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7.. SPECIFIEKE CATEGORIEË N BUITENLANDS E WERKNEMER S 

7.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik beleid en jurisprudentie met betrekking tot de toelating van 
buitenlandsee werknemers, voor zover het tot afzonderlijke beroeps- of branche-geori-
ënteerdee categorieën is gericht. Door deze inventarisatie wordt zichtbaar voor welke 
beroeps-- of branche-georiënteerde categorieën van buitenlandse werknemers een soepel, 
dann wel strenger beleid geldt. Eveneens kan door het bestaan van aanvullende eisen 
(bijvoorbeeldd de eis dat een imam dient te beschikken over een machtiging tot voorlopig 
verblijf)) de toelating van de desbetreffende buitenlandse werknemers worden bemoeilijkt. 
Zulkee aanvullende eisen worden eveneens in dit hoofdstuk besproken om de verschillen in 
restrictiviteitt tussen de onderscheidenlijke categorieën aan te geven. 

Inn voorgaande hoofdstukken gaf ik aan dat het systeem van beoordeling van het 
wezenlijkk Nederlands belang van de aanvraag van buitenlandse werknemers door de 
Ministerr van Justitie is vervangen voor een systeem van beoordeling van het prioriteit-
genietendd aanbod door de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Zie artikel 1, 
onderr g Wav. Vaak blijkt de formule 'wezenlijk Nederlands belang' nog steeds mee te 
spelenn ter rechtvaardiging van een beroeps- of branche-gerichte beleidslijn. Het selectie-
criteriumm prioriteitgenietend aanbod heeft dus het begrip wezenlijk Nederlands belang nog 
niett geheel vervangen, maar lijk t eerder een precisering ervan met betrekking tot buiten-
landsee werknemers. 

Alss uitgangspunt voor de bespreking van deze beroeps- of branche-georiënteerde 
categorieënn van buitenlandse werknemers heb ik gekozen voor een driedeling. Dit zijn (1) 
categorieënn die worden beheerst door convenanten; (2) categorieën die worden beheerst 
doorr speciaal Wav-beleid; (3) categorieën waarvoor bijzonder beleid en/of jurisprudentie 
geldt.. Dit onderscheid is echter niet waterdicht, maar is slechts gekozen om aan te geven 
waarr het zwaartepunt heeft gelegen in het differentiatieproces tot beroeps- of branche-
georiënteerdee categorie. 

InIn de eerste plaats heeft Arbeidsvoorziening voor bepaalde sectoren van de 
arbeidsmarktt speciale afspraken gemaakt. Voorbeelden van dit 'sectoraal' of 'categoriaal' 
arbeidsmarktbeleidd zijn vastgelegd in Convenanten, zoals in de zorgsector (bijvoorbeeld 
hethet 'Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsectoren' en het 'Convenant Arbeidsvoorziening 
Zorgsector'),, de metaalsector, de agrarische sector (onder andere de 'Bemiddelingsover-
eenkomstt ASA Asperges en Aardbeien') en in de horecabranche (bijvoorbeeld het 
'Convenantt CHINEKO' voor de tewerkstelling van Chinees keukenpersoneel).1 Dit 
arbeidsmarktbeleidd bleek in de praktijk niet altijd te kunnen rekenen op begrip en steun 
vann politici, andere ondernemers, werklozen, de Dienst Inspectie Arbeidsverhouding of de 
FNV,, blijkens de vele aangespannen kort gedingen.2 Deze privaatrechtelijke bemidde-
lingsovereenkomstenn zijn desalniettemin enkele malen door de rechter bekeken en 
gekwalificeerdd als een niet-onredelijke invulling van de publiekrechtelijke taak.3 Er geldt 

Ziee hiervoor de noot van T. Badoux onder Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 22 maart 1996, 
RVRV 1996/76; Forum-juridische zaken 96-246-ob-FORUM. 
Ziee noot CA. Groenendijk, onder uitspraak Pres. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77. 
Pres.. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77, m.n.v. CA. Groenendijk. 
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slechtss de beperking dat ruimte moet bestaan om onder bijzondere omstandigheden te 
kunnenn afwijken van genoemde beleidslijn.4 Het gaat hier om arbeid in de zorgsector, de 
metaalsector,, de agrarische sector en de horeca. Deze beroeps- of branche-georiënteerde 
categorieënn van buitenlandse werknemers worden echter niet vermeld in het Besluit 
Uitvoeringsregelss Wav. Zie hiervoor paragraaf 7.2. 

Inn de tweede plaats bestaan naast deze tijdelijke en sectoraal gebonden afspraken 
gedifferentieerdd beleid binnen het regime van de Wav met betrekking tot specifieke 
activiteitenn in loondienst. Dit is grotendeels uitgewerkt in het Besluit ter uitvoering van de 
Wav55 en de Uitvoeringsregels Wav.6 Ik geef een overzicht van genoemde categorieën 
vann activiteiten in loondienst waarvoor een speciale regeling geldt. Het gaat hier om 
sporters,, musici, artiesten en acteurs, directeuren-aandeelhouders, concernpersoneel, 
werknemerss ter bevordering van internationale handelscontacten, gastdocenten en 
wetenschappelijkk personeel aan universitaire instellingen. Daar het mij hier gaat om de 
soortsoort werkzaamheden in loondienst waarvoor een (gunstiger c.q. bijzondere) regeling 
geldtt (of heeft gegolden), behandel ik hier niet de houders van een voorwaardelijke 
vergunningg tot verblijf, studenten, asielzoekers, onvrijwillige werklozen en werknemers 
diee wegens buitengewone omstandigheden (bedrijfsovermacht) gedurende 5 weken zonder 
tewerkstellingsvergunningg kunnen worden aangesteld.7 Zie hiervoor paragraaf 7.3. 

Ikk bespreek in dit hoofdstuk echter wel de categorieën stagiaires, practicanten en 
auu pairs terwijl dit niet echt beroeps- of branche-georiënteerde categorieën van buitenland-
see werknemers zijn. Stagiaires en practicanten worden in de Uitvoeringsregels Wav 
vermeldd wegens het bestaan van specifieke regels. In de praktijk gaat het ook om 
vreemdelingenn die arbeid als werknemer verrichten. Het feit dat het onderdeel arbeid 
wordtt aangevuld met een onderdeel opleiding doet daar niets aan af. Formeel gezien kan 
vann au pair-schap eveneens worden gezegd dat het niet een beroeps- of branche-geori-
ënteerdee categorie van buitenlandse werknemers betreft, maar in de praktijk gaat het om 
vreemdelingenn die omvangrijke en economisch relevante werkzaamheden verrichten in het 
huishoudenn en in de kinderoppas. Zie hiervoor paragraaf 7.3.6. 

Inn de derde plaats komt een aantal beroeps- of branche-georiënteerde categorieën 
vann buitenlandse werknemers aan bod die niet voorkomen in de Uitvoeringsregels Wav, 
maarr waarvoor speciaal beleid en/of specifieke jurisprudentie bestaat. Het gaat hier om 
godsdienstlerarenn en geestelijke voorgangers, leraren in onderwijs in eigen taal en cultuur, 
seksuelee dienstverleners en werknemers op de internationale arbeidsmarkt (paragraaf 7.4). 

Tenslottee geef ik een overzicht van genoemde werkzaamheden en trek ik enige 
conclusies.. Zie hiervoor paragraaf 7.5. 

44 Rb. Roermond 15 januari 1996, GV 39-3. 
55 Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 1995/406. 
66 Stcrt. 1995/168. 
77 Art. 5 Delegatie- en uitvoeringsbesluit van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995/168 juncto Uitvoerings-

regelss Wet arbeid vreemdelingen behorende bij het Delegatie- en Uitvoeringsbesluit Wet arbeid 
vreemdelingen,, Directie Arbeidsmarkt SZW17 augustus 1995/nr. AMIAAB/95/5573-b, onder 19, 
222 en 23. 
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7.22 Categorieën buitenlandse werknemers waarvoor  sectoraal of categoriaal arbeids-
marktbeleidd geldt 

7.2.11 Personeel in de gezondheidszorg 

a.a. Verpleegkundigen en verzorgenden 
Inn de Uitvoeringsregels Wav is geen speciale regeling opgenomen voor werkzaamheden in 
dee gezondheidszorg. Ook in deze sector is het restrictieve toelatingsbeleid onverminderd 
vann kracht, ondanks dat de gezondheidssector reeds jaren wordt gekenmerkt door een 
tekortt aan werknemers. In juli 1990 spraken de Arbeidsvoorzieningsorganen en de sociale 
partnerss in het convenant Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsectoren af om de in Nederland 
aanwezigee werkzoekenden te bewegen te gaan werken in de verpleging en de verzorging. 
Dee toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Vries (en mede 
namenss de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) stelde: 

InIn het in juni 1990 afgesloten Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsector zijn met alle 
betrokkenn partijen afspraken gemaakt voor een integrale, gemeenschappelijke 
aanpakk van problemen op het terrein van onder andere de arbeidsvoorwaarden, 
werkdrukk en arbeidsmarkt. De maatregelen die hieruit voortvloeien dragen bij aan 
hett aantrekkelijker maken en het opwaarderen van het beroep van verpleegkundi-
gen.. [...] In dit overleg is afgesproken dat het verlenen van tewerkstellingsvergun-
ningenn voor het aantrekken van buitenlandse verpleegkundigen teruggedrongen 
moett worden. Slechts bij hoge uitzondering zou daarop een beroep moeten worden 
gedaan.8 8 

Aanvankelijkk steunde de rechter dit beleid, maar allengs betrok de rechter in zijn oordeel 
datdat de voorgenomen plannen om binnenlands potentieel in te schakelen, niet werkte. Of, 
inn de woorden van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: 

Dee stukken en het verhandelde ter zitting hebben Ons er onvoldoende van kunnen 
overtuigenn dat de door verweerder geschetste beleidsinspanningen ten behoeve van 
dee zorgsector voor de in het onderhavige geval aanwezige vacatures op korte 
termijnn enig soelaas kunnen bieden. 
Dee op dit punt bij Ons gerezen twijfel wordt in niet geringe mate versterkt door de 
omstandigheidd dat er thans nog onvoldoende duidelijkheid bestaat of de door 
verweerderr gestarte projecten wel vrucht zullen afwerpen, terwijl er [...] inmiddels 
tochh ruim tien maanden zijn verstreken. '9 

Dee vraag naar personeel nam in de loop van de jaren negentig in gezondheidssector nog 
toe.. Aan het einde van de jaren negentig werd dit tekort alleen maar groter. Aanvankelijk 
zochtenn veel ziekenhuizen naar verpleegkundigen in de Europese landen zoals Spanje, 
Frankrijkk en Denemarken. Wegens taalproblemen en een tekort aan verplegend personeel 
inn genoemde landen, wordt steeds meer buiten de EER personeel geworven. Vandaag de 
dagg wordt vooral Zuid-Afrikanen en Surinamers een tijdelijk contract aangeboden omdat 

88 TK 1990-1991, aanhangsel 738, vragen van de leden Netelenbos en Moor (PvdA). 
99 Vz. ARRvS 26 juni 1991, MR 1991/100. 
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zijj  de Nederlandse taal beheersen.10 

Dee rechter aanvaardde aanvankelijk het beroep door het bestuur op bovengenoemd 
convenantt ter inschakeling van binnenlandse werkzoekenden (en wees tewerkstellingsver-
gunningaanvragenn ten behoeve van vreemdelingen af ondanks dat in Nederland geen 
prioriteitgenietendd aanbod aanwezig was), maar maakte al snel geen bezwaar meer tegen 
dee verlening van tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van buitenlandse verpleeg-
kundigen.. Het aantal tewerkstellingsvergunningaanvragen nam bovendien toe door de 
opheffingg van de visumplicht voor Polen en de werving van Poolse verpleegkundigen 
doorr commerciële bureaus.11 Met betrekking tot de aanvankelijke weigering tot verlening 
vann een tewerkstellingsvergunning aan een verpleegkundige-B in de psychiatrie, oordeelde 
dee rechter: 

[...]]  dat het Psychiatrisch Centrum weliswaar dringend behoefte heeft aan leerling-
verpleegkundigen,, doch dat de ingeschrevenen moeilijk te motiveren zijn voor 
functiess als de onderhavige en dat gelet op de aard en inhoud van de te verrichten 
werkzaamhedenn deze functie slechts naar behoren kan worden vervuld door voor 
hett soort werk voldoende gemotiveerde arbeidskrachten.n 

Hett beroep tegen de afwijzing van de tewerkstellingsvergunning werd gegrond verklaard. 
Ookk in een geval waarin de tewerkstellingsvergunning werd geweigerd ten 

behoevee van 24 Poolse verpleegkundigen, vond de rechter dat de werkgever voldoende 
inspanningenn had verricht om prioriteitgenietend aanbod aan te boren, zelfs terwijl de 
vacaturemeldingg te laat had plaatsgevonden: 'AZVU heeft voldoende aannemelijk gemaakt 
datt aan allerlei projecten wordt deelgenomen ten einde de problemen met betrekking tot 
hett vervullen van vacatures op te lossen."3 

Inn 1993 kreeg de rechter een zaak voor van een vreemdeling met de Surinaamse 
nationaliteitt die een opleiding tot ziekenverzorgende wilde gaan volgen, inclusief de 
beroepsvoorbereidendee periode van 7 maanden. Aangezien de (voormalige) Wabw hier 
niett van toepassing was (de opleiding geschiedde op basis van een ambtelijk aanstelling), 
toetstee de Minister van Justitie aan het wezenlijk Nederlands belang. Laatstgenoemde won 
adviess in bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die stelde dat 'voor de 
opleidingg tot ziekenverzorgende prioriteitgenietend aanbod op de Nederlandse arbeids-
marktt aanwezig is, dan wel op korte termijn te verwachten is'. En verder: 'Indien een 
tewerkstellingvergunningg vereist is, hetgeen het geval zou zijn indien de opleiding niet op 
basiss van een ambtelijke aanstelling zou worden gevolgd, zou deze tewerkstellingsvergun-
ningg dan ook niet worden verleend.' Namens de vreemdeling werd gesteld dat 'bij de 
Dienstt Gemeentelijke Verpleeghuizen een constant en nijpend tekort bestaat aan gegadig-
denn voor de onderhavige opleiding', in weerwil van 'intensieve wervingscampagnes'. Er 
werdd gewezen op een 'beleidsrapportage van december 1990 met betrekking tot de 
personeelsplanningg in de regio Rijnmond ten aanzien van de instellingen voor intramurale 
gezondheidszorg,, waaruit blijkt dat men in de gehele zorgsector in die regio te kampen 

100 'Verpleegkundigen van ver weg. Werven in Suriname, Zuid-Afrika, en de Filippijnen omdat in 
Europaa niemand te krijgen is.' Trouw 4 april 2000. 

111 Zie voor de beschrijving van deze ontwikkelingen de noot van CA. Groenendijk onder Vz. ARRvS 
311 juli 1991, RV 1991/70; MR 1991/101. 

122 Vz. ARRvS 23 oktober 1990, MR 1991/41. 
133 ARRvS 30 september 1992, RV 1992/76, m.n.v. CA. Groenendijk. 
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heeftt met grote personeelstekorten, welke problemen volgens de opstellers van het rapport 
inn de toekomst alleen maar zullen toenemen. De rechter oordeelde: 

Vaststaatt dat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de informa-
tiee die appellante heeft aangedragen over de nog steeds bestaande problemen met 
betrekkingg tot de personeelsvoorziening in de Dienst Gemeentelijke Verpleeghui-
zenn niet bij zijn standpunt heeft betrokken. Gelet op deze informatie moest in dit 
gevall  bij verweerder redelijkerwijs twijfel bestaan over de aanwezigheid van 
prioriteitgenietendd aanbod.14 

Dee beslissing werd dan ook door de rechter vernietigd. 

Opp 29 mei 2000 is het Convenant Arbeidsvoorziening Zorgsector (CAZ) gesloten 
betreffendee de tijdelijke toelating van verpleegkundigen en verzorgenden van buiten de 
EU.. Partij waren het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werkgeversorga-
nisaties,, werknemersorganisaties en de Arbeidsvoorziening.15 In de Beleidsregels 
Arbeidsvoorzieningg ter uitvoering van de Wav staat onder meer dat een vergunning 
slechtss wordt verleend 'indien in voldoende mate aantoonbaar maar zonder succes eerst in 
Nederlandd en de EER is geworven' (art. 1). Dit is uiteraard in overeenstemming met het 
systeemm van de Wav. Er is echter tevens een bepaling opgenomen ter bescherming van de 
arbeidsmarktt van het wervingsland in artikel 2: 'In beginsel wordt geen vergunning 
verleendd indien het een land van herkomst betreft dat een tekort op de arbeidsmarkt voor 
verplegendd en verzorgend personeel kent'. Dit is een bepaling die getuigt van erkenning 
vann het belang van het thuisland in geval van economische migratie. Naast het Nederlands 
algemeenn belang en het individueel belang van de vreemdeling bestaat ook nog het macro-
economischh belang van het gastland van de immigranten. 

Eenn ander belangrijk aspect van deze regeling is dat de vergunning wordt verleend 
voorr maximaal één jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal nog één jaar 
(art.. 3). Verlenging van de vergunning is na het tweede jaar niet mogelijk. De werkgever 
dientt vóór de aanstelling aan te tonen dat hij voldoende wervings- en scholingsinspannin-
genn heeft verricht. Uiteraard vloeit dit reeds voort uit de jurisprudentie die met betrekking 
tott de werving van prioriteitgenietend aanbod is geformuleerd. Tevens dient de werkgever 
dee uitstroom van personeel tegen te gaan (art. 3). De werving van derde landers mag er 
immerss niet toe leiden dat reeds aangesteld personeel wegens slechte arbeidsomstandighe-
denn en laag loon ontslag neemt, zoals reeds jaren gebruikelijk is. Tenslotte wordt de 
werkgeverr geen vergunning verleend indien 'er in Nederland geen goede begeleiding, 
inclusiefinclusief scholing, opleiding en begeleiding (binnen de instelling) wordt geboden' (art. 9). 

Eenn belangrijke voorwaarde in dit convenant is dat een vergunning alleen wordt 
verleendd indien 'er in land van herkomst binnen redelijke maatstaven een goede voorbe-
reiding,, onder meer op het terrein van Nederlandse taalvaardigheid, gezondheid, culturele 
aspectenn en kwalificaties, plaatsvindt' (art. 7). Wellicht is de bedoeling van deze bepaling 
omm integratieproblemen te voorkomen of te verminderen. De vraag is echter in hoeverre 
ditt samenvalt met reguliere inburgeringstrajecten. Eveneens dient de verpleegkundige 

ARRvSS 18 januari 1993, GVD1-25 en RV 1993/71, m.n.v. T. Badoux. 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie:: Beleidsregels Arbeidsvoorziening ter uitvoering Wav. Stcrt. 
2000/119,, p. 14. 
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relevantee voor Nederland geldende diploma's te overleggen (art. 10). 
Verderr mag een zorginstelling niet meer dan een bepaald percentage van zijn 

personeelsbestandd aan verpleegkundigen en verzorgenden op grond van een tewerkstel-
lingsvergunningg in dienst hebben (art. 12). Deze percentages lopen van 1 juli 2000 tot 1 
julii  2004 af van 3,0% tot 1.5% per jaar. Deze afspraken hebben alleen betrekking op 
verpleegkundigenn en verzorgenden vanaf niveau 3 (art. 13). 

b.b. Gediplomeerde medici 
Mett betrekking tot buitenlands gediplomeerde medici kan advies worden ingewonnen bij 
dee Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die zich op zijn beurt kan 
latenn informeren door een commissie van deskundigen, namelijk de Commissie Buiten-
lands-Gediplomeerden.166 Deze commissie kan met betrekking tot de waardering van de 
diplomaa van de vreemdeling advies inwinnen bij de Nederlandse Organisatie voor 
internationalee samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) en/of de Specialisten 
Registratiee Commissie (SRC).17 Daarnaast kan op het punt van het prioriteitgenietend 
aanbodd van specifieke medici, kennis worden genomen van gegevens van verschillende 
branche-organisatiess en belangenbehartigingsorganisaties. 

Inn de gezondheidssector is het beschikken over de vereiste diploma's en certifica-
tenn van groot belang omdat voor buitenlands gediplomeerden een verklaring van geen 
bezwaarr is vereist indien zij hun titel in Nederland willen voeren. In artikel 41 Big18 

staann regels voor (1) beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitelbescher-
mingg van toepassing is en (2) beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbescherming 
vann toepassing is. In artikel 41, eerste lid Big staat met betrekking tot eerstgenoemde 
categoriee dat inschrijving in het register niet wordt geweigerd: 

a.. indien hij in het buitenland een door Onze Minister aangewezen getuigschrift 
heeftt verkregen dat geldt als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die 
geachtt kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid welke uit het 
voldoenn aan vorenbedoelde eisen mag worden afgeleid; 
b.. indien Onze Minister, gelet op een door de betrokkene in het buitenland 
verkregenn getuigschrift, hem op aanvrage een verklaring heeft afgegeven, inhou-
dendee dat tegen zijn inschrijving in het register voor wat zijn vakbekwaamheid 
betreftt geen bedenkingen bestaan. 

Voorr onderdanen van landen die bij de EU zijn aangesloten, bestaan richtlijnen met 
betrekkingg tot de toelating en vestiging van artsen, tandartsen, apothekers, verlos- en 
verpleegkundigenn en verder de erkenning van hoger-onderwijsdiploma's en de erkenning 
vann diploma's van beroepsopleidingen.19 Dit is ook opgenomen in de Wet Beroepsuitoe-
feningg individuele gezondheidszorg. In artikel 41, eerste lid Big staat dat inschrijving in 
hett register deswege niet wordt geweigerd: 

Ziee hiervoor bijvoorbeeld: Leenen, H.J.J. (1996) Handboek Gezondheidsrecht. Deel II. Gezond-
heidszorgheidszorg en recht. Bohn Stafleu/Van Loghum: Houten/Diegem, p. 94. 
Merkelbach,, J.W, en H.J. Stoop (1997) Het toelatingsbeleid voor artsen van buiten de Europese 
Economischee Ruimte, Medisch Contact 50/12 december 1997, p. 1597. 
Wett Beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg, Wet van 11 november 1993, Stb. 1993/655. 
Ziee voor artsen bijvoorbeeld: Richtlijn 93/16/EEG, Pb. L 167. 
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c.. indien aan hem ten aanzien van het betrokken beroep een EG-verklaring als 
bedoeldd in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's dan wel in 
dee Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen is afgegeven. 

