal het niet altijd duidelijk zijn of ze vallen 
onderr het Adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. In een zaak ging 
hett om een Libanese vennootschap onder firma die zich ten doel stelde het gezamenlijk en 
voorr gemeenschappelijke rekening verrichten van diensten en het im- en exporteren van 
goederenn naar het Midden-Oosten73 Ook hier diende de Minister van Justitie nader 
adviess in te winnen bij de Minister van Economische Zaken. 

Eenn onderzoek naar de rentabiliteit van een in het adviseringsbeleid genoemde 
horeca-gelegenheidd kan achterwege blijven indien het karakter van de geëxploiteerde 
ondernemingg niet zodanig is dat sprake is van een specifieke buitenlandse keuken 
waarvoorr een vreemdeling dient te worden aangetrokken. Indien het bijvoorbeeld gaat om 
eenn grill-room waarvan de omzet niet groter is dan een koffiebar en dus het ondernemers-
loonn marginaal is, kan onderzoek naar de rentabiliteit eveneens achterwege blijven. 
Overleggingg van de menukaart en de bewering dat er gebruik werd gemaakt van bijzonde-

666 Zie bijvoorbeeld: Pres. Rb. Arnhem 23 februari 1990, MR 1991/48, NCB-juridische zaken JZRSob-
91-007-NCB;; Pres. Rb. Amsterdam 9 februari 1995, MR 1995/92, NCB-juridische zaken 95-116-
ob-NCB. . 

677 Zie bijvoorbeeld: Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 10 september 1997, GV7-5; JV 1997/11. 
688 Pres. Rb. Haarlem, 2 juli 1993, MR 1994/18, NCB-juridische zaken 93-094-db-NCB. 
699 ARRvS 10 oktober 1994, GV7-1. 
700 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Gravenhage, zp. Haarlem 22 september 1995, RV 1995/82, m.n.v. 

T.. Badoux, NCB-juridische zaken 95-273-ob-NCB. 
711 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Gravenhage, zp. Haarlem 22 september 1995, RV 1995/82, m.n.v. 

T.. Badoux; NCB-juridische zaken 95-273-ob-NCB. 
722 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 23 april 1996, FORUM-juridische zaken 96-172-hm-

FORUM. . 
733 ARRvS 31 januari 1984, GVD6-5. 
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ree en geheime recepten doen daar niets aan af.74 In zo'n geval valt de onderneming 
onderr het adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en is verder 
onderzoekk overbodig. 

8.44 Tot slot 

Aann de hand van een bespreking van het toelatingsbeleid ten aanzien van zelfstandigen 
kann iets worden gezegd over de inhoud van het wezenlijk Nederlands economisch belang. 
Belangrijkee aspecten vormen de duidelijk innovatieve waarde en de niet concurrentie-
verstorendee werking van een nieuwe bedrijfsactiviteit. Er dient daarnaast een economische 
noodzaakk te bestaan voor toelating van de vreemdeling die een positieve bijdrage of 
duidelijkee meerwaarde wordt geacht te kunnen leveren. De positieve toevoeging aan de 
Nederlandsee economie kan zijn gelegen in de overdracht van know-how, off-spin en 
technischee innovatie. Dit dient te blijken uit externe rapporten van daartoe bevoegde 
deskundigenn en jaarbalansen c.q. verlies- en winstrekening. 

Belangrijkk is informatie vanuit onafhankelijke bron zoals branche-organisaties. Bij 
deponeringg van een patent dient het belang en het nut van de te patenteren uitvinding goed 
tee worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Het feit dat een bedrijf met een uitvinding 
eenn medaille heeft gewonnen op een wereldsalon voor uitvinding, onderzoek en industri-
ëlee vernieuwing is nog geen aanleiding om de afwezigheid van ondersteunende informatie 
tee rechtvaardigen. Hierdoor is echter wel de situatie ontstaan dat slechts wat nieuw is, 
voorr toelating in aanmerking komt. Volgens Badoux loopt men hierdoor het gevaar om 
economischh schaarse specialismen mis te lopen. 

Inn paragraaf 8.2.3, onder a, is een aantal bedrijven opgesomd die al dan niet als 
innovatieff  werden beschouwd door de Minister van Economische Zaken. Het gaat hier 
mett name om Chinese-Indonesische en Zuid/Oost-Aziatische horecabedrijven en handel-
tjess in ongeregelde goederen. Voor deze bedrijfsactiviteiten hoeft geen individueel 
ambtsberichtt meer te worden ingewonnen en kan worden volstaan met de constatering dat 
mett genoemde activiteiten geen wezenlijk Nederlands belang wordt gediend. Toch kan het 
voorkomenn dat ook hier innovaties plaatsvinden waardoor toelating geboden kan zijn. Een 
voorbeeldd in de jurisprudentie is de cateringservice in de vorm van een huis-aan-huis 
'snackwagen'. . 

Dee beoordeling van de innovativiteit van een onderneming is erg casuïstisch van 
karakter.. Badoux en Boeles noemen deze beoordelingscriteria onduidelijk of niet objec-
tief. . 

Dee vraag is echter of het inzicht van het Ministerie van Economische Zaken en de 
rapportenn van onafhankelijke instituten als niet-objectief dienen te worden afgedaan. Mijns 
inzienss is het advies van de Minister van Economische Zaken toereikend. In het geval dat 
tevenss rapporten bestaan van onafhankelijke (branche)organisaties die noodzakelijk zijn 
omm een goed gemotiveerde beslissing te kunnen onderbouwen, dient hier in ieder geval 
kenniss van te worden genomen. De rechter heeft hier de taak om te onderzoeken of de 
Ministerr van Justitie zijn oordeel op afdoende wijze heeft gemotiveerd en zijn onderzoeks-
plichtt is nagekomen. 

744 ARRvS 24 januari 1990, GV D1 -19. 
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9.. BIJZONDERE CATEGORIEËN ZELFSTANDIGEN 

9.11 Zelfstandige kunstenaars 

a.a. Algemeen 
Inn de Vreemdelingencirculaire 1994 is geen vooraf geformuleerd adviseringsbeleid 
opgenomenn met betrekking tot de aanvraag van een verblijfsvergunning door zelfstandige 
kunstenaars.. De Minister van Justitie wint daarom in individuele gevallen advies in bij de 
directiee Kunsten van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Minister 
vann Justitie wint bij de Minister van OC&W ook advies in als het gaat om 
beroepsbeoefeningenn die verwant zijn aan die van zelfstandig kunstenaar. Men denke 
bijvoorbeeldd aan de aanvragen van zelfstandig (kunst)restauratoren en assistenten van 
kunstenaars.1 1 

Hett is verder mogelijk dat de Minister van Justitie te maken krijgt met 
zelfstandigenn die zich op het grensvlak van kunst en een 'ambacht' begeven (mode, 
waaronderr 'first design', het smeden van sieraden, architectonische vormgeving, ontwerp 
enn bijvoorbeeld de vervaardiging van design-meubels van glas). Ook in die gevallen doet 
dee Minister van Justitie er in het algemeen goed aan om, naast de bedrijfseconomische 
advies-rondee bij de Minister van Economische Zaken, ook advies in te winnen bij de 
Ministerr van OC&W, dit in verband met de vereiste dat een besluit goed voorbereid en 
gemotiveerdd wordt. Dit 'dubbele' advies komt in de praktijk regelmatig voor, evenals de 
situatiee waarin de Minister van Economische Zaken ronduit negatief adviseert en de 
Ministerr van OC&W positief. (Het omgekeerde zal zich wellicht ook voor kunnen doen 
wanneerr de onderneming bedrij fstechnisch prima in elkaar zit, maar produkten aflevert 
waarbijj  het kunstzinnig gehalte laag bevonden wordt.) Mijns inziens toont deze situatie 
aann dat naast een zuiver 'bedrijfseconomisch' wezenlijk Nederlands belang, ook een 
zelfstandigg wezenlijk Nederlands kunstbelang bestaat. Aan de Minister van Justitie is de 
taakk om beide 'wezenlijk Nederlandse belangen' tegen elkaar af te wegen en tot een goed 
voorbereidd en gemotiveerd eindoordeel te komen. 

Hett algemene uitgangspunt van de Minister van OC&W met betrekking tot 
kunstenaarss is volgens voormalig Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappenn Nuis, dat 'op voorhand [...] geen gebrek in Nederland [is] aan een 
bepaaldee categorie kunstenaars'. En verder: 'Ten aanzien van deze beroepsgroep is 
veeleerr beleid in voorbereiding om de jaarlijkse groei ten gevolge van de uitstroom uit de 
kunstvakopleidingenn te beperken. Een vreemdeling, die bij zijn verzoek om vergunning 
tott verblijf geen andere grond kan aanvoeren, dan zijn verlangen om zich in Nederland 
alss kunstenaar te vestigen, moet rekenen op een negatief advies over het wezenlijk 
culturelee belang van zijn aanwezigheid hier te lande.' Of, in meer algemene 
bewoordingen:: 'Het toelatingsbeleid voor vreemdelingen in Nederland is restrictief.2 In 
dezelfdee brief heeft de Staatssecretaris een criterium geformuleerd ter beantwoording van 
dee vraag wanneer een vreemdeling zo'n wezenlijk Nederlands kunstbelang dient. 

11 Zie: Advies OC&W, brief Directeur Cultureel Erfgoed van 3 maart 1997, kenmerk DCE/97/22257, 
respectievelijkk advies OC&W brief wnd. Directeur Kunsten van 2 mei 1997, kenmerk K/BK/1998/-
10965. . 

22 Zie: Advies OC&W, brief Staatssecretaris van OC&W, A. Nuis van 8 augustus 1996, kenmerk 
K/BKK U 965797. 
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Kenmerkendd voor het kunstbeleid is volgens hem dat een aanvaard beginsel is 'dat aan de 
instellingenn op het terrein van de cultuur wordt overgelaten wie zij bij hun activiteiten 
betrekken,, om optimale kwaliteit te garanderen'. De Staatssecretaris gaat verder: 

Ikk bekijk dan ook of de vreemdeling kan aantonen dat er een concrete behoefte 
bestaatt bij een instelling, die activiteiten ontplooit op het cultuurterrein, aan juist 
zijnn aanwezigheid. Als de vreemdeling een stuk kan overleggen, waarop een 
culturelee instelling aangeeft concreet - een adhesiebetuiging alleen is niet genoeg -
dee aanwezigheid van de vreemdeling nodig te hebben met het oog op bepaalde, 
naderr omschreven activiteiten, dan kan op basis van die gegevens een positief 
adviess worden gegeven (bijv. een galerie of een museum wil werken van een 
beeldendd kunstenaar presenteren en vindt zijn aanwezigheid daarbij van grote 
betekenis,, een cultureel centrum wil een kunstenaar cursussen gedurende een paar 
wekenn per jaar laten verzorgen, een organisatie voor amateurkunst geeft aan dat de 
vreemdelingg op topniveau functioneert, en met het oog op een komend concours 
niett kan worden gemist). 

Alss dat niet lukt, adviseert de Minister van OC&W bijvoorbeeld: 

Uitt de stukken blijkt echter niet [...] of er aan Nederlandse zijde ook in de 
toekomstt een concrete behoefte aan haar aanwezigheid bestaat in verband met b.v. 
tentoonstellingenn of docentschappen'.3 

Alss dit wel lukt, concludeert de Minister bijvoorbeeld als volgt: 

Aangezienn een Nederlandse culturele instelling heeft aangetoond concreet behoefte 
tee hebben aan de aanwezigheid van betrokkene in Nederland, concludeer ik dat 
mett het verblijf in Nederland van X een wezenlijk Nederlands cultureel belang 
wordtt gediend.4 

Inn een brief van de Minister van het voormalig Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuurr was een uitgebreider criterium opgenomen ter vaststelling van de vraag of 'met 
hethet verblijf van de kunstenaar een kennelijke bijdrage' wordt geleverd aan 'het culturele 
levenn in Nederland'.5 

Datt wil zeggen dat aan het kunstenaarschap van de verzoeker zekere kwaliteitsei-
senn worden gesteld, en dat daarnaast van hem wordt verwacht dat hij zijn verblijf 
inn Nederland benut om zijn kunstenaarschap uit te oefenen. De vreemdeling moet 
m.a.w.. kunnen aangeven wat zijn beroepsmatige achtergrond is (om zijn kwaliteit 
alss kunstenaar te kunnen inschatten), en welke activiteiten op het terrein van de 
kunstenn hij van plan is te ontplooien tijdens zijn verblijf in Nederland. Tenslotte 
moett het verblijf in Nederland noodzakelijk zijn om die bijdrage te leveren. 

