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6.. PRIORTTEITGENIETEND AANBOD IN HET ALGEMEEN 

6.11 Inleiding 

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

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

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

Err bestaat dus een spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van de werkgever om 
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eigenn personeel te kiezen en anderzijds het Nederlands algemeen belang bestaande uit 
bovengenoemdee deelbelangen. Ik wil hier echter niet suggereren dat dit spanningsveld 
telkenss tot problemen leidt. Het grootste deel van buitenlandse werknemers wordt onder 
juistee arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in dienst genomen na een correct uitge-
voerdee tewerkstellingsvergunningsprocedure. Slechts een klein deel van de aanvragen leidt 
tott jurisprudentie doordat een werkgever prioriteitgenietend aanbod tracht te omzeilen. 

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

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

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

6.22 De inspanningsverplichting van de werkgever 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pres.. Rb. 's-Hertogenbosch 2 juni 1995, GV39-2. 
Rb.. 's-Gravenhage 7 mei 1996, GV39-4. 
Ziee bijvoorbeeld: Vz. ARRvS 20 januari 1987, RV 1987/60, m.n.v. CA. Groenendijk, met 
verwijzingg naar ARRvS 26 augustus 1986, no. R02.83.1752. 
Ziee bijvoorbeeld: Vz. ARRvS 12 november 1991, RV 1991/71, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Ziee bijvoorbeeld: ARRvS 30 september 1992, RV 1992/76, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 augustus 2000, 77 2000/228. 
Inn genoemd artikel staat: Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor 
hett indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen, voor zover 
daarinn niet is voorzien bij wettelijk voorschrift. 
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vacaturee 'schriftelijk op een daarvoor bestemd formulier' aan te melden. En verder: 'In 
dee regel vindt daarna een bedrijfsbezoek plaats, waarna eerst dan de vacature op schrift 
wordtt gesteld en de arbeidsbemiddeling een aanvang neemt.' De rechter rechtvaardigde 
ditt met de volgende woorden: 'Dit geldt temeer nu verweerder [= Arbeidsvoorziening, 
ERK\ERK\ meerdere vormen van arbeidsbemiddeling hanteert en in overleg met een werkgever 
dee in dat specifieke geval meest aangewezen vorm(en) wordt/worden gekozen. '2l 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.33 Prioriteitgenietend aanbod daadwerkelijk inzetbaar? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.44 Prioriteitgenietend aanbod in concreto passend? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.55 Bemoeilijking van de werving van prioriteitgenietend aanbod 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Add III . Salariëring kan verder een indicatie geven voor de juistheid van predicaten als 
'academisch'' of 'geschoold', en visa versa. Zie voor het gebruik van het predicaat 

Rb.. Assen 4 januari 1995, GV34-2. 
Vz.. ABRvS 28 maart 1994, GV41-1. 
Rb.. 's-Gravenhage 5 december 1995, GVM1-4. 
Pres.. Rb. Alkmaar 2 september 1994, GV44a-l. 
Rb.. Haarlem, 6 december 1999, JVB 2000/18. 
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'academisch'' de hierboven reeds besproken zaak van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 
decemberr 1996.79 

InIn een andere zaak kwam het verband aan bod tussen de salariëring en de vraag of 
genoemdee werkzaamheden als geschoold of ongeschoold aangemerkt dient te worden. Het 
gingg hier om werkzaamheden als machine-operator. Naast de onmogelijkheid van scholing 
oordeeldee de rechter: 'Bovendien wijst de salariëring van verzoeker sub 1. (f 2.700 bruto 
perr maand) er evenmin op dat hij andere dan ongeschoolde arbeid verricht. ,8° 

InIn het kader van gedifferentieerde leeftijdsgrenzen in de oude Wabw is in de 
Circulairee Arbeid door Vreemdelingen in Nederland81 aangegeven wat onder geschoolde 
arbeidd dient te worden verstaan: 'Als geschoolden worden in beginsel slechts beschouwd 
diee personen die beschikken over diploma's die zijn afgegeven door een in het land van 
herkomstt of elders erkende onderwijsinstelling. [...] Uit de diploma's moet blijken, dat de 
opleidingg door de aanvrager met succes is afgerond en dat het niveau van de functie 
waaropp de opleiding gericht was, overeenkomt met de vereisten voor de functie waarvoor 
dee aanvraag om een tewerkstellingsvergunning is ingediend. Minimaal dient na het 
algemeenn vormend en/of lager beroepsonderwijs een voortgezette opleiding te zijn 
gevolgdd van twee jaar, wil de betrokken werknemer überhaupt als geschoold aangemerkt 
kunnenn worden'.82 