Aann buitenlandse medici kan naast de eisen van bekwaamheid, ook rekening worden 
gehoudenn 'met de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en met de persoonlijke 
eigenschappenn of gesteldheid van de betrokkene'.20 Verder wordt gesteld: 'Daarbij valt 
naastt de algemene bezwaren die er kleven aan het tewerkstellen van buitenlands gediplo-
meerdenn die veelal taalproblemen hebben en onbekend zijn met de situatie in de Neder-
landsee gezondheidszorg, ook te denken aan de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.' 
Eenn 'wezenlijk Nederlands volksgezondheidsbelang kan zich daardoor tegen de toelating 
vann de vreemdeling' verzetten.21 

7.2.22 Arbeid in de metaalsector 

Ookk de metaalsector kenmerkt zich door grote arbeidstekorten en illegale tewerkstelling. 
Volgenss Van Wallenburg is illegale tewerkstelling vooral te vinden in de basismetaal en 
dee installatiebedrijven. En verder: 

Inn deze sectoren spelen problemen bij de werving naar produktiepersoneel en 
vakliedenn een grote rol. Er is een tekort aan legaal personeel op de Nederlandse 
arbeidsmarktt zodat werkgevers zich wenden tot goedkope geschoolde werknemers 
uitt Oost-Europa die illegaal te werk worden gesteld.22 

Opp 27 november 1990 gaf Minister de Vries in een brief aan de Vaste Commissie voor 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij bereid is 'om de arbeidspool Deltametaal 
voorlopigg 350 tewerkstellingsvergunningen te geven voor vakmensen van buiten de EG'. 
Deltametaall  was een arbeidspool die werd bestuurd door werkgevers en werknemers in de 
metaalsectorr in de Rijnmond en in de regio Drechtsteden.23 Na midden 1992 werden 
volgenss de onderzoekers Boeker en Clermonts geen nieuwe aanvragen meer ingediend, 
grotendeelss in verband met sterk gewijzigde politieke situatie in (voormalig) Joegoslavië. 
Dee onderzoekers geven dan ook aan dat sindsdien 'het normale, restrictieve toelatingsbe-
leidd van toepassing zou zijn.'24 Dat nog wel degelijk tekorten in de metaalsector bestaan, 
bleekk uit de werving van werknemers in Ierland. 

InIn 1990 zijn een paar tewerkstellingsvergunningzaken met betrekking tot buiten-
landsee lassers voor de rechter gekomen. Er waren in 1990 een aantal tewerkstellingsver-
gunningenn aangevraagd voor een aantal gekwalificeerde Joegoslavische MIG/TIG-lassers 
inn een bedrijf voor scheepsreparaties. Deze werden geweigerd omdat er prioriteitgenietend 
aanbodd aanwezig zou zijn. Het leidde uiteindelijk tot een rechterlijke procedure ten 
overstaann van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. De directeur van genoemd 
bedrijff  had gesteld dat 'het bedrijf voor scheepsreparaties dient te beschikken over 

MvT,, TK 1985-1986, 19.522, nr. 3, p. 112. 
MvT,, TK 1985-1986, 19.522, nr. 3, p. 62. 
Wallenburg,, M. van (1997) Marktverkenning illegale tewerkstelling, syllabus Arbeidsinspectie. 
'Beperktt aantal metaalarbeiders van buiten EG tijdelijk welkom', Stcrt. 1990/232. 
Boeker,, A. & L. Clermonts (1995) Poortwachters van de Nederlands arbeidsmarkt, GNI: 
Nijmegen,, p. 74. 
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gekwalificeerdee lassers, die bereid zijn om boven water te hangen, op kranen te klauteren 
enn om om te gaan met gassen en chemische stoffen aan boord.' En verder: 'Omdat het 
bedrijff  niet aan de vraag kan voldoen, wijken schepen uit naar Antwerpen.' En wat 
wellichtt nog veel belangrijker was, appellant bracht naar voren dat 'hem uit navraag bij 
uitzendbureauss in Rotterdam is gebleken dat er reeds geruime tijd een tekort aan gekwali-
ficeerdeficeerde lassers bestaat' en dat 'de deelnemers aan het door het Ministerie van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid gesteunde project 'Metaalmoe' - dat is opgezet om het tekort 
aann gekwalificeerde lassers aan te vullen - weliswaar als leerling-lasser in bedrijven 
wordenn geplaatst, maar dan het aan ervaren MIG/TIG-lassers nog altijd ontbreekt.' Het 
Ministeriee had geen acht geslagen op deze feiten en de rechter vernietigde de beslissing 
wegenss motiveringsgebreken en onzorgvuldige voorbereiding.25 

InIn een ander geval ging het om een vreemdeling die reeds van 1970 tot 1982 bij 
tweee bedrijven had gewerkt als electrolasser. Na afwezigheid voor bepaalde tijd in het 
buitenlandd vroeg hij opnieuw een vergunning tot verblijf aan om opnieuw arbeid te 
verrichtenn als electrolasser. Deze werd evenwel afgewezen, evenals de door verweerder 
terr terechtzitting gedane mededeling dat gedaagde over een tewerkstellingsvergunning 
dientt te beschikken. Met betrekking tot de door verweerder gestelde aanwezigheid van 
prioriteitgenietendd aanbod, stelde de rechter: 

Eiserr heeft ter terechtzitting voorhands voldoende aannemelijk gemaakt dat er voor 
zijnn functie de facto geen prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is. Hij heeft er op 
gewezenn dat een aanbod van gekwalificeerde lassers onbreekt en dat zijn werkge-
verr er ondanks het plaatsen van personeelsadvertenties en informatie en bemidde-
lingg van het arbeidsbureau niet in slaagt het tekort aan geschoold en ervaren 
personeell  op te heffen.26 

Opvallendd is echter dat de rechter zich ook door een publikatie in een landelijk dagblad 
liett beïnvloeden met betrekking tot de vraag of prioriteitgenietend aanbod aanwezig zou 
zijn: : 

Inn dit verband zij voorts nog overwogen dat uit recente perspublicaties (waarvan er 
eenn ter gelegenheid van de mondelinge behandeling als produktie is overgelegd: 
artikell  Volkskrant d.d. 10 mei 1990) duidelijk wordt dat de werkgeversorganisatie 
inn de metaal- en elektrotechniek industrie FME aangekondigd heeft opnieuw 
geschooldd personeel in het buitenland te willen werven gezien het grote aantal niet 
opp te vullen vacatures in deze bedrijfstak (3500 a 4000). 

Dee vordering werd toegewezen. 

Inn de Maasdok-zaak deed zich een tekort voor en wilde de werkgever een tewerkstel-
lingsvergunningg aanvragen ten behoeve van Poolse scheepsbouwers. De rechter oordeelde 
naarr aanleiding van weigering van de gevraagde tewerkstellingsvergunningen 'dat ten 
eindee verdere vertraging van de afbouw van het scheepscasco te voorkomen', de desbe-
treffendee werkgever 'onmiddellijk volledig inzetbare gekwalificeerde scheepsbouwers 

255 ARRvS 22 januari 1992, RV 1992/73, m.n.v. T. Badoux. 
266 Pres. Rb. VGravenhage 14 juni 1990, RV 1990/31. 
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nodigg heeft'. En verder: 

Tott op heden heeft zij niet de beschikking kunnen krijgen over een toereikend 
aantall  scheepsbouwers dat aan de vereiste kwalificaties voldoet. In dit verband is 
vann betekenis dat verzoekster sub I uit een aanbod van 42 potentiële werknemers 
viaa het zogeheten SEDOC-systeem 14 gegadigden heeft geselecteerd waarvan er 
uiteindelijkk slechts twee konden worden tewerkgesteld. Weliswaar is van de zijde 
vann verweerder gewezen op mogelijk aanbod vanuit Ierland doch niet aannemelijk 
iss dat een dergelijk aanbod op reeds zeer korte termijn de vereiste gekwalificeerde 
scheepsbouwerss oplevert. 

Dee rechter oordeelde echter ten overvloede dat de werkgever in het vervolg de werkom-
standighedenn en het loon dient aan te passen om de door haar gewenste arbeidskrachten 
binnenn de EER te kunnen werven.27 Om dezelfde reden werd een tewerkstellingsvergun-
ningg ten behoeve van de functie van metaalsorteerder door een Turks werknemer 
geweigerd.. De rechter oordeelde: 

Voorr zover is betoogd dat het werk van een metaalsorteerder zwaar en onaange-
naamm is en derhalve weinig werkzoekenden dit werk willen verrichten, overweegt 
dee Afdeling dat niet is aangetoond dat dit aspect niet met goede arbeidsvoorwaar-
denn kan worden ondervangen.28 

Hett feit dat prioriteitgenietend aanbod niet beschikbaar is, gaat als argument niet op 
indienn de arbeidsvoorwaarden onder de maat zijn. Zie hiervoor ook paragraaf 6.2 onder 
d. . 

7.2.33 (Seizoens)arbeid in land- en tuinbouw 

Dee land- en tuinbouw is een sector die in sterke mate wordt gedomineerd door illegale 
tewerkstellingen.299 Beleid en jurisprudentie is er met name op gericht om illegale 
tewerkstellingg en schijncontructies tegen te gaan en om prioriteitgenietend aanbod met 
voorrangg in het arbeidsproces in te schakelen. In 1992 werden speciale afspraken 
(bemiddelingsovereenkomsten)) gemaakt in de verschillende regio's in Nederland zoals in 
Noord-- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant, bijvoorbeeld met betrekking tot 
aardbeien-- en bollenplukkers en aspergestekers ('Bemiddelingsovereenkomst ASA 
Aspergess en Aardbeien', 'Bollenregeling 1990').30 

Ikk heb aan het begin van dit hoofdstuk reeds aangegeven dat de rechter in 1994 
heeftt geoordeeld dat van deze privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomsten '[niet] op 
voorhandd [kan worden] gezegd [...] dat daardoor de grenzen van een redelijke toepassing 

Vz.. ARRvS 30 januari 1992, RV 1992/79, m.n.v. T. Badoux. 
ABRvSS 4 maart 1994, GV37-1. 
Uitt gegevens van Arbeidsinspectie blijkt dat in de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 
decemberr 1998 over alle regiokantoren de meeste illegalen werden aangetroffen in de horeca (391 
illegalen),, meteen gevolgd door de land- en tuinbouw (met 203 illegalen). 
Boeker,, A. & L. Clermonts (1995) Poortwachters van de Nederlands arbeidsmarkt, GNI: 
Nijmegen,, p. 75. 
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vann die bevoegdheid worden overschreden1.31 Het maken van sectorgewijze afspraken 
heeftt een wettelijke basis gekregen in de Wet arbeid vreemdelingen.32 Conform artikel 
100 Wav kunnen aan een tewerkstellingsvergunning voorschriften worden verbonden welke 
ertoee strekken (sub b) 'dat in de onderneming in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhou-
dingenn of arbeidsomstandigheden voor de vervulling van arbeidsplaatsen door prioriteitge-
nietendd aanbod gelegen beletselen, worden opgeheven'. Het stellen van nadere voorwaar-
denn in de vorm van een privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomst is volgens de rechter 
niett een onredelijke toepassing: 'De rechtbank nu is van oordeel dat het geoorloofd is, 
daarr waar aan verweerder een bevoegdheid is toegekend, aan die bevoegdheid invulling te 
gevenn door dienaangaande een beleidslijn te ontwikkelen. Van de door verweerder te 
dezenn gehanteerde beleidslijn, te weten het stellen van nadere voorwaarden aan een 
aangemeldee of aan te melden vacature in de vorm van een privaatrechtelijke bemidde-
lingsovereenkomst,, kan niet gezegd worden dat daardoor de grenzen van een redelijke 
toepassingg van die bevoegdheid worden overschreden.'33 

Mett name in de land- en tuinbouw blijkt de inventiviteit om de tewerkstellingsver-
gunningverplichtingg te ontduiken groot. Opnieuw kan ik verwijzen naar hoofdstuk 5 over 
dee constructies die zijn bedacht om rechtsverhoudingen die materieel de kenmerken van 
eenn arbeidsovereenkomst hadden, formeel te kunnen kwalificeren als andere rechtsfiguren, 
zoalss koopovereenkomsten, werkzaamheden als zelfstandige of adviseurschap. Dit deed 
zichh met name voor met betrekking tot Poolse werknemers die op grond van de in 
hoofdstukk 1 besproken Europa-overeenkomsten in de land- en tuinbouw werkzaam wilden 
zijn.. Onder vigeur van genoemde verdragen kunnen vreemdelingen uit landen als Polen in 
landenn van de EU verblijven om werkzaamheden als zelfstandige te verrichten. 

Err bestaat jurisprudentie met betrekking tot de vraag of werkzaamheden als 
zelfstandigee of als werknemer dienen te worden beschouwd. In een zaak met betrekking 
tott een vennootschap M naar Pools recht oordeelde de rechter: 'De vraag die aan de orde 
is,, is of werkzaamheden in de lelieteelt, met name bij de lelie-oogst naar landelijk gebruik 
gewoonlijkk in loondienst worden verricht, waarbij van belang is in hoeverre op het gebied 
vann de lelieteelt dan wel anderszins in de tuinbouw een verschuiving te constateren valt 
vann het verrichten van arbeid in loondienst naar het uitbesteden van werk aan loonbedrij-
venn en samenwerkings-verbanden van zelfstandigen. Uit de ingewonnen ambtsberichten 
kann worden geconcludeerd dat de arbeid tijdens de lelie-oogst en verwerking in de 
maandenn oktober, november en december gewoonlijk in loondienst wordt verricht.'34 

Inn het algemeen kent de land- en tuinbouw drie soorten arbeid, namelijk 'algemene 
werkzaamhedenn om het bedrijf gaande te houden, oogst- en piekarbeid'.35 En met name 
diee laatste categorie zorgt vaak voor problemen bij de aanvraag van een tewerkstellings-
vergunning.. Speciaal voor de agrarische sector heeft de Staatssecretaris van Justitie een 
circulairee uitgevaardigd met als onderwerp de 'beoordeling van losse dienstverbanden 
voorr onbetaalde tijd in verband met de duurzaamheid van middelen van bestaan'. Deze 
circulairee gold van 1 september 1997 tot en met 1 september 1998. Hierin werd gesteld: 
'Inkomstenn uit een los dienstverband voor langer dan een jaar of voor onbepaalde tijd zijn 

311 Pres. Rb. Roermond 8 juli 1994, RV 1994/77, m.n.v. CA. Groenendijk. 
322 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van CA. Groenendijk in zijn noot onder Pres. Rb. Roermond 8 
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eerstt duurzaam in de zin van de Vreemdelingenwet indien men ten tijde van de aanvraag 
reedss minimaal één jaar inkomsten uit dit dienstverband verworven heeft, omdat niet op 
voorhandd gewaarborgd is dat er sprake is van inkomsten uit een ononderbroken dienstver-
bandd met de werkgever van tenminste een jaar.' In de toelichting stond dat tot 1996 
werknemerss met een los dienstverband voor onbepaalde tijd en die tenminste 16 weken 
haddenn gewerkt bij 'onwerkbaar weer' een beroep konden doen op WW op grond van de 
onderbrekingsregeling.. '36 

Inn tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen spelen weersomstandigheden een 
belangrijkee rol in de land- en tuinbouw. In een zaak ging het om een aanvraag voor een 
tewerkstellingsvergunningg ten behoeve van een werknemer met de Poolse nationaliteit 
voorr de functie van aardbeienplukker en -planter voor een periode van 3 maanden. De 
tewerkstellingsvergunningg werd geweigerd, terwijl de behoefte aan arbeidskrachten zeer 
urgentt was door een lange periode van extreem heet weer. Door deze weersgesteldheid 
hadd eiser onvoorzien snel extra arbeidskrachten nodig (aardbeienplukkers en -planters) 
terwijll  daarnaast arbeidskrachten nodig bleken omdat er door de hitte een groot verloop 
ontstondd in de door eiser aangenomen werknemers. De rechter oordeelde: 'Onder 
voormeldee bijzondere omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verweerder ten 
onrechtee heeft geoordeeld dat er voldoende prioriteitgenietend aanbod was, dan wel op 
kortee termijn redelijkerwijs te verwachten was'.37 

Inn een zaak in 1990 werd de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning voor vier 
vreemdelingenn met (vermoedelijk) de Poolse nationaliteit geweigerd omdat de werkgever 
niett had meegewerkt aan de extra inspanningen die de Bollenregeling 199038 eist, zoals 
hethet invullen en opsturen van het aanvullende vacaturemeldings- en informatieformulier. 
Dee rechter stelde: 'Van gedaagde mag immers worden verwacht dat relevante informatie 
alss waar het hier om gaat tijdig wordt doorgegeven aan de betrokken diensten, zodat hun 
eventuelee onbekendheid daarmee aan gedaagde moet worden toegerekend'. Het mag 
immerss als bekend worden verondersteld dat de arbeidsvoorziening in de bollenteelt elk 
jaarr grote problemen oplevert.39 In een ander geval werd de aanvraag voor een tewerk-
stellingsvergunningg ten behoeve van een Poolse vreemdeling in de tuinbouwsector 
geweigerdd met een verwijzing naar het algemene standpunt van de Minister van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid. De rechter stelde echter dat: 

[...]]  werkgever van appellant tijdig is overgegaan tot melding van de vacature -
voorr ongeveer 20 personen - , in samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbu-

Circulairee Staatssecretaris van Justitie, d.d. 20 augustus 1997, TBV 1997/8, zie ook: MR 1997/8, 
p.. 190-191. 
Rb.. Breda 14 juli 1997, GV39-S. 
Zie:: Regeling personeelsvoorziening agrarische sector 1990, Stcrt. 1990/93, p. 6 en 9, De regeling 
behelstt 'opnieuw een verdere aanscherping [...] t.o.v. de soortgelijke regelingen 1987, 1988 en 
1989'.. De derde algemene bepaling luidt: 'Werkgevers die niet van meet af aan samenwerking 
wensenn met de arbeidsbureaus dienen er rekening mee te houden dat de dienstregeling ten opzichte 
vann hen ook in een later stadium beperkt zal blijven. Onverlet de primaire verantwoordelijkheid van 
dee werkgever voor zijn eigen personeelsvoorziening betekent dit dat de werkgever in een vroegtij-
digg stadium - uiterlijk 13 weken voor aanvang van de werkzaamheden - het arbeidsbureau zal 
moetenn informeren over: de hoeveelheid benodigde menskracht; voor welke perioden; voor welke 
werkzaamheden;; onder welke arbeidsvoorwaarden. Tevens zal de werkgever reeds op dat moment 
dienenn aan te geven of zo nodig EG-onderdanen gewenst worden [...]. 
Vz.. ARRvS II december 1990, MR 1991/60. 
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reauu advertenties heeft geplaatst en aan 1200 personen een zogenaamde mailing 
heeftt doen uitgaan. Al deze inspanningen hebben er niet toe geleid dat alle 
arbeidsplaatsenn bij K. NV konden worden opgevuld, hetgeen de door verweerder 
ingenomenn stelling des te onaannemelijker maakt.'40 

Mett betrekking tot de werving van prioriteitgenietend aanbod binnen de EER via uitzend-
bureau'ss bestaat veel jurisprudentie. Het niet accepteren van de door bedoelde uitzendbu-
reauss gestelde voorwaarden voor bemiddeling, wordt beschouwd als het 'niet accepteren 
vann door de markt van vraag en aanbod gedicteerde arbeidsvoorwaarden'.41 

Inn een situatie waarin een werkgever stelde geen reacties te hebben gehad op de 
inschakelingg van uitzendbureaus, terwijl collega-werkgevers daar wel profijt van hadden, 
werdd de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning afgewezen.42 

Eenn werkgever dient voldoende inspanningen te verrichten om prioriteitgenietend 
aanbodd binnen de EER te werven. Daanaast dient hij te zorgen voor zaken als passende 
huisvestingg en vergoeding van de reiskosten. De ABRvS bracht dit in een zaak als volgt 
naarr voren: 'De Afdeling ziet niet in dat de in de bemiddelingsovereenkomst neergelegde 
verplichtingg om zorg te dragen voor passende huisvesting en vergoeding van de reiskosten 
niett in redelijkheid aan appellanten had mogen worden opgelegd. Indien appellanten, 
gelijkk zij wensen, personeel aantrekken van buiten de Europese Economische Ruimte 
zullenn zij evenzeer redelijke voorzieningen voor logies en reiskosten moeten treffen.43 

InIn het kader van het restrictive toelatingsbeleid wordt een tewerkstellingsvergun-
ningg in het algemeen afgewezen omdat in principe niet aanvaardbaar is dat voor werk-
zaamhedenn in de land- en tuinbouw nieuw aan te trekken buitenlandse werknemers op de 
Nederlandsee arbeidsmarkt worden ingeschakeld.44 Het beleid is gericht op het inzetten 
vann werklozen. In een zaak overwoog de rechter dat Arbeidsvoorziening 'een proces in 
gangg heeft gezet, waarbij in nauwe samenhang met gewestelijke arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en gemeenten voor wat betreft de aanbodzijde een toenemende aandrang wordt 
uitgeoefendd tot (her-)intreding in functies als de onderhavige'. En verder: 'Aldus is naar 
hett zich thans laat aanzien een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeids-
marktt te verwachten'.45 

Inn een oudere, soortgelijke zaak heeft Arbeidsvoorziening aangegeven dat het op 
minn of meer politieke en maatschappelijk gronden onwenselijk is om (in casu) tewerkstel-
lingsvergunningenn te verlenen ten behoeve van Poolse werknemers in een rozenkwekerij. 
Dee in de rechterlijke uitspraak aangehaalde overweging luidde: 

Voorr dergelijke arbeid staat steeds een zeer groot aantal ingeschreven werkzoeken-
denn geregistreerd. Een groot aantal van hen zal naar gelang hun inschrijvingsduur 
moeilijkk zijn te motiveren om weer aan het arbeidsproces te gaan deelnemen in 
functiess die voor hen als passend zijn aan te merken. Blijvende uitschakeling van 
dezee groep werkzoekenden wordt echter politiek en maatschappelijk volstrekt 
onaanvaardbaarr geacht. Er is dan ook een proces op gang gekomen waarbij in 

400 ARRvS 7 augustus 1992, GVD1-24. 
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nauwee samenhang met arbeidsbureaus, sociale diensten en gemeenten voor wat 
betreftt de aanbodzijde een toenemende aandrang wordt uitgeoefend op werkzoe-
kendenn tot (her-)intreding in functies als de onderhavige. Aldus wordt gestreefd 
naarr een structurele vervulling daarvan.46 

Dee rechter ging hier echter niet op in en concludeerde simpelweg dat 'er onder deze 
omstandighedenn ten aanzien van de in dit geval te verrichten arbeid niet (meer) gesproken 
[kan]]  worden van redelijkerwijs te verwachten prioriteitgenietend aanbod'. De werkgever 
hadd zijn vacatures immers tijdig bij het Gewestelijk Arbeidsbureau gemeld en had een 
actieff  wervingsbeleid gevoerd, echter zonder resultaat. 