Adviess Ministerie OC&W, 19 augustus 1997, kenmerk K/BK97/18418. 
Adviess Ministerie OC&W, 5 maart 1998, kenmerk K/BK/1998/10965. 
Brieff  van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, plv. directeur-generaal Culturele 
Zaken,, J. Jessurun, d.d. 15 mei 1992, kenmerk K/AZ U 926663, gepubliceerd in: MR 1992/8, p. 
176. . 
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Hett wezenlijk Nederlands belang is volgens bovengenoemde brief gegeven wanneer de 
vreemdelingg ' bijdraagt, of uitgenodigd is bij te dragen, aan een instelling op het terrein 
vann de kunsten, waarvan het artistiek inhoudelijk niveau is beoordeeld door de Raad voor 
dee Kunst'. Als dat niet het geval is, zal de Minister zich over deze punten laten adviseren 
doorr deskundigen op het betreffende vakgebied. Oud-Minister van WVC d'Ancona, 
voegdee daar in haar brief van 10 maart 1994 aan toe: 'Ik baseer mijn adviezen op een 
concretee maatschappelijke behoefte naar de aanwezigheid van de betreffende kunstenaar. 
Zoo doe ik dat overigens ook in geval van buitenlandse sportbeoefenaars'. De voorwaarde 
vann aanwezigheid van een 'maatschappelijke behoefte' werd bevestigd in een advies van 
dee Minister van OC&W van 24 januari 1996, inzake de aanvraag van een buitenlands 
kunstenaarr om een verblijfsvergunning: 'Het uitgangspunt over het wezenlijk Nederlands 
belangg is niet de ontwikkeling van het kunstenaarschap van de aanvrager van een 
verblijfsvergunningg zelf, maar de behoefte die in cultureel opzicht in ons land aan diens 
kunstenaarschapp bestaat' .6 

b.b. Asielkunstenaars 
Hoewell  de toelating van een kunstenaar die asiel aanvraagt, niet meer als een aparte 
categoriecategorie wordt behandeld, zijn de criteria die bij de beoordeling van dergelijke aanvragen 
werdenn gehanteerd nog steeds relevant in het kader van de toetsing aan het wezenlijk 
Nederlandss cultureel belang. 

Dee status van de zogenoemde asielkunstenaars heeft in het verleden geleid tot 
onenigheidd tussen belangenbehartigingsorganisaties en verscheidene ministeries. Ten 
aanzienn van deze vreemdelingen die als kunstenaar politiek asiel aanvroegen, zou verband 
bestaann tussen 'enerzijds de artistieke vervolging waar zij aan hebben bloot gestaan en 
anderzijdss de wens om zich te mogen vestigen als kunstenaar (juist om hun artistieke 
werkk vrij te kunnen uiten)'. Volgens de Organisatie ter Steun aan Onderdrukte 
Kunstenaarss (AIDA) is hun toelating juist noodzakelijk omdat 'de politieke vervolging van 
eenn kunstenaar [...] in vrijwel alle gevallen geen gevolg dan deelname aan een of andere 
politiekee oppositionele beweging [is], maar in hoofdzaak een direct gevolg van hun 
artistiekee uitingen zelf [is]'.7 

Dee Minister van OC&W heeft met betrekking tot deze asielkunstenaars echter 
geoordeeldd dat het 'binnen zijn verantwoordelijkheid als cultuurminister niet passend [is] 
omm uitspraken te doen' over 'de individuele omstandigheden van de vreemdeling' op 
grondd waarvan asiel verleend wordt'. Slechts 'de advisering over het Nederlands cultureel 
belang'' rekent hij tot zijn competentie.8 Door deze vermenging van asielstatus en het 
vermeendd kunstzinnig gehalte bestaat immers het gevaar dat 'maatschappelijke behoeften' 
enn het 'landsbelang' aan de ene kant wordt verward met de gegronde vrees voor vervol-
gingg van de vreemdeling aan de andere kant. 

Dee discussie die zich tussen AIDA aan de ene kant en de Ministers van OC&W en 
Justitiee aan de andere kant hebben plaatsgevonden, hebben mijns inziens een belangrijke 

Ziee voor de in deze paragraaf genoemde brieven en beschikkingen: Briefcorrespondentie AIDA met 
dee Ministeries van Justitie en OCW (vh. WVC) van januari 1992 - april 1996, AIDA Nederland, 
AssociationAssociation Internationale de Defense des Artistes/Steun aan Onderdrukte Kunstenaars. 
Brieff  van Dhr. Nawijn van AIDA Nederland aan Justitie van 3 maart 1992. 
Brieff  van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, plv. directeur-generaal Culturele 
Zaken,, J. Jessurun, d.d. 15.05.1992, K/AZ U 926663: Zie: MR 1992/8, p. 177. Zie ook: Vc. 
19944 B12/1. 

231 1 



bijdragee geleverd aan de vraag hoe het wezenlijk Nederlands belang gestaafd zou kunnen 
wordenn met betrekking tot buitenlandse kunstenaars. Hiervan een aantal voorbeelden. In 
dee eerste plaats waren een drietal adviezen van de Minister van OC&W waarin 
laatstgenoemdelaatstgenoemde tot de slotsom was gekomen dat de desbetreffende kunstenaars geen 
wezenlijkk Nederlands belang dienden, aanleiding tot kritiek. De overwegingen van de 
Ministerr van OC&W luidden: 

(1)) De bijgevoegde verklaringen zijn afkomstig van instanties die geen vooraan-
staandee c.q. gezaghebbende positie in het culturele leven innemen of een begrip 
zijn; ; 
(2)) Deze verklaringen dienen afkomstig te zijn van personen die een vooraanstaan-
dee plaats innemen in de betreffende sector, zoals directeuren van musea of 
directeurenn van culturele raden; 
(3)) Uit geen van de stukken blijkt dat genoemde kunstenaar banden heeft met het 
culturelee leven hier te lande: er is geen lijst van galerieën waar betrokkene heeft 
geëxposeerdd in Nederland of verklaringen van opdrachtgevers of kopers van zijn 
werk'.9 9 

AIDAA vond deze toetsing 'bizar en ontoelaatbaar' omdat van een buitenlands kunstenaar 
daardoorr wordt verwacht dat hij 'met een portfolio van zijn werk op zak toegelaten zal 
wordenn tot de burelen van directeuren van musea of directeuren van culturele raden'10, 
terwijll  dat voor veel binnenlandse kunstenaars al ondenkbaar is. In de tweede plaats heeft 
AIDAA commentaar geleverd op de onduidelijkheid van het bijvoeglijk-naamwoorden-
gebruikk in begrippen als 'wezenlijk Nederlands cultureel belang; kennelijke bijdrage; het 
verblijff  moet in Nederland noodzakelijk zijn' [cursivering door AIDA]. 11 De suggestie 
vann AIDA dat de Ministers van Justitie en OC&W meer zouden moeten letten op het 
werkverledenn van de kunstenaar in het land van herkomst, is reeds verwezenlijkt. 

Tenslottee is AIDA na twee forumdiscussies tot de slotsom gekomen dat advisering 
eigenlijkk op een andere wijze plaats zou moeten vinden, namelijk door te kijken naar 
'meerr omschrijvende feiten, zoals opleiding, produktie, atelier/materiaal, werkuren, 
marktgerichtee activiteiten, erkenning, documentatie, nevenactiviteiten'.12 Het begrip 
wezenlijkk Nederlands cultureel belang zou 'onmiddellijk geschrapt [...] moeten worden uit 
dee wetgeving'. Met betrekking tot deze constatering zijn mijns inziens drie kanttekeningen 
tee maken. In de eerste plaats is het niet ondenkbaar dat de term wezenlijk Nederlands 
kunstbelangg tot een soort van bezweringsformule is verworden. In tal van aanbevelings-
brievenn van musea, galerieën, culturele centra en universiteiten wordt gesteld dat hun 
inzienss een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend met de desbetreffende kunstenaar. 
Dee vraag is echter hoe zij over dit belang kunnen oordelen als het bestuur daar nog 
nauwelijkss zicht op heeft. (Zo in de trant van: een kunstinstelling constateert te goeder 
trouww een wezenlijk Nederlands belang met de aanwezigheid van kunstenaar X; het 
bestuurr ontkent dit en een 'welles, nietes'-strijd is ontbrand.) In de tweede plaats zijn de 
criteriaa van AIDA wellicht als uitgangspunt te gebruiken, maar ook dan doet zich nog 

99 Adviezen WVC d.d. 1 september 1993, 2 september 1993 en 20 december 1993. 
100 Brief van AIDA aan WVC en Justitie van 18 februari 1994. 
111 Brief van AIDA aan WVC van 17 juli 1992. 
122 Brief van AIDA aan Justitie en WVC van 12 juli 1995. 
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steedss de normatieve vraag voor 'wie wel en wie niet'. Welke nevenactiviteiten zijn 
immerss een minimumvereiste? Wat is de waarde van een opleiding en zijn de 
verschillendee kunstacademies in de wereld wel vergelijkbaar? In de derde plaats zijn de 
'omschrijvendee feiten' van AIDA trouwens niet veel anders dan toetsing aan de criteria 
vann het wezenlijk Nederlands cultureel belang. Indien alle feitelijke gegevens zijn 
vergaard,, dient immers nog steeds een normatieve beoordeling van dit geheel plaats te 
vinden. . 

9.22 Zelfstandige musici en artiesten 

Dee meeste musici zullen in de praktijk als werknemer tewerkgesteld worden en dus 
afhankelijkk zijn van de verlening van een tewerkstellingsvergunning aan hun werkgevers. 
Eenn aantal van hen vraagt echter een verblijfsvergunning als zelfstandig muzikant aan. 
Uiteraardd speelt voor het Ministerie van Justitie de vraag of de vreemdeling als een 
zelfstandigee beschouwd kan worden een prominente rol (zie hoofdstuk 5 en 8). Zij wint 
daaromm met betrekking tot de vraag naar het wezenlijk Nederlands (cultureel) belang 
adviess in bij het meest aangewezen vakdepartement. Veelal passen deze ministeries het 
beleidd met betrekking tot het wezenlijk Nederlands belang dat geldt voor werknemers, 
analoogg toe op genoemde zelfstandigen. Soms formuleren zij een hiervan losstaand 
advies.. De vraag aan welke musici uiteindelijk een verblijfsvergunning wordt verleend, is 
casuïstischh en feitelijk van aard. Net als 'reguliere' zelfstandigen dienen zij ingeschreven 
tee staan bij de Kamer van Koophandel en zullen zijn een 'Professional Plan', een balans, 
winst-- en verliesrekening of een prognose te overleggen om hun bekwaamheid en de 
levensvatbaarheidd van hun onderneming aan te tonen. Een goed gedocumenteerd 
curriculumm vitae en referenties van (buitenlandse) culturele centra, opleidingsinstituten, 
belangenorganisatiess kunnen eveneens van betekenis zijn. 

Uiteraardd kan het soms moeilijk zijn vast te stellen welke aard de activiteit als 
zelfstandigee heeft. De aard van de activiteit is met name van belang voor de Minister van 
Justitiee ter beantwoording van de vraag bij welk vakdepartement zij advies dient in te 
winnen.. In geval het gaat om economische activiteiten met kunstzinnige, educatieve, 
culturelee en religieuze kenmerken kan dit heel moeilijk worden en dient wellicht aan 
meerderee ministeries advies te worden gevraagd. Per onderdeel kan het wezenlijk 
Nederlandss belang bovendien gering zijn, terwijl de totale som der afzonderlijke delen 
vann doorslaggevende aard kan zijn. 

