
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Wezenlijk Nederlands belang en economische migratie : nationaal
toelatingsbeleid ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Koopman, E.R.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Koopman, E. R. (2002). Wezenlijk Nederlands belang en economische migratie : nationaal
toelatingsbeleid ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. [, Universiteit
van Amsterdam]. Uitgave in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/wezenlijk-nederlands-belang-en-economische-migratie--nationaal-toelatingsbeleid-ten-aanzien-van-buitenlandse-werknemers-en-zelfstandigen(53b0cd05-71bf-440d-b90f-04c90b9daa15).html


4.. VAN ALGEMEEN BELANG TOT WEZENLIJK NEDERLANDS BELANG 

4.11 Inleiding 

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

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

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

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

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

4.22 Algemeen belang en de strijd van conflicterende belangen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.33 Wezenlijk Nederlands belang als beleidsvertaling van algemeen belang 

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

4.3.11 Geschiedenis 

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

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

Groenendijk,, C A. (1981) Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, (proefschrift) W.E.J. 
Tjeenkk Willink : Zwolle, p. 54. 
Kuijer,, A. & J.D.M. Steenbergen (1996) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 88. 
Geparafraseerdd in Voorlopig Verslag, TK 1975-1976, 13.682, nr. 5, p.1. 
Swart,, A.H. (1978) De toelating en uitzetting van vreemdelingen, (proefschrift) Kluwen Deventer, 
p.. 189. 
KBB 27 maart 1974, no. 70, GVnr. Dl-1. 
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alduss dient te worden verstaan, dat slechts bepalend is te achten of het verlenen 
vann de vergunning tot verblijf in strijd zou zijn met het algemeen belang en dat 
niett de eis gesteld mag worden van een positief - in casu wezenlijk - Nederlands 
belang; ; 

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

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

4.3.22 Restrictief toelatingsbeleid als uitgangspunt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.44 Het wezenlijk Nederlands belang als uitzonderingspositie 

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn de memorie van antwoord op de oude Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door 
vreemdelingenn werd al eens gesproken van de 'wezenlijke behoefte aan vreemde arbeidskrachten in 
dee hier bedoelde bedrijven'. MvA, TK 1933-1934, 163, nr. 2, p. 5. 
Rodee Circulaire van 9 oktober 1966, deel C - 25, onder IX B. 1, nr. AJZ 1334/E 633 A190, 33e 
wijzigingg Vc. 
Rodee Circulaire van 9 oktober 1966, deel C - 26b, onder IX B. 2b, nr. AJZ 1334/E 633 A190, 33e 
wijzigingg Vc. 
Vc.. 1982, 1; A 4/1.3.4. 

112 2 



hett kader van de toelating van buitenlandse werknemers. Er wordt gesteld: 'Met het oog 
opp de [...] bevolkings- en werkgelegenheidssituatie is met name de ongecontroleerde 
toestromingg van buitenlandse werknemers naar ons land ongewenst.'50 En verder: 'De 
huidigee economische omstandigheden en de situatie van de werkgelegenheid in het 
bijzonderr hebben er toe geleid dat thans praktisch geen werving van buitenlandse 
werknemerss plaatsvindt'.51 In de derde plaats wordt het wezenlijk Nederlands belang in 
Vc.. 1982 genoemd in verband met de toelating van 'vreemdelingen die een zelfstandig 
beroepp of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van het horecabedrijf'. Er worden 
daarbijj  dezelfde belangen genoemd als in de 'Rode Circulaire', maar nu in een andere 
volgordee en met toevoeging van 'het belang [...] op sociaal-economisch terrein'.52 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zakenzaken JZRSob-90-060-NCB; ARRvS 7 mei 1990, MR 1990/170. 
644 Zie verweer Justitie in: Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 18 februari 2000, TV 2000/69. 
655 Rb. Amsterdam 15 juli 1999, JVB 1999/16. 
666 ARRvS 12 oktober 1988, zaak R02.86.1919. 
677 Staatssecretaris van Justitie, 27 februari 1996, dossiernummer 9512-07-6137. 

114 4 



Nederlandss belang, net als bij 'economisch' in wezenlijk Nederlands economisch belang. 
Hett gebruik van het wezenlijk Nederlands belang in verband met de toelating van 

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

4.3.55 Een kleine bloemlezing van bevolkingspolitieke- en economische doeleinden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.66 Wezenlijk Nederlands belang in de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 

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

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

4.44 Een nadere invulling noodzakelijk? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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