Sedertt lange tijd bestaan er grote problemen in de land- en tuinbouw met betrek-
kingg tot de werving van prioriteitgenietend aanbod. In een zaak overwoog de rechter: 
'Vastt staat dat de personeelsvoorziening ten behoeve van werkzaamheden in de asperge-
teeltt een jaarlijks terugkerend hardnekkig probleem is. [...] Verweerder stelt zich daarbij 
opp het standpunt dat er een omvangrijk arbeidspotentieel beschikbaar is doch naar het 
oordeell  van de rechtbank is uit de stukken en hetgeen ter zitting door eisers is aangevoerd 
alsmedee uit de in dit verband opgedane (bemiddelings-) ervaringen in de jaren 1993, 1994 
enn 1995 genoegzaam gebleken dat een groot deel daarvan niet daadwerkelijk beschikbaar 
is.. In dit verband wijst de rechtbank met name op het evaluatie-rapport van de Projector-
ganisatiee Personeelsvoorziening Asperge- en Aardbeienoogst (PPAA) 1995 en het rapport 
'Aspergesteken'' van de Algemene Rekenkamer d.d. 1 april 1996. waaruit blijkt dat 
uitkeringsgerechtigdenn nauwelijks bemiddelbaar zijn voor kortdurende seizoensarbeid.47 

Eenn laatste voorbeeld van structurele problemen in de land- en tuinbouw is een 
zaakk waarin de werving van werknemers in de land- en tuinbouw ieder jaar op het zelfde 
probleemm stuitte: 'Reeds enige jaren doen zich telkenmale problemen voor in Brabant en 
Limburgg bij het aantrekken van voldoende arbeidskrachten om tijdens het asperge-seizoen 
dee oogst binnen te halen'.48 Het lijkt er dus sterk op dat in de landbouwsector het 
restrictievee toelatingsbeleid halstarrig wordt nageleefd, terwijl prioriteitgenietend aanbod 
nauwelijkss is te vinden. Er gaapt dus een groot gat tussen het voorgestelde arbeidsaanbod 
enn het arbeidsaanbod in de werkelijkheid. Het feit dat arbeid in de land- en tuinbouw in 
sterkee mate seizoensgebonden is, is hier waarschijnlijk debet aan. 

7.2.44 Horeca-personeel 

Alss in Nederland gevestigde bedrijven serveerders, koks of ander keukenpersoneel in 
dienstt willen nemen, zijn zij aan de gewone Wav-procedure onderworpen: 'Voor 
tewerkstellingg in de horeca-sector is het restrictieve toelatingsbeleid onverkort van 
toepassing'.499 De Uitvoeringsregels Wav spreken in dit kader over tewerkstelling in 
'Chinees-Indischee restaurants alsmede grillrooms, pizzeria's, shoarma-zaken, koffie- en 
eethuizenn en dergelijke'. Voor restaurants 'met een specifieke keuken zal getoetst moeten 
wordenn of voor het bereiden van de specifieke gerechten met een korte opleiding kan 
wordenn volstaan, dan wel of eventuele specialiteiten ook door reeds beschikbaar personeel 

Vrz.. ARRvS 11 oktober 1990, RV 1990/75, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Rb.. 's-Gravenhage 7 mei 1996, RV 1996/80, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Pres.. Rb. 's-Hertogenbosch 2 juni 1995, GV39-2. 
Uitvoeringsregelss Wav, onder 14. 
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kunnenn worden vervaardigd. Gespecialiseerd keukenpersoneel dient steeds te beschikken 
overr gewaarmerkte diploma's en getuigschriften aangaande hun vakbekwaamheid, die 
overeenkomenn met het niveau van chef-kok in Nederlandse horeca-gelegenheden. '50 

Inn Nederland bestaat een grote vraag naar lekkernijen uit alle windstreken en delen 
vann de wereld. Het probleem dat hierdoor ontstaat, is hoe de bekwaamheid van deze 
uitheemsee koks kan worden gestaafd. In de jurisprudentie heeft zich een geval voorgedaan 
waarinn tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van een Chinese en Thaise specialiteiten-
kokk werd afgewezen omdat zij niet voldoende zouden zijn gekwalificeerd. Het CBA 
erkendee hun diploma's namelijk niet. Een ter zitting aanwezige deskundige en een 
deskundigenrapportt gaven voor de rechter uiteindelijk de doorslag. De rechter oordeelde: 

Mett betrekking tot bedoelde opleiding is ter zitting door mevrouw drs. G.S. Nie, 
docentee horeca-vakopleidingen in Nederland, verklaard dat zij het Dick Fat 
Cookingg Institute te Hong Kong twee jaar geleden heeft bezocht en dat haar was 
geblekenn dat dit instituut vierjarige opleidingen in de Chinese hoofdkeukens 
verzorgt.. Het niveau van deze opleiding is volgens haar vergelijkbaar met dat van 
Nederlandsee Middelbare Beroepsopleidingen (M.B.O.-niveau). 
Aangaandee de kennis en vaardigheden van verzoekers inzake de Chinese maar met 
namee ook de Thaise keuken wordt in een door v.o.f Management Ligthart 
vervaardigdd rapport een positief oordeel geveld. Bedoeld rapport is opgesteld door 
eenn lid van de examencommissie van de zogeheten Chineko-opleiding in Nederland 
naa een daartoe door hem gedaan onderzoek in het restaurant Crystal Palace. De 
deskundigheidd van de opsteller van het rapport wordt voorts door verweerder niet 
betwist.51 1 

Eenn jaar later moest de rechter opnieuw een oordeel vellen over het Dick Fat Cooking 
Institutee te Hong Kong. De president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam 
stelde:: 'Aan de stelling dat de opleiding in Hong Kong niet erkend is kan thans niet de 
doorr verweerde beoogde conclusie verbonden worden. Verweerder heeft namelijk niet 
kunnenn aangeven of er in Hong Kong op dit gebied überhaupt wel erkende opleidingen en 
erkendee diploma's bestaan'.52 De rechter tekende eveneens aan dat de Arbeidsvoorzie-
ningg 'kennelijk nog geen beleid [heeft] ontwikkeld ten aanzien van de beoordeling van de 
diploma'ss uit landen waar geen sprake is van door de overheid erkende opleidingen'. Het 
Nederlandss bestuur wordt dus geacht algemeen beleid te formuleren ten aanzien van niet-
Nederlandsee kookinstituten in de gehele wereld. Mocht ooit het eten van gebraden rat, 
sprinkhaann of meelworm populair worden, is het Nederlands bestuur gehouden om 
gespecialiseerdee instituten - waar dan ook in de wereld - te gaan beoordelen. De implica-
tiess van zo'n algemeen beleid zijn dan ook niet te overzien. 

Uitt bovengenoemde uitspraak bleek verder dat in het geval Arbeidsvoorziening van 
oordeell  is 'dat de door eiser overgelegde getuigschriften onvoldoende zijn om zijn 
kwalificatiess als kok aan te tonen, [...] hij dit met nadere bewijzen [zal] moeten staven'. 
Enn verder: 'Immers het blijf t moeilijk om het objectieve niveau van koksbekwaamheid -
anderss dan door middel van getuigschriften - te bepalen als er in het land van herkomst 

500 Uitvoeringsregels Wav, onder 14. 
511 Vz. ARRvS 10 juni 1993, RV 1993/75, m.n.v. T. Badoux. 
522 Pres. Rb. Amsterdam 8 juni 1994, GV42-1. 
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geenn erkende onderwijsinstelling bestaat, waar een opleiding wordt verzorgd die met een 
diplomaa kan worden afgerond.'53 

Ookk voor de rest wordt de Nederlandse jurisprudentie in sterke mate gedomineerd 
doorr tewerkstellingsvergunningaanvragen ten behoeve van Chinees-Indische koks.54 In de 
inleidingg gaf ik reeds aan dat met betrekking tot de werving van Chinees-Indisch 
keukenpersoneell  op 25 november 1994 het 'Convenant CHINEKO' is gesloten. Doel van 
hett Convenant was onder andere het grote aantal hier te lande als werkloos ingeschreven 
werkzoekendee Chinese koks aan een baan te helpen. Dit aantal zou in 1997 ongeveer 
13000 zijn. In veel Chinees-Indische restaurants zouden bovendien illegaal tewerkgestelden 
voorkomen,, terwijl de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in veel gevallen niet 
zoudenn voldoen aan de Nederlandse normen (CAO-Horeca en de Arbo-wet). De illegale 
tewerkstellingg zou 'valse concurrentie' impliceren met betrekking tot 'goede' werkge-
vers.555 Het tussen de verschillende partijen56 gesloten convenant is door de rechter niet 
alss onredelijk bestempeld.57 De rechter oordeelde verder met betrekking tot de Chine-
ko-werving:: 'Hoewel het 'ver' gaat een ondernemer te verplichten om een persoon in 
dienstt te nemen om een ander met het oog op de vervulling van een vacature op te leiden 
kann niet worden gezegd, dat bij de kennelijk hardnekkige werkloosheidssituatie voor 
Chinesee koks hier te lande sprake is van een in abstracto onevenredige belangenafwe-
ging.'588 Als de inschakeling van reeds in Nederland aanwezige Chinese koks echter niet 
lukt,, moet in het buitenland worden gezocht met de bemiddeling van het officiële Chinese 
staatsuitzendbureauu 'China Star Corporation'.59 

Inn een andere zaak deed zich de vraag voor of het convenant met Chineko en 
uitzendbureauu 'China Star' zouden kunnen voorzien in de vervulling van een vacature van 
Japansee specialiteitenkok. Arbeidsvoorziening kon volgens de rechter niet genoegzaam 
aantonenn dat het uitzendbureau een bestand met Japanse koks heeft. En ter zitting was de 
gemachtigdee van de Arbeidsvoorziening niet in staat gebleken gevallen te noemen waarin 
Chinekoo een Japanse specialiteitenkok had kunnen aanleveren. De rechter was dan ook 
vann oordeel dat het op dit moment twijfelachtig was of er voor de gevraagde functie 
voldoendee prioriteitgenietend aanbod aanwezig was. Arbeidsvoorziening werd dus 
gesommeerdd om een tewerkstellingsvergunning te verlenen aan de werkgever met 

533 Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1995, GV38-2. 
544 Zie bijvoorbeeld: KB 12 februari 1976, RV 1976/22; ARRvS 11 april 1979, RV 1979/79; ARRvS 

255 september 1980, GV Dl-8; ARRvS 19 oktober 1981, RV 1981/48; ARRvS 25 januari 1982, RV 
1982/33,, m.n.v. CA. Groenendijk; ARRvS 22 november 1982, GVD14-41; ARRvS 11 april 
1983,, RV 1983/35, m.n.v. G. Caarls; ARRvS 30 september 1985, RV 1985/79, m.n.v. CA. 
Groenendijk;; ARRvS 13 juni 1987, RV 1987/28, m.n.v. G. Caarls; Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. 
Haarlemm 22 maart 1996, RV 1996/76, m.n.v. T. Badoux. 

555 Brief van het Facilitair Bedrijf Arbeidsvoorziening aan de directeuren/eigenaren en chefs keukenbri-
gadee van alle Chinees-Indische restaurants in Nederland, 15 juli 1997, kenmerk V&M\97003993. 

566 De Convenantspartijen zijn de Koninklijke Horeca Nederland, Horecabond FNV, Industrie- en 
voedingsbondd CNV, Stichting Fonds Bevordering Intreding in het Horecabedrijf, Stichting Chineko, 
SVHH Onderwijscentrum en Arbeidsvoorziening. 

577 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 22 maart 1996, RV 1996/76, m.n.v. T. Badoux en zie ook: 
MRMR 1996/147. 

588 Rb. 's-Gravenhage 13 december 1996, GV32-3. Zie ook: Rb. 's-Gravenhage 22 november 1996, 
GV44a-6. . 

599 Zie hiervoor de noot van T. Badoux onder Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 22 maart 1996, 
RVRV 1996/76; Forum-juridische zaken 96-246-ob-FORUM. 
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betrekkingg tot de door haar aangetrokken vreemdeling.60 

Hett Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening heeft beleidsregels uitgevaardigd 
mett betrekking tot de voorwaarden waaraan Chinees-Indische of andere exotische 
restaurantss dienen te voldoen. Er wordt uitgegaan van 'een medewerker in de keuken 
tegenoverr een (door een accountant of accountant-administratieconsulent gecontroleerde) 
jaaromzett van f 250.000'. En verder: 'Deze verhouding is een soepele interpretatie van 
hett omzet-criterium van minimaal f 350.000 dat het onderzoeksrapport Chinees-Indische 
restaurantss van het Bedrijfschap Horeca noemt. Dit criterium wordt gehanteerd omdat bij 
eenn minder gunstige verhouding de levensvatbaarheid van het bedrijf klein en daarom de 
kanss op werkloosheid van het horeca-personeel groot is, en het in die situatie veelal ook 
niett mogelijk is personeel markconforme arbeidsvoorwaarden te bieden. Voor de rechter 
komtt deze CBA-regeling Wav 'mede gelet op de (geschiedenis van de) problematiek van 
dee tewerkstelling van Chinese koks, waar de regeling uit voortvloeit, niet onredelijk 
voor'.61 1 

Dee werkgever heeft in het algemeen de plicht om eventueel prioriteitgenietend 
aanbodd intern dan wel extern bij te scholen voor zover dat binnen een redelijke tijd 
mogelijkk is. Zie hiervoor hoofdstuk 6.3 onder c. In een zaak met betrekking tot de 
aanvraagg van een tewerkstellingsvergunning voor een Chinese kok in een Kantonees 
specialiteitenrestaurantt (dim sum) oordeelde de rechter dat van een 'werkgever mag 
wordenn verwacht dat een werkzoekende Chinese kok die niet aan de door hem gestelde 
eisenn voldoet, via een interne opleiding in zijn bedrijf dan wel middels externe bijscho-
ling,, tot het gewenste niveau wordt opgeleid'. De rechter vond dit standpunt in beginsel 
niett onredelijk.62 

Ziee hiervoor ook de CBA beleidsregels: 'Een interne opleiding is mogelijk indien 
opp zich zelf reeds personeel aanwezig is dat de vereiste kwaliteit al heeft. Als externe 
opleidingenn gelden opleidingen van Horeca Nederland of opleidingen met behulp van 
collega-bedrijven'.. Uiteraard veronderstelt dit uitgangspunt dat deze bijscholing binnen 
eenn redelijke tijd mogelijk is tegen redelijke kosten.63 Uiteraard geldt deze jurisprudentie 
ookk voor andere dan Chinees-Indische restaurants.64 

Opp het punt van de omscholing van Chinees-Indische koks tot Japanse specialitei-
tenkokss is het volgens de rechter niet aannemelijk dat de opleiding van Horeca Nederland 
onvoldoendee zou zijn om de koks binnen een aanvaardbare termijn voor een behoorlijke 
uitoefeningg van de functie toe te rusten. In casu wilde de restauranthouder zijn bedrijfsac-
tiviteitenn uitbreiden met de Japanse keuken om zijn omzet te doen stijgen. Zijn vordering 
werdd derhalve afgewezen.65 In een andere zaak waren er met betrekking tot een door de 
Stichtingg Chineko verzorgde opleiding tot Japanse specialiteitenkok onvoldoende gegevens 
terr beschikking om vast te stellen of deze een Chinese kok binnen een redelijke tijd kon 
opleidenn tot een Japanse specialiteitenkok (teppanyaki-tafeltechniek). De in 1993 en 1994 
doorr de Stichting Chineko verzorgde opleiding die slechts bestond uit 3 niveau's (begin-
ners,, halfgevorderden en gevorderden), omvatte 6 bijeenkomsten, verspreid over 6 

600 Rb. 's-Gravenhage 24 december 1996, GV37-6. 
611 Rb. 's-Gravenhage 22 maart 1996, GV44a-5. 
622 Pres. Rb. Alkmaar 2 september 1994, GV44a-l. 
633 Zie ook Rb. Almelo 19 januari 1995, GV42-4. 
644 Rb. Arnhem 29 maart 1995, GV44-1. 
655 Rb. Middelburg 5 juni 1995, GV42-6. 
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weken.66 6 

Mett betrekking tot een opleiding Chinees-Indisch koken, verzorgd door Chineko, 
iss de rechter er in een zaak niet van overtuigd dat de opleiding niet behulpzaam zou 
kunnenn zijn om Chinees-Indisch keukenpersoneel op het gewenste niveau te brengen: 
'Hierbijj  is mede in aanmerking genomen dat verzoeker - die zelf, gezien het feit dat op 
dee huidige menulijst reeds een aantal specialiteitengerechten staan, niet geheel onwetend is 
opp het gebied van de specialiteitengerechten - onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat 
eenn kok uit prioriteitgenietend aanbod die een door de Chineko verzorgde specialitei-
tencursus,, waarin kennis wordt bijgebracht van ten minste 36 specialiteitengerechten, 
heeftt gevolgd verzoeker niet behulpzaam zou kunnen zijn bij de door hem gewenste 
ontwikkelingg van zijn restaurant tot een specialiteitenrestaurant.'67 De rechter vond dus 
datdat aan het prioriteitgenietend aanbod niet voorbij kon worden gegaan en dat het verzoek 
omm een tewerkstellingsvergunning terecht was afgewezen. 

Dee aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een Chinese kok 
wordtt dus geweigerd indien de werkgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid om 
eenn kandidaat-kok uit het prioriteitgenietend aanbod te laten opleiden door de Stichting 
Chineko.68 8 

Tenslottee vond de rechter het betoog van Arbeidsvoorziening dat een werkloze 
Chinesee kok in Nederland zonder problemen zou kunnen worden opgeleid tot specialitei-
tenkokk in de Sichuanese keuken niet aannemelijk was. Ter zitting verklaarde Arbeidsvoor-
zieningg dat een door haar geadviseerde opleiding echter 'geen specialiteitencursus betrof, 
maarr een aanvulling [...] op de thans aanwezige kennis van de Chinese keuken bij de hier 
tee lande verblijvende werkzoekende Chinese koks.' Er dient nog te worden opgemerkt dat 
dee aanvraag om een tewerkstellingsvergunning in 1992 was gedaan, en dat hij dus een 
cursuss voor Chinese koks in 1995 redelijkerwijs niet hoefde af te wachten. De werkgever 
hadd immers de redelijkerwijs van hem te vergen inspanningen in de tussentijd verricht.69 

Arbeidsvoorzieningg kon zich derhalve niet in redelijkheid op het standpunt stellen dat 
doorr middel van interne opleiding een werkloze kok tot het gewenste niveau opleidt. 

Beginn 2000 hebben Chinese organisaties (de Landelijke Federatie van Chinese 
Organisatiess in Nederland, LFCON) zelf het initiatief genomen om 160 werkloze Chinese 
kokss te gaan opleiden. Hiervoor zijn twee topkoks aagetrokken die de Chinese restaurants 
moetenn gaan verrijken met technieken van Sichuan, Kanton en Bejing. Door de groeiende 
concurrentiee en de gebrekkige kookkennis van Chinese koks is er een tekort aan gekwali-
ficeerdd personeel en een overschot aan niet-gekwalificeerd personeel. Het opleidingstraject 
duurtt een half jaar met twee maal wekelijks les en twee dagen per week stage, met 
behoudd van uitkering.70 Er is een convenant gesloten tussen Arbeidsvoorziening, Ko-
ninklijkee Horeca Nederland en CNV Horeca over de toelating van Chinese koks. De 
toelatingg geschiedt middels detachering via China Star Corporation en Cosco Manning 
Cooperation.. Deze detachering duurt maximaal 2 jaar (basiskok) of Vh jaar (specialitei-
tenkok)) en de werkgever dient zich in te spannen om aansluitend prioriteitgenietend 
aanbodd aan te stellen. 

Inn het geval een vreemdeling als zelfstandige een restaurant wil beginnen, is hij 

Rb.. Breda 2 oktober 1995, GV44a-4. 
Vz.. ABRvS 23 februari 1995, GV37-3. 
Opnieuww bevestigd door: Rb. 's-Gravenhage 2 mei 1997, GV44a-8. 
Pres.. Rb. 's-Hertogenbosch 15 juni 1994, GV42-2. 
Werklozee Chinese koks verfijnen hun kookkunst, Volkskrant 27 maart 2000. 
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niett tewerkstellingsvergunningplichtig, maar dient hij bij de Minister van Justitie een 
vergunningg tot verblijf aan te vragen als zelfstandige. Hiervoor heeft het Ministerie van 
Economischee Zaken uitgebreid adviseringsbeleid geformuleerd. Zie hiervoor hoofdstuk 8. 

7.33 Categorieën waarvoor  gedifferentieerd beleid geldt 

7.3.11 Sporters 

a.a. Algemeen 
Eenn activiteit wordt als 'sport' aangemerkt indien voor de uitoefening van die activiteit 
eenn landelijke organisatie bestaat die is aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie 
(NSF)) en bovendien is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.71 1 

Hett beleid met betrekking tot de verlening van tewerkstellingsvergunningen in de 
sportsectorr is uitermate divers en gedetailleerd. Het gaat in de sportsector bij uitstek om 
hett aantrekken van individuen met unieke persoonlijke eigenschappen,72 doch ook voor 
henn is volgens de Vreemdelingencirculaire het restrictieve toelatingsbeleid onverminderd 
vann kracht.73 Er geldt slechts een uitzondering op de tewerkstellingsvergunningplicht 
voorr diegenen die incidenteel in Nederland deelnemen aan een wedstrijd en die hun 
hoofdverblijff  buiten Nederland hebben. Zie art. 2, eerste lid Wav juncto art. 3, eerste lid 
onderr a, 6° Uitvoeringsbesluit Wav. Buitenlandse sporters die op een geregelde basis in 
dee sportsector werkzaam willen zijn, en daartoe een dienstverband aangaan, zouden dus 
well  over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. Indien echter geen sprake is 
vann een arbeidsverhouding of dienstverband, hoeft de vreemdeling niet te beschikken over 
eenn tewerkstellingsvergunning, maar kan hij een verblijfsvergunning aanvragen bij de 
Ministerr van Justitie onder de beperking 'arbeid als zelfstandige'. Deze toetst dan direct 
aann het wezenlijk Nederland belang, maar maakt gebruik van hetzelfde beleid als die van 
werknemerss in de sportsector. 