Mett betrekking tot buitenlandse muzikanten domineert het culturele aspect mijns 
inzienss ten aanzien van het economische aspect. Zo werd bijvoorbeeld wel een 
verblijfsvergunningg als zelfstandig muzikant verleend aan een traditionele tabla-speler 
(stijlen:: Peskara, Ghada, Rhela en Laghi) die slechts in zeer beperkte kring bekendheid 
genoot13,, maar werd een verblijfsvergunning geweigerd aan een Russische klassiek 
virtuooss op piano die wereldwijd optrad (New York, Boston, Londen, Amsterdam, Rome, 
Brussel,, etcetera) en bij het RCA-BMG platenlabel gecontracteerd stond. In laatstgenoemd 
gevall  stelde de Minister van OC&W in een advies dat van een wezenlijk Nederlands 
cultureell  belang slechts gesproken kan worden indien 'er sprake is van een duidelijk 
geformuleerdee behoefte bij Nederlandse culturele instellingen aan de aanwezigheid van de 

133 Beschikking IND, 8 juni 1998, nummer 9607-22-4037. 
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betreffendee vreemdeling*.14 Hiervan kan sprake zijn indien de vreemdeling 'een 
onmisbaarr deel vormt van een gerenommeerd Nederlands ensemble of als docent bepaalde 
deskundigheidd kan overdragen waarover Nederlandse docenten niet beschikken'. De 
Ministerr vond 'niet-concrete verwachtingen over de rol die de betrokken vreemdeling in 
dee toekomst wellicht kan gaan spelen [...] niet voldoende'. Dat het een 'onbetwistbaar 
getalenteerdee kunstenaar' betrof deed hier niet aan af. Inderdaad zal de tabla-speler 
beschikkenn over deskundigheid die in Nederland wellicht (nog) niet aanwezig is, in 
tegenstellingg tot klassiek pianospel, maar wrang is het wel dat de marktvraag geheel 
buitenn beschouwing wordt gelaten. 

Inn het geval een musicus actief is op een terrein waar Nederland sterk en 
vooraanstaandd is in de wereld, kan dit ook een reden zijn om te stellen dat een wezenlijk 
Nederlandss cultureel belang aanwezig is. Het gaat er dan blijkbaar niet alleen om dat de 
vreemdelingg in Nederland een voortrekkersrol zal gaan vervullen, maar dat Nederland die 
voortrekkersroll  ook kan blijven handhaven. In een zaak ging het om een barok-hobo 
speler.. Hier gaf een aanbeveling van het 'Ensemble de Musique Baroque Orphee' de 
doorslag.. Hierin werd gesteld dat Nederland het wereldcentrum van de barok muziek is 
enn dat appellant 'een van de zeer weinige werkelijk goede bespelers van barok-hobo' is. 
Dee Minister van OC&W was daarnaast echter ook ervan overtuigd dat appellant 
'onmisbaarr deel uitmaakte van [...] ensembles.'15 

Ookk met betrekking tot een danser c.q. choreograaf c.q. repetitor c.q. docent c.q. 
improvisatorr (sic!) volgde het Ministerie van OC&W dezelfde redenering. Er bleek 
volgenss het Ministerie van OC&W dat 'ruimschoots bij een aantal gerenommeerde 
Nederlandsee dansinstellingen een concrete behoefte bestaat aan de aanwezigheid van deze 
danserr op hoog niveau, die met zijn veelzijdige talenten een belangrijke bijdrage levert 
aann de ontwikkeling van de moderne dans in Nederland'.16 Wellicht heeft de aanbeveling 
vann een theaterschool meegewogen waarin werd gesteld dat 'improvisator als uitvoerend 
kunstenaarr [...] niet veel in de Nederlandse moderne danscultuur' voorkomt. 

Inn een ander geval werd omtrent een Braziliaanse danser/choreograaf een negatief 
adviesadvies uitgebracht door het Ministerie van OC&W. Er bleek geen 'concrete maatschappe-
lijk ee behoefte' te bestaan aan 'de deskundigheid van hem'. De rechter vernietigde 
uiteindelijkk de afwijzende beschikking van Justitie door te wijzen naar de al eerder 
vermeldee brief van de Ministerie van WVC van 15 mei 1992 met betrekking tot kunste-
naars,, waarin werd gesteld dat 'het wezenlijk Nederlands cultureel belang wordt aangeno-
menn indien de vreemdeling bijdraagt aan een instelling op het terrein der kunsten, 
waarvann het artistieke inhoudelijke niveau is beoordeeld door de Raad voor de Kunst of 
doorr andere deskundigen'.17 En dit laatste was nu niet geschied. 

Hett toelatingsbeleid met betrekking tot zelfstandige muzikanten en artiesten is 
uiterstt restrectief. Dit komt mede door de beleidsbrief van de Minister van Justitie naar 
aanleidingg van een advies van de Minister van (voormalig) WVC. In de brief van 30 
oktoberr (die in beginsel was gericht tot tewerkstellingsvergunning-plichtige muzikanten en 
artiesten)) stond onder meer dat 'met de komst/het verblijf van bovenstaande categorie 
vreemdelingenn naar Nederland niet zo zeer een cultureel aspect aan de orde is, maar 

144 Advies OC&W van 28 november 1996, kenmerk K/P 96.7616. 
155 Advies OC&W van 25 februari 1998, kenmerk K/M/1998/8821. 
166 Advies OC&W van 24 juni 1998, kenmerk K/D/98/27957. 
177 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 14 maart 1996, MR 1996/103. 
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veeleerr een economisch en sociaal-zekerheidsprobleem'. Dit werd onderbouwd met de 
stellingg dat het hier 'niet gaat om een categorie artiesten/muzikanten die in de eerste 
plaatss om culturele redenen voet aan de grond in Nederland proberen te krijgen, maar 
eerderr om economische en/of sociale redenen'. Zie hiervoor ook hoofdstuk 7.3.2. 

Ditt restrictieve uitgangspunt heeft geleid tot een achterdochtige en bureaucratische 
proceduree voor tal van muzikanten en artiesten. Tal van freelance-dansers met 
kortlopendee contracten dreigen hun verblijfsstatus te verliezen. Eveneens is er een relatief 
groott tekort aan buitenlandse dansers. Ook de musicalprodukties van Joop van den Ende 
wordenn hierdoor getroffen.18 

9.33 Zelfstandige schrijvers en vertalers 

Eveneenss kan een vergunning tot verblijf als zelfstandige worden verleend aan 
vreemdelingenn die als zelfstandig schrijver, dichter of vertaler werkzaam willen zijn in 
Nederland.. De bekwaamheid moet hier blijken uit gepubliceerd werk, recensies in 
tijdschriftenn en kranten, aanbevelingen door universiteiten, literaire fondsen of uitgevers, 
deelnamee aan festivals, etcetera. Het ontvangen van subsidies voor (literaire) projecten 
kann worden meegewogen bij beantwoording van de vraag of een wezenlijk Nederlands 
(cultureel)) belang wordt gediend met de desbetreffende schrijver, maar blijf t voor de 
vaststellingg van de inkomsten van de schrijver buiten beschouwing.19 Het feit dat iemand 
bijvoorbeeldd subsidies heeft ontvangen van het Ministerie van OC&W, het Prins Bernard 
Fondss of het Amsterdams Fonds voor de Kunst, zegt immers iets over het literaire gehalte 
vann het werk van de schrijver. Andere indicaties voor een latent wezenlijk Nederlands 
belangg zouden kunnen zijn: Een of meerdere werken zijn in een of meerdere talen 
vertaald,, deelname aan poëziesalons, lezingen, etcetera. 

9.44 Zelfstandige topsporters 

Mett betrekking tot zelfstandige sporters kan ik verwijzen naar paragraaf 7.3.1. Volgens 
dee aldaar besproken Notitie dienen de regels met betrekking tot werknemer-topsporters 
analoogg te worden toegepast op de zelfstandige topsporter. En verder: 'Als er geen sprake 
iss van een arbeidsverhouding, maar wel van betaalde arbeid, zal de Minister van Justitie 
bijj  de beoordeling van het wezenlijk Nederlands belang de hoogte van het inkomen een 
roll  laten spelen. Ook hierbij moet het gaan om een topsalaris zoals dat binnen de 
betreffendee tak van sport gebruikelijk is.'20 In dezelfde Notitie werd met betrekking tot 
toptrainerss opgemerkt: 'Als er geen sprake is van een arbeidsverhouding c.q. 
dienstverband,, kan de Minister van Justitie mits voldaan wordt aan de hiervoor genoemde 
criteria,, een verblijfsvergunning afgeven. Een dergelijke vergunning geeft geen recht op 
toelatingg tot de arbeidsmarkt en wordt pas afgegeven als de huisvesting van de niet-EG 
toptrainerr is geregeld en als middelen van bestaan tot de hoogte van het minimumloon 
gegarandeerdd zijn.' Er wordt hier nog verwezen naar wat gezegd is over topsporters. 
Dossieronderzoekk toont aan dat aanvragen van zelfstandige sporters (anders dan als 

188 Embrechts, A. (1999) 'Dansers dupe van Vreemdelingenwet' Volkskrant 23 september 1999. 
199 Vc. 1994 A4/4.2.1. 
200 Notitie n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 

decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers. 
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voetballer)) zoals verscheidene schakers, kogelstoters en tennistrainers werden 
gehonoreerd,, terwijl in de jurisprudentie de afwijzing van het wezenlijk Nederlands 
sportbelangg van een Japans ruiter door de rechter ongedaan werd gemaakt.21 

9.55 Nawoord 

Hett beleid met betrekking tot zelfstandige kunstenaars, artiesten, muzikanten, schrijvers, 
vertalerss en topsporters is uiterst restrictief. Niet alleen bestaan hoge eisen met betrekking 
tott het netto jaarlijks inkomen, maar dient een ingewikkelde en bureaucratische procedure 
tee worden doorlopen. Er bestaat op ministeries een grote achterdocht ten aanzien van 
zelfstandigen-aanvragenn door musici omdat veel aanvragen niet zozeer op culturele, maar 
meerr op sociaal-economische motieven zouden zijn gebaseerd. Uiteraard is de culturele 
waardee van triviale orkesten en bands met 'feesten en partijen'-evergreens nihil, maar het 
gevaarr is dat getalenteerde kunstenaars van buiten de EU wordt misgelopen. Op dit punt 
zijnn de trends van zelfstandige kunstenaars en werknemer-kunstenaars gelijk. Dit is reeds 
besprokenn in hoofdstuk 7. 

Dee beoordeling van het wezenlijk Nederlands belang richt zich mijns inziens op 
eenn scheiding van serieuze aanvragen door getalenteerde kunstenaars en muzikanten van 
aanvragenn waarbij een sociaal-economische reden domineert. In laatstgenoemd geval is de 
culturelee waarde op zijn minst twijfelachtig. Dit is uiteraard makkelijker gezegd dan 
gedaann nu objectivering veelal moeilijk blijkt te zijn. Vaak ontbreken met Nederlandse 
opleidingenn gelijk te stellen diploma's en certificaten. In zulke gevallen let het bestuur op 
feitelijkee zaken als ervaring, activiteiten, nominaties, onderscheidingen, contracten, 
etcetera.. Adviezen van conservatoria, instituten en fondsen kunnen eveneens van 
doorslaggevendd belang zijn. 

211 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Zwolle, 26 november 1998, MR 1998/60. 
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10.. BEVINDINGEN 

a.a. Inleiding 
Err is een verband tussen de stand van de economie en het gevoerde immigratiebeleid. Als 
dee economie om arbeidskrachten vraagt die er binnen het nationale grondgebied niet zijn, 
komtt economische migratie op gang. Dit kan tijdelijk of permanent, legaal of illegaal, 
gekwalificeerdd c.q. gediplomeerd of ongekwalificeerd zijn. De stand van de economie en 
daarmeee samenhangend de vraag naar arbeid vormt een belangrijke pijler in het 
immigratiebeleidd van zo'n staat, zo ook in Nederland. Tal van wetten en verdragen 
regulerenn (economische) immigratie en de beleidsnorm 'wezenlijk Nederlands belang' 
vervultt daarbij een cruciale rol als juridisch (selectie-) criterium. 

