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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. 
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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. 
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'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. . 
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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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