d.d. Leeftijdsgrenzen en leeftijdseisen in de vacature 
Inn de oude Wabw waren zowel minimum- en maximumleeftijden vastgelegd voor onge-
schooldee als voor geschoolde werknemers. Voor eerstgenoemden bedroeg de leeftijdsbe-
grenzingg 18 t/m 45 jaar en voor laatstgenoemden 18 t/m 35 jaar.83 Leeftijdseisen hebben 
echterr de eigenschap om tamelijk arbitrair te zijn. Dit blijkt ondermeer uit de jurispruden-
tie. . 

Inn een uitspraak van de bestuursrechter op 27 april 1990 werd een oordeel geveld 
overr de afwijzing van een tewerkstellingsvergunning met betrekking tot een Surinaamse 
werknemerr van 56 jaar die als leraar wis- en natuurkunde aan een scholengemeenschap 
wildee werken. Ondanks dat de werknemer aanzienlijk ouder was dan de 45 jaar die als 
bovengrensleeftijdd is vastgesteld, mocht het bestuur aan appellant de maximale leeftijds-
grenss niet zonder meer tegenwerpen. Ondanks dat 'onaanvaardbaar hoge sociale risico's 
voorr Nederland' (woorden van het bestuur) zouden bestaan indien de vreemdeling 
werklooss zou worden en aangewezen zou zijn op een uitkering ten laste van de openbare 
kas,, zou het bestuur geen acht hebben geslagen op de huidige tekortsituatie op de 
arbeidsmarkt.. Het bestuur had evenmin rekening gehouden met de brief van de werkgeef-
sterr van de vreemdeling dat 'de capaciteiten van appellant en in dat kader gesteld dat 
medee gezien de schaarste aan leerkrachten wis- en natuurkunde, dan ook niet valt te 
voorzienn dat appellant, indien hij daartoe genoodzaakt wordt, moeilijk aan een andere 
baann in het onderwijs kan komen'. Daarom oordeelde de Afdeling dat het besluit diende 
tee worden vernietigd, oftewel dat niet zonder meer mag worden vastgehouden aan 

799 Rb. 's-Gravenhage 13 december 1996, GV32-1. 
800 Rb. ' s-Gravenhage 30 j uni 1995, GV 34a-2. 
811 Circulaire SZW, Stcrt. 1990/129. 
822 Dit is bevestigd in Rb. Arnhem 15 augustus 1995, GV42-5. Zie ook: Rb. Amsterdam 5 december 

1996,, GV38-5. 
833 Art. 8, tweede lid, sub c Wabw juncto Besluit van 1 juni 1979, Stcrt. 1979/113. 
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genoemdee leeftijdsbeperkingen.84 Met andere woorden, leeftijdseisen kunnen als richtlijn 
wordenn gehandhaafd met uitzondering van de gevallen waarin dat gezien de arbeidsmarkt-
situatiee onwenselijk is. 

Thanss is in de Wav het onderscheid tussen ongeschoolde en geschoolde werkne-
merss komen te vervallen en is slechts één minimum- en maximumleeftijd geformuleerd. 
Artikell  9 aanhef en onder d Wav stelt dat een tewerkstellingsvergunning kan worden 
geweigerdd indien het een niet eerder toegelaten vreemdeling betreft, wiens leeftijd niet 
valtt binnen bij ministeriële regeling gestelde leeftijdsgrenzen. In de memorie van 
toelichtingg werd gesteld dat deze bepaling voorkomt dat vreemdelingen 'permanent tot 
Nederlandd worden toegelaten, van wie de voorzienbare arbeidsloopbaan relatief kort zal 
kunnenn duren'.85 In artikel 9 van het Delegatie en Uitvoeringsbesluit Wav86 staat dat 
eenn tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd ten aanzien van een niet eerder 
toegelatenn vreemdeling die jonger is dan 18 of ouder dan 45 jaar. 