Hett vage 'wezenlijk Nederlands belang' is de aanleiding voor deze studie. De 
aanpakk was als volgt: In hoofdstuk 1 werden de verdragen besproken die de 
randvoorwaardenn stellen voor toetsing aan dit wezenlijk Nederlands belang. De 
verschillendee verdragen derogeren immers aan het nationale recht en beleid. Voor zover 
hett nationale recht wel van toepassing is op buitenlandse werknemers en zelfstandigen (uit 
dee overgebleven derde landen) doet zich de vraag voor wat dit wezenlijk Nederlands 
belangg precies behelst. Hiervoor is in hoofdstuk 2 onderzocht welke doelstellingen en 
deelbelangenn worden genoemd in de parlementaire totstandkoming van verschillende 
wettenn die economische migratie hebben gereguleerd en thans nog reguleren. Het gaat 
hierr om de vreemdelingenwetten van 1849, 1965 en 2000 en de Wet arbeid 
vreemdelingenn 1995 (en de drie voorlopers van deze wet uit 1934, 1964 en 1979). In 
genoemdd hoofdstuk heb ik de maatschappelijke context besproken omdat het recht telkens 
eenn reactie is op maatschappelijke gebeurtenissen en ook in dat licht beschouwd dient te 
worden.. Na een exegetische uitleg van dit wezenlijk Nederlands belang is in hoofdstuk 3 
hett positieve recht aan bod gekomen en de beleidsmatige uitwerking ervan in hoofdstuk 4. 

InIn de huidige Vreemdelingenwet is het algemeen belang ex artikel 11, vijfde lid 
Vww het wettelijk uitgangspunt en is door het bestuur uitgelegd als een positief 
geformuleerdd wezenlijk Nederlands belang. In de nieuwe Vreemdelingenwet (2000) is de 
uitlegg van het bestuur wettelijk verankerd in artikel 13 Vw 2000. In deze studie heb ik 
mijj  beperkt tot de beleidsnorm wezenlijk Nederlands belang zoals deze in Vw 1964 en 
Vww 2000 is vastgelegd, en ben ik dus niet ingegaan op het algemeen wettelijk kader van 
dee nieuwe Vreemdelingenwet. Dit is immers niet essentieel voor de uitleg van de 
beleidsnormm wezenlijk Nederlands belang, en er zijn bovendien op dit gebied reeds 
voldoendee studies verschenen. 

Vervolgenss wordt onderscheid gemaakt tussen buitenlandse werknemers en 
zelfstandigen.. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Voor de toelating van buitenlandse werknemers 
vormtt het prioriteitgenietend aanbod de wettelijke uitleg van het wezenlijk Nederlands 
belangg (hoofdstuk 6-7). In hoofdstuk 6 worden de verschillende facetten van het begrip 
prioriteitgenietendd aanbod behandeld zoals de plicht tot aanmelding bij de Europese 
databankk EURES, de werving via dagbladen en de gevolgen van het nalaten van 
wervingsinspanningenn door de werkgever. In hoofdstuk 7 worden de eisen aangaande de 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod voor de verschillende beroepsgroepen en 
bedrijfsbranchess geïnventariseerd. Zelfstandigen worden besproken in hoofdstuk 8 en 9. 
Inn hoofdstuk 8 komt het beleid ten aanzien van ondernemers en zelfstandigen in het 
algemeenn aan bod en in hoofdstuk 9 het beleid met betrekking tot bepaalde zelfstandigen 
zoalss kunstenaars. 
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Dezee studie heeft als titel 'wezenlijk Nederlands belang en economische migratie' 
meegekregen.. Voor de vreemdelingenrechtjurist zal deze titel enigszins vreemd 
overkomenn daar het wezenlijk Nederlands belang als uitwerking van artikel 11, vijfde lid 
Vww slechts wordt gebruikt als toetsingskader voor zelfstandigen en niet direct voor de 
toelatingg van buitenlandse werknemers. Ik heb laatstgenoemde categorie eveneens in het 
onderzoekk betrokken. Bij de toelating van buitenlands werknemers is de norm 
'prioriteitgenietendd aanbod' van de Wet arbeid buitenlandse werknemers uitgangspunt 
voorr de toepassing van de Wet arbeid vreemdelingen. Hierbij is in eerste instantie niet de 
Ministerr van Justitie de beslisser, maar de Arbeidsvoorziening van het Ministerie van 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb in hoofdstuk 3 aangegeven hoe de Minister 
vann Justitie aangaande justitiële aangelegenheden nog een bevoegdheid heeft om 
buitenlandsee werknemers de toegang te verbieden, bijvoorbeeld in verband met een 
eventuelee ongewenstverklaring of om op andere gronden toelating te verlenen, 
bijvoorbeeldd op grond van redenen van humanitaire aard. 

Mett betrekking tot buitenlandse werknemers speelt de norm 'wezenlijk Nederlands 
belang'' nog steeds een kardinale rol. De norm werd immers veel gebezigd in zowel de 
(oude)) Vreemdelingenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en voorlopers van genoemde 
wetten.. Het criterium lijk t inmiddels een uitgangspunt te vormen voor de vraag of er 
redenenn zijn om af te wijken van het restrictieve toelatingsbeleid, zowel in wetgeving, 
beleid,, parlementaire overwegingen, de afzonderlijke beschikkingen en jurisprudentie. 
Dogmatischh gezien lijk t het 'wezenlijk Nederlands belang' (en tal van terminologische 
variantenn hierop) een voorvraag. Het prioriteitgenietend aanbod van artikel 1 Wav is in 
feitee een wettelijke vertaling van het sedert jaren in beleid gebruikte wezenlijk Nederlands 
belang,, alleen dan toegespitst op buitenlandse werknemers. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Het 
iss beter het wezenlijk Nederlands belang in zijn algemeenheid te bespreken en de regeling 
vann de toelating van buitenlandse werknemers 'mee te pakken'. 

b.b. Teneur van het toelatingsbeleid 
Dee Vreemdelingenwet van 1965 is het produkt van de sociaal-economische 
ontwikkelingenn van de jaren zestig en zeventig. De werving en toelating van gastarbeiders 
wass in deze jaren tot een hoogtepunt gekomen. Toen de economische malaise intrad, 
halverwegee de jaren zeventig, werd het toelatingsbeleid allengs stringenter. De Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers 1979 getuigt van een eerste poging om economische migratie te 
regulerenn sinds de oliecrisis van 1974. De voorgenomen regulering leidde tot onenigheid 
enn lange politieke debatten zoals blijkt uit het feit dat genoemde wet een 
wordingsgeschiedeniss van vijf jaar achter de rug heeft. Sinds die tijd is het restrictieve 
beleidd geconsolideerd en verder uitgebouwd. 

Dee situatie op de arbeidsmarkt is echter in de loop van de jaren negentig gewijzigd 
inn de richting van grote arbeidstekorten voor zowel ongeschoolde arbeid in de verpleging, 
metaalbouw,, scheepvaart, horeca en landbouw, als voor hooggeschoolde arbeid in de 
techniek,, de informatietechnologie en de medische wetenschap. Daar het restrictief 
toelatingsbeleidd onverkort werd gehandhaafd, werden steeds meer afwijzingen van 
tewerkstellingsvergunningenn met vrucht aangevochten bij de rechter. Zelfs in het geval 
datt de werkgever niet had voldaan aan wettelijk vereiste inspannings- en 
scholingsverplichtingen,, werd de afwijzing van een tewerkstellingsvergunning door de 
rechterr veelal onterecht geacht. Indien de werkgever wel aan de inspanningsverplichtingen 
terr werving van prioriteitgenietend aanbod zou hebben voldaan, zou evenmin geschikt 
personeell  binnen de EU c.q. de EER zijn gevonden. De jurisprudentie laat zulk een 
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ontwikkelingg zien met betrekking tot een groot aantal beroepsgroepen en bedrij fsbranches. 
Dee tendens is dus algemeen en niet alleen beperkt tot bovengenoemde categorieën. In dit 
onderzoekk heb ik me in principe niet bezig gehouden met de vraag of werving van 
buitenlandsee werknemers überhaupt zinvol en wenselijk is (a) voor het wegwerken van 
(vermeende)) arbeidstekorten in Nederland en (b) het ongedaan maken van demografische 
verschijnselenn als de ontgroening en vergrijzing van de samenleving. Deze vragen worden 
slechtss in het kort besproken in paragraaf 2.8.1. 

Terr vervulling van vacatures zijn door de Rijksoverheid, in samenwerking met 
belangenbehartigingsorganisaties,, verscheidene pogingen ondernomen om buitenlands 
personeell  te werven. Privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomsten (convenanten) zijn 
geslotenn in de horeca en de land- en tuinbouw. Men denke bijvoorbeeld aan het 
Convenantt CHINEKO voor de tewerkstelling van Chinees keukenpersoneel en het 
Convenantt Arbeidsvoorziening Zorgsector. De rechter heeft genoemde overeenkomsten 
alss een 'niet-onredelijke invulling van de publiekrechtelijke taak' bevonden. Het lijk t er 
opp dat zulk sectoraal arbeidsmarktbeleid de sleutel is voor de quotering van buitenlandse 
werknemerss voor bepaalde tijd. Aanvullende voorwaarden op het terrein van de scholing, 
taall  en begeleiding lijken daarbij onontbeerlijk. Zie hiervoor bijvoorbeeld het Convenant 
Arbeidsvoorzieningg Zorgsector (CAZ) van 29 mei 2000, besproken in paragraaf 7.2.1, 
onderr a. 

Mett betrekking tot werkzaamheden in de seksuele dienstverlening is het 
restrictievee toelatingsbeleid, of beter weringsbeleid, wellicht het grootst. Bij de 
totstandkomingg van de Wav werd slechts met betrekking tot deze werkzaamheden en 
werkzaamhedenn waarbij uitbuiting een rol kan spelen, gesteld dat het in strijd zou zijn 
mett het wezenlijk Nederlands belang om voor deze werkzaamheden een 
tewerkstellingsvergunningg te verlenen. Dit uitgangspunt werd bevestigd in artikel 3 
Besluitt ter Uitvoering van de Wav. En terwijl een ambtsbericht van het Ministerie van 
Economischee Zaken buiten kijf stelde dat prostitutie als ondernemersactiviteit geen 
wezenlijkk Nederlands belang dient, zou nog een groot aantal zaken voor de rechter 
wordenn gebracht. Met een beroep op de Europa-overeenkomsten, afschaffing van het 
bordeelverbodd en een vermeend wezenlijk Nederlands belang, werd voorbij gegaan aan de 
will  van de wetgever. Het vrij arbitraire onderscheid tussen arbeid als werknemer, dan wel 
alss zelfstandige, en daarmee het verschil in wettelijke grondslag, is daar waarschijnlijk 
debett aan. Ik wil verwijzen naar hoofdstuk 5. (Uiteindelijk zal artikel 3 Besluit Uitvoering 
vann de Wav komen te vervallen bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit hangt samen 
mett de opheffing van het algemene bordeelverbod. In de nabije toekomst zal de Wav niet 
langerr van toepassing zijn op prostitutiewerkzaamheden. Dit doet echter niets af aan de 
mogelijkheidd van regering en parlement om de inhoud van het wezenlijk Nederlands 
belangg te preciseren.) 

Hett restrictieve beleid richt zich tevens tegen het groot aantal aanvragen van 
zelfstandigenn in de horeca waaronder Chinees-Indische en Shoarma restaurants, andere 
barss en café's en islamitische slagerijen. Ook voor de aanvraag van verblijfsvergunningen 
doorr buitenlandse zelfstandingen in de horeca bestaat een restrictief beleid dat zoveel 
mogelijkk wordt doorgevoerd. 

