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2.. DE TOTSTANDKOMING VAN WETTEN INZAKE ECONOMISCHE MIGRATIE 

2.11 Inleiding 

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

2.22 De Vreemdelingenwet van 1849 

2.2.11 Maatschappelijke context 

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

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

2.2.22 Overwegingen en doelstellingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.11 Maatschappelijke context 

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

Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
629. . 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
637. . 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
634. 634. 
Handelingenn II, Zitting van den 18den Julij 1849, Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, p. 
655. . 

68 8 



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

2.3.22 Overwegingen en doelstellingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.44 De Wet arbeidsvergunning vreemdelingen 1964 

2.4.11 Maatschappelijke context 

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

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

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

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

2.4.22 Overwegingen en doelstellingen 

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

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

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

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

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

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

2.55 De Vreemdelingenwet 1965 

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

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

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

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

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

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

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

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

333 Zie: Voorlopig Verslag, 1963-1964, 7.163, nr. 5, p. 3-4. 
344 MvA, 1963-1964, 7.163, nr. 6, p. 7-8. 
355 Verslag van het mondeling overleg, tevens eindverslag, 1963-1964, 7.163, nr. 9, p. 13. 
366 Voorlopig Verslag, EK 1964-1965, 7.163, nr. 7, p. 2. 
377 MvA, EK 1964-1965, 7.163, nr. 7a, p. 2. 
388 Handelingen TK 23 juni 1964, p. 2213 en 2214. 
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derr Staten Generaal niet verder aan bod. Bovendien zou volgens de Kamer een 
vreemdelingg dienen te worden toegelaten indien hij een belangrijke bijdrage' zou leveren 
'aann b.v. wetenschap of economie'. 

2.66 Overzicht 

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

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

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

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

2.77 De Wet arbeid buitenlandse werknemers 1979 

2.7.11 Maatschappelijke context 

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

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

2.7.22 Overwegingen en doelstellingen 

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

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

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

2.7.33 De afweging van belangen 

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

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

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

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

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

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

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

2.7.44 Algemeen Nederlandse belangen en belangen van Nederlandse werknemers 

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

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

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

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

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

2.7.55 Belangen van buitenlandse werknemers 

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

Tijdenss de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, stelden de leden van de 
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KVP,, ARP en CHU de belangen van de werknemers als volgt voor: 'Hun belang is [...] 
datdat zij en hun gezinnen niet worden ontworteld uit hun land van herkomst en overgeplant 
inn een vreemde cultuur met alle gevolgen van dien. Dit belang wordt gediend met een zo 
restrictieff  mogelijk toelatingsbeleid. Het belang van de buitenlandse werknemers, eenmaal 
inn ons land toegelaten zijnde, vraagt om een zo goed mogelijke gelijkstelling in sociale en 
rechtspositiee en wat mobiliteit betreft met de Nederlandse werknemers. Een volledige 
gelijkstellingg is naar het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden niet te bereiken. 
Dee achterstand van de buitenlandse werknemers in opleiding en ervaring, kennis van de 
taall  en vertrouwdheid met onze cultuur is niet in korte tijd in te lopen.'63 Evenmin zou, 
volgenss hen, met een 'volledige mobiliteit' het belang van de buitenlandse werknemers 
wordenn gediend.64 

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

2.7.66 Belangen van de wervingslanden 

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

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

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

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

2.7.77 Belangen van anderen 

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

2.7.88 Overzicht 

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

788 MvA, TK 1975-1976, 13.682, nr. 6, p. 33. 
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2.88 De Wet arbeid vreemdelingen (Wet tewerkstelling vreemdelingen) 1995 