Hett belangrijkste argument voor toelating van buitenlandse werknemers (anders 
dann uit de EER) in de Nederlandse sportsector ligt volgens een Beleidsnotitie in het 
'technisch-tactische'' of ook wel het 'sporttechnische niveau van de sportbeoefening in 
Nederland'.744 Het kan zijn dat 'het niveau van Nederland [...] (ver) achter' ligt bij 
landenn die de wereldtop vertegenwoordigen, of dat 'Nederland [...] tot de wereldtop 
[behoort],, maar spelers en trainers [...] hun heil [zoeken] in het buitenland, waardoor 
buitenlanderss - waaronder niet-EG-ers - voor het bestendigen van het niveau in Nederland 
noodzakelijkk zijn'. Ook andere argumenten spelen een rol zoals 'kennis en ervaring, het 
niveauu van de sport in het land van herkomst [...], financiën, het sporttechnische en 
didactischee niveau van de persoon in kwestie gerelateerd aan een met name genoemd 
niveauu in Nederland'. 

Dee landelijke sportorganisaties gaven in 1992 reeds aan dat om sporttechnische 
grondenn vooral behoefte bestaat aan niet-EG sporters in de volgende takken van sport: 

Notitiee n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 
decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers, p. 3. 
Ziee Vc. 1994 BI 1/5.9 of de Uitvoeringsregels Wav, onder 13. 
Uitvoeringsregelss Wav, onder 13. 
Notitiee n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 
decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers, p. 2. 
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basketbal,, schaken, bridge, cricket, voetbal en in zekere mate ook volleybal. Met 
betrekkingg tot niet-EG trainers zou het met name gaan om 'bijscholing van het Nederlands 
kader'' in cricket, bridge, schaken, hockey, voetbal, volleybal, zwemmen en kracht-
sport.75 5 

Mett betrekking tot de uiteindelijke selectie van buitenlandse werknemers, doen 
zichh volgens de Uitvoeringsregels Wav complicaties voor die een gevolg zijn van de 
afwezigheidd van een 'heldere en toetsbare objectivering'. In de jurisprudentie is bepaald 
datdat 'een oordeel over de geschiktheid van een speler vanwege het specifieke karakter van 
dienss vaardigheden en de door hem in de opzet van het desbetreffende team te spelen rol 
onvermijdelijkk tot op zekere hoogte subjectief van aard is'. En verder: 'Gezien het 
bijzonderee karakter van de functie dient de werkgever op dit punt dan ook, zeker in 
twijfelgevallen,, een bepaalde mate van vrijheid te worden gelaten. Dat laat overigens 
onverlett dat van een werkgever wel kan worden gevergd dat hij in beginsel geschikt te 
achtenn kandidaten aan een serieus onderzoek, eventueel door proeftrainingen en -wedstrij-
den,, onderwerpt.'76 

Dee subjectiviteit wordt volgens de Uitvoeringsregels Wav vooral veroorzaakt door 
hethet ontbreken van toegespitste diploma's. Meestal zal 'geen eenduidige relatie te leggen 
zijn'' tussen de kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van een vacature aan 
dee ene kant en 'de specifieke vaardigheden van de beoogde werknemer, die ook zelf niet 
zeldenn op verschillende plaatsen inzetbaar is' aan de andere kant.77 In de jurisprudentie 
iss bepaald dat het 'onjuist [is] om op voorhand al de conclusie te trekken dat, indien niet 
aann de criteria wordt voldaan, prioriteitgenietend aanbod aanwezig wordt geacht', en dat 
'aann het al of niet aanwezig zijn van kwaliteiten bij een specifieke buitenlandse speler [...] 
niett zonder meer conclusies kunnen worden verbonden met betrekking tot aantal en 
kwaliteitenn van andere werkzoekenden op de specifieke arbeidsmarkt voor voetballers'.78 

Zelfss door de inschakeling van deskundigen is aan de subjectiviteit maar weinig te 
veranderen.. Alleen voor het schaken lijken objectiverende elementen te bestaan zoals de 
'Elo-rating'' die in een getal (voor de topschakers zo rond de 2500) wordt uitgedrukt. Er 
wordtt in de Uitvoeringsregels Wav aangegeven dat het gevaar bestaat van 'onverant-
woordee casuïstiek', 'die de toets van behoorlijk bestuur niet kan doorstaan'. Derhalve 
dientt gebruik te worden gemaakt van 'meer algemene criteria, die betrekking hebben op 
objectievee en toetsbare feiten [...] wat betreft de geboden arbeidsplaats' en 'ten aanzien 
vann de sportkwaliteiten van de betreffende vreemdeling'. Een belangrijke doelstelling is 
daarbijj  dat de doorstroming van 'amateursport, c.q. jeugdopleidingen naar beroepssport' 
doorr de tewerkstelling van niet-EG onderdanen niet in gevaar mag komen. Deze verdrin-
gingg wordt daarmee geacht het prioriteitgenietend aanbod aan te tasten. Dit effect zou nog 
eenss worden versterkt door de in de sportsector heersende 'duidelijke marktwerking', 
'marktconformee beloning' en 'transfer- en afkoopsommen'. 

755 Notitie n.a.v. de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties op de brief van 1 
decemberr 1992 over het beleid ten aanzien van niet-EG sporters en trainers, p. 2. 

766 Pres. Rb. Alkmaar 3 oktober 1994, RV 1994/79, m.n.v. T. Badoux. Zie ook: ARRvS 4 augustus 
1994,, R02.92.3242; Pres. Rb. Maastricht 5 augustus 1994, GV37a-l; Pres. Rb. Arnhem 28 april 
1995,, GV34-4. In een ander geval sprak de rechter van 'veelal een (uiterst) arbitraire aangelegen-
heid'.. Zie: Rb. 's-Gravenhage 8 september 1998, GV47-4. 

777 Uitvoeringsregels Wav, onder 13. 
788 Rb. Arnhem 13 februari 1997, GV37a-3. 
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Dee criteria voor de toelating van niet-EG topsporters (zie onder b) en toptrainers (zie 
onderr c) zijn nader uitgewerkt in bovengenoemde Notitie. 

b.b. Topsporters 
Dee criteria voor het sporttechnische niveau van topsporters dient te worden gerelateerd 
'aann de betekenis ervan voor de Nederlandse topsportsituatie mede in relatie tot de 
internationalee situatie'. Dit niveau kan in de eerste plaats blijken uit individuele prestaties 
bijj  grote evenementen (Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen) of door plaatsing 
opp wereldranglijsten of niveau-aanduidingen (grootmeester). In de tweede plaats kan dit 
blijkenn uit ervaring van de topsporter in zware competities en evenementen (zoals 
'deelnamee aan de hoogste competities in landen die deelnemen aan de eindronden van de 
A-Wereldkampioenschappenn van de officiële Europese of wereldorganisatie'). 

Err zou pas van een wezenlijk Nederlands belang gesproken kunnen worden indien 
dee niet-EG topsporter minimaal 'wordt gevraagd voor de hoogste afdeling van de 
Nederlandsee competitie'. In geval van grote niveauverschillen binnen de hoogste afdeling 
vann de competitie, zou een strengere maatstaf kunnen worden gehanteerd. De Notitie 
(naarr aanleiding van de schriftelijke reacties van de landelijke sportorganisaties) spreekt 
vann het 'goed mee kunnen komen op het niveau van het bovenste kwart van de hoogste 
afdeling'.. Dit wordt het kwaliteitscriterium genoemd. Volgens het bestuur werd tot 10 
februarii  1998 niet aan het kwaliteitscriterium getoetst. Indien aan het beloningscriterium 
werdd voldaan, werd a-priori aan het kwaliteitscriterium voldaan. Vanaf 10 februari 1998 
werdd echter wel aan het kwaliteitscriterium getoetst. De president van de rechtbank te 's-
Gravenhagee bevestigde dat 'het kwaliteitscriterium aldus moet worden opgevat dat onder 
"vergelijkbaree kwaliteiten" moet worden verstaan deelname aan wedstrijden die qua 
niveauu op dezelfde hoogte staan als bijvoorbeeld de eindrondes van wereldkampioen-
schappenn binnen het betaald voetbal dan wel eindrondes van de Olympische Spelen.' De 
presidentt vond dat 'jeugdwereldkampioenschappen en vriendschappelijke en/of trainings-
wedstrijdenn qua niveau niet vergelijkbaar zijn met de competitie in de Nederlandse Ere of 
Eerstee divisie'. 

Eenn andere omstandigheid die de aanvraag van de niet-EG sporter kan versterken, is de 
meerwaardee van de sporter voor de tak van sport volgens de sportbond. De toelating van 
sporterss uit derde landen wordt beperkt indien een bepaald quotum voor het aantal niet-
EGG topsporters in het team reeds is bereikt opdat 'hun inbreng in een redelijke verhou-
dingg blijf t staan tot die van de Nederlandse (respectievelijk Europese) sporters'. De 
criteriaa die thans gelden voor de tewerkstellingsvergunningverlening van topsporters zijn 
hett resultaat van overleg tussen enerzijds de Ministeries van SZW, Justitie en VWS en 
anderzijdss het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*-
NSF).799 Een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd indien: 

(a)) het een arbeidsplaats in een lagere dan de hoogste afdeling van de betref-
fendee sportbond betreft; 

(b)) de beloning, onder verdiscontering van de waarde van gebruikelijke 

Zie:: Antwoord van staatssecretaris Terpstra (WVC), mede namens de staatssecretaris van Justitie 
(ontvangenn 30 januari 1996), n.a.v. vragen van het lid Rijpstra (VVD) over het toelaten van 
sporterss uit het buitenland (ingezonden 21 december 1995). 
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transfersommen,, niet marktconform is; 
(c)) het een speler betreft die niet direct voorafgaande aan de tewerkstelling op 

geregeldee basis heeft deelgenomen aan een competitie, die ten minste even 
sterkk is als de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie of die op 
anderee wijze, zoals deelname aan wereldkampioenschappen, heeft bewezen 
overr tenminste vergelijkbare kwaliteiten te beschikken; 

(d)) de aanvraag, anders dan in geval van calamiteiten, wordt ingediend na het 
beginn van het seizoen met toepassing van artikel 9, onder a, Wav. 

Inn de rechtspraak is verder bepaald dat leeftijdsbegrenzingen in de Wav niet onrechtmatig 
zijn.. Dit geldt dus ook voor in de sport. Zie hiervoor paragraaf 6.5, onder d. 

Tott voor kort werd de geschiktheid van topvoetballers vastgesteld door de 
Stichtingg Arbeidszaken Betaald Voetbal die in tegenstelling tot de overige sectoren een 
eigenn adviseringsbeleid voerde. Haar adviezen werden haast blindelings gevolgd door het 
CBA,, maar ook het betaald voetbal kon uiteindelijk niet ontkomen aan het restrictieve 
toelatingsbeleidd zoals dat geldt ten aanzien van bijna alle overige beroepen of sectoren. 
Thanss zijn voor het betaald voetbal soortgelijke criteria uitgewerkt in overleg met de 
Federatiee van Betaald Voetbal Organisatie (FBO) en de Vereniging van Contract Spelers 
(VVCS).800 De vraag of prioriteitgenietend aanbod aanwezig is, moet ook hier worden 
beoordeeldbeoordeeld in het licht van het gebruik in de betreffende sector. Dit geldt zowel met 
betrekkingg tot de (hoogte van) salarissen als eventuele transfersommen. Voor een sector-
gedifferentieerdee aanpak is steun te vinden in de jurisprudentie: 

(1)) [...] overweegt de president dat het doel en het systeem van de Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers met zich brengt dat de vraag of prioriteit genie-
tendd aanbod in de zin van de Wet arbeid buitenlandse werknemers aanwe-
zigg is moet worden beantwoord aan de hand van de in de sector gebruikelij-
kee salarissen, welke mogelijk niet geheel in overeenstemming kunnen zijn 
mett de bij N. beschikbare bedragen.81 

(2)) [...] overweegt de Afdeling dat de vraag of prioriteit genietend aanbod in 
dee zin van de Wet arbeid buitenlandse werknemers aanwezig is, moet 
wordenn behandeld aan de hand van hetgeen in de betreffende sector 
gebruikelijkk is, daar een andere benadering niet verenigbaar is met het doel 
enn het systeem van de Wet arbeid buitenlandse werknemers. Vaststaat dat 
transferkostenn niet ongebruikelijk zijn in het betaalde voetbal.82 

c.c. Toptrainers 
Dee criteria voor de toelating van niet-EG toptrainers hangt samen met 'hun sporttechni-
schee kennis en vaardigheden, hun didactische bekwaamheden, hun ervaring met topspor-
terss en topteams en de door hen behaalde resultaten'. Nederlandse omstandigheden spelen 

Zie:: Vragen van het lid Rijpstra (VVD) over het toelaten van sporters uit het buitenland (ingezon-
denn 21 december 1995) TK 1995-1996, Aanhangsel 525) en Antwoord van de Staatssecretaris 
Terpstraa (VWS) mede namens de Staatssecretaris van Justitie (Ontvangen 30 januari 1996) TK 
1995-1996,, Aanhangsel 460, ook gepubliceerd in: MR 1996/5, p. 121. 
Pres.. Rb. Arnhem 8 december 1994, GV37a-2. 
ABRvSS 4 augustus 1994, GV31-2. 
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eveneenss een rol: 'de werkgever van de niet-EG trainer moet aantonen wat de beoogde 
trainerr meer kan dan de hoogst opgeleide trainer van binnen de EG'. Het niveau zou 
kunnenn blijken uit 'prestaties van de topsporters voor wie de trainer verantwoordelijkheid 
draagtt bij grote evenementen als O.S. en W.K.'s dan wel de plaats die deze mensen 
innemenn op de wereldranglijst (en in bijzondere gevallen de persoonlijke sportprestaties 
vann de trainer als ex-topsporter als Johan Cruijff, Eddy Merkx)'. Verder zou het kunnen 
blijkenn uit het bezit van erkende diploma's, docentschappen aan erkende opleidingsinstitu-
tenn of ervaring van bijvoorbeeld 3 jaar als trainer van topsporters of teams in zware 
competitiess of evenementen. 

Ookk hier zou volgens de Notitie pas van een wezenlijk Nederlands belang 
gesprokenn kunnen worden 'als toelating van niet-EG toptrainers wordt gevraagd voor de 
hoogstee afdeling van de Nederlandse competitie dan wel het nationale niveau'. Ook hier 
zall  het als minimumnorm dienen te gelden en kan een strengere maatstaf ('bovenste kwart 
vann de hoogste afdeling') worden gehanteerd in geval van grote 'verschillen tussen de top 
vann de hoogste afdeling en de staart ervan'. De overige opmerkingen die ten aanzien van 
topsporterss werden gemaakt, gelden naar analogie ook voor de toptrainers. De aanvraag 
kann volgens de Notitie worden versterkt als dit 'het totale niveau van de sportbeoefening 
inn Nederland' omhoog brengt. Door de aanvraag dient tenslotte de inbreng van niet-EG 
sporterss 'in een redelijke verhouding [te blijven] staan tot die van Nederlandse (respectie-
velijkk Europese) trainers'. 

Voorr de overige niet-EG trainers geldt dat door de werkgever allereerst een beroep 
dientt te worden gedaan op het prioriteitgenietend aanbod. Voor andere sporten dan het 
betaaldee voetbal dient voor de werving van het prioriteitgenietend aanbod de Stichting 
Sportjobss te worden ingeschakeld.83 Problematisch is dat in het geval dat bijvoorbeeld 
'binnenn het circuit van tennis(top)coaches bekend wordt dat er een functie vacant is of 
komtt (bijvoorbeeld als gevolg van de afloop van een contract) [...] het (informele) interne 
circuitt daar het eerst van op de hoogte [is]'. En verder: 'Dergelijke vacatures komen 
(meestal)) niet in de "kaartbakken" van de arbeidsbureaus en ook niet bij de Stichting 
Sportjobs.. Werving vindt veelal niet plaats via advertenties.'84 Het niet-openbaar maken 
vann de vacatures is voor veel particuliere sportinstituten immers noodzakelijk om sponsors 
niett af te schrikken. 

d.d. Incidentele deelname aan sportwedstrijden 
Dee toetsing aan het prioriteitgenietend aanbod, zoals ik hierboven heb besproken, is niet 
vann toepassing indien art. 2, eerste lid Wav juncto art. 1, onder a sub 6 Besluit ter 
uitvoeringg Wav van toepassing is. Ten behoeve van de vreemdeling die 'zijn hoofdverblijf 
buitenn Nederland heeft en die incidenteel dan wel gedurende een periode van ten hoogste 
vierr weken in Nederland arbeid verricht uitsluitend bestaande uit het deelnemen aan 
sportwedstrijden'' hoeft immers geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. 

7.3.22 Musici, artiesten en acteurs 

Hett is niet gemakkelijk om de categorieën van 'musici, artiesten en acteurs' hier te 

CBA-regelingg Wav, Stcrt. 1995/168, onder 4.2. 
Adviess Directie Sport (Ministerie VWS) van 5 maart 1996, kenmerk S/BOA-96185 in een zaak van 
eenn Amerikaanse tenniscoach. 
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definiëren.. In het algemeen gaat het hier om kunstenaars waarvoor het Ministerie van 
OC&WW het meest aangewezen is om in geval van twijfel advies in te winnen. Hieronder 
zall  blijken dat de ontkenning van het kunstenaarschap van bepaalde musici en artiesten tot 
ambtsberichtenn van genoemd ministerie heeft geleid. Van een groot aantal musici en 
artiestenn - waaronder horecamuzikanten en peepshowdansers - werd immers het culturele 
aspectt afgewezen. 

Hett uitgangspunt van de CBA-regeling Wav is dat '(veelal jonge) Nederlandse/EU 
artiestenn en musici niet reeds vanwege minder ervaring afvallen bij de selectieprocedure'. 
Enn verder: 'Indien er sprake is van potentieel voldoende talent dat zich verder kan 
ontwikkelen,, is er sprake van prioriteitgenietend aanbod dat binnen een redelijke termijn 
voorr de betreffende arbeidsplaats beschikbaar komt.'85 In de Uitvoeringsregels Wav is 
vastgelegdd dat voor musici en artiesten (in beginsel ook bij eenmalige optredens) een 
vergunningsplichtt geldt.86 Dit is slechts anders in geval van 'eenmalige optredens of 
kortdurendee tournees [...] ter bevordering van de internationale culturele contacten [...] 
indienn het optredens betreft in theaters en concertzalen of ruimtes die als zodanig dienst 
doen,, en indien het optreden niet het karakter heeft van begeleiding van andere activitei-
ten'.87 7 

Dee beloning dient in dat geval 'marktconform' te zijn en mag 'voor het geheel van 
dee verblijfsperiode in Nederland proportioneel niet onder het minimumloon liggen'. Iets 
wordtt als 'incidenteel' aangemerkt als het niet langer duurt dan 4 weken. Verlenging is 
daarbijj  niet mogelijk.88 Artikel 8, eerste lid Wav is onverminderd van kracht in geval 
vann 'langdurige tournees en werkzaamheden ten behoeve van binnenlandse theaterproduc-
ties'' en 'werkzaamheden in horecagelegenheden en dergelijke, alsmede werkzaamheden in 
Nederlandsee theatergezelschappen en orkesten'.89 

Dee Minister van het toenmalige Ministerie van WVC heeft in zijn brief van 30 
oktoberr 1992 met betrekking tot artiesten/muzikanten uit Guinee aangegeven dat zijn 
Ministeriee zich geen taak ziet in de advisering ten aanzien van muzikanten en artiesten. 
Dee motivering wordt weergegeven in de brief van het Ministerie van Justitie van 15 maart 
199390: : 

[...]]  dat met de komst/het verblijf van bovenstaande categorie vreemdelingen naar 
Nederlandd niet zo zeer een cultureel aspect aan de orde is, maar veeleer een 
economischh en sociaal-zekerheidsprobleem. WVC stelt zich namelijk op het 
standpuntt dat het hier niet gaat om een categorie artiesten/muzikanten die in eerste 
plaatss om culturele redenen voet aan de grond in Nederland proberen te krijgen, 
maarr eerder om economische en/of sociale redenen. 

Mett hun verblijf zou derhalve geen wezenlijk Nederlands cultureel belang zijn gemoeid. 
Omm die reden is na overleg met het CBA gekozen voor de invoering van een peildatum 

855 CBA-regeling Wav, Siert. 1995/168, onder 4.1. 
866 Uitvoeringsregels Wav, onder 29, zie ook Vc. 1994 BI 1/5.7.3. 
877 Uitvoeringsregels Wav, onder 29. 
888 Vc. 1994 BI 1/5.7.3. 
899 Aanvankelijk was een uitzonderingsgrond opgenomen in art. 1 Uitvoeringsbesluit Wav, maar die is 

laterr vervallen. 
900 Brief van het Ministerie van Justitie, d.d. 15 maart 1993, 9004.18.0275 aan het hoofd plaatselijke 

politiee Nijmegen, betreffende artiesten/muzikanten uit Guinee, MR 1994/1, p. 13-14. 
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vann 8 juli 1991 welk als omslagpunt voor beleid dient te worden beschouwd. Aanvragen 
vóórr genoemde datum dienen nog soepel te worden geregeld en leiden tot de verlening 
vann een vergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst. Aanvragen na genoemde 
peildatumm dienen aan een lichte arbeidsmarkttoets te worden onderworpen en komen 
éénmaall  in aanmerking voor een vergunning voor verblijf gedurende de vrije termijn van 
maximaall  drie c.q. zes maanden ingevolge art. 8, tweede lid Vw jo. art. 46. Dit werd in 
19933 bevestigd met betrekking tot een muzikant met de Guinese nationaliteit.91 Als na 
genoemdd termijn alsnog een verzoek om verblijf zou worden ingediend, zou deze moeten 
wordenn afgewezen op grond van genoemd ambtsbericht. Het gaat hier om aanvragen met 
betrekkingg tot 'werkzaamheden in het lichte amusementsgenre of om aanvragen van 
artiestenn of musici die internationaal werkzaam zijn en geen of slechts in lichte mate een 
bedreigingg vormen voor de werkgelegenheid van Nederlandse artiesten en musici'. De 
redenn waarom genoemde datum als peildatum is gekozen, hangt samen met het feit dat op 
datt moment de Circulaire Uitvoering Wabw van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidd is gepubliceerd in de Staatscourant.92 

Hett leek er sterk op dat musici, artiesten en acteurs geen schijn van kans meer 
maaktenn in het licht van het hierboven genoemde ambtsbericht van het toenmalige 
Ministeriee van WVC. Dankzij de rechtspraak zijn enige gaten geslagen in dit wel heel 
sterkk restrictieve toelatingsbeleid. In de rechtspraak die ik thans wil bespreken ging het 
zelfss om een muzikant in de horeca. De president van de Rechtbank Zwolle heeft in kort 
gedingg uitspraak gedaan over de dreigende uitwijzing van een Roemeense muzikant/enter-
tainerr die in een Roemeens restaurant in Assen activiteiten in loondienst verrichtte. Het 
kortt geding tegen de uitzetting werd toegewezen. De rechter oordeelde dat, 'gelet op 
muzikalee scholing en kwaliteiten van eiser, de werkzaamheden die eiser als muzikant in 
hett restaurant van zijn werkgever van groot belang en van invloed zijn op de bedrijfsre-
sultatenn van het restaurant en daarmee op de werkgelegenheid in Assen en voorts dat voor 
dee functie van entertainer in de Roemeense sfeer geen passend en prioriteitgenietend 
aanbodd in de regio Groningen is ingeschreven.'93 De rechter gaf verder nog aan dat het 
verzoekk 'zal dienen te worden bezien op grond van het algemeen geldend restrictieve 
toelatingsbeleidd (en niet het beleid ten aanzien van musici en artiesten, dat op een geheel 
anderee situatie dan de onderhavige ziet).' 