Inn het algemeen bestaan er geen bezwaren tegen de aanstelling van werknemers in 
concern-verbandd en direkteur-(groot)aandeelhouders. Ondanks dit ruimhartig beleid 
ondervindenn bedrijven en universiteiten grote problemen met het aantrekken van 
buitenlandss personeel in Nederland. De bureaucratische rompslomp schrikt veel bedrijven 
aff  om personeel in Nederland te detacheren. Universiteiten en hogescholen hebben als het 
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waree een vrijbrief voor het aantrekken van buitenlandse gastdocenten en wetenschappelijk 
personeel.. Toch wordt door het grote aantal formaliteiten de werving van genoemde 
personenn bemoeilijkt. Danseressen die in de praktijk in de prostitutie terecht komen, 
zorgenn ervoor dat 'serieuze' dansers eveneens steeds vaker worden geweigerd. Een 
vergelijkbaree tendens is te bespeuren bij artiesten en acteurs (zie paragraaf 7.3.2). De 
Ministeriess van Justitie en OC&W twijfelen geregeld aan het economisch en cultureel 
belangg van veel aanvragen. 

Dee werving van prioriteitgenietend aanbod vindt plaats met behulp van een 
speciaall  hiervoor ingestelde vacaturedatabank (EURES). De zoektocht aan de hand van 
dezee databank blijkt vaak op problemen te stuiten wegens een gering aantal op te geven 
gegevenss omtrent de vacature, de lange tijdsduur en het groot aantal problemen met 
zogenaamdee seizoens- en piekarbeid. Daarnaast komt het ook veelvuldig voor dat 
werkgeverss niet reëele eisen stellen op het punt van de te vervullen functie. Soms dienen 
werknemerss zich bovennominaal in te stellen, voor zeer weinig geld arbeid te verrichten 
off  over uiterst ongebruikelijke kwaliteiten te beschikken. Voorbeelden zijn de beheersing 
vann 'exotische talen', vergezochte specialismen of werkzaamheden die in de praktijk 
zeldenn of nooit binnen dezelfde functie voorkomen (bijvoorbeeld een kok die ook de 
boekhoudingg dient bij te houden). 

Boeless pleit ervoor de werving van prioriteitgenietend aanbod te veranderen in een 
soortt van talentenjacht: het zou dan niet zozeer gaan om het vinden van mensen die de 
betreffendee vacature ook kunnen vervullen, maar meer om de meest getalenteerde persoon 
tee selecteren en in dienst te nemen. Arbeidsvoorziening zou zijns inziens slechts oog 
hebbenn voor diploma's c.q. certificaten en daarbij talenten veronachtzamen. Toch is dit 
mijnss inziens nauwelijks te voorkomen omdat 'talent' moeilijk objectiveerbaar is. Het zal 
moeilijkk dan wel onmogelijk zijn te verifiëren of de beweerde talenten daadwerkelijk 
aanwezigg zijn, of dat zij afwezig, overdreven of leugenachtig zijn. De problemen die 
ontstaann als geen diploma's (of andere objectiveringen zoals de 'Elo-rating' bij schaken) 
aanwezigg zijn, blijkt onder meer bij de werving van topsporters. Zie hiervoor hoofdstuk 
7.3.1. . 

c.c. Economische migratie 
Dee kwalificatie 'economische migratie' heeft zijn oorsprong in sociaalwetenschappelijke 
disciplines.. Economische migratie is in deze studie de eerste toelating van vreemdelingen, 
mett als opgegeven verblijfsdoel arbeid als werknemer of zelfstandige, in het Europese 
deell  van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, met uitsluiting van de Nederlandse 
Antillenn en Aruba). Economische migratie wordt in dit onderzoek niet gedefinieerd als de 
vermeendee economische motieven van vluchtelingen en asielzoekers. 

Err is voor de term 'economische migratie' als uitgangspunt voor dit onderzoek 
gekozenn omdat op deze wijze toelating met als verblijfsdoel arbeid als werknemer en 
arbeidd als zelfstandige onder één noemer gebracht kan worden. De beoogde economische 
activiteitt is immers veelal gelijksoortig. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het grote 
schemergebiedd tussen de twee bovengenoemde rechtsfiguren. Ik heb dit duidelijk willen 
makenn in hoofdstuk 5. Ten aanzien van arbeid in de landbouw, horeca en de prostitutie, 
heeftt dit onderscheid in de rechtspraktijk tot veel problemen geleid. Het gaat hier met 
namee om werknemers die toelating tot Nederland willen bewerkstelligen door met een 
beroepp op verschillende verdragen (Europa-overeenkomsten met landen als Polen, 
Slowakijee en Estland, zie paragraaf 1.5) hun arbeid als werknemer maskeren als arbeid 
alss zelfstandige. Er bestaan dan ook tal van beleidsbrieven en jurisprudentie aangaande 
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schijnconstructies.. Met name in hoofdstuk 5 is aandacht geschonken aan ingewikkelde 
constructiess als koop, mede-eigenaarschap, (mede-)aannemerschap, stage of practicum, 
adviseurschapp of activiteiten als zelfstandige. 

Daarnaastt is een aantal toelatingscategorieën, anders dan als werknemer of 
zelfstandige,, te noemen die toch als economische migratie zou kunnen worden 
gekwalificeerd.. Er is wegens de slechte regeling van thuiszorg en kinderopvang (zie 
paragraaff  7.3.6.3) veel vraag naar bijvoorbeeld au pairs. De mogelijkheden om derde 
landerss als kinderverzorgers aan te stellen zijn in de praktijk heel beperkt. Deze vorm van 
verkaptee arbeid is dan ook niet te voorkomen en moeilijk door de overheid te controleren 
aangezienn deze zich grotendeels in de privésfeer afspeelt. 

Ookk de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van stagiaires en 
practicantenn stuit op veel achterdocht. Het is echter onvermijdelijk dat bij een restrictief 
toelatingsbeleidd ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen andere wegen 
wordenn bewandeld om aan de bestaande vraag naar arbeid te voldoen. Naast de aanvraag 
alss au pair, stagiaire en practicant moet men denken aan de aanvraag als ('economisch') 
vluchteling.. In deze studie zijn de categorieën au pair (B13), stage en practica (BI 1/5.4) 
opgenomenn wegens het de facto economische karakter van genoemde verblijfsdoelen 
terwijll  dit niet tot het hoofddoel behoort. Voor au pairs is dit formeel het culturele 
karakterr van het verblijf in Nederland en voor stagiaires en practicanten scholing en 
werkervaring. . 

Eenn andere reden voor de bespreking van zowel buitenlandse werknemers als 
zelfstandigenn in één studie is dat het onderscheid behoorlijk arbitrair is. Tal van functies 
kann men zowel als werknemer of als zelfstandige uitoefenen. Denk aan medici, juristen, 
maarr ook prostituees, sporters en kunstenaars. Men kan zich afvragen of een 
verschillendee aanpak in de toelating van buitenlandse werknemers versus zelfstandigen 
well  wenselijk, dan wel nodig is. De teneur van hoofdstuk 5 was dat het onderscheid 
tussenn arbeid als zelfstandige, dan wel als werknemer flinterdun is. Wellicht zijn de 
criteriaa wezenlijk Nederlands belang en prioriteitgenietend aanbod wel verschillende 
'vertalingen'' van hetzelfde gedachtengoed. Een systeem waarin arbeid onder beide kopjes 
inn één systeem gevangen zou kunnen worden, zou het moeilijke en gedrongen onderscheid 
inn één klap doen vervallen. Mogelijkerwijs wordt de Wav ooit geïntegreerd in de 
Vreemdelingenwet.. Thans is daar nog geen sprake van. 

d.d. Nationale speelruimte 
Inn het eerste hoofdstuk is een groot aantal verdragen aan bod gekomen, waarin 
toelatingsrechtenn is gevestigd ten behoeve van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 
Ikk ben met de bespreking van deze verdragen begonnen, omdat ik hiermee kon aangeven 
voorr welke vreemdelingen niet meer aan het wezenlijk Nederlands belang (voor 
zelfstandigen),, dan wel het prioriteitgenietend aanbod (werknemers), getoetst kan worden. 
Hett vormde als het ware de weergave van de randvoorwaarden voor het gebruik van 
genoemdee criteria in het nationaal recht zoals ik die in de overige hoofdstukken van deze 
studiee heb besproken. De verdragen zijn in een aantal categorieën op te delen, namelijk: 

(1)) Oude handelsverdragen met de VS, Duitsland, Polen en Oostenrijk; 
(2)) Omvangrijke gemeenschapspacten, zoals in het kader van de EG, de 

Beneluxx en de EER; 
(3)) Verdragen die in het kader van de EG zijn gesloten met landen als Polen, 

Hongarije,, maar ook Rusland en Andorra; 
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(4)) Specifieke verdragen, zoals de General Agreement on Trade in Services en 
dee Vienna Convention on Diplomatic Relations; 

(5)) Een mensenrechtenverdrag waarin een bepaling is opgenomen aangaande de 
toelatingg van buitenlandse werknemers, namelijk het Europees Sociaal 
Handvest. . 

InIn grote lijnen is dit de volgorde waarin genoemde verdragen sinds het einde van de 
vorigee eeuw zijn gesloten. Op onderdeel 1 na is dit tevens de volgorde van 'algemeen' 
naarr 'specifiek' oftewel de volgorde van verdragen met omvangrijke toelatingsrechten 
naarr die van specifieke of beperkte toelatingsrechten. 

Inn het kader van de Europese Unie is vergaande harmonisatie van de afzonderlijke 
lidstatenn op het gebied van derde landers te verwachten. Er is een akte die aansluit bij het 
systeemm van prioriteitgenietend aanbod conform de Wav. Aanknopingspunten in deze akte 
vormenn de begrippen 'een in de lidstaat gedaan arbeidsaanbod' en 'positief effect'. Het is 
tee verwachten dat de feitelijke beoordeling van genoemde vage begrippen een nationale 
aangelegenheidd zal blijven, ondanks dat het Hof van Justitie van de EG toch telkens het 
laatstee woord zal houden. Zelfs in geval van vergaande harmonisatie in EU-verband blijf t 
dee feitelijke stand van de regionale economie in het algemeen en de regionale 
arbeidsmarktt in het bijzonder toonaangevend. Internationalisering en globalisering ten 
spijt,, de vraag naar bijvoorbeeld IT-ers in Sicilië en Lapland is anders dan in steden als 
Frankfurt,, Londen en Rotterdam. 

e.e. Casuïstisch karakter van een rekbaar begrip 
Dee lagere regelgeving met betrekking tot de toelating van buitenlandse werknemers wordt 
gekenmerktt door een ingewikkelde en uitgebreide casuïstiek. Dit is het gevolg van een 
omvangrijkee hoeveelheid jurisprudentie, wetswijzigingen, TBV's, beleidsbrieven, 
circulairess en CBA-beleidsregels. Vaak lijk t het alsof beleid en jurisprudentie voortdurend 
achterr de politieke en (met name) economische ontwikkelingen aan lopen. Dit werd reeds 
gesignaleerdd in onderdeel b van dit hoofdstuk. 

Dee belangen die klaarblijkelijk een rol spelen bij toetsing van een aanvraag aan het 
algemeenn belang ex artikel 11, vijfde lid Vreemdelingenwet (het wezenlijk Nederlands 
belang)) bevestigt het vage norm-karakter van formuleringen als algemeen belang en 
wezenlijkk Nederlands belang. Genoemde beleidsnormen geven niet meer dan een passe-
partoutt waarbinnen alsnog een nadere belangenafweging dient plaats te vinden. Het is 
onmogelijkk gebleken om 'de' betekenis of inhoud van genoemde beleidsnormen in het 
algemeenn te achterhalen. Genoemde begrippen kennen immers een lange voorgeschiedenis 
enn vormen veel voorkomende gemeenplaatsen die men aantreft in tal van rechtsgebieden 
enn disciplines binnen en buiten het recht. In dit onderzoek is gekozen voor een uitleg van 
hethet algemeen belang in het kader van artikel 11, vijfde lid Vw 1964 en een uitleg van het 
wezenlijkk Nederlands belang ex artikel 13, onder b Vw 2000. 