2.8.11 Maatschappelijke context 

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

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

Doorr een toenemend aantal tweeverdieners en alleenstaande kostwinners is een 
grotee behoefte ontstaan aan tal van dienstverleners zoals pizzakoeriers, huishoudsters, 
babysitters,, boodschappenjongens, dienstmeisjes, kledingverstellers en wasbezorgers die 
veelall  van niet-Nederlandse afkomst zijn.84 En ondanks dat de toelating van 
laaggeschooldee werknemers steeds meer toeneemt, wordt het aanbod steeds meer te vuur 
enn te zwaard bestreden.85 De stijgende vraag naar bijvoorbeeld au pairs hangt voor een 
groott deel daarmee samen.86 Niet voor niets steekt regelmatig in de pers het bericht de 
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kopp op dat de aanstelling van au pairs populairder wordt omdat de kinderopvang in 
Nederlandd niet goed is geregeld.87 Het au pair-schap is mede daardoor in de ban geraakt 
vann commerciële exploitatie via bemiddelingsbureaus. Duizenden au pairs werken voor 
kostt en inwoning en wat zakgeld soms meer dan 70 uur in het huishouden en in de zorg 
overr kinderen.88 Van oudsher betreft het hier met name Filipijnse au pairs, maar de 
laatstee jaren ook Zuid-Afrikaanse. Sterker nog, verreweg de meeste Zuid-Afrikaanse 
aanvragenn voor verblijf, betreft verblijf als au pair.89 Naar mag worden aangenomen zal 
ookk hier illegale tewerkstellingen en illegaal ondernemerschap blijven plaatsvinden. 

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

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

2.8.22 Overwegingen en doelstellingen 

Opp 1 september 1995 trad de Wet arbeid vreemdelingen in werking. Deze wet bevat in 
hoofdzaakk een vergunningsplicht ten aanzien van vreemdelingen van buiten de EER die in 
Nederlandd arbeid willen verrichten. Hiervoor is het systeem van prioriteitgenietend 
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aanbodd in het leven geroepen die ik in hoofdstuk drie zal bespreken. 
Inn de memorie van toelichting op de Wet arbeid vreemdelingen (aanvankelijk 

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

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

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

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

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

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

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

2.8.44 Het beschikken over voldoende arbeidsinkomen door de vreemdeling 

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

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

2.8.55 Werkzaamheden die geen wezenlijk Nederlands belang dienen 

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

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

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

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

2.8.66 Belangen van de arbeidsmarkt voor Nederlandse kunstenaars 

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

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

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

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

87 7 



2.8.77 Overzicht 

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

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

2.99 De toekomstige Vreemdelingenwet 2000 

2.9.11 Maatschappelijke context 

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

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

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

Entzinger,, H. (1998) 'Immigratie lost geen probleem op', Volkskrant 12 maart 1998; Mesters, B. 
(1996)) 'Meer migranten is optie in strijd tegen vergrijzing', Volkskrant 11 oktober 1996; 
Steveninck,, T. v. (1999) 'Vergrijzing noopt tot werving buitenlanders', AD 18 augustus 1999; 
'Verrassendee bevolkingstrends op komst', Trouw 26 augustus 1999; 'Gastarbeiders nodig door 
vergrijzing',, Telegraaf 6 juli 1999; Trommelen, J. (1997) 'Hoogleraar etnische studies wil nieuw 
migratiebeleid;; Nederland moet weer gastarbeiders opnemen', Volkskrant 5 april 1997; Veenman, 
J.. (1998) 'Nederland heeft geen behoefte aan economische migranten', Volkskrant 3 september 
1998;; Penninx, R. 'Oppikken, meedoen. Voordat de boel vastloopt', Volkskrant 3 september 1998; 
Nimwegen,, N. v. (2000) 'Migrant niet de redding voor Europa', Trouw 8 januari 2000. 
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maarr groter worden. Dit proces zou niet alleen kenmerkend zijn voor Nederland, maar 
voorr alle de landen van de Europese Unie. Volgens onderzoek van de Europese 
Commissie1199 impliceert dit proces van 'ontgroening en vergrijzing' in de Europese 
Unie:: 'Between now and the year 2025: - The numer of young people aged under 20 will 
falll  by 9.5 million, or 11%. This will have a direct impact on the organisation of services 
targetedd specifically at the young [...]; - The "adults of working age" group will also 
decline,, but to a lesser extent (6.4%). Nevertheless, this age group will lose 13 million 
people,, significantly altering human resource availability; - Retired adults will see their 
numberss increase to over 37 million, a rise of some 50%.' 

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

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

Hett probleem van vergrijzing en ontgroening wordt dan ook met andere 

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

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

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

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

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

2.9.22 Parlementaire totstandkoming 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn artikel 13 Vw 2000 komt te staan: 

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

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

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

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

2.100 Tot slot 

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

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

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

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