Dee vraag naar musici, artiesten en acteurs is erg groot en het ambtsbericht van het 
voormaligg Ministerie van WVC heeft ondanks bovengenoemde jurisprudentie tot een 
weinigg ruimhartig toelatingsbeleid geleid. Dit restrictieve toelatingsbeleid heeft met name 
grotee gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal buitenlandse dansers in Nederland. Daar zij 
voorr slechts korte perioden in Nederland werkzaam zijn en in de tijd tussen twee 
contractenn geen uitkering meer ontvangen, dreigen tal van dansers hun verblijfsstatus te 
verliezen.. Ongeveer een derde deel van de Nederlandse professionele dansers blijkt 
bovendienn van buiten Europa afkomstig te zijn. Ook de musical producties van Van den 
Endee blijken door het beleid te worden getroffen.94 

Hierbovenn is beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot niet-zelfstandige musi-

911 ARRvS 6 oktober 1993, RV 1993/74, m.n.v. T. Badoux. 
922 Circulaire Uitvoering Wabw 4 juli 1991, nr. ABA/WBIA/91/0047, Stcrt. 1991/129. 
933 Rb. 's-Gravenhage zp. Zwolle 16 december 1991, MR 1992/38. 
944 Embrechts, A., 'Dansers dupe van Vreemdelingenwet', Volkskrant 23 september 1999. 
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ei,, artiesten en acteurs die bij een werkgever in dienst zijn. In de praktijk dienen echter 
veell  buitenlandse musici en artiesten bij Justitie een aanvraag in voor een verblijfsvergun-
ningg om als zelfstandig musicus of artiest werkzaamheden uit te oefenen. Als zij hier in 
slagenn behoeven zij geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Veelal verrichten zij 
naastt activiteiten als uitvoerend artiest/musicus, ook nog tal van activiteiten als (free 
lance)) leraar, choreograaf, het geven van workshops, performances, het verhuren van 
(authentieke)) kostuums of muziekinstrumenten, etcetera. Deze werkzaamheden bevatten 
niett zelden elementen van zowel een zelfstandig ondernemer als die van werknemer in 
loondienst.. Aan de hand van curriculum vitae met verschillende optredens, bedrijfsplan-
nen,, exploitatiebegrotingen en winst- en verliesrekeningen, kan het zelfstandig karakter 
wordenn sterk gemaakt. Justitie wint voor hen advies in bij het Ministerie van OC&W en 
toetstt daarbij direct aan het wezenlijk Nederlands belang. Ik kom op deze categorie nog 
terugg in hoofdstuk 8 en 9. 

7.3.33 Directeuren-(groot)aandeelhouders als werknemer 

Inn het algemeen worden directeuren-(groot)aandeelhouders als zelfstandigen beschouwd en 
hoeftt voor hen geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. Zij dienen dan wel 
volgenss de Uitvoeringsregels Wav een belang van 25% of meer in hun bedrijf te hebben, 
ondernemersrisicoo te lopen en zelf de hoogte van hun salaris direct te kunnen beïnvloe-
den.. In die gevallen horen zij een verblijfsvergunning voor verblijf als zelfstandige aan te 
vragenn bij de Minister van Justitie en zal laatstgenoemde aan het wezenlijk Nederlands 
belangg toetsen (zie hiervoor hoofdstuk 8). In alle andere gevallen dient gewoon door het 
bedrijff  c.q. de werkgever een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd.95 

Terr beantwoording van de vraag of sprake is van een onderneming pleegt de 
Arbeidsvoorzieningg ook een verklaring te verlangen van een ter zake deskundige instantie 
omtrentt de levensvatbaarheid van de onderneming. Eveneens kan worden gevraagd: De 
oprichtingsaktee van de onderneming bij de Kamer van Koophandel, een uitgebreide 
omschrijvingg van de activiteiten van het gehele concern, een organogram van het concern, 
dee onderdelen (moeder, dochter) en de aard van de relatie tussen de verschillende 
onderdelenn (bestuurlijk, aandeelhouder, etc). In twijfelgevallen omtrent het belang van de 
directeur-(groot)aandeelhouderr doet zich natuurlijk de vraag voor of Justitie (ter verkrij-
gingg van een verblijfsvergunning als zelfstandige) of Arbeidsvoorziening (ter verkrijging 
vann een tewerkstellingsvergunning) restrictiever zal zijn. 

7.3.44 Werknemers ter  bevordering van internationale handelscontacten en concern-
personeel l 

Terr bevordering van internationale handelscontacten kan voorbij worden gegaan aan de 
vraagg of er prioriteitgenietend aanbod aanwezig is en behoeft de wachttijd van 5 weken 
voorr het vinden van prioriteitgenietend aanbod niet in acht te worden genomen. Zie 
hiervoorr artikel 8, tweede lid, onder 1 Wav. Volgens de Uitvoeringsregels van de Wav 
kann de uitzondering in twee gevallen worden toegepast:96 

Uitvoeringsregelss Wav, onder 6. Vc. 1994 BI 1/5.11. 
Art.. 7 Delegatie- en Uitvoeringsbesluit van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995/168; Uitvoeringsregels 
Wav,, onder 20 en 21. 
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a.. in geval van internationale dienstverlening door bedrijven voor zover daarop 
verdragsbepalingenn aangegaan in het kader van de Europese Unie inzake een vrij 
dienstverkeerr van toepassing zijn en [...] hun eigen personeel ter uitvoering van de 
dienstt in Nederland willen laten werken. [...] De betreffende personeelsleden 
dienenn tot het vaste personeel van de betrokken dienstverrichter te behoren en 
reedss meer dan een jaar bij deze werkgever in dienst te zijn. Tevens dienen de 
personeelsledenn die de dienst komen verrichten te beschikken over een verblijfs-
enn arbeidsvergunning in het vestigingsland van de dienstverrichter die de geldig-
heidsperiodee van de tewerkstellingsvergunning overschrijdt. 

b.. in geval van werkzaamheden die in samenhang met de levering van goederen 
wordenn verricht [...] indien de totale waarde van de geleverde arbeid, gemeten 
naarr in Nederland gebruikelijke (CAO-)loonniveau, niet groter is dan de waarde 
vann de geleverde goederen. Voorwaarde is bovendien dat de goederen gefabriceerd 
zijnn in het land waaruit ook het personeel afkomstig is en dat de werknemers reeds 
meerr dan een jaar in vaste dienst zijn van de leverancier van de goederen. 

Perr 1 juli 1996 is de Wijziging Uitvoeringsregels Delegatie- en Uitvoeringsbesluit Wav 
voorr internationale dienstverlening in werking getreden die de toevoeging van een 
(uitgebreide)) onderdeel c behelsde:97 

c.. in geval van internationale dienstverlening door bedrijven voor zover daarop 
verdragsbepalingenn aangegaan in het kader van de General Agreement on Trade in 
Servicess (GATS)98 van toepassing zijn en die hun eigen personeel ter uitvoering 
vann de dienst in Nederland willen laten werken [...] 

Mett betrekking tot dit onderdeel dient aan negen voorschriften te worden voldaan. Er zijn 
onderr andere voorwaarden met betrekking tot de verblijfsduur van de personeelsleden 
('maximaall  3 maanden in een periode van 24 maanden'); het aantal personeelsleden ('ten 
hoogstee het aantal personen dat redelijkerwijs noodzakelijk is'); de aard van de werk-
zaamhedenn ('uitsluitend de werkzaamheden waarvoor de tewerkstellingsvergunning is 
verleend'),, de kwalificatie van de personeelsleden ('voltooide universitaire opleiding en 
driee jaar beroepservaring op het desbetreffende werkterrein'), etcetera. Slechts één 
voorwaardee wil ik hier (volledig) vermelden omdat het een idee geeft wat voor soort 
werkzaamhedenn het betreft: 

dee overeenkomst heeft betrekking op een van de navolgende categorieën 
vann dienstverlening; 

a.. accountantsdiensten; 
b.. fiscaal adviserende diensten; 
c.. diensten op het gebied van architectuur, stadplanning/stedenbouwkunde en 

landschapsarchitectuur; ; 
d.. technische diensten (zgn. 'engineering'); 
e.. diensten op het gebied van geïntegreerde techniek (zgn.'integrated enginee-

ring'); ; 

Stcrt.Stcrt. 1996/121. 
Ziee hoofdstuk 1.19. 
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f.. diensten op het gebied van, c.q. gerelateerd aan computers: informatici, 
systeemanalisten,, programmeurs, deskundigen op het gebied van functione-
lee documentenanalyse en onderhoudsdeskundigen; 

g.. diensten in de bouw (zgn. 'construction services') 

Opp grond van genoemde bepalingen kunnen concerngebonden werknemers die een 
sleutelpositiess in grote (transnationale) ondernemingen innemen, en al reeds een jaar bij 
dee desbetreffende bedrijven in het moederland in dienst zijn, tijdelijk in Nederland 
wordenn overgeplaatst. Er wordt ook wel gesproken van key-personnel of intercompany 
transfers.. Onder sleutelpositie wordt volgens de Uitvoeringsregels van Wav verstaan: 'een 
hogee leidinggevende functie of een hooggekwalificeerde functie waarvoor specifieke 
specialistischee kennis en ervaring is vereist, die essentieel is voor het functioneren van de 
onderneming'.. Het kan hier gaan om een beleidsbepalende functie (management) of om 
eenn specifiek technische functie." 

Arbeidsvoorzieningg bepaalt of de desbetreffende werknemer tot het sleutelperso-
neell  behoort. De beoordeling is een puur feitelijke aangelegenheid die plaatsvindt op 
grondd van taak- en functieomschrijving ('Job Description'), curriculum vitae van de 
desbetreffendee werknemer, arbeidscontract en informatie over het bedrijf. Het inkomen 
vann de werknemer kan aanleiding geven om te stellen dat geen sprake is van sleutelperso-
neell  indien het te laag wordt geacht. De functieomschrijving kan wellicht ook van invloed 
zijn.. Zowel de beleidsmatige als specifiek technische aspecten komen beide tot uitdruk-
kingg in benamingen als 'manager global technology', 'technical operations manager', 
'chieff  executive officer technology group' en 'technological support team leader'. Het 
sleutelkarakterr wordt daarentegen min of meer ontkend in benamingen van ondergeschik-
tenn als 'assistent', (technisch) medewerker of contractafwikkelaar. 

Hett Europees Hof van Justitie bepaalde reeds in 1990 dat dient te worden verme-
denn dat zich ingevolge 'onmiddellijke, massale toevloed van werknemers verstoringen 
voordoenn op de arbeidsmarkt', maar dat dit uitgangspunt uitzondering leidt als het ten 
gevolgee heeft dat 'de in een andere Lid-Staat gevestigde dienstverrichter discrimineert 
[...]]  ten opzichte van zijn in het land van ontvangst gevestigde concurrenten, die hun 
eigenn personeel vrij kunnen inzetten'. Het zou bovendien zijn capaciteit om de prestatie te 
verrichten,, kunnen aantasten.100 

Uitt statistisch onderzoek van het CBS blijkt dat bijna de helft van het aantal 
buitenlandsee werknemers van buiten de EU, in concernverband wordt overgeplaatst.101 

Hiermeee wordt impliciet een grote groep van werknemers buiten het toetsingskader van 
hett wezenlijk Nederlands belang gehouden en is klaarblijkelijk het wezenlijk Nederlands 

Doorr een Wijziging Uitvoeringsregels Wav van 23 juni 1998 (Stcrt. 1998/119, p. 7) is toegevoegd 
datt partners van concernpersoneel ook een tewerkstellingsvergunning krijgen (zonder toets aan art. 
88 lid 1, onder a en b Wav) voor 'maximaal dezelfde duur als de tewerkstellingsvergunning die op 
dee concernmedewerker betrekking heeft'. Deze wijziging is ingevoerd omdat 'Nederland als 
detacheringsplaatss aan populariteit inboet' als ze niet net als andere West-Europese landen voor de 
'partnerr [van een gedetacheerde, ERK\ een versoepelde toegang tot de nationale arbeidsmarkt' kent. 
HvJEGG 27 maart 1990, zaak 113/89 ('Rush Portuguesa Lda v Office national'), I - 1417, 
overwegingg 12, Jur. 1990, p. 1417; SEW 1991/194. 
Sprangers,, A.H. (1995) 'Arbeidsmigratie, jaren zestig en jaren negentig', Maandstatistiek bevolking 
(CBS)(CBS) 95/12, p. 16-21. Zie ook: Boeker, A. & L. Clermonts (1995) Poortwachters van de Neder-
landselandse arbeidsmarkt. GNI: Nijmegen, p. 163 e.v. 
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belangg voor hen gegeven. Aan de andere kant wordt het aantrekken van personeel van 
buitenn de EER steeds lastiger. Dit komt doordat de steeds strengere regels in het 
vreemdelingenrechtt ook gevolgen heeft voor concerngebonden migratie. Voor de 
overplaatsingg van bijvoorbeeld een IT-specialist, onderzoeker of sleutelpersoneel moet 
maandenlangg worden onderhandeld, moeten bedrijven zich door bureaucratische apparaten 
heenwerkenn en moeten zij worstelen met veel papierwerk en lange procedures.102 

Opp grond van de Europa-overeenkomsten kan sleutelpersoneel uit bepaalde Oost-Europese 
landenn naar landen die zijn aangesloten bij de EU worden gedetacheerd. Zie hiervoor 
hoofdstukk 1.5. 

7.3.55 Gastdocenten en wetenschappelijk personeel aan Universiteiten 

Voorr de volgende personen hoeft volgens de Uitvoeringsregels Wav geen toetsing plaats 
tee vinden aan artikel 8, eerste lid, onder a en b Wav:103 

(1)) Gastdocenten aan een universiteit of hogeschool indien de aanvraag een periode 
vann tewerkstelling van ten hoogste een jaar omvat; 
(2)) Assistenten in opleiding en onderzoekers in opleiding bij een universitaire 
instelling; ; 
(3)) vreemdelingen die in de postdoctorale fase voor een duur van maximaal twee 
jaarr specifieke onderzoekstaken in lopende onderzoeksprojecten komen verrichten; 
(4)) hooggekwalificeerde onderzoekers die op voordracht van de Koninklijke 
Academiee voor Wetenschappen op basis van een tijdelijke aanstelling onderzoeks-
werkzaamhedenn komen verrichten. 

Dezee tamelijk ongeclausuleerde bevoegdheid van universiteiten, hogescholen en de 
Koninklijkee Academie voor Wetenschappen om niet-Nederlands personeel aan te nemen is 
opmerkelijkk te noemen, zeker omdat het toelatingsbeleid met betrekking tot buitenlandse 
werknemerss in het algemeen als restrictief wordt gekwalificeerd (zie hoofdstuk 4). 
Wellichtt wordt voor genoemde functies de afwezigheid van prioriteitgenietend aanbod c.q. 
dee aanwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang a-priori aangenomen. Zo'n veron-
derstellingg is zeker te verwachten met betrekking tot natuurwetenschappelijk-, technisch 
innovatief-- of geneeskundig onderzoek dat steeds meer in internationaal perspectief 
gestaltee krijgt. Men hoeft maar te denken aan de vele samenwerkingsverbanden tussen 
toonaangevendee universiteiten in de wereld. Dit zal nog sterker zijn voor onderzoeken 
mett toepassingsmogelijkheden die mede worden gefinancierd vanuit het bedrijfsleven. En 
ditt komt steeds vaker voor. Aan de andere kant is het vreemd dat bedrijven voor een 
onderzoekerr de standaardprocedure van de Wav moeten volgen, terwijl de universiteiten 
voorr soortgelijke onderzoekers zelf hun personeel kunnen aantrekken. De reeds lange tijd 
bestaandee onafhankelijke positie van universiteiten om eigen personeel aan te nemen lijk t 
mijnss inziens een rol te spelen. 

Mett betrekking tot gastdocenten en wetenschappelijk personeel aan Universiteiten 

1022 Renout, F. (1999) 'Asielregel crime voor bedrijven. Aantrekken van personeel van buiten de EU 
steedss lastiger.' Algemeen Dagblad 25 maart 1999. 

1033 Uitvoeringsregels Wav, onder 27 en 28. Zie ook Vc. 1994 BI 1/5.5. 
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iss mij maar weinig jurisprudentie bekend. In één zaak betrof het de grens tussen het 
verblijff  als werknemer (wel tewerkstellingsvergunningplichtig), dan verblijf voor studie 
(geenn tewerkstellingsvergunningplicht). Het ging om een Amerikaan die een aantal jaren 
inn Nederland had verbleven om muziekwetenschappen en Duits te studeren. Nadat hij was 
afgestudeerdd werd hij door de universiteit uitgenodigd om onbezoldigd onderzoek te 
verrichten.. De vraag was of hier sprake was van arbeid in de zin van de Wav of dat 
sprakee was van een verdiepingsstudie waarvoor geen tewerkstellingsvergunning noodzake-
lij kk was. De rechter oordeelde 'dat op grond van de thans beschikbare gegevens (nog) niet 
opp voorhand duidelijk is of de activiteiten van verzoeker nu als verdiepte studie dan wel 
alss onderzoek moeten worden aangemerkt.' De rechter oordeelde verder: 

Aannemelijkk lijk t dat beide aspecten hun plaats hebben in de activiteiten van 
verzoeker.. Dat de UvA verzoeker een werkkamer ter beschikking heeft gesteld en 
kennelijkk niet de eis stelt dat verzoeker om colleges te volgen nog collegegeld 
betaalt,, ziet de president meer als blijk van hoge waardering van de kwaliteiten 
vann verzoeker door de UvA dan als een beloning op grond waarvan de activiteiten 
vann verzoeker nu als arbeid moeten worden beschouwd. Evenmin ziet de president 
voldoendee aanknopingspunten om de hoogleraar die verzoeker in de gelegenheid 
steltt de "Jean Paul-studie" te verrichten als werkgever in de zin van artikel 1 van 
dee Wav aan te merken, dwz. dat deze verzoeker arbeid zou laten verrichten. De 
presidentt acht aannemelijk dat sprake is van een wederzijds positieve relatie, 
enerzijdss de UvA die enig profijt trekt van een eminent onderzoeker in haar 
middenn en anderzijds verzoeker die in de gelegenheid wordt gesteld zijn doctoraal 
scriptiee uit te bouwen en daar wellicht op te promoveren. Van belang is met name 
dee uitleg van verzoeker ter zitting dat hij de "Jean Paul-studie" op individuele 
basiss en geheel ter eigen verdieping uitvoert. Concluderend acht de president 
onvoldoendee aanknopingspunten aanwezig om tot het oordeel te komen dat geen 
sprakee is van voortzetting van de studie en bestaat er geen noodzaak tot het treffen 
vann een voorziening.104 

InIn beginsel was er volgens de rechter dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Dit wil 
natuurlijkk niet zeggen dat dit zo blijf t als genoemde onderzoeker alsnog voor promotie-
onderzoekk wordt aangesteld. Maar in dat geval geldt weer de tamelijk ongeclausuleerde 
bevoegdheidd conform artikel 27 en 28 van de Uitvoeringsregels Wav. Ondanks het 
tamelijkk liberaal toelatingsbeleid ten aanzien van gastdocenten en wetenschappelijk 
personeel,, blijkt de toelating toch problemen op te leveren. Ook universiteiten dienen 
langee procedures te doorlopen en zich door veel papierwerk heen te worstelen.105 

Bijj  wetswijziging106 is in artikel 1, onder a, onder 7 van het Besluit ter uitvoe-
ringg van de Wav bepaald dat het verbod om zonder een tewerkstellingsvergunning arbeid 
tee verrichten niet van toepassing is op 'het geven van gastcolleges aan een universiteit, 
hogeschooll  of instelling voor hoger internationaal onderwijs, of aan een onderzoeksinstel-
lingg die gelieerd is aan of werkzaam is op het terrein van een universiteit, hogeschool of 

Rb.. Haarlem, 28 september 1999, JVB 2000/17. 
Renout,, F. (1999) 'Asielregel crime voor bedrijven. Aantrekken van personeel van buiten de EU 
steedss lastiger.' Algemeen Dagblad 25 maart 1999. 
Besluitt van 20 oktober 2000, Stb. 2000/464. 
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instellingg voor hoger internationaal onderwijs'. Uiteraard geldt deze vrijstelling voor de 
vreemdelingg die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en die incidenteel dan wel 
gedurendee een periode van ten hoogste vier weken in Nederland arbeid verricht. 

7.3.66 Categorieën die niet beroeps- of branche-georiënteerd zijn 

7.3.6.11 Stagiaires 

Buitenlandsee stagiaires zijn 'vreemdelingen die in Nederland komen om arbeid te 
verrichtenn die noodzakelijk is ter voltooiing van hun opleiding in het land van her-
komst'.1077 Aan hen kan gedurende een periode van maximaal een jaar een tewerkstel-
lingsvergunningg worden verleend zonder toepassing van artikel 8, eerste lid onder a en b 
Wav.. Voorwaarde is dat deze stagiaires 'reeds een voldoende vakgerichte basisopleiding 
hebbenn gevolgd in hun herkomstland en in het laatste of voorlaatste jaar van hun 
opleidingg verkeren'. 