Inn theorie bestaat het staatsrechtelijke 'gevaar' dat bij de uitleg van 
bovengenoemdee beleidsnormen de rechter zich te veel bemoeit met de nadere invulling, 
enn daardoor op de metaforische stoel van het bestuur plaatsneemt. In de praktijk blijken 
err nauwelijks problemen te ontstaan als wordt getoetst aan bovengenoemde 
beleidsnormen.. Belangrijk is dat de Minister van Justitie de meest aangewezen ministeries 
off  andere openbare lichamen of particuliere belangenbehartigingsorganisaties advies vraagt 
omm te kunnen achterhalen of met de desbetreffende vreemdeling een wezenlijk Nederlands 
belangg is gediend. Voorbeelden van organen die voor de Minister van Justitie als 
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adviesorgaann kunnen optreden zijn: 

(1)) Het Ministerie van Economische Zaken voor bedrijven in het algemeen; 
(2)) Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in geval van 

zelfstandigee sporters en geestelijke voorgangers; 
(3)) Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in geval van 

leraren; ; 
(4)) Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

inn geval van bijvoorbeeld vuilverwerkingsbedrijven; 
(5)) Het Ministerie van Landbouw en Visserij in geval van bijvoorbeeld 

visverwerkingsbedrijven; ; 
(6)) Het Bedrijfschap Horeca voor restaurants, het Produktschap voor Vee en 

Vlees,, etcetera. 

Indienn is voldaan aan de onderzoeksplicht ex artikel 3:2 Awb (en derhalve bij de meest 
aangewezenn instantie advies is ingewonnen) en aan de uiteindelijke beslissing geen 
zorgvuldigheidsgebrekenn kleven, is mijns inziens de rechter in voldoende mate in staat om 
dee vreemdeling voldoende rechtswaarborgen te kunnen verlenen. De rechter zal, indien 
nodig,, in staat zijn om de afwijzing van de aanvraag van een verblijfsvergunning 
ongedaann te maken aan de hand van marginale toetsing, zonder dat hij het werk van het 
bestuursorgaann helemaal over hoeft te doen. Het gebruik van de vage norm wezenlijk 
Nederlandss belang heeft mijns inziens nauwelijks tot noemenswaardige problemen geleid 
inn de Nederlandse rechtspraktijk, laat staan tot rechtsstatelijke fricties. 

Hett 'algemeen belang' (en daarmee ook het 'wezenlijk Nederlands belang') kan 
geenn vast omkaderde inhoud hebben. Zie bijvoorbeeld ook Groenendijk. Het is een 
normatievee resultante van economische en demografische en politieke ontwikkelingen op 
eenn bepaald moment in de tijd. De wijze waarop echter aan deze beleidsnormen inhoud 
wordtt gegeven, doet het meest denken aan een goed gemotiveerde afweging van belangen 
vann verschillende belanghebbenden, zoals de vreemdeling zelf, zijn achterblijvers 
(familieleden),, het land van herkomst, de Nederlandse samenleving als geheel, de 
Nederlandsee ondernemers, de overige Nederlandse en Europese werknemers, etcetera (zie 
hiervoorr het onderscheid gemaakt door de Raad voor de Arbeidsmarkt van de Sociaal-
Economischee Raad). Door het zichtbaar maken van de belangenstrijd van genoemde 
belanghebbendenn zou een veel objectiever beslissing genomen kunnen worden dan door er 
vann uit te gaan dat met het algemeen belang een ieder gediend zou zijn. Spijkerboer en 
Vann Walsum verduidelijkten dit onder meer in hun boek 'Grensoverschrijdingen. 
Opstellenn over vreemdelingen en recht'. 

ƒ.. Objectiveringen 
Inn het begin van deze evaluatie gaf ik reeds aan dat beleid en jurisprudentie met 
betrekkingg tot buitenlandse werknemers en zelfstandigen zeer casuïstisch en feitelijk van 
karakterr is. Slechts hier en daar zijn geobjectiveerde voorwaarden aangebracht zoals 
bijvoorbeeldd kwantitatieve grenswaarden. Een aantal in deze studie besproken voorbeelden 
zijn1: : 

Ziee respectievelijk paragraaf 8.3; 7.2.4; 8.2.1; 6.5, onder c; 7.3.3; 7.2.1, onder a; 6.5, onder d en 
8.2.2,, onder b. 
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(1)) Het aantal Chinees-Indische restaurants dat zich in een gemeente mag 
vestigenn is gefixeerd op 1 op de 12.500 inwoners (Vc. 1994 B12/4.1.1). In 
toeristischee gebieden is deze norm iets minder streng; 

(2)) Het aantal koks dat in een restaurant een tewerkstellingsvergunning krijgt, 
iss gesteld op 1 per f 250.000,- jaaromzet per jaar (zie beleidsregels CBA); 

(3)) Voorwaarden met betrekking tot het beschikken over voldoende middelen 
vann bestaan (gesteld op het bestaansminimum in de zin van de Abw); 

(4)) Het salaris met betrekking tot een vacature, als richtlijn voor de vraag of 
prioriteitgenietendd aanbod beschikbaar is (art. 9 onder b Wav); 

(5)) Een directeur-(groot)aandeelhouder wordt als werknemer beschouwd indien 
hijj  een belang van 25% of meer in zijn bedrijf heeft; 

(6)) Op basis van het Convenant Arbeidsvoorziening Zorgsector mag in de 
zorgsectorr niet meer dan een bepaald percentage van het personeelsbestand 
aann verpleegkundigen en verzorgenden op grond van een 
tewerkstellingsvergunningg werkzaam in dienst hebben (art. 12); 

(7)) Leeftijdsgrenzen voor de toelating van buitenlandse werknemers (18-45 jaar 
inn artikel 9 van het Delegatie en Uitvoeringsbesluit Wav) en zelfstandigen 
(jongerr dan 60 jaar volgens Vc. 1994). 

Mijnss inziens adstrueren deze voorbeelden het economisch en financieel belang als 
zwaarwegendee factor bij de toelating van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 
Kwantificeringg leidt hierbij eveneens tot een cijfermatige objectivering van de criteria van 
hett wezenlijk Nederlands belang, hetgeen als een gewenste precisering van taalkundige 
(vage)) criteria kan worden beschouwd. 

Denkbaarr is dat regering en parlement zich daarnaast aktiever gaan bezighouden 
mett de invulling van het begrip wezenlijk Nederlands belang. Tot op heden is dit slechts 
gebeurdd met betrekking tot werkzaamheden in de prostitutie of andere werkzaamheden 
waarbijj  uitbuiting een rol kan spelen. Zie hiervoor paragraaf 7.4.3. Daarnaast is het 
mogelijkk dat de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enerzijds en het 
Ministeriee van Economische Zaken anderzijds ambtsberichten uitvaardigen waarin staat 
waarr op dat moment de meeste behoefte aan is. Genoemde ministeries zouden 
duidelijkheidd kunnen verschaffen over de door het parlement gewenste buitenlandse 
arbeidspotentieell  in de vorm van ambtsberichten. Een soortgelijk systeem bestaat bij het 
Ministeriee van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de vraag welke landen als veilige 
landenn kunnen worden beschouwd in het vluchtelingenrecht. 

g.g. Wat is nu het wezenlijk Nederlands belang? 
Doorr wetgeving en beleid is een systeem geschapen waarbij restrictief toelatingsbeleid het 
uitgangspuntt is en slechts toelating wordt gegund aan vreemdelingen op grond van (1) 
redenenn van humanitaire aard, (2) internationale verplichtingen of (3) het dienen van een 
wezenlijkk Nederlands belang. Tot voor kort was dit wezenlijk Nederlands belang, zoals 
reedss eerder vermeld, een beleidsmatige 'vertaling' van het wettelijk criterium algemeen 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw. In de nieuwe Vreemdelingenwet is het wezenlijk 
Nederlandss belang in de wet zelf opgenomen. In artikel 13 Vw 2000 komt te staan: 'Een 
aanvraagg tot het verlenen van een verblijfsvergunning wordt slechts ingewilligd indien 
[...]]  b. met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is 
gediendd [...]. 

Dee in wetgeving, beleid en parlementaire totstandkoming (wetsgeschiedenis) 
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gegenereerdee belangen en overwegingen die zijn afgeleid van het wezenlijk Nederlands 
belang,, kunnen daarbij in drie schema's worden samengevat. Het eerste (I) verschaft een 
overzichtt van de belangen en de overwegingen ter rechtvaardiging van het bestaande 
restrictieff  toelatingsbeleid in beleid, wetgeving en parlementaire behandeling. Het tweede 
(II )) inventariseert de personen en andere entiteiten die belang kunnen hebben bij de 
toelatingg van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Het derde (III ) laat de belangen 
enn overwegingen zien ter rechtvaardiging van een uitzondering op dit restrictieve 
toelatingsbeleidd op grond van een wezenlijk Nederlands belang. De eindbeslissing zou 
plaatss moeten vinden op grond van een afweging van al deze belangen en overwegingen. 

Dee samenhang tussen deze drie schema's is als volgt weer te geven. Het algemeen 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw (dan wel het wezenlijk Nederlands belang ex artikel 
13,, onder b Vw 2000) vormt de juridische basis voor de mogelijkheid om vreemdelingen 
tee weren op grond van een nationaal belang. Uit hoofdstuk 4 bleek dat 'het' algemeen 
belangg niet kan bestaan (woorden van Groenendijk) en dat het algemeen belang, of 
variatiess hierop, onvermijdelijk een resultante is van deelbelangen van de staat, de 
vreemdeling,, etcetera (zie ook Spijkerboer en Van Walsum). De 'belanghebbenden' staan 
inn schema I. Door studie van de Vreemdelingencirculaires van 1966, 1982 en 1994 is 
geblekenn dat op grond van bevolkings- en werkgelegenheidsargumenten een restrictief 
toelatingsbeleidd wordt gevoerd. Nederland zou immers de iure geen immigratieland zijn. 
Dee argumenten die zowel in parlementaire totstandkoming van migratie-gerelateerde 
wettenn naar voren zijn gebracht of die in beleid en jurisprudentie zijn geformuleerd, zijn 
opgenomenn in schema II. Slechts indien een internationaalrechtelijke verplichting bestaat 
omm een vreemdeling toe te laten, humanitaire redenen daartoe nopen of een wezenlijk 
Nederlandss belang is gemoeid met de toelating van de desbetreffende vreemdeling, kan op 
ditt restrictieve toelatingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. De uiteenlopende 
belangenn die kunnen zijn gemoeid om de uitzonderingspositie van het wezenlijk 
Nederlandss belang van toepassing te zijn, staan in schema III . 