Inn de Uitvoeringsregels Wav (onder 34) werd echter de 'kan worden geweigerd'-
clausulee met betrekking tot laatstgenoemde leeftijdsgrenzen al spoedig geïnterpreteerd als 
eenn 'dient steeds te worden geweigerd', hetgeen in de rechtspraak op weinig genade kon 
rekenen:: 'Voornoemde uitvoeringsregels zijn aan te merken als beleidsregels. Dit betekent 
niett alleen dat daaraan een redelijke belangenafweging ten grondslag moet liggen, maar 
ookk dat bij de toepassing van die regels een inherente afwijkingsbevoegdheid bestaat.'87 

Bepalingg 34 van de Uitvoeringsregels Wav zou dus niet in overeenstemming zijn met 'de 
bedoelingg van de wetgever'. De rechter vond het niet afdoende dat in bepaling 34 een 
uitzonderingg was gemaakt voor het geval dat 'aan het vereiste kwalificatieniveau door 
personenn jonger dan 46 niet kan worden voldaan.' In dat laatste geval zou een leeftijdsbe-
grenzingg van jonger dan 18 en ouder dan 64 jaar worden gehanteerd. 

Ookk in latere uitspraken is de 'dient steeds te worden geweigerd'-bepaling van 
artikell  34 Uitvoeringsregels Wav als ontoelaatbaar geoordeeld. Het dient daarom buiten 
toepassingg te blijven.88 Dit wil echter niet zeggen dat leeftijdsgrenzen ex artikel 9, 
aanheff  en onder d Wav juncto artikel 9 Delegatie en Uitvoeringsbesluit Wav ontoelaatbaar 
zoudenn zijn. In een zaak met betrekking tot een rechtsbuiten-beroepsvoetballer oordeelde 
dee rechter dat in geval van 'redelijke en objectieve gronden, onderscheid naar leeftijd 
aanvaardbaarr is' en dus niet in strijd is met internationale verdragen. Evenmin kon ten 
behoevee van derde landers met vrucht een beroep worden gedaan op de gunstiger criteria 
diee gelden voor EU-onderdanen.89 Kortom, leeftijdscriteria zijn toelaatbaar, maar dienen 
tee wijken indien dat op grond van een redelijke belangenafweging noodzakelijk is. In het 
bestuursrechtt wordt hier ook wel gesproken van de inherente afwijkingsbevoegdheid. 

Ookk door werkgevers wordt niet zelden bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergun-
ningg voor een buitenlandse werknemer leeftijdseisen gesteld aan eventueel door Arbeids-
voorzieningg aangeboden prioriteitgenietend aanbod. Deze leeftijdseisen kunnen echter de 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod bemoeilijken. In een zaak aangaande de functie 
vann curry-kok in de Indiase curry-keuken merkte de rechtbank van 's-Gravenhage op dat 

844 ARRvS 27 april 1990, RV 1990/74, m.n.v. CA. Groenendijk. 
855 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3. 
866 Ministeriële regeling van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995/168. 
877 Rb. 's-Gravenhage 11 april 1997, GV47-1. 
888 Rb. 's-Gravenhage 2 december 1997, GV47-3; Rb. 's-Gravenhage 8 september 1998, GV47-4. 
899 Rb. 's-Gravenhage 2 december 1997, GV47-3. Zie ook Rb. 's-Gravenhage 8 september, GV47-4. 
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'eiserr bij de melding van de vacature aan de Banenkrant een maximumleeftijd van 40 jaar 
heeftt genoemd'. En verder: 'Ook die eis, waarvan de noodzaak niet is gebleken, 
bemoeilijktt de werving.'90 De vordering van de werkgever werd afgewezen. Er kan dus 
wordenn geconcludeerd dat door werkgevers gestelde leeftijdseisen dienen te worden 
afgewezenn indien de werving van prioriteitgenietend aanbod daardoor gevaar loopt. De 
vraagg is echter in hoeverre een werkgever de leeftijdsbegrenzingen van artikel 9 Delega-
tie-- en Uitvoeringsbesluit Wav kan hanteren zonder de werving van prioriteitgenietend 
aanbodd in gevaar te brengen. Mijns inziens geldt ook hier dat 'redelijke en objectieve 
gronden'' dienen te bestaan om zo'n leeftijdseis te mogen vorderen, zelfs indien dit 
betekentt dat de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning dient te worden geweigerd. 

e.e. Ongebruikelijke combinatie van verschillende soorten werkzaamheden 
Hierbovenn gaf ik reeds aan dat een opgegeven functieomschrijving uit verschillende 
onderdelenn kan bestaan zoals eisen met betrekking tot kennis van een bepaalde taal, land, 
cultuur,, een bepaalde markt, etcetera. Sommige eisen zullen als niet-reëel kunnen worden 
gekwalificeerd.. Het is ook mogelijk dat een bepaalde vacature zulk verschillende 
werkzaamhedenn omvat dat wellicht gesproken kan worden van een 'ongebruikelijke 
combinatiee van functies'. In zo'n geval zal de werving van prioriteitgenietend aanbod dus 
wordenn belemmerd. De gedachtengang is dat de werving van prioriteitgenietend aanbod 
veell  gemakkelijker zou geschieden indien de desbetreffende functie in afzonderlijke 
functiess wordt gesplitst en voor beide deelfuncties afzonderlijk wordt geworven binnen het 
prioriteitgenietendd aanbod. 

Inn een uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
Statee van 18 november 1993 deed zich zo'n geval voor. De werkgever was de stichting 
S.J.M.W.. en had als doelstelling de 'internationale zending en hulpverlening in de gehele 
wereldd en speciaal in Nederland en met name aandacht voor armen, zwakken, drugsver-
slaafden,, wezen, psychopaten en vele andere mensen met persoonlijke noden of noden 
voorr anderen'. Het ging hier om de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten 
behoevee van een vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit. Het betrof hier een 
vacaturee als grafisch medewerker/offsetdrukker, die tevens 'gedurende 24 uur per dag, 7 
dagenn per week beschikbaar dient te zijn als geestelijk en sociaal werker'. De rechter 
oordeeldee in casu: 

Hoewell  Wij het voorstelbaar achten dat de S.J.M.W. werknemers in dienst wenst 
tee nemen die haar doelstellingen en overtuiging onderschrijven, achten Wij in het 
onderhavigee geval niet aangetoond dat sprake is van een zodanige samenhang van 
genoemdee werkzaamheden, dat deze slechts door één persoon zouden kunnen 
wordenn vervuld. Tevens is niet gebleken van omstandigheden, op grond waarvan 
vervullingg van deze functies door een persoon noodzakelijk zou zijn.91 

Dee rechter concludeerde dan ook dat 'splitsing van de werkzaamheden in afzonderlijke 
functiess [...] de werving door de werkgeefster van prioriteitgenietende kandidaten 
aanzienlijkk [zal] bevorderen'. 

Inn een andere zaak betrof het de splitsing van werkzaamheden die niet zozeer 

900 Rb. 's-Gravenhage 27 maart 1998, GV44a-10. 
911 Vz. ARRvS 18 november 1993, GV34-1. 
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volstrektt ongebruikelijk waren, maar die niet echt noodzakelijk waren. Het ging om de 
functiee van docent/onderzoeker/redacteur op het gebied van Islamitisch basisonderwijs. 
Dee aan te trekken vreemdeling zou onder andere lesmateriaal dienen te gaan ontwikkelen 
inn de Ahle Soennah-leer. Splitsing van het vervaardigen van adequaat lesmateriaal 
enerzijdss en het overdragen van godsdienstles volgens de Koran anderzijds, zou volgens 
dee werkgever van de vreemdeling op langere termijn 'leiden tot een vermindering van het 
niveauu van het onderwijs, waardoor te vrezen valt voor het voortbestaan van de school'. 
Dee rechtbank honoreerde het verweer van Arbeidsvoorziening dat 'het hier godsdienston-
derwijss op basisschoolniveau betreft, zodat ervan uitgegaan kan worden dat het op te 
stellenn materiaal een elementair niveau niet zal ontstijgen'. De rechtbank vond dat voor 
hethet maken van onderwijsmateriaal geen verblijf in Nederland noodzakelijk is. Daar de 
vreemdelingg reeds goed en intensief contact onderhield met de Nederlandse geloofsge-
meenschapp en regelmatig naar West-Europa kwam, versterkte dit oordeel. Het onderwijs 
zouu door een reeds in Nederland verblijvende Imam vervuld kunnen worden, zodat 
genoemdee functieomschrijving door de werkgever ten onrechte als niet-splitsbaar is 
gekwalificeerd.. Het beroep was dus ongegrond.92 

Eenn voorbeeld van een geval waarin Arbeidsvoorziening ten onrechte van oordeel 
wass dat splitsing van de vacature de werving van prioriteitgenietend aanbod binnen de 
EERR zou bevorderen, betreft de zaak aangaande de weigering van een tewerkstellingsver-
gunningg voor een inwonende kinderverzorgster. De werkgever stelde dat de werktijden 
vann de kinderverzorgster uiterst variabel zijn en dus dagelijks, zowel overdag als in de 
namiddagg en 's avonds beschikbaar moet kunnen zijn. De rechtbank oordeelde dat de 
gesteldee eis van inwonend-zijn niet onredelijk of irreëel is te achten. Het inwonend-zijn 
alsmedee de omstandigheid dat er dikwijls op onregelmatige tijden gewerkt zal moeten 
worden,, betekent niet dat de kinderverzorgster 7 dagen per week en 24 uur per dag 
voortdurendd beschikbaar behoeft te zijn. Het betekent slechts dat de kinderverzorgster op 
onregelmatigee tijden is op te roepen. Het voorstel om de vacature te splitsen in twee full-
timee verzorgsters (één voor 's nachts en één voor overdag) vond de rechter dan ook 'geen 
adequatee oplossing voor de behoefte van eiseres'.93 

InIn de laatste zaak die hier besproken wordt, ging het om een montagebedrijf met 
alss kernactiviteiten de installatie van produktielijnen, onderhoud van asfalt- en betoncen-
traless en de montage van afzuiginstallaties, etcetera. De werkgeefster had reeds haar keus 
latenn vallen op een uit Iran afkomstige asielzoeker. De vreemdeling zou bij uitstek 
geschiktt zijn wegens zijn 'grote vakbekwaamheid, zijn inzet, zijn bereidheid tot het 
verrichtenn van zeer diverse werkzaamheden, zijn flexibiliteit en zijn didactische vaardig-
heden'.. Arbeidsvoorziening stelde echter dat hier sprake was van een 'ongebruikelijke 
combinatiee van functie-eisen, waardoor bemiddeling van prioriteitgenietend aanbod 
uitermatee wordt bemoeilijkt'. De rechter van de vreemdelingenkamer te Haarlem stelde 
Arbeidsvoorzieningg in het gelijk: 

'Hett feit dat geen van de medewerkers van de buitendienst [...] aan de functieom-
schrijvingg voldoet, doet reeds vermoeden dat het gaat om een ongebruikelijke 
combinatiee van vaardigheden. Bovendien vervult de werkgeefster de vacatures in 
dee buitendienst gewoonlijk door middel van het doorschuiven van werknemers van 

Rb.. Haarlem 28 maart 2000, JVB 2000/275. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 augustus 2000, JV 2000/228. 
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dee binnendienst naar de buitendienst en door middel van doorgroei in het vak'.94 

Mett andere woorden: zodra een functie-omschrijving is te splitsen in meerdere functies, 
zoalss dat gebruikelijk is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dient deze splitsing ook te 
geschiedenn bij de werving van prioriteitgenietend aanbod. Het kan immers de bemiddeling 
vann prioriteitgenietend aanbod bemoeilijken. Dit lijk t inmiddels een bestendigd gebruik in 
dee jurisprudentie, al moet worden gezegd dat de vraag of een vacature splitsbaar is, in 
sterkee mate casuïstisch is. Het splitsen van een vacature zal slechts door de rechter 
wordenn geaccepteerd indien hij er van overtuigd is dat zo'n splitsing in het maatschappe-
lij kk verkeer gebruikelijk en wenselijk is. 

6.66 Werkgever versus arbeidsvoorziening: wie heeft het laatste woord? 

Tijdenss de sollicitatieprocedure moet blijken of het door Arbeidsvoorziening aangeboden 
prioriteitgenietendd aanbod voldoet aan de wensen van de desbetreffende werkgever. 
Arbeidvoorzieningg heeft daarover in beginsel maar een beperkte zeggenschap. Met 
betrekkingg tot een leraar in het basisonderwijs op een Islamitische school, motiveerde 
Arbeidsvoorzieningg haar afwijzende beschikking met de bewering dat het er 'in de zin van 
dee Wav, niet toe doet of de betrokken vreemdeling de beste of ideale kandidaat voor de 
functiee is'. En verder: 'Nu er op de opengestelde functie naast eiseres ook andere 
kandidatenn voor een sollicitatie zijn uitgenodigd, had eiseres ook de op één na beste 
kandidaatt kunnen aanstellen.' De rechter kon daar echter niet in meegaan en stelde: 

Tenn eerste kan, naar het oordeel van de rechtbank, aan de enkele uitnodiging voor 
eenn sollicitatiegesprek wellicht worden afgeleid dat de uitgenodigde kandidaat het 
potentieell  heeft om de functie waarvoor hij/zij gesolliciteerd heeft te kunnen 
vervullen,, maar kan niet worden geoordeeld - en daar gaat verweerder in het 
onderhavigee geval van uit - dat de reflectant die specifieke kwaliteiten en vaardig-
hedenn heeft dat juist hij/zij - anders dan eventueel andere reflectanten - daadwerke-
lij kk voor een aanstelling in aanmerking komt. 
Hett is de potentiële werkgever die, binnen de redelijke marges van het specifieke 
geval,, uiteindelijk beoordeelt of een sollicitant de juiste kandidaat is voor een 
openstaandee functie. [...] Zoals dhr. C. namens eiseres bij vorengenoemde 
commissiee heeft toegelicht gaat het eiseres in beginsel niet om de persoon van 
werkneemsterr maar om de combinatie van haar verschillende eigenschappen en 
vaardighedenn - waarbij de nadruk ligt op de onderwijskundige kwaliteiten - die 
haarr voor eiseres een aantrekkelijke kandidate maakt.95 

Boeless formuleert het probleem van hoe moet worden bepaald of een kandidaat geschikt 
is,, als volgt: 'Voor veel bedrijven, kantoren en instellingen heeft het zoeken naar nieuwe 
werknemerss het karakter van een talentenjacht. [...] Toch is - zoals ook uit de hierboven 
afgedruktee uitspraak blijkt - het Nederlands beleid, voorzover het de werving van 
werknemerss uit derde landen betreft, niet op het bevorderen van de talentenjacht gericht. 
Voorr de Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening bestaan geen talenten, slechts 

Rb.. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 november 1999, JV 2000/5. 
Rb.. 's-Gravenhage 12 maart 1999, JV 1999/148, m.n.v. P. Boeles. 
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diploma's.. [...] Ik denk dat in meer gevallen en voor meer beroepen rekening zou moeten 
wordenn gehouden met de wens van werkgevers om de allerbeste kandidaat te werven.' 

Mijnss inziens is het onvermijdelijk dat Arbeidsvoorziening zich vooral richt op 
diploma'ss en certificaten. Talenten zijn immers niet tot nauwelijks objectiveerbaar en 
biedenn bestuur en rechter te weinig aangrijpingspunten in de beantwoording van de vraag 
off  de werkgever geen irreële of bovennominale eisen stelt. 

Daarnaastt zal het moeilijk dan wel onmogelijk zijn om te controleren of de 
beweerdee talenten van een door de werkgever aangewezen kandidaat inderdaad aanwezig 
zullenn zijn als niet sprake is van enige standaardisering van het kennisniveau. De 
onmogelijkheidd om de geschiktheid van een kandidaat te toetsen - indien geen diploma's 
beschikbaarr zijn - wordt bijvoorbeeld bevestigd in het beleid aangaande topsporters.96 

Ziee hiervoor hoofdstuk 7.3.1. 
Sterkerr nog, zelfs als wél een diploma beschikbaar is, maar het desbetreffende 

scholingsinstituutt (nog) niet door de staat is erkend, kunnen problemen bestaan met 
betrekkingg tot de vaststelling van het niveau van de opleiding. Zie hiervoor de uitspraak 
vann de president van de rechtbank 's-Gravenhage inzake een - in het volgende hoofdstuk 
nogg te bespreken - kok: 'Immers het blijf t moeilijk om het objectieve niveau van 
koksbekwaamheidd - anders dan door middel van getuigschriften - te bepalen als er in het 
landd van herkomst geen erkende onderwijsinstelling bestaat, waar een opleiding wordt 
verzorgdd die met een diploma kan worden afgerond.'97 

6.77 Tot slot 

InIn paragraaf 6.2 is de vraag aan bod gekomen hoe ver een werkgever dient te gaan in zijn 
zoektochtt naar prioriteitgenietend aanbod voordat hij een vreemdeling uit een derde land 
magg inzetten ter vervulling van een vacature in zijn bedrijf. De werving van prioriteitge-
nietendd aanbod dient bijvoorbeeld te geschieden door vermelding in plaatselijke dagbla-
den,, regionale huis-aan-huis bladen of een medium als de kabelkrant. Het nalaten van 
wervingsinspanningenn kan de werkgever soms worden tegengeworpen, maar soms ook 
weerr niet. Als collega-werkgevers in dezelfde sector wel succes hebben bij de arbeidsbe-
middelingg van een arbeidsbureau, kan het nalaten van bemiddeling terecht aan de 
werkgeverr worden tegengeworpen. Indien het arbeidsbureau landelijke bemiddeling niet 
opportuunn acht, of aan allerlei projecten is deelgenomen om problemen met betrekking tot 
dee vervulling van de vacature op te lossen, is de weigering om de vacature te melden 
verschoonbaar.. Voor functies die in Nederland ongebruikelijk zijn, kan van de werkgever 
wordenn verwacht dat hij extra wervingsinspanningen verricht in landen waar zulke 
functiess heel gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de functie van kinderverzorgster in 
Groot-Brittannië. . 

Dee werkgever dient prioriteitgenietend aanbod te interesseren door een adequate 
reiskostenvergoedingg en een salaris aan te bieden dat aantrekkelijk is en dat het potentiële 
aanbodd op de arbeidsmarkt daadwerkelijk kan interesseren. Er dient hier te worden 
gekekenn naar het gebruik (usance) in de desbetreffende bedrijfstak. 

Inn de tweede plaats is de vraag aan bod gekomen of prioriteitgenietend aanbod in 
eenn concreet geval ook daadwerkelijk inzetbaar is. Het begrip passende arbeid speelt 

966 Uitvoeringsregels Wav onder 13. 
977 Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1995, GV38-2. 
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hierbijj  een belangrijke rol, evenals elementen als aard van het werk, scholing, beloning 
enn reistijd. Indien prioriteitgenietend aanbod op laatstgenoemde punten redelijkerwijs niet 
iss te mobiliseren, kan een beroep worden gedaan op het arbeidsaanbod door vreemdelin-
gen.. Daarnaast dient het prioriteitgenietend aanbod ook binnen een redelijk termijn te 
kunnenn worden ingeschakeld. Dit is uiteraard weer afhankelijk van de bedrijfstak. Van de 
werkgeverr kan worden verwacht dat hij prioriteitgenietend aanbod allereerst een (intern) 
bijscholings-- of specialisatie-traject laat doorlopen. Dit kan slechts van de werkgever 
wordenn gevergd indien dit binnen een redelijke tijd en tegen redelijke kosten is te 
realiseren. . 

Inn de derde plaats is onderzocht in welke gevallen een vreemdeling uit een derde 
landd méér dan een EER-onderdaan in aanmerking komt voor een openstaande vacature. 
Hett kan hier gaan om talenkennis en kennis van land en cultuur, maar ook het belijden 
vann een bepaald geloof of de geschiktheid om in een bepaalde buurt te werken. 

Tenslottee is onderzocht in hoeverre de werkgever de werving van prioriteitgenie-
tendd aanbod in gevaar kan brengen doordat in de vacature te strenge of niet reële functie-
voorschriftenn voorkomen. Het kan hier gaan om onmogelijk te vervullen vacatures (te 
lagee salarissen in verhouding tot de aangemelde functie-omschrijving) of een mengeling 
vann hoog- en laaggeschoolde activiteiten. Het kan een ongebruikelijke combinatie van 
verschillendee soorten werkzaamheden betreffen, zoals de functie van boekhouder en 
dragerr van zware postzakken. In dit geval dient de desbetreffende vacature te worden 
gesplitstt in meerdere vacatures waar wel prioriteitgenietend aanbod voor is te vinden. 
Niet-splitsbaarr is de functie die geen adequate oplossing biedt voor de behoefte van de 
werkgever,, voor zover de vacature niet onredelijk of irreëel is te achten. Een kinderver-
zorgsterr die zowel overdag als 's avonds is op te roepen, is in ieder geval niet onredelijk. 

Hett zoeken van een geschikte kandidaat levert enige problemen op. Doordat de 
werkgeverr op zoek is naar de meest geschikte kandidaat, zou de zoektocht het karakter 
vann een talentenjacht dienen te hebben volgens Boeles. Arbeidsvoorziening richt zich 
echterr op diploma's en certificaten. Talenten zijn immers nauwelijks objectiveerbaar. 
Zowell  rechter als bestuur dienen te beschikken over aangrijpingspunten om te kunnen 
controlerenn of de werkgever geen 'schaap met vijf poten' zoekt en daarmee de werving 
vann prioriteitgenietend aanbod verhindert. 
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