Uitt een door de desbetreffende onderwijsinstelling afgegeven verklaring moet 
verderr blijken dat 'de stage een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het onderwijspro-
gramma'.1088 Als 'in onvoldoende mate valt af te leiden dat de beoogde stages een 
noodzakelijkk onderdeel vormen van het onderwijsprogramma van deze onderwijsinstel-
ling',, wordt de aanvraag afgewezen. Hiervan kan sprake zijn indien 'de verklaringen [...] 
err hooguit op [wijzen] dat de stages als wenselijk worden geacht'.109 Van de school in 
hett buitenland wordt verder een actieve bemoeienis met de stage, de stagiaires en het 
onderwijsprogrammaa verwacht: 

Indienn de stage een noodzakelijk onderdeel vormt van de opleiding in Polen ligt 
hett toch veel meer voor de hand dat de stage-opdrachten vanuit die school zouden 
wordenn verstrekt en zouden zijn toegespitst op hetgeen de leerlingen volgens het 
onderwijsprogrammaa van hun school zich in de stage-periode eigen moeten 
maken.110 0 

Mett betrekking tot de vraag wanneer werkzaamheden als stage moeten worden beschouwd 
enn wanneer als 'gewone' arbeid in loondienst, is onder vigeur van de (oude) Wabw een 
uitspraakk gedaan door de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 
Inn casu ging het om een vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit die voor een stage 
inn een islamitische slagerij ging werken. De vreemdeling was in 1991 naar Nederland 
gekomenn om een opleiding te volgen als vervolg op zijn in Suriname genoten opleiding 
slagersvakk in het kader van het Algemeen Slagersvak Onderwijs. Hij had zich in 
Nederlandd ingeschreven bij de SVO, dit is een opleiding voor vleessector in Utrecht, voor 
dee studie 'Produktiegezel, winkelslager, chef-slager, worstmakerij/zouterij'. Toen deze 
vreemdelingg een verblijfsvergunning aanvroeg, werd deze geweigerd omdat hij diende te 
beschikkenn over een tewerkstellingsvergunning. Toen hij een verzoek om een tewerkstel-
lingsvergunningg indiende, werd deze eveneens geweigerd. De vreemdeling werd tegenge-

1077 Vc. 1994 BI 1/5.4.1. 
1088 Uitvoeringsregels Wav, onder 24. 
1099 Pres. Rb. Rotterdam 10 november 1994, GV31a-l. 
1100 Rb. 's-Gravenhage 16 november 1995, GV3U-3. 
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worpenn dat 'in het onderhavige geval niet het leeraspect centraal staat maar het verrichten 
vann produktieve arbeid'. En: 'Derhalve dient deze functie te worden aangemerkt als een 
regulieree arbeidsplaats.' De rechter oordeelde: 

Tenn tijde van het bestreden besluit werkte hij vier dagen per week bij de islamiti-
schee Slagerij Mohamed, waarmede eveneens een leerovereenkomst is gesloten. Ge-
durendee één dag per week volgt verzoeker onderwijs bij de SVO. Blijkens het 
bewijss van inschrijving van de SVO betreft de door verzoeker te verrichten arbeid 
'praktischee werkzaamheden, die verband houden met het onderwijs'. 
[...] ] 
Onderr vorengeschetste omstandigheden zijn Wij voorhands van oordeel dat de 
arbeidd die verzoeker in het kader van zijn opleiding verricht een met door 
stagiairess te verrichten arbeid vergelijkbaar doel heeft. In beide gevallen gaat het 
immerss om arbeid waarbij het leeraspect centraal staat. 
[...] ] 
Uitt het vorenstaande vloeit naar Ons oordeel voort, dat de aanwezigheid van 
prioriteitgenietendd aanbod verzoeker niet mag worden tegengeworpen.111 

Err hoefde dus geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. De rechter trof een 
voorlopigee voorziening inhoudende dat verzoeker tot en met dertig dagen na de datum van 
verzendingg van de beslissing op het bezwaarschrift werd behandeld als ware ten behoeve 
vann hem de gevraagde tewerkstellingsvergunning verleend. 

Inn een zaak in 1991 werd de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten 
behoevee van een stagiaire door de rechter afgewezen. Het ging hier om een Poolse 
stagiairee in de fruitteelt voor een periode van twee jaar. De rechter stelde dat voor stages 
dee maximale duur 1 jaar is en vervolgde: 'Vast staat dat verzoeker [...] niet als een 
stagiairee in de zin van de circulaire kan worden aangemerkt. Het verzoek om een tewerk-
stellingsvergunningg is derhalve door verweerder op goede gronden aangemerkt als een 
verzoekk om toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt.' Interessant is de 'ten overvloede'-
oo verweging: 

Hett vorenstaande doet er niet aan af dat het plan om jonge geïnteresseerde mensen 
uitt Polen de mogelijkheid te bieden om in Nederland voor een periode van maxi-
maall  één jaar werkervaring in de fruitteelt op te laten doen, naar Ons ter zitting is 
gebleken,, door verweerder niet bij voorbaat kansloos wordt geacht. 
Wijj  geven verzoeker [...] daarom in overweging om desgewenst contact op te 
nemenn met verweerder ten einde de mogelijkheden van dit initiatief nader te 
bespreken.112 2 

Volgenss de redactie van RV werd dit verzoek echter afgewezen. 
Inn 1995 is ten overstaan van de rechter de vraag opgeworpen of met een 

praktijkopleidingg brood- en banket het leeraspect of produktieve arbeids-aspect centraal 
staat.. De vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit stond bij een instituut voor deeltijd 
kortt middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven voor de opleiding brood/banketbakker. De 

Vz.. ARRvS 18 februari 1993, RV 1993/72, m.n.v. T. Badoux. 
Vz.. ARRvS 12 augustus 1991, RV 1991/72, m.n.v. CA. Groenendijk. 
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desbetreffendee opleiding was niet in Suriname te volgen en bestond uit één dag per week 
onderwijss en vier dagen per week arbeid als stagiaire bij een brood- en banketbakkerij. 

Dee werkgever, een joodse (koshere) bakkerij, stelde bovendien zeer specifieke 
eisenn aan de werknemer/stagiaire in verband met het feit dat sommige werkzaamheden 
alleenn door een jood kunnen worden gedaan. De tewerkstellingsvergunning werd door 
Arbeidsvoorzieningg geweigerd in verband met het beschikbaar prioriteitgenietend aanbod 
voorr de desbetreffende functie. De rechter oordeelde: 

Vann belang is in dit verband dat in het dossier aanknopingspunten zijn te vinden 
voorr het oordeel dat het leeraspect centraal staat bij de arbeid die verzoeker in het 
kaderr van zijn studie verricht.113 

Err was dus geen tewerkstellingsvergunning noodzakelijk. In het geval deze vergunning 
well  noodzakelijk zou zijn geweest, was waarschijnlijk geen prioriteitgenietend aanbod 
gevonden: : 

Zoo evenwel zou (moeten) worden geoordeeld dat in het onderhavige geval wel 
degelijkk het verrichten van produktieve arbeid centraal staat, overweegt de presi-
dentt dat alsdan niet op voorhand kan worden gezegd dat toetsing aan de situatie op 
dee arbeidsmarkt zal uitwijzen dat prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. 
[...]]  Bovendien schrijft het Regionaal Bestuur dat de bakkerij, waar verzoeker zijn 
arbeidd verricht, 'op zeer speciale wijze brood en aanverwante artikelen (bakt), 
hetgeenn toch weer specifieke vaardigheden en inzet van de betrokken leerling 
vereist.. Kennelijk voldoet de heer R. in hoge mate'. 

Maarr eigenlijk is dit irrelevant want als vaststaat dat sprake is van een stage (en dus het 
leeraspectt centraal staat), mag immers geen arbeidsmarkttoets meer plaatsvinden. 
Arbeidsvoorzieningg dient echter rekening te houden met het feit dat arbeidservaring ook 
kann worden opgedaan in de vorm van vrijwilligerswerk of volontairschap. Dit laatste lijk t 
opp het eerste gezicht op een dienstverband, maar is wegens het niet ontvangen van 
vergoedingenn niet gelijk te stellen met arbeid in dienstbetrekking. Onderzoek naar de aard 
vann de rechtsverhouding is daartoe noodzakelijk.114 Een stage blijf t echter een hybride 
karakterr houden. Het verenigt immers zowel een component van studeren als een 
componentt van werken (arbeid in loondienst) in zich. 

7.3.6.22 Practicanten 

Practicantenn zijn 'vreemdelingen die naar Nederland komen om werkervaring op te doen, 
diee voor hun toekomstig functioneren in hun herkomstland van belang is'.115 Aan hen 
kann een tewerkstellingsvergunning worden verleend voor in de regel maximaal 24 weken 
zonderr toepassing van artikel 8, eerste lid, onder a en b Wav. Een tweede hernieuwde 
aanvraagg die genoemde periode overschrijdt, wordt niet geaccepteerd. Als een langere dan 
genoemdee periode wordt beoogd, kan de aanvraag eventueel als een aanstelling als 

1133 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 17 mei 1995, RV 1995/81, m.n.v. T. Badoux. 
1144 ARRvS 12 februari 1990, RV 1990/73, m.n.v. CA. Groenendijk. 
1155 Vc. 1994 BI 1/5.4.1. 
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werknemerr worden aangemerkt. Hiervoor dient dan een tewerkstellingsvergunning te 
wordenn aangevraagd.116 

Voorwaardee voor de toepassing van deze regeling is dat 'deze practicanten reeds 
eenn voldoende vakgerichte basisopleiding hebben gevolgd en op basis van een overeen-
komstt tussen een in het buitenland gevestigde onderneming en een in Nederland gevestig-
dee onderneming [...] bij wijze van onderricht bedrijfservaring opdoen'.117 Ook hier zijn 
maatregelenn genomen om 'het gevaar' van definitieve vestiging in Nederland te voorko-
men.. De Nederlandse werkgever dient een verklaring te overleggen 'inhoudende dat de 
practicantt geen reguliere arbeidsplaats inneemt'. De buitenlandse werkgever dient te 
verklarenn dat hij de 'practicant na ommekomst van de praktijkperiode weer daadwerkelijk 
inn dienst zal nemen'. 

Inn een zaak werd de verlening van een tewerkstellingsvergunning aan Roemeense 
bouwvakkerss die als practicant werden ingezet bij de bouw van een commercieel en 
cultureell  centrum geweigerd. Arbeidsvoorziening stelde dat 'bij inzet van de betrokken 
Roemenenn niet het opdoen van praktijkervaring maar het verrichten van reguliere arbeid 
centraall  staat, omdat zij in hun eigen land als vaklieden worden aangemerkt'. Arbeids-
voorzieningg had verder uit de stukken opgemaakt dat de beoogde scholing erop is gericht 
betrokkenenn gereed te maken voor zelfstandig ondernemerschap in Roemenië. De rechter 
wass het hier niet mee eens en oordeelde: 

Niett is gebleken dat de door de Roemenen te verrichten bouwwerkzaamheden naar 
hunn aard dermate beperkt zijn dat de inzet van deze personen moet worden 
beschouwdd als enkel gebruikmaking van hun vakmanschap. Voldoende aannemelijk 
iss gemaakt dat hier [...] tevens sprake is van (bij)scholing. Evenmin blijkt dat de 
scholingg vooral is gericht op het verwerven van voor zelfstandig ondernemerschap 
benodigdee bekwaamheden.118 

Dee rechtbank vond dat de weigering om een tewerkstellingsvergunning te verschaffen niet 
inn redelijkheid kon worden gehandhaafd en trof een voorlopige voorziening waardoor de 
tewerkstellingsvergunningg alsnog werd verleend. In een noot gaf Badoux aan dat de 
practicantenregelingg 'juist [is] bedoeld om de gelegenheid te bieden er in de praktijk het 
nodigee bij te leren'. Het leeraspect stond hier derhalve centraal, of men nu 'vakman' was 
off  niet. Overtuigend is dit argument mijns inziens niet omdat iedere werknemer wellicht 
inn ieder vak voortdurend 'in de leer is', al is het alleen maar vanwege de groeiende 
ervaring. . 

7.3.6.33 Au pairs 

Inn het dagelijks taalgebruik betekent au pair(-schap): 'tegen kost en inwoning, zonder 
verderee vergoeding'. Van Dale geeft als voorbeeldzin: 'gevraagd: meisje au pair voor de 
oppass van drie kinderen'."9 Terwijl in het dagelijks taalgebruik de inspanningen en de 
beloningg centraal staan, is in de Vreemdelingencirculaire het culturele aspect bepalend: 

1,66 Pres. Rb. Roermond 28 december 1994, GV31a-2. 
1177 Uitvoeringsregels Wav, onder 25. 
1,88 Pres. Rb. Middelburg 4 augustus 1994, RV 1994/78, m.n.v. T. Badoux. 
1199 Red. Van Dale (1992) Groot woordenboek der Nederlandse taal. Van Dale Lexicografie: Utrecbt/-

Antwerpen. . 
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'Hett uitgangspunt van het au pair-beleid is buitenlandse jongeren - in korte tijd en onder 
bepaaldee voorwaarden - de gelegenheid te bieden kennis te maken met de Nederlandse 
samenlevingg en cultuur'. Het verblijf heeft primair een cultureel karakter.120 Verderop 
wordenn de inspanningen en beloning genoemd: 'Het gastgezin verleent de au pair 
faciliteiten,, in ruil waarvoor de au pair licht huishoudelijk werk in het gezin verricht'. 
Ookk hier geldt een restrictief toelatingsbeleid: 'Dit verblijfskarakter en de noodzaak om 
oneigenlijkk gebruik van het au pair-beleid tegen te gaan, rechtvaardigen een restrictieve 
toepassingg van het beleid.' 

Vanaff  het begin dat de au pair-regeling in Vc. 1994 stond, is er gewerkt aan een 
nieuwee regeling die uiteindelijk op 26 juli 2000 werd geïntroduceerd. De regeling omtrent 
auu pair-schap is geplaatst in een hoofdstuk genaamd 'Uitwisseling' die hoofdstuk B13 
vervangt.. Naast au pair-schap worden ook andere culturele uitwisselingsprogramma's 
(mett landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland inzake betaald-werk vakanties, en de 
programma'ss van bepaalde aangewezen particuliere organisaties) hierin opgenomen. Ook 
hierr blijkt het belang van het culturele aspect: 'Het begrip uitwisseling kenmerkt zich 
doorr wederkerigheid, in die zin dat de mogelijkheid om de buitenlandse samenleving en 
cultuurr te leren kennen, ook in het land van herkomst van de buitenlandse jongeren 
bestaatt voor Nederlandse jongeren.'m 

Inn hoofdstuk 5.2.1 heb ik aangegeven dat voor huishoudelijke werkzaamheden in 
beginsell  geen tewerkstellingsvergunningplicht bestaat voor zover het gaat om een enkele 
persoonlijkee dienst. Au pairs zijn in beginsel dan ook niet onderworpen aan de werking 
vann de Wav: 'Het verrichten van werkzaamheden door de au pair in overeenstemming 
mett de aard van het au pair-schap betekent dat de au pair geen arbeid mag verrichten in 
dee zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) waarvoor een tewerkstellingsvergunning 
iss vereist. De werkzaamheden van de au pair worden evenmin aangemerkt als arbeid in 
dee zin van het EG-recht, terwijl een au pair ook niet op grond van verlening of ontvangst 
vann diensten verblijfsrecht aan het EG-Verdrag kan ontlenen.' 

Dee aanvraag voor de verlening van een verblijfsvergunning wordt niet getoetst aan 
hett wezenlijk Nederlands belang. Formeel hoort de groep van au pairs dus niet thuis in 
ditt hoofdstuk. In de praktijk blijken tal van au pair-aanstellingen gekenmerkt te worden 
doorr (zwaar-)huishoudelijke arbeid waar dus wel degelijk een vergunningsplicht bestaat 
voorr diegene die een au pair in dienst neemt. Ik heb dit feit reeds besproken in hoofdstuk 
2.8.1. . 

Berkeljonn en Christe stellen dat 'niet anders [kan] worden aangenomen dan dat de 
auu pair arbeider is in de zin van de Wet op de Arbeidsovereenkomst'.122 Zij menen dat 
dezee opvatting geheel in overeenstemming is met de opvatting van burgerlijke rechter, 
wetgeverr en regering. Zij wijzen onder andere op de parlementaire geschiedenis met 
betrekkingg tot de werkingssfeer van het BBA, de sociale werknemersverzekeringswetten 
enn de rechtspositie van de alfahulp in de thuiszorg.'123 De veelvuldig voorkomende 
exploitatiee van au pairs via commerciële bemiddelingsbureaus en de slecht in Nederland 
geregeldee kinderopvang versterken het vermoeden dat au pair-schap in veel gevallen 

1200 TBV 2000/15 - 2.1. 
1211 TBV 2000/15 - 1. 
1222 Berkeljon, Y.B. & D. Christe (1994) 'Au pair, paying guest of werknemer?' Sociaal Recht 

1994/12,, p. 357. 
1233 Berkeljon, Y.B. & D. Christe (1994) 'Au pair, paying guest of werknemer?' Sociaal Recht 

1994/12,, p. 357. 

193 3 



materieell  als werknemerschap kan worden beschouwd.124 Ook in het fiscaalrecht staat 
dee ambivalente positie van de au pair ter discussie.125 

Hett European Agreement on Au Pair Placement van de Raad van Europa geeft 
evenminn de doorslag: 'Considering that persons placed "au pair" belong neither to the 
studentt category nor to the worker category but to a special category which has features 
off  both [...]."26 Uiteraard zijn er principiële verschillen aan te wijzen tussen de (for-
meel-- en materieelrechtelijke) aanstelling als werknemer aan de ene kant en de aanstelling 
alss au pair (die feitelijk arbeid in loondienst verricht) aan de andere kant. Men denke aan 
dee voorwaarden dat een au pair slechts eenmalig en voor de duur van maximaal één jaar 
inn Nederland kan verblijven127 en dat de au pair in de leeftijd van 18 tot 26 jaar moet 
zijn.128 8 

Inn genoemde beleidswijziging zijn ook nog een tweetal voorwaarden opgenomen 
diee tot voor kort niet in de Vreemdelingencirculaire stonden. Dit zijn: 

1.. De au pair verblijft in een eenouder gastgezin van minimaal twee personen129; 
2.. De au pair mag uitsluitend werkzaamheden verrichten in overeenstemming met 
dee aard van het au pair-schap. [...] Het vorenstaande betekent dat de au pair alleen 
diee werkzaamheden mag verrichten waarvoor in zijn/haar afwezigheid steeds een 
alternatieff  voorhanden is, dat wil zeggen dat die werkzaamheden gewoonlijk 
wordenn verricht door een of meer leden van het gastgezin, een oppas of een 
huishoudster.. Het ondersteunende karakter van het werk houdt tevens in dat de au 
pairr niet met uitsluiting van de leden van het gastgezin volledig verantwoordelijk is 
voorr de huishoudelijke taken. De au pair verblijft immers op basis van gelijkheid 
(mett de gezinsleden) in het gastgezin.130 

InIn de Uitvoeringsregels van Wav is vastgelegd dat in geval de au-pair 'het verrichten van 
huishoudelijkk werk en/of werkzaamheden van het gezin' als hoofddoel heeft, alsnog 
namenss hem een tewerkstellingsvergunning aangevraagd dient te worden.131 Als de au 
pairr eerder in het buitenland een arbeidsverhouding met het gastgezin heeft gehad, wordt 
aangenomenn dat niet kennismaking met de Nederlandse samenleving en cultuur, maar het 
verrichtenn van arbeid het hoofddoel van het verblijf van de au pair in Nederland is.132 

Hett gastgezin is strafbaar indien het de au pair werkzaamheden laat verrichten waarvoor 
inn gevolge de Wav een tewerkstellingsvergunning verplicht is.133 Zowel gastgezin als au 
pairr zullen dit niet zomaar aan de autoriteiten opgeven, terwijl overheidscontrole 
minimaall  zal zijn, gezien het feit dat de werkzaamheden haast volledig in de huiselijke 
sfeerr worden uitgeoefend. De korpschef dient situaties waarin sprake is van vormen van 
alal dan niet commerciële tewerkstelling van au pairs, alsmede van oneigenlijk gebruik van 

'Overheidd gaat willekeurig om met au pairs', Volkskrant 16 mei 1997. 
Stevens,, L.G.M. (1995) 'Au pair aux Pays-Bas', Weekblad voor fiscaal recht 6161, p. 1113. 
EuropeanEuropean Treaty Series no. ETS 68, "Au Pair" Placement, 1969, p. 407. 
TBVV 2000/15 - 1.1. 
TBVV 2000/15 - 2.2. 
TBVV 2000/15 - 2.2. 
TBVV 2000/15 -2.2.1. 
Uitvoeringsregelss Wav, onder 31. 
TBVV 2000/15 - 2.2.2. 
TBVV 2000/15 - 2.2.1 j° Vc. 1994 Bll/7. 
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hett au-pairschap (verkapte gezinshereniging, gezinsvorming, arbeid, etc.) onmiddellijk te 
meldenn bij de IND, volgens Vc. 1994 BI3/2. 

7.44 In jurisprudenti e gespecificeerde categorieën 

7.4.11 Godsdienstleraren en geestelijke voorgangers 

Dee werkgever die een godsdienstleraar of geestelijke voorganger in dienst wil nemen, 
dientt net als met betrekking tot andere werknemers in loondienst een tewerkstellingsver-
gunningg aan te vragen.134 Een eerste afwijking ten opzichte van het restrictieve toela-
tingsbeleidd is dat de overheid tegemoet wil komen aan de wens van hier verblijvende 
minderheidsgroepenn te beschikken over eigen godsdienstleraren. De vraag naar eigen 
godsdienstlerarenn en geestelijke voorgangers is immers groot. Het Ministerie van Justitie 
kann voor de verschillende godsdienstige organisaties geen verschillende beleidslijnen er op 
naa houden.135 

Inn de inleiding werd reeds aangegeven dat naast het systeem van prioriteitgenietend 
aanbodd conform de Wet arbeid vreemdelingen ook andere eisen kunnen bestaan die 
uiteindelijkk van invloed zijn op de toelating van derde landers tot Nederland. De aanvraag 
vann een machtiging tot voorlopig verblijf is voor godsdienstleraren en geestelijke 
voorgangerss zo'n eis. Godsdienstleraren en geestelijke voorgangers uit landen als Turkije, 
Marokko,, India en Suriname dienen in het bezit te zijn van een machtiging tot voorlopig 
verblijf.. Door Justitie wordt een onderzoek ingesteld of 'er uit het oogpunt van de 
openbaree rust en de openbare orde bezwaar bestaat tegen het verblijf van de gods-
dienstleraarr in Nederland' en of 'de betrokken groepering op wier verzoek de godsdienst-
leraarr of geestelijke voorganger zijn werkzaamheden zal gaan uitoefenen, haar wens tot 
hett aanstellen van de godsdienstleraar of voorganger handhaaft'. Volgens de Vreemdelin-
gencirculairee is de reden voor dit onderzoek dat wordt voorkomen dat 'problemen 
ontstaan,, voortvloeiend uit culturele, politieke of religieuze tegenstellingen'.136 Dit 
onderzoekk vloeit voort uit de voorwaarde dat 'tegen zijn komst naar en verblijf in 
Nederlandd uit oogpunt van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid 
geenn bezwaren bestaan'.137 

InIn de jurisprudentie is dit standpunt telkens bevestigd.138 In een zaak heeft zich 
bijvoorbeeldd de vraag voorgedaan of een imam voor de tweede keer een machtiging tot 
voorlopigg verblijf moet aanvragen als hij bij voortgezet verblijf van religieuze groepering 
(alss werkgever) verandert. Justitie vond van wel omdat 'voorafgaand aan het legaliseren 
vann dit (voortgezet) verblijf onderzoek wenselijk is naar de specifieke groepering die eiser 
alss imam wenst aan te stellen en naar de relatie tussen die groepering en betrokkene 
onderling.. In het bijzonder zou de vrije besluitvorming van de betrokken islamitische 
gemeenschapp (wel of niet aanstellen van betrokkene als imam) onder druk komen te staan 
alss gevolg van de aanwezigheid van betrokkene hier te lande.'139 De rechter oordeelde: 

1344 Vc. 1994 Bll/5.6.1. 
1355 ARRvS 7 mei 1990, MR 1990/170. 
1366 Vc. 1994 BI 1/5.6.2. 
1377 Vc. 1994 BU/5.6.3, onder e. 
1388 Zie daarvoor ook de jurisprudentie omtrent de toelating van buitenlandse OETC-leraren in 

paragraaff  7.4.2. 
1399 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 10 juli 1998, JV 1998/169. 
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Dee rechtbank stelt voorop dat het in de Vc neergelegde beleid geen (uitdrukkelij-
ke)) steun biedt voor het door verweerder ook in dit geval (van voortgezet verblijf) 
ingenomenn standpunt, terwijl van een hierover gevestigde vaste jurisprudentie in 
dee door verweerder voorgestane zin geen sprake is. 

] ] 

Bovendienn druist verweerders visie op dit punt in tegen het algemene uitgangspunt 
datt de rechtspositie van een vreemdeling sterker wordt naarmate hij langer legaal 
inn Nederland verblijft. Het enkele feit dat het hier volgens verweerder om 
gevoeligee zaken gaat acht de rechtbank in dit verband onvoldoende om verweer-
derss standpunt in deze te rechtvaardigen, noch in het algemeen, noch in het geval 
vann eiser in het bijzonder. 

Ditt betekent echter niet dat het verblijf van godsdienstleraren altijd mag worden gewei-
gerdd als de machtiging tot voorlopig verblijf ontbreekt. Voorzover artikel 52a lid 1 Vb 
well  in die richting wijst, is deze bepaling onverbindend, zo verklaarde de rechter te 
Amsterdam.1400 Zie hiervoor ook de 'reparatie'-TBV 1995/3. 

Inn beginsel bestaat met betrekking tot godsdienstleraren en geestelijke voorgangers 
eveneenss de eis dat allereerst gezocht dient te worden naar prioriteitgenietend aanbod. 
Voorr tal van geestelijke voorgangers zal het echter erg moeilijk zijn om te kunnen putten 
uitt het 'Europees reservoir'. Kennis van specifiek niet-westerse (klassieke of traditionele) 
talen,, het beschikken over 'goddelijke gaven' ('singuliere gaven'), zang- en musiceerta-
lenten,, religieuze scholing volgens bepaalde stroming of ervaring in geestelijke verzorging 
vann bepaalde geloofsgroepen, zullen wellicht te specifiek zijn om in de gegevensbestanden 
vann EURES voor te komen. Om deze reden kan onder bepaalde omstandigheden onvol-
doendee inspanningsverplichtingen ter werving van prioriteitgenietend aanbod niet worden 
tegengeworpenn aan kleine kerkgemeenschappen. In een zaak oordeelde de rechter dat 'de 
Nieuww Testamentische kerk een op zichzelf staande en op zeer kleine schaal vertegen-
woordigdee evangelische gemeenschap is en het kenbaar was dat niet werd beschikt over 
dee professionaliteit die doorgaans van werkgevers mag worden verwacht' En verder: 'Ook 
tenn aanzien van de omstandigheid dat de werkgever van de vacature geen Euresmelding 
heeftt gedaan, is de president voorshands van oordeel dat dat aan een kleine organisatie, 
alss deze, niet kan worden toegerekend'. 

Regelmatigg wordt door de werkgevers van godsdienstleraren en geestelijke 
voorgangerss gesteld dat de tewerkstellingsvergunningplicht in strijd is met de godsdienst-
vrijheidd zoals dat onder andere is neergelegd in artikel 18 IVBPR. Arbeidsvoorziening 
heeftt over deze problematiek in een beschikking ooit gesteld: 

Dee stelling dat in het kader van de Wav de verplichting tot het melden van een 
vacaturee voor een geestelijke de vrijheid van godsdienst aantast, lijk t mij niet juist. 
Wanneerr een godsdienstige organisatie een vacature heeft, en bij Arbeidsvoorzie-
ningg dan wel elders blijken werkzoekenden beschikbaar te zijn die wat betreft 
geloofsovertuigingg en functie-eisen goed bij de vacante functie passen, valt niet in 
tee zien dat de vrijheid van godsdienst wordt geschonden wanneer de overheid de 
godsdienstigee organisatie verplicht eerst serieus naar dit aanbod van geestelijken te 
kijken.. Wanneer de godsdienstige organisatie dat aanbod heeft getoetst en voldoen-

Zie:: Rb. Arasterdam 2 september 1999, JVB 1999/16, p. 9. 
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dee gemotiveerd aangeeft dat deze geestelijken niet geschikt zijn voor de vacature, 
enn de godsdienstige organisatie voldoende wervingsinspanningen heeft verricht 
binnenn de Europese Economische Ruimte, zal Arbeidsvoorziening de aanwezigheid 
vann prioriteitgenietend aanbod niet tegenwerpen.141 

Dee overheid zou volgens Arbeidsvoorziening daarmee niet voorschrijven welke godsdien-
stigenn wel voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking zouden komen en welke 
niet.. Er is mij geen rechtsstelsel bekend waarin op grond van een internationaal mensen-
rechtenverdragg volledig toelatings- en vestigingsrecht wordt verschaft aan godsdienstle-
rarenn en geestelijke voorgangers. De consequentie van de erkenning van zo'n recht op 
grondd van de godsdienstvrijheid zou wellicht moeten zijn dat op grond van de vrijheid van 
meningsuitingg (art. 10 EVRM, art. 19 IVBPR) schrijvers en kunstenaars eveneens vrije 
toegangg zou moeten worden verschaft. Genoemde argumenten snijden mijns inziens dan 
ookk geen hout. 

Dee vraag naar godsdienstleraren en geestelijke voorgangers is groot. Volgens een 
persberichtt zat in 1999 zo'n 20 van de 145 Turkse moskeeën zonder imam. De voorzitter 
vann het Turkse Presidium van Godsdienstzaken TICF stelde dat de godsdienstvrijheid 
doorr de strenge regels en de lange tijdsduur in het geding was. Arbeidsvoorziening 
beweerdee dat van de 117 tewerkstellingsvergunningaanvragen in 1996 en 1997 slechts 
zevenn werden afgewezen en dat van zo'n inperking dus geen sprake kon zijn. De Turkse 
gemeenschapp zou volgens de landsadvocaat van de verplichting afwillen welk voor andere 
werknemerss geldt met betrekking tot de verplichting tot aanvraag van een machtiging tot 
voorlopigg verblijf en een tewerkstellingsvergunning. Op 24 juni 1999 werd over deze 
kwestiee een kort geding aangespannen.142 De civiele rechter verklaarde eisers niet-
ontvankelijkk wegens het bestaan van een speciale rechtsgang bij de administratieve 
rechter,, maar oordeelde ten overvloede: 

Tenn overvloede wordt nog overwogen dat geenszins aannemelijk is geworden dat 
vann de kant van gedaagde enig beletsel is opgeworpen dat inbreuk maakt op de 
vrijheidd van godsdienst. Dat ooit een in de ogen van eiseressen geschikte imam op 
oneigenlijkee gronden zou zijn afgewezen is niet gebleken; in feite is dat zelfs niet 
gesteld. . 
Hett is niet uitgesloten dat de toelatingsperiode tegenwoordig langer duurt dan in 
hett verleden het geval is geweest. Dit valt echter zonder meer te verklaren uit het 
feitt dat uitgegaan wordt van een arbeidsverhouding met de imam. Het spreekt van-
zelff  dat vervolgens aan alle in dat verband van belang zijnde en voor iedere 
werknemerr geldende wettelijke regelingen voldaan dient te worden. 

Hiermeee gaf de civiele rechter te kennen dat een beroep op de administratieve rechter 
vermoedelijkk evenmin tot iets zou leiden. Het feit dat een tekort zou bestaan aan imams is 
duss niet een gevolg van een (oneigenlijke) beperking van het aantal verleende tewerkstel-
lingsvergunningenn . 

Beschikkingg Arbeidsvoorziening van 13 november 1997, kenmerk V&M/97007821, naar aanleiding 
vann verzoek om een tewerkstellingsvergunning voor een geestelijke door advocaat M. Tjebbes. 
Lange,, Y. (1999) 'Turkse moskeeën zitten zonder imam', NRC Handelsblad 25 juni 1999. 
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7.4.22 Leraren in onderwijs in eigen taal en cultuur  (OETC) 

Onderr vigeur van de Wet arbeid buitenlandse werknemers bestond voor vreemdelingen 
diee als ambtenaar of als contractant bij de Nederlandse overheid gingen werken geen te-
werkstellingsvergunningplicht.. Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeid vreemdelin-
genn moet ook namens de vreemdeling die door een overheidsorgaan in dienst wordt 
genomenn een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd. De memorie van toelichting 
mett betrekking tot Wav zegt hierover: 'De reikwijdte van het wetsvoorstel is ten opzichte 
vann de Wabw verruimd door de overheid als werkgever onder de werking van het 
wetsvoorstell  te brengen."43 

Mett betrekking tot de aanvraag van leraren (onderwijs in eigen taal en cultuur, 
ookk wel OETC genaamd) dient bij het Ministerie van OC&W advies te worden ingewon-
nen.1444 De vreemdeling dient vooraf een machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen. 
Nett als met betrekking tot godsdienstleraren en geestelijke voorgangers kan de overheid 
daardoorr onderzoek instellen naar de 'onderwijsbevoegdheid, zijn aanvaardbaarheid voor 
dee ouders van de leerlingen' en kan worden nagegaan 'of tegen zijn toelating bezwaren 
bestaann uit een oogpunt van openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid'. En 
verder:: 'Op deze wijze kan worden voorkomen dat door de (ongeoorloofde) aanwezigheid 
vann de vreemdeling hier te lande ongewenste druk ontstaat op de vrije besluitvorming van 
hethet betrokken onderwijsgezag en dat in onderwijsverband problemen ontstaan die 
voortvloeienn uit culturele, politieke of religieuze tegenstellingen.'145 

Ookk met betrekking tot leraren geldt dat eerst naar prioriteitgenietend aanbod dient 
tee worden gezocht. In de regel dient binnen de gehele Europese Economische Ruimte 
gezochtt te worden naar aanbod. Rechtbank 's-Gravenhage bepaalde echter met betrekking 
tott de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een leraar op een 
islamitischee basisschool: 

Gezienn de specifieke vaardigheden waaraan een leerkracht dient te voldoen om in 
casuu voor een aanstelling bij de instelling van eiseres in aanmerking te komen - zo 
dientt er bijvoorbeeld in de Nederlandse taal onderwijs te worden gegeven en dient 
dee Islamitische grondslag van de school gerespecteerd te worden - kan, naar het 
oordeell  van de rechtbank, hierbij alleen het op de Nederlandse arbeidsmarkt 
aanwezigee potentieel in aanmerking komen.146 

Wellichtt kan daaruit ook een verplichting worden afgeleid om binnen het Nederlandstalige 
deell  van België op zoek te gaan naar onderwijzend personeel. Er bestaat reeds de praktijk 
omm in Vlaanderen onderwijzend personeel te werven. 

7.4.33 Seksuele dienstverleners 

Volgenss artikel 8, eerste lid, sub e Wav dient een tewerkstellingsvergunning te worden 
geweigerdd indien 'het een arbeidsplaats betreft die behoort tot een bij algemene maatregel 

MvT,, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 14. 
ARRvSS 8 maart 1989, RV 1989/36, m.n.v. P. Boeles. 
ARRvSS 5 november 1990, RV 1990/39, m.n.v. P. Boeles. Zie verder ook nog: Vz. ARRvS 16 mei 
1990,, RV 1990/76, m.n.v. CA. Groenendijk. 
Rb.. 's-Gravenhage 12 maart 1999, JV 1999/148. 

198 8 



vann bestuur aangewezen categorie van werkzaamheden, waarvan het niet in het Neder-
landslands belang is deze door vreemdelingen te laten verrichten.' Dit is vastgelegd in artikel 3 
vann het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen.147 Hierin wordt gesteld 
datt een tewerkstellingsvergunning dient te worden geweigerd voor 'werkzaamheden 
geheell  of ten dele bestaande in het verrichten van seksuele handelingen met derden of 
voorr derden'. Dit uitgangspunt was reeds door het kabinet in de memorie van toelichting 
opp de wet geopperd148, maar ging naar de zin van de CDA-fractie niet ver genoeg. De 
fractiee wees er op dat 'jaarlijks honderden tewerkstellingsvergunningen worden afgegeven 
voorr artiesten, gogo-danseressen, e.d., van wie bekend is dat het een weg is om vrijwilli g 
dann wel gedwongen in de prostitutie terecht te kunnen komen."49 Het kabinet wilde 
echterr niet zo ver gaan, maar vond enige terughoudendheid met betrekking tot genoemde 
werkzaamhedenn op zijn plaats: 'Wanneer het vermoeden bestaat dat de werkzaamheden 
verderr gaan dan dansactiviteiten zal de besluitvorming over de vergunningverlening met 
bijzonderee voorzichtigheid geschieden.'150 De weigering zou, volgens het kabinet, met 
namee werkzaamheden moeten betreffen, waarin uitbuiting een rol speelt. 

Inn de Vreemdelingencirculaire wordt gesproken van 'werkzaamheden waarvan het 
niett ongebruikelijk is dat het verrichten van seksuele handelingen of het verlenen van 
seksuelee dienstverlening daar een onderdeel van uitmaakt'. Als voorbeeld wordt gegeven: 
werkzaamhedenn in de prostitutie, als animeermeisje, als stripteasedanser(es) of in seks-
shows.1511 In de jurisprudentie is het peep-show dansen ook onder deze categorie van 
werkzaamhedenn die niet voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking komt, 
geschaard.152 2 

Vreemdelingenn uit lidstaten van EU, die in de seksuele dienstverlening werkzaam 
willenn zijn, komen door een rechterlijke uitspraak in 1988 wel in aanmerking voor 
verblijff  voor het verrichten van arbeid.153 De rechter oordeelde begin 1997 op dezelfde 
wijzee voor vreemdelingen uit staten waarmee Europa-overeenkomsten zijn gesloten en die 
zichh als zelfstandige in de seksuele dienstverlening wensten te vestigen.154 Nu internatio-
nalee verplichtingen tot de toelating van genoemde vreemdelingen nopen, moet voorbij 
wordenn gegaan aan de vraag of met de toelating een (wezenlijk) Nederlands belang wordt 
gediend.. De ACV heeft in 1996 nog aangegeven dat het niet expliciet voorkomen van 
prostitutiee in bijlage XIV van uitgezonderde activiteiten niets afdoet aan het oordeel dat 
genoemdee werkzaamheden buiten de reikwijdte van de Europa-overeenkomsten val-
len.1555 Haveman geeft aan dat het gemaakte onderscheid tussen Europese en niet-
Europesee prostituees evenmin een achterstelling van laatstgenoemden zou kunnen recht-
vaardigen,, zeker in het licht van de opheffing van het bordeelverbod in artikel 250bis 

1477 Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 1995/405. Zie ook: Uitvoeringsregels Wav, onder 18. 
1488 MvT, TK 1993-1994, 23.574, nr. 3, p. 5. 
1499 Voorlopig Verslag, TK 1993-1994, 23.574, nr. 4, p. 4. 
1500 MvA, TK 1993-1994, 23.574, nr. 5, p. 4. 
1511 Vc. 1994 BI 1/5.12. Zie ook de Nota van Toelichting bij het Besluit van 23 augustus 1995 ter 

uitvoeringg van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1995/406. Zie ook: Vc. 1994 Bll/5.12. 
1522 Rb. 's-Gravenhage, 30 mei 1996, RV 1996/7, m.n.v. R. Fernhout. 
1533 Staatssecretaris van Justitie, 24 november 1988, MR 1989/22, februari 1989, p. 48. 
1544 Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 1 juli 1997, AWB 97/1016, 97/02 BR141, p. 63. 
1555 ACV-advies 2e subcommissie 18 november 1996, nr. 9605.09.4024. 
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Doorr de president van de rechtbank te 's-Gravenhage is aan het einde van 1997 
bepaaldd dat niet valt in te zien waarom werkzaamheden als prostitutie niet in het Neder-
landss belang is te achten als deze door vreemdelingen worden verricht. De rechter wijst 
daarbijj  naar de 'vrijstelling' voor EU-onderdanen en de voorgenomen afschaffing van het 
bordeelverbod.1577 Hij overwoog verder: 

Daarbijj  lijk t onontkoombaar dat verweerder zich de vraag stelt (en beantwoordt) of 
dee kennelijk bestaande wens tot regulering van het maatschappelijk verschijnsel 
prostitutiee noopt te erkennen dat er een zekere vraag naar deze vorm van dienst-
verleningg bestaat, waarin op legale basis moet worden voorzien. Bij bevestigende 
beantwoordingg hiervan doet zich vervolgens de vraag voor hoe deze voorziening 
gestaltee moet krijgen, in aanmerking genomen de omstandigheid dat in de visie 
vann de regering de Wav-arbeidsmarkttoets met het oog op voorziening in de vraag 
naarr prostitutie niet werkt 'omdat het uitgangspunt voor het al dan niet afgeven 
vann een tewerkstellingsvergunning, te weten het al of niet aanwezig zijn van 
prioriteitgenietendd aanbod, met name uitkeringsgerechtigden, niet bruikbaar is in 
dee prostitutiebranche. 

Dee rechter wees hiermee naar de memorie van toelichting op het wetsvoorstel aangaande 
dee afschaffing van het algemene bordeelverbod.158 In de memorie wordt verder nog 
bepaaldd dat de marktvraag naar prostituees uit derde landen voorlopig positief verwacht 
wordtt te zijn gezien het beperkte aanbod van Nederlanders, EU-onderdanen en de 
genoemdee Oost-Europeanen. Er wordt verder gesteld dat er geen rechtvaardigingsgrond is 
tee vinden voor het onderscheid tussen derde landen en landen van de EU en landen 
waarmeee Europa-overeenkomsten zijn gesloten. 

Inn 1998 heeft het Ministerie van Economische Zaken een advies uitgebracht over 
dee afwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang in geval van prostitutie.159 Gesteld 
werdd dat het 'een vorm van ongeschoolde arbeid' is 'die - bezien als economische 
activiteitt - niets positiefs bijdraagt aan de Nederlandse economie door off-spin, technolo-
gischee innovatie, of anderszins'. Verder werd in deze brief gesteld dat 'aan prostitutie 
belangrijkee negatieve effecten verbonden zijn op het gebied van de volksgezondheid, de 
openbaree orde en het maatschappelijk welzijn' En: 'Deze negatieve effecten brengen ook 
maatschappelijkee kosten met zich mee, die een economische betekenis hebben'. Alfenaar 
enn Verberk vragen zich dan ook af 'wat de visie van het ministerie van VWS [...] zou 
zijnn als het bijvoorbeeld gaat om de volksgezondheid', gezien de vrees van de overheid 
'datt er een onbeheersbare stroom van niet uit de EU afkomstige prostituees naar Neder-
landd op gang komt'.160 

Ziee hiervoor ook de opinie van Haveman, R.H. (1998) 'Een prostitutieverbod voor de buitenlandse 
vrouw.. Opheffing bordeelverbod en de Wet arbeid vreemdelingen', MR 1997/9-10, p. 195-199. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 19 december 1997, JV 1997/25; RV 1997/75, m.n.v. T. 
Badoux. . 
MvT,, TK 1996-1997, 25.437, nr. 3, p. 11, e.v. 
Ziee brief over buitenlandse prostituees van het Ministerie van Economische Zaken van dr. N. van 
Hulst,, directeur Marktwerking aan het Ministerie van Justitie, t.a.v. L. Elting, 30 september 1998, 
kenmerkk ES/MW/A 9805168.b36. 
Alfenaar,, K. & W. Verberk (1998) 'Toelating (Oost-Europese) prostituees', MR 1998/3, p. 85. 
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Justitiee heeft gesteld dat Oost-Europese raamprostituees niet als zelfstandige 
ondernemerss zijn te bestempelen en dus geen aanspraak kunnen maken op verblijf op 
grondd van de Europa-overeenkomsten. De vrouwen zouden niet op eigen gelegenheid naar 
Nederlandd zijn gekomen, maar zouden illegaal zijn tewerkgesteld en in een groot aantal 
gevallenn slachtoffer zijn van vrouwenhandel.161 Het werd nog ingewikkelder toen de 
rechtbankk te Haarlem oordeelde dat 'indien er met betrekking tot de betrokken arbeid 
geenn werkgever valt aan te wijzen [...] sprake [is] van een type arbeid waarop het 
vergunningstelsell  van de Wav niet van toepassing is'.162 Hierdoor is de vreemde situatie 
ontstaann dat gesproken kan worden van: (1) werknemers mét werkgever (wel tewerkstel-
lingsvergunningplichtig);; (2) werknemers zonder werkgever (niet tewerkstellingsvergun-
ningplichtig)) en (3) zelfstandigen (niet tewerkstellingsvergunningplichtig). 

Ditt gecompliceerde vraagstuk heeft geleid tot een prejudiciële vraag aan het Hof 
vann Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de uitleg van genoemde 
Associatieovereenkomstenn met Polen en Tsjechië. Zie voor de inhoud van de prejudiciële 
vragenn paragraaf 5.3. Tot een uitspraak is het tot op heden nog niet gekomen. 

InIn een uitspraak van de vreemdelingenkamer Haarlem van 18 februari 2000 
oordeeldee de rechter dat een Indonesische prostituee als zelfstandige dient te worden 
beschouwd.. Daarnaast werd gesteld dat prostitutie niet a-priori een wezenlijk Nederlands 
belangg ontbeert. De rechtbank overwoog dat 'naar het haar voorkomt geenszins is 
uitgeslotenn dat ongeschoolde prostitutie-arbeid iets positiefs kan bijdragen aan de 
Nederlandsee economie.' En verder: 

Dee stelling in het advies dat geen positieve gevolgen van prostitutie voor de 
Nederlandsee economie bekend zijn, acht de rechtbank in het licht van de door 
eiseress aangedragen gegevens omtrent haar specifieke bedrijfsuitoefening ook 
onvoldoendee onderbouwd. Het oordeel, dat met de werkzaamheden als zelfstandig 
werkzamee prostituee op de wijze waarop daaraan aan de Alkmaarse Achterdam 
vormm is gegeven, geen wezenlijk Nederlands economisch belang is gediend, is 
onvoldoendee zorgvuldig voorbereid en kan niet worden gedragen door de verwij-
zingg naar de tot heden uitgebrachte adviezen van de Minister van Economische 
Zaken. . 

Dee rechter oordeelde verder dat het feit dat de regering heeft gekozen voor het gefaseerd 
terugdringenn van het aantal prostituees van buiten de EER en er voor kiest de eerst 
komendee twee jaar geen prostituees van buiten de EU toelating te verschaffen, dit nog 
niett met zich mee brengt dat het bestreden besluit in stand moet blijven. 

Olivierr heeft gesteld dat het advies van de Minister van Economische Zaken 
summierr is, maar volgens hem voldoende basis is voor het oordeel dat prostitutie-arbeid 
geenn evidente innovatieve waarde heeft. Daarnaast heeft hij gesteld dat het regeringsstand-
puntt om tot 1 oktober 2002 prostituees van buiten de EER te weren, ten onrechte door de 
rechtbankk onderuit is gehaald. Dit beleid is immers zelfs door het parlement gesanctio-
neerd.. Een motie van Halsema (GroenLinks) om ook niet-EU-onderdanen op basis van de 

1611 'IND verbiedt prostitutie Oost-Europese vrouwen', Volkskrant 7 juli 1998; 'Prostituees Oost-Europa 
niett als ondernemer toegelaten', NRC Handelsblad 7 juli 1998; 'IND: prostituees niet zelfstandig', 
NRCNRC Handelsblad, 15 oktober 1998. 

1622 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 6 februari 1998, JV 1998/51. 
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Wavv een tewerkstellingsvergunning voor arbeid in de prostitutie te verlenen, werd door 
dee Tweede Kamer verworpen.163 Olivier wijst er verder nog op dat het hier gaat om een 
zeerr gevoelige materie waarover in de samenleving verschillend wordt gedacht. Regering 
Paarss II was bovendien over de onwenselijkheid van prostituees van buiten de EER nog 
harderr dan Paars I.l64 

Naarr aanleiding van de rechterlijke uitspraak heeft de IND opnieuw de aanvraag 
omm een vergunning tot verblijf afgewezen. In de beschikking werd verwezen naar 
bovengenoemdd beleid om prostituees van buiten de EER tot 1 oktober 2002 te weren. En 
zijj  oordeelde verder: 'Dit beleid is door de volksvertegenwoordiging gesanctioneerd. Het 
staatt mij uiteraard niet vrij om van dit beleid af te wijken. Hieruit volgt dat zelfs indien 
werkzaamhedenn als prostituee een wezenlijk Nederlands belang zouden dienen, ter 
verrichtingg van die werkzaamheden geen persoon van buiten de Europese Unie c.q. 
Europesee Economische Ruimte aangenomen dient te worden.' 

Hett Besluit ter uitvoering van de Wav van 23 augustus 1995165 is op 20 oktober 
gewijzigd.. De bepaling betreffende de weigering tot verlening van een tewerkstellingsver-
gunningg voor werkzaamheden geheel of ten dele bestaande in het verrichten van seksuele 
handelingenn met derden of voor derden (artikel 3) zal op termijn komen te vervallen. Dit 
zal,, volgens de nota van toelichting166, bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip worden 
vastgesteld.vastgesteld. Allereerst dienen gemeenten een gemeentelijk prostitutiebeleid te hebben 
geformuleerdd en dient de evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod te worden 
afgewacht.. De intrekking van artikel 3 Besluit Uitvoering Wav hangt immers samen met 
dee wet die strekt tot opheffing van het algemeen bordeelverbod.167 Als genoemd artikel 
vervalt,, zal in artikel 1 in onderdeel j van het besluit worden vastgesteld dat de Wav niet 
langerr van toepassing is op werkzaamheden die geheel of ten dele bestaan in het verrich-
tenn van seksuele handelingen met derden of voor derden. In deze branche is werving van 
prioriteitgenietendd aanbod niet denkbaar. Actieve bemiddeling in de prostitutie is immers 
inn strijd met verdragen tegen vrouwenhandel. 

Hett Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire 2000/19 preciseert de regeling ten 
aanzienn van buitenlandse prostituees van buiten de EU/EER. In een bijlage is het huidige 
systeemm in zeven rubrieken samengevat. Voor Nederlandse prostituees en prostituees 
afkomstigg uit EU/EER-landen is werken in de prostitutiebranche toegestaan. Hetzelfde 
geldtt voor genoemde personen met een verblijfsvergunning waarop de aantekening is 
geplaatstt dat arbeid vrij is toegestaan. Economische activiteiten in de prostitutie is niet 
toegestaann voor derde landers die in Nederland verblijven op basis van een toeristenvisum 
off  verblijfsvergunning waarop staat dat arbeid niet vrij is toegestaan. Dit verbod geldt 
eveneenss voor derde landers uit niet-visumplichtige landen gedurende de vrije termijn. 
Derdee landers die in Nederland als zelfstandig prostituee werkzaam willen zijn, worden 
niett toegelaten, tenzij er een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend. Prostituees 
afkomstigg uit landen waarmee een Europa-overeenkomst is gesloten, worden niet toegela-
tenn tenzij ze kunnen aantonen dat er sprake is van ondernemerschap in materiële zin en er 
geenn sprake is van het (deels) verrichten van werkzaamheden voor een werkgever. 

Dee vraag is echter of dit nieuwe systeem werkelijk tot feitelijke veranderingen zal 

TKK 1998-1999, 25.437, nr. 12; Handelingen TK 2 februari 1999, p. 3180. 
Rb.. 's-Gravenhage z.p. Haarlem 18 februari 2000, JV 2000/69, m.n.v. B.K. Olivier. 
Stb.Stb. 2000/464. 
Stb.Stb. 2000/464. 
Wett van 28 oktober 1999, Stb. 1999/464. 
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leiden.. Het wezenlijk Nederlands belang wordt immers ten aanzien van prostitutie 
krachtigg ontkend. Zie hiervoor ook de bewoordingen van het advies van het Ministerie 
vann Economische Zaken dat aan de TBV is toegevoegd. Daarnaast zal het aantonen van 
ondernemerschapp in materiële zin geen makkelijke opgave blijken. Ik kan verwijzen naar 
hett bovenstaande en hoofdstuk 6. Al met al kan worden geconcludeerd dat met betrekking 
tott het wezenlijk Nederlands belang van prostitutie nog geen communis opinio bestaat. Er 
lijk tt met name een verschil in opvatting te bestaan tussen wetgever en bestuur aan de ene 
kantt en de rechter aan de andere kant. Laatstgenoemde opereert steeds vaker op een 
eigenzinnigee wijze naarmate het beleid restrictiever wordt. 

7.4.44 Werknemers op de internationale arbeidsmarkt 

Conformm de Wav geldt 'een tewerkstellingsvergunningplicht voor buitenlandse werkne-
merss op de internationale arbeidsmarkt indien er door woonplaats van de werknemer, 
vestigingsplaatss van de werkgever of door registratie van het vervoermiddel een band met 
Nederlandd bestaat'.168 Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen enerzijds werk-
zaamhedenn in de internationale luchtvaart, -wegtransport en -binnenscheepvaart en 
anderzijdss werkzaamheden op Nederlandse zeeschepen en mijnbouwinstallaties op het 
Nederlandsee deel van het continentale plat.169 

Mett betrekking tot werkzaamheden in de internationale luchtvaart, -wegtransport 
enn -binnenscheepvaart gaat het om de vreemdeling 'die zijn hoofdverblijf buiten Neder-
landd heeft en geen arbeidsovereenkomst heeft met een in Nederland gevestigde werkgever 
enn uitsluitend arbeid verricht op buiten Nederland geregistreerde vervoermiddelen in het 
internationalee verkeer'.170 Voor hen is geen tewerkstellingsvergunning vereist, tenzij het 
gaatt om een vreemdeling 'die zijn hoofdverblijf binnen Nederland heeft of een arbeids-
overeenkomstt met een in Nederland gevestigde werkgever of arbeid op een binnen 
Nederlandd geregistreerd vervoermiddel verricht'.171 In andere gevallen zal in deze 
sectorenn geen tewerkstellingsvergunningplicht bestaan omdat veelal verblijf in de vrije 
termijnn volstaat. 

Mett betrekking tot werkzaamheden op Nederlandse zeeschepen en mijnbouwinstal-
latiess op het Nederlandse deel van het continentale plat gaat het om vreemdelingen die 
'niett dan wel het grootste deel van de tijd niet werkzaam zijn op Nederlands grondgebied' 
doorr werkzaamheden op een Nederlands zeeschip of mijnbouwinstallatie. Onder een 
'Nederlandss zeeschip' verstaat de Vreemdelingencirculaire 'een schip dat onder Neder-
landsee vlag vaart en in Nederland is geregistreerd'. Het moet hier gaan om zeeschepen 
diee niet uitsluitend worden gebruikt voor de binnenvaart of als werktuig voor weg- en 
waterbouww in Nederland. Een 'mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel van het 
continentalee plat' wordt gedefinieerd als 'installaties voor proefboringen als voor 
exploitatie',, met uitzondering van 'werkzaamheden op bevoorradingsschepen'. 

Err behoeft geen tewerkstellingsvergunning te worden gevraagd voor een vreemde-
lingg die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en als lid van de bemanning schepelin-
gendienstt verricht aan boord van een zeeschip in de zin van de Zeebrievenwet, voor zover 

1688 Vc. 1994 BI 1/5.2.1. 
1699 Vc. 1994 BI 1/5.2.2 en 5.2.3, en Uitvoeringsregels Wav, onder 15. 
1700 Artikel la, onder b Besluit ter uitvoering van de Wav, Stb. 1995/406; Vc. 1994 BI 1/5.2.2.1; 

Uitvoeringsregelss Wav, onder 15. 
1711 Nota van Toelichting Besluit ter uitvoering van de Wav, Stb. 1995/406; Vc. 1994 BI 1/5.2.2.1. 
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hett zeeschip niet uitsluitend als binnenschip wordt geëxploiteerd op de Nederlandse 
binnenwateren,, dan wel als werktuig voor weg en waterbouw binnen Nederland.172 

7.55 Overzicht en conclusies 

Dee teneur van dit hoofdstuk is als volgt samen te vatten. In de jaren zeventig en tachtig 
bestondd een overschot aan werknemers in tal van sectoren, zoals in de verpleging, de 
landbouww en de metaalsector. Wegens een hoge werkloosheid was het toelatingsbeleid ten 
aanzienn van buitenlandse werknemers buitengewoon restrictief. Dit uitgangspunt is 
gebleven,, terwijl het aanbod van verplegers, gekwalificeerde medici en metaalwerkers 
steedss kleiner werd. Afgewezen tewerkstellingsvergunningen werden met vrucht aange-
vochtenn bij de rechter. Zelfs indien niet aan bepaalde inspanningsverplichtingen ter 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod was voldaan, werd door de rechter de aanvraag 
vann een tewerkstellingsvergunning alsnog gehonoreerd. Had de werkgever zich immers 
wéll  de gevraagde inspanningen getroost, was het resultaat wellicht hetzelfde geweest, 
namelijkk afwezigheid van prioriteitgenietend aanbod. 

Inn dit hoofdstuk heb ik gekozen voor een beroeps- of branche-georiënteerde 
categoriseringg van buitenlandse werknemers. Aan de hand van deze categorisering is 
hopelijkk duidelijk geworden dat grote verschillen zijn aan te wijzen in het toelatingsbeleid 
tenn aanzien van buitenlandse werknemers. Terwijl voor concernpersoneel, directeuren-
(groot)aandeelhouderss en wetenschappelijk personeel aan universitaire instellingen 
nauwelijkss toelatingsbelemmeringen bestaan, worden seksuele dienstverleners te vuur en 
tee zwaard bestreden. Laaggeschoold arbeidsaanbod in de land- en tuinbouw, de horeca en 
dee metaal wordt eveneens de toegang bemoeilijkt, terwijl hiervoor nauwelijks prioriteitge-
nietendd aanbod is te vinden. Dit blijkt ondermeer uit het grote aantal gerechtelijke 
proceduress die zijn gevoerd. 

Daarnaastt is de keuze voor een beroeps- of branche-georiënteerde categorisering 
mijnss inziens noodzakelijk om het systeem van de Wet arbeid vreemdelingen geen geweld 
aann te doen. De werving van een aspergeplukker is niet te vergelijken met de werving van 
eenn IT-specialist. Dit geldt ook voor hun opleiding, hun bemiddeling, de termijn waarop 
aanbodd is te verwachten en functie-eisen. Tenslotte gelden voor tal van buitenlandse 
werknemerss eisen die niet zozeer samenhangen met het systeem van de Wav, maar die 
well  van invloed zijn op hun toelating. Een Turkse imam dient bijvoorbeeld een machti-
gingg tot voorlopig verblijf aan te vragen in verband met mogelijke maatschappelijke 
problemen.. Een ander voorbeeld vormen de eisen met betrekking tot de opleiding en 
ervaringg zoals bij medici en gespecialiseerde koks. 

Eisenn met betrekking tot opleiding, stage en benodigde werkervaring blijken vaak 
moeilijkk objectiveerbaar te zijn en dit geldt met name voor sporters, gespecialiseerde 
koks,, artiesten, godsdienstleraren en geestelijke voorgangers zoals imams. Daarnaast 
wordtt in een beleidsbrief van het (voormalige) Ministerie van WVC gesteld dat voor 
muzikanten,, artiesten en acteurs niet zozeer culturele aspecten meespelen, maar veeleer 
eenn economisch of sociaal-zekerheidsprobleem. Veel musici en artiesten zouden niet 
zozeerr om culturele redenen voet aan de grond in Nederland proberen te krijgen, maar 
eerderr om economische en/of sociale redenen. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld 

Artikell  1, onder c Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging van het Besluit ter uitvoering van de 
Wav,, Stb. 2000/464. 
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voorr de functie van 'serieus' danser nauwelijks aanbod van derde landers is te vinden, 
terwijll  prioriteitgenietend aanbod onvoldoende aanwezig is. Er dient ook nog te worden 
gewezenn op de schijnconstructies die door Poolse arbeidskrachten in de land- en tuinbouw 
wordenn aangewend om het restrictieve beleid te omzeilen met een beroep op de Europa-
overeenkomstt dat met Polen is gesloten. Objectivering van het begrip 'zelfstandige' blijkt 
eveneenss op moeilijkheden te stuiten. 

Voorr de categorisering van dit hoofdstuk is gekozen voor een driedeling. Deze 
driedelingg impliceert geen waterdicht onderscheid, doch slechts een manier om aan te 
gevenn dat drie soorten 'instrumenten' zijn aangewend om de toelating van de desbetreffen-
dee beroepsgroep te reguleren: (1) convenant, (2) beleid en (3) jurisprudentie. Dit wil 
zekerr niet zeggen dat elk van de drie onderdelen slechts door één van deze drie is 
gevormd. . 

InIn het eerste geval ging het om sectoren van de arbeidsmarkt waarvoor speciale 
afsprakenn zijn gemaakt, vastgelegd in privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomsten. 
Menn dient bijvoorbeeld te denken aan de zorgsector, de metaalsector, de land- en 
tuinbouww en de horeca. In het tweede geval betrof het specifieke activiteiten waarvoor 
gedifferentieerdd beleid is ontwikkeld hetgeen ondermeer is vastgelegd in de Uitvoeringsre-
gelss Wav en de Beleidsregels CBA. Het gaat hier om werknemers in de sportsector, 
muzikanten,, artiesten, etcetera. In het derde geval komen beroepsgroepen aan bod 
waarvoorr in de jurisprudentie specifieke beleidslijnen zijn uitgestippeld. Een voorbeeld 
vann deze categorie vormden de seksuele dienstverleners en leraren in onderwijs in eigen 
taall  en cultuur. Stagiaires, practicanten en au pairs kunnen niet worden beschouwd als 
beroeps-- of branche-georiënteerde categorieën van buitenlandse werknemers maar heb ik 
desalnietteminn in dit hoofdstuk betrokken. Het gaat hier immers om een belangrijke groep 
vann vreemdelingen die economische activiteiten verrichten. Stages en practica bestaan 
immerss gedeeltelijk uit arbeid en deels uit studie c.q. het opdoen van ervaring. Au pair-
schapp is primair gericht op culturele uitwisseling, maar blijkt in de praktijk een belangrij-
kee bron van arbeid in het huishouden en kinderopvang te zijn. 

Dee verschillende voorwaarden die gelden voor toetsing aan het prioriteitgenietend 
aanbod,, en de overige voorwaarden, zijn als volgt in schema samen te vatten: 

AA Convenant 
BB Besluit Uitvoering Wav 
CC Uitvoeringregels Wav 
DD Beleidsregels CBA 
EE Vreemdelingencirculaire 1994 
FF Beleidsbrieven, algemeen of individueel 

Categorie: : 

Gezondheids--
sector r 

Metaalsector r 

Agrarische e 
sector r 

A: : 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

B: : C: : D: : E: : F: : Kernbegrippen: : 

Diploma'ss en getuig-
schriften n 

Geenn illegale tewerk-
stelling g 

Geenn constructies ter 
ontduikingg Wav 
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Horeca a 

Sportsector r 

Musici,, artiesten 
enn acteurs 

Gastdocentenn en 
wetenschappelijk k 
personeel l 

Directeuren--
(groot)aandeel--
houders s 

Internationale e 
handelscontacten n 
enn concernperso-
neel l 

Stagiaires s 

Practicanten n 

Ja a Art. . 
14 4 

Art. . 
13 3 

Art. . 
29 9 

Art. . 
27/2 2 
8 8 

Art. . 
6 6 

Art. . 
20/2 2 
1 1 

Art. . 
24 4 

Art. . 
25 5 

Art. . 
4.3 3 

Art. . 
4.2 2 

Art. . 
4.1 1 

Art. . 
5.5 5 

Bll --
15.9 15.9 

Bll/ --
5.7.3 3 

Bll/ --
5.5 5 

Bll/ --
5.11 1 

Bll/ --
5.10 0 

Bll/ --
5.4 4 

Bll/ --
5.4 4 

VW W 
s s 

oc c 
&w w 

Diploma'ss en getuig-
schriften,, bijscholings-
verplichting,, 1 mede-
werkerr per jaaromzet 
ff  250.000,-

Ind.. prestaties, wereld-
ranglijsten,, niveauaan-
duidingen,, competities, 
evenementen,, markt-
conformm salaris 

Cultureell  aspect, belo-
ningg marktconform, 
beschermingg Neder-
landsee artiesten 

Evt.. voordracht KAW 

Belangg 25% of meer, 
ondernemersrisico, , 
beïnvloedingg hoogte 
vann salaris, levensvat-
baarheidd onderneming 

Regelss GATS, sleutel-
personeel,, meer dan 1 
jaarr in dienst 

Noodzakelijkk ter vol-
tooiingg van opleiding, 
voldoendee vakgerichte 
basisopleiding,, voor-
laatstee jaar, noodzake-
lij kk onderdeel, leeras-
pect t 

Werkervaring,, voldoen-
dee vakgerichte basisop-
leiding,, leeraspect, na 
ommekomstt weer 
daadwerkelijkk in dienst, 
overeenkomstt tussen 
ondernemingg in NL en 
inn buitenland 

206 6 



Auu pairs 

Godsdienstlera--
renn en geestelij-
kee voorgangers 

OETC-leraren n 

Seksuelee dienst-
verleners s 

Internationale e 
arbeidsmarkt t 

Art. . 
3 3 

Art. . 
31 1 

Art. . 
15 5 

B13/ / 
2 2 

Bll / --
5.6 6 

Bll/ --
5.12 2 

Bll/ --
5.2 2 

OC C 
& w w 

OC C 
& w w 
Ec--
Za a 

Cultureell  karakter, 
lichtt huishoudelijk 
werk,, niet volledig 
verantwoordelijkk voor 
huishoudelijkee taken 

Mvvv openbare rust en 
ordee door culturele, 
politieke,, religieuze 
tegenstellingen n 

Idem m 

Niett toegestaan indien 
geenn EU-onderdaan 

Werkzaamhedenn op 
Nederlandss zeeschip/-
mijnbouwinstallatie e 

Dee restrictiviteit is voor de verschillende categorieën van werknemers in verschillende 
aspectenn gelegen. Ondanks dat de Wet arbeid vreemdelingen op alle categorieën van 
toepassingg is, is er desalniettemin sprake van diversiteit. 

Terwijll  voor godsdienstleraren, geestelijke voorgangers en OETC-leraren met 
namee justitiële restricties gelden in verband met de openbare orde (ter voorkoming van 
culturele,, politieke of religieuze tegenstellingen), gelden voor seksuele dienstverleners met 
namee argumenten in verband met de wenselijkheid van de toelating van prostituees uit 
derdee landen in Nederland. In feite is ook hier sprake van een openbare orde-argument, 
alleenn dan in verband met de volksgezondheid en de voorkoming van mensenhandel en 
uitbuitingg van vrouwen. 

Inn de agrarische sector en in de horeca is een streng toelatingsbeleid van toepas-
singg die met name is gericht tegen illegale aanstellingen en tegen constructies om de 