I.. Overwegingen en belangen in beleid en wetgeving ter rechtvaardiging van een 
restrictieff  toelatingsbeleid 

Arbeidsmarktsituatie:: bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt en het voeren van 
eenn actief arbeidsmarktbeleid in ruime zin, verbetering van de allocatie op de arbeids-
markt,, weren van werkzaamheden die geen wezenlijk Nederlands belang dienen 

(Over-)bevolkingssituatiee in Nederland 

Socialee zekerheidsproblemen en toets op voldoende arbeidsinkomen voor nieuw tot 
Nederlandd toe te laten personen 

Problemenn op het gebied van de huisvesting 

Hett voorkomen van structurele moeilijkheden in verschillende bedrijfstakken en het 
belangg van de produktie en continuïteit van een onderneming, geen concurrentie-
verstoring,, een gezonde marktconcurrentie en voorkomen van conjuncturele problemen 
inn het algemeen 

Integratieproblemen:: het voorkomen van gezinsscheiding, aanpassingsproblemen en 
concentratievormingg (ghettovorming) 
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Voorkomenn van onderbetaling, uitbuiting en mensenhandel 

Milieuproblemenn en problemen met de beschikbare recreatieruimte 

Geenn verstoring van de arbeidsmarkt van het gastland 

II .. Personen en entiteiten die belang hebben bij de toelating van buitenlandse werknemers 
enn zelfstandigen 

Belangenn van de Nederlandse samenleving in het algemeen 

Belangenn van Nederlandse werknemers 

Belangenn van buitenlandse werknemers 

Belangenn van wervingslanden (thuislanden van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigen) ) 

Belangenn van anderen (Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, etcetera) 

III .. Overwegingen en belangen ter rechtvaardiging van een uitzondering op het 
restrictievee toelatingsbeleid op grond van een wezenlijk Nederlands belang 

Wezenlijkk Nederlands economisch belang ('economische noodzaak'), belangen van 
economischee en structurele aard, innovatieve waarde (know-how, off-spin), positieve 
toevoegingg aan de Nederlandse economie en een gezonde marktconcurrentie 

Wezenlijkk Nederlands volksgezondheidsbelang/maatschappelijk welzijnsbelang 

Belangrijkee bijdrage aan de wetenschap 

Belangg op sociaal-economisch terrein 

Uitzonderlijkk Nederlands cultureel belang 

Wezenlijkk Nederlands sportbelang 

Belangenn van andere landen/de EU en EER 

Economischee ontwikkelingen volgen elkaar in zo'n snel tempo op, dat een opsomming 
vann afzonderlijke categorieën van buitenlandse werknemers (bijvoorbeeld 
metaalbewerkers,, aspergeplukkers en verplegers) en zelfstandigen (bijvoorbeeld 
horecabedrijven,, IT-bedrijfjes en firma's in ongeregelde goederen) in de wet niet haalbaar 
zall  zijn. De drie tabellen die ik in het begin van dit hoofdstuk heb getoond, zouden echter 
inn de wet of circulaire niet misstaan. Het maakt zichtbaar welke belangen en 
overwegingenn zijn gebezigd tijdens de totstandkoming van de vreemdelingenwet en tal van 
anderee wetten, zoals de Wav en oude voorgangers van deze wet. Het herinnert de 
bestuursorganenn en de rechter eraan in concrete beslissingen te bedenken wiens belangen 
hethet betreft en op welke terreinen deze belangen zich bevinden (zoals cultuur, sport, 
volksgezondheidd en economie). 
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Dee deelbelangen zoals vermeld in het laatste schema dienen daarbij zodanig te 
wordenn geïnterpreteerd dat de verschillende belangen elkaar kunnen aanvullen of 
versterken.. Zo kan het voorkomen dat een zelfstandig kunstenaar weliswaar niet over 
kunstzinnigg hoogstaande kwaliteiten beschikt maar desalniettemin wel een goedlopend 
bedrijff  heeft. Oftewel: De aanvraag door een kunstenaar behoeft niet slechts automatisch 
tee worden gekoppeld aan het wezenlijk Nederlands cultureel belang, maar dient ook 'sec' 
aann het wezenlijk Nederlands cultureel belang te worden getoetst. 

h.h. De symboolfunctie van het restrictief beleid 
Ikk heb in hoofdstuk 4 aannemelijk willen maken dat het restrictieve toelatingsbeleid in 
Nederlandd in de praktijk lang niet zo restrictief is als het wordt voorgesteld. Het fungeert 
wellichtt in zekere zin als symboolwetgeving en is dus niet zozeer een middel om 
vreemdelingenn daadwerkelijk tegen te houden maar meer een manier om de publieke 
opiniee in de veronderstelling te houden dat het toelatingsbeleid restrictief is. Zie hiervoor 
paragraaff  4.3.2. 

Hett Nederlandse toelatingsbeleid lijk t telkens te reageren op politieke 
ontwikkelingen,, ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale economie en tal van 
gebeurtenissenn in de wereldpolitiek. Opnieuw kan ik verwijzen naar de onophoudelijke 
stroomm van wetswijzingen TBV's, beleidswijzigingen en de gecompliceerde jurisprudentie 
diee onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen tot stand kwamen. Olivier stelt dan 
ookk dat TBV's dreigen te worden tot wat de vreemdelingencirculaires vóór 1982 waren, 
namelijkk een grote hoeveelheid onsamenhangende beleidsstukken. 

i.i. Pleidooi voor een categoriale aanpak 
Inn dit onderzoek heb ik een onderscheid gemaakt tussen een bespreking van (1) het recht 
aangaandee buitenlandse werknemers en zelfstandigen in het algemeen en (2) het recht 
gedifferentieerdd per beroepsgroep dan wel bedrij f sbranche. Voorbeelden van 
beroepsgroepenn zijn medici, musici, godsdienstleraren en topsporters en voorbeelden van 
bedrijj  fsbranches zijn de horeca, de land- en tuinbouw en de metaalsector. Er is gekozen 
voorr een onderscheid tussen algemeen en gedifferentieerd per beroepsgroep c.q. 
bedrijj  f sbranche omdat de vraag wat onder prioriteitgenietend aanbod dient te worden 
verstaan,, niet kan worden losgezien van de bedrij f sbranche waar de economische activiteit 
plaatsvindt.. Ik bedoel hiermee dat de wervingsinspanningen van de werkgever om een 
ICT-specialistt aan te trekken anders zijn dan die voor een aspergeplukker. Dit uit zich 
ookk in per bedrijfssector gedifferentieerde beleidsregels en jurispudentie. 

Hett bestaansrecht van een beroepsgedifferentieerde aanpak wordt mijns inziens 
bevestigdd door het veelvuldig gebruik van termen als 'landelijk gebruik', 'usance' in 
beleidsnota'ss en parlementaire stukken. Zo staat bijvoorbeeld in de memorie van 
toelichting,, met betrekking tot de inspanningsverplichtingen van de werkgever: 'leidraad 
hierbijj  zal zijn datgene wat er in de sector gebruikelijk is'. Bij de vraag of sprake is van 
eenn schijnconstructie, ter verbloeming van loondienstactiviteiten, wordt in de nota van 
toelichtingg gerefereerd aan het 'landelijk gebruik'. Een soortgelijke formulering wordt 
gebruiktt in de memorie van toelichting aangaande 'redelijk termijn' van artikel 9 onder c 
Wav:: 'Wat in het kader van een bepaalde categorie werkzaamheden als een onredelijk 
langee periode zal gelden, kan bij een andere categorie als kort worden ervaren'. Ook hier 
blijktt dat een categoriale aanpak wenselijk is. De strofe '[wat in de] desbetreffende 
bedrijfstakk gebruikelijk is' ex art. 9, onder b Wav, zou niet misstaan in de definitie van 
prioriteitgenietendd aanbod in art. 1 onder g Wav. 
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Ookk in tal van rechterlijke uitspraken wordt gezinspeeld op het 'landelijk gebruik' 
alss referentiepunt voor de vraag of bepaalde werkzaamheden als arbeid als zelfstandige 
kann worden beschouwd. In de praktijk betreft het dan met name werkzaamheden in de 
land-- en tuinbouw. In de jurisprudentie aangaande de vraag welke inspanningen van een 
werkgeverr kunnen worden verwacht om prioriteitgenietend aanbod te werven, speelt dit 
'landelijkk gebruik' eveneens een rol. 

Daarnaastt is een categoriale aanpak mijns inziens zelfs noodzakelijk om de 
doelstellingenn van de Wet arbeid vreemdelingen geen geweld aan te doen. De werving 
vann een aspergeplukker is volstrekt anders dan de werving van een verkeersvlieger. Dit 
geldtt zowel met betrekking tot de werving, de scholing, functie-eisen, termijnen, etcetera. 
Daarnaastt gelden voor de verschillende categorieën van beroepen en branches ook 
aanvullendee wettelijke vereisten die wel degelijk van invloed zijn op de werving en 
tewerkstellingg van derde landers. Men denkt bijvoorbeeld aan het belang van directeuren-
(groot)aandeelhouderss in hun onderneming en de machtiging tot voorlopig verblijf voor 
Turksee imams. 

j .. Pleidooi voor een 'duratieve' aanpak 
Hett beleid met betrekking tot buitenlandse zelfstandigen en werknemers is als veel andere 
beleidsgebiedenn tijdgebonden. De studie van het thans geldende recht is voor goed begrip 
vann deze materie ontoereikend om economische tendensen aan het licht te brengen. 
Daaromm heb ik in deze studie telkens de maatschappelijk context en een tijdvak van meer 
dann tien jaar onder de loep genomen. Het toelatingsbeleid betreffende buitenlandse 
werknemerss en zelfstandigen is voor een groot deel afhankelijk van gedetailleerd beleid en 
verandertt voortdurend en veelal 'cyclisch' onder invloed van de economie in het algemeen 
enn de arbeidsmarkt in het bijzonder. Oud beleid en oude jurisprudentie komt weer tot 
levenn in geval van toenemende vraag naar arbeidspotentieel. Het wiel wordt telkens 
opnieuww uitgevonden in het ritme van het economisch tij . Bij juristen lijk t daarom af en 
toee de tendens te bestaan om zich vast te bijten in het positief geldende recht en in geval 
vann een wetswijziging het 'oude' recht direct naar de afdeling rechtsgeschiedenis te 
verwijzen. . 

Onderr het regime van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (1979) is 
rechtspraakk tot stand gekomen die nog steeds van belang is voor de toepassing van de 
nieuwee Wet arbeid vreemdelingen (1995). Dit hangt onder meer samen met het feit dat de 
nieuwee wet slechts een strengere toepassing van de oude doelstellingen wilde 
bewerkstelligenn zonder het bestaande systeem van voorrang van het prioriteitgenietend 
aanbodd te veranderen. Een ander kenmerk van de jurisprudentie die onder vigeur van de 
Wett arbeid buitenlandse werknemers is gevormd, is dat het in sterke mate feitelijk en 
casuïstischh van karakter is en daardoor voor toekomstige gevallen van betekenis blijft , 
zekerr nu onder de Wet arbeid vreemdelingen nog relatief weinig rechtspraak is gevormd. 
Ziee voor relevante oude Wabw-rechtspraak met name hoofdstuk 6 betreffende de 
inspanningsverplichtingenn van de werkgever, de werving via dagbladen en de beletselen 
bijj  werving. 

Ikk wil met een pleidooi voor een 'duratieve' aanpak aangeven dat de studie van het 
rechtt als een tijdsopname weinig zin heeft. Men hoeft maar te denken aan de 
'losbladigheid'' van de Vreemdelingencirculaire en de regelmatige stroom van Tussentijdse 
Berichtenn Vreemdelingencirculaires (TBV's). 
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k.k. Pleidooi voor een integrale aanpak 
Hett vreemdelingenrecht is als meer beleidsgebieden een rechtsgebied dat in sterke mate 
wordtt gedomineerd door maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. 
Voortdurendd lijk t het recht ten aanzien van economische migranten achter genoemde 
ontwikkelingenn 'aan te lopen'. Deze constatering leidt mij tot de stelling dat het 
vreemdelingenrechtt ten aanzien van de toelating van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigenn een multidisciplinaire aanpak vergt. Uit deze studie is gebleken dat vanuit 
uiteenlopendee vakgebieden vraagtekens worden opgeworpen met betrekking tot het 
geldendee restrictieve toelatingsbeleid. Ik kan hier noemen: statistiek, demografie, 
migratie-- en rechtssociologie, politicologie, economie (met name arbeidsmarktdisciplines), 
bestuurswetenschappenn en (rechts)geschiedenis. Daarnaast wordt het vreemdelingenrecht 
ookk aangegrepen als instrument om gecompliceerde maatschappelijke problemen te lij f te 
gaan.. Men hoeft maar te denken aan de 'ontgroening en vergrijzing' van de samenleving, 
bevolkingsvraagstukkenn en economische malaise op het punt van de arbeidsmarkt. 
Samenwerkingg tussen verschillende disciplines is voor een nuttige discussie dan ook 
onontbeerlijk.. Hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van de vraag naar de effecten 
vann restrictief beleid en andere toelatingsregimes zoals bijvoorbeeld quoteringsregelingen. 
Opp het grensvlak van verschillende disciplines zijn nog steeds de interessantste inzichten 
tee verwachten. 

Ookk binnen de grenslijnen van het recht wordt het vreemdelingenrecht in sterke 
matee beïnvloed door het internationale recht waaronder het voor lidstaten ingrijpende EG-
recht.. Het vreemdelingenrecht heeft zich in de loop van de jaren steeds meer uit de 
schaduww van het algemeen bestuursrecht ontwikkeld en is uitgegroeid tot een 
bestuursrechtelijkk georiënteerde proeftuin van grootstedelijke vraagstukken op het gebied 
vann bevolking en economie die bovendien de landsgrenzen ver overstijgt. Ook bij het 
schrijvenn van deze studie is maar vaak genoeg duidelijk geworden dat het jargon van 
juristen,, sociaal-wetenschappers en historici zoveel verschillen dat samenwerking mijns 
inzienss erg stroef verloopt. 
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SUMMARY Y 

Thee main question of this study is two-fold. First, which factors regulate the entry of 
foreignn workers, self-employed persons and international companies in the Netherlands? 
Second,, what is the significance of the national interest (also known as public interest) in 
articlee 11, sub 5 of the Aliens Act of 1965 and 2000? For both the policy maker and the 
judiciary,, the national interest forms the criterium for assessing the balance between the 
nation'ss best interests and those of the individual foreigner. In my search for an answer to 
thee second question, I explore the definition and scope of the national interest as applied 
byy legislators, administration, and the courts. The records of parliamentary debate on the 
Alienss Acts of 1849, 1965, and 2000 form the basis for this exploration. In addition, 
severall  laws concerning the entrance of foreign workers and national interest provided 
insight.. This leads to the following subsidiary questions. First, what are the main reasons 
forr the existence of a restrictive immigration policy and second, under which 
circumstancess will the national interest justify the entrance of foreigners despite restrictive 
immigrationn policy? 

Partt one of this study discusses economic migration in general. Part two examines 
profiless of foreign workers and the national criteria as determined by law, policy and case 
law.. Part three examines policy and case law regarding self-employed workers and 
internationall  companies. Part four concludes the study with a formulation of the different 
aspectss of national interest. 

Forr self-employed persons and international companies detailed criteria have been 
drawnn up by the administrative authorities. The Immigration and Naturalisation 
Departmentt (IND of the Ministry of Justice) is used to obtain expert advice from the 
Ministryy of Economic Affairs, and in some cases also from the Ministry of Agriculture. 
Thee abundancy of foreigners who wants to start a restaurant, public bar, bakery, islamic 
butcher'ss shop or a small firm in miscellaneous goods in the Netherlands has caused a 
constantt stream of advisory statements from the Ministry of Economic Affairs. Since 
19822 the Secretary of Economic Affairs pointed out that in these cases no national interest 
iss served and that individual advice on this matter is not required anymore. The content 
off  that national or general interest still remains unclear. In cases of self-employed artists 
andd sportsmen additional advice is required of the Ministry of Education and Science and 
thee Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. 

Everyy foreigner who wants to stay longer than three months must meet certain 
criteriaa to attain a temporary residence permit. In case the foreigner starts working in the 
Netherlandss a work permit (tewerkstellingsvergunning) is required as dictated by the Law 
onn Foreign Labour. The main goal is to give workers of member-states of the EC and 
EEAA a preferred status above nationals of third states. National corporations are obliged 
too recruite from this EC and EEA pool of labour. In some cases, national interest 
determiness the entrance of workers of third states. The national interest of article 11, sub 
55 of the Aliens Act can be used to justify the refusal of work permits not only to 
prostitutes,, but also to unskilled workers in agriculture. Foreign workers of third 
countriess need a residence permit and their employer needs a work permit. The 
connectionn between those two titles is difficult. The residence permit is issued only when 
thee work permit has been assigned to the employer. In case the employer already has a 
workk permit, the residence of the foreigner can be refused, for instance because the 
foreignerr is considered a persona non grata. 
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Sincee the Oil Crisis of 1973, the Dutch government considered the country as a 
non-immigrationn country. Restrictive immigration policy was introduced due to increasing 
migrationn from the former Dutch colony Surinam, labour and chain migration (family 
reunion)) from recruitment countries like Turkey, Morocco and the Mediterranean region, 
andd the downward economic trend and unemployment. In the nineties, the economic 
situationn in the Netherlands changed in a way that a shortage of labour emerged, not only 
inn high-skilled professions like air-traffic controllers, physicians, and teachers but also in 
low-skilledd professions in the shipping industry, agriculture, nursing and catering. A 
consideratee number of lawsuits concerning the refusal of work-permits has been a 
consequencee of a restrictive immigration policy on the one hand and the changing 
economicc situation on the other. Moreover, the administrative chambers of the courts 
havee treated the refusal of work permits as invalid because the old policy does not fit the 
neww economic situation. 

Inn defiance of severe administrative practises, various methods are applied to 
regulatee foreign workers. An example is the 'convenant', which is an agreement among 
onee or more Ministry department(s), employers-organisations, labour-unions and other 
institutionss to assign quotas to foreign workers. Such convenants have proved to be 
successfull  instruments in healthcare and agriculture. More than once the status of these 
convenantss has proved to be legally binding. 

Inn search for the meaning of the general interest of article 11, sub 5 of the Aliens 
Actt 1965 three aspects can be learned from the parliamentry history of the Aliens Act of 
1849,, 1965 and 2000 and the Law on Foreign Labour and former laws (of 1934, 1964 
andd 1979) regulating work permits, policy and case law. Table 1 shows the criteria for 
justifyingg the restrictive immigration policy. Table 2 examines the different parties 
concernedd with the entrance of foreign workers, and table 3 contains basic necessities for 
thee existence of the national interest in article 11, sub 5, needed for the balance of 
interestss by the administrative and judiciary institutions. 

Tablee 1. Criteria for justifying the restrictive immigration policy 

a.. Protection of the Dutch labour market 
b.. The Dutch population density 
c.. Social security problems 
d.. Social housing problems 
e.. Economical problems in general as distortion of competition 
f.. Concetration and segregation 
g.. Prevention of underpaid work of illegal foreign workers 
h.. Environmental pollution and the loss of nature reserves 
i.. Disruption of the labour market of the homeland of foreign workers 

Tablee 2. Different parties concerned with the entrance of foreign workers 

a.. The interests of Dutch society in general 
b.. The interests of Dutch workers 
c.. The interests of foreign workers 
d.. The interests of the homelands of the foreign workers and their families 
e.. The interests of others (Dutch and foreign companies, etc.) 
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Tablee 3. Basic necessities for the existence of the national interest 

a.. The Dutch economic interest: technological innovation, off-spin and the prevention 
off  distortion of competition 

b.. The interest of the public health 
c.. The interest of scientific research 
d.. Socio-economical interests 
e.. Cultural interests in general 
f.. The interests of national and international sport activities 
g.. The interests of other nations (within the EC and EEA) 

Thee 'national interest' of article 11, sub 5 of the Aliens Act is a vague standard which in 
theoryy can cause a clash of competences between the administration and the judiciary. 
However,, such problems have never presented themselves. Article 4:7 (which is the duty 
too hear both parties), and article 3:2 (the general duty of care) of the general 
administrativee law-act (Algemene wet bestuursrecht) are adequate instruments for judicial 
review. . 

Sociall  and legal scientists tend to suggest that the strict immigration policy is 
merelyy symbolical in character rather than effective in judicial practice because 
internationall  migration has increased since the eighties. First, highly developed countries 
likee the US, Japan and EC-countries like Great Britain and Germany supply a large 
numberr of highly skilled technicians and key-personnel, of whom most are stationed 
abroadd by multinational companies. Second, an increasing supply of international migrants 
aree asylum seekers and unskilled illegal foreigners working for instance in Dutch 
factories,, restaurants and green houses. The majority of these two categories originate 
fromm politically instable and non-industrialized countries. Suprisingly, neither of these 
groupss is submitted to strict migration policy. Maybe the principle of a strict and severe 
migrationn policy lacks political and governmental support but is meant to influence the 
publicc opinion. Main targets would be to prevent society from xenophobia and racism and 
suggestt that the Netherlands is still not an immigration country. 

Duee to international treaties the resident permits of some nationals cannot be 
refusedd on basis of article 11, sub 5 of the Aliens Act. The EC and EEA-treaty provides 
freedomm of movement for workers, the establishment of agencies, branches or subsidiaries 
andd the pursuit activities as an self-employed person. The Benelux countries of Belgium, 
thee Netherlands and Luxembourg were established on similar principles. The Association 
Agreementt between the EC and Turkey creates after one, two or three years' legal 
employmentt an automatic renewal of a work permit. The treaty and some decisions of the 
Associationn Councils still do not provide the freedom of movement for workers who want 
too stay in Europe for the first time. The European Agreements between the EC and 
countriess like Poland, Romania, Hungary, the Baltic states and Slovenia provide that self-
employedd persons and those who intend to establish international companies are admitted 
too member states. There is no right of free movement for individuals except for key-
personnell  as described in this agreement. There still remain some old treaties of 
friendshipp and commerce in force like the Netherlands-United States of America treaty 
(1956),, the Netherlands-Poland treaty (1924), the Netherlands-Switzerland treaty (1878), 
thee Netherlands-Austria treaty (1929) and the Netherlands-Germany treaty (1904). 
Accordingg to the American-Dutch treaty (1956), nationals and companies are permitted to 
establishh and maintain branches, agencies and offices. Other treaties like the General 
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Agreementt on Trade in Services establish a multilateral framework of principals and rules 
forr the free movement of key-personnel. The European Social Charter establishes in 
articlee 18 the right to engage in a gainful occupation in the territory of a contracting 
party.. Article 18 and its meaning was tested by the court in 1980 and the conclusion was 
thatt this provision does not imply the right of free movement of workers. 

Finally,, three more lessons can be learned from this study. First, the existence of 
differentt categories of workers in immigration policy based on occupational group or 
branchee of industry has created a system in which economic demand is far more decisive 
thann legal differences in provisions of law. In other words, a complicated system of 
immigrationn law and policy concerning the entrance of foreign workers, self-employed 
personss and companies finds its roots in economic trends and clear legal provisions on 
thiss point are non-existent. Second, the author suggests the integration of the numerous 
discipliness concerning migration policy, such as migration sociology, law, demography 
andd economics. Third, legal scientists are not accoustomed to pay much attention to legal 
historyy and are therefore not willing to recognize that migration law has always been the 
resultt of socio-economical and political events. The instruments of regulating migration 
flowss in the fifties and sixties of the twentieth century may be useful and constructive 
nowadayss because of the cyclical fluctuation of national and international economics. 
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INN DEZE STUDIE WORDT ONDERZOCHT WELKE ROL HET CRITERIUM 

'WEZENLIJKK NEDERLANDS BELANG' SPEELT BIJ DE TOELATING VAN 

BUITENLANDSEE WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN. 

GENOEMDD BELANG WAS VOOR KORT EEN BELEIDSVERTALING VAN DE 

WETTELIJKEE NORM ALGEMEEN BELANG EX ARTIKEL 1 1, VIJFDE LID 

VREEMDELINGENWETT 1965 EN ZAL LETTERLIJK IN ARTIKEL 13 VAN DE 

NIEUWEE VREEMDELINGENWET WORDEN OPGENOMEN. 

WELKEE RUIMTE BESTAAT ER NOG VOOR DE NATIONALE OVERHEID OM 

AANN DEZE NORM TE TOETSEN IN VERBAND MET TAL VAN INTERNATIO-

NALEE VERDRAGEN DIE BIJ VOORRANG DIENEN TE WORDEN TOEGEPAST? 

WELKEE BELANGEN HAD DE NEDERLANDSE WETGEVER VOOR OGEN MET 

DEE INTRODUCTIE VAN BOVENGENOEMD CRITERIUM EN HOE IS HET IN 

NATIONAALL TOELATINGSBELEID UITGEWERKT? 

OPP WELKE WIJZE TOETST DE NEDERLANDSE RECHTER DE AFWIJZING 

VANN EEN AANVRAAG VAN EEN VERBLIJFS- EN TEWERKSTELLINGSVER-

GUNNINGG TEN BEHOEVE VAN EEN BUITENLANDSE WERKNEMER OF 

ZELFSTANDIGEE AAN DIT WEZENLIJK NEDERLANDS BELANG? 

DEE AUTEUR TRACHT OP DEZE EN ANDERE VRAGEN ANTWOORD TE 

GEVENN AAN DE HAND VAN LITERATUUR-, WETGEVINGS-, BELEIDS- EN 

J U R I S P R U D E N T !!  E O N D E R Z O E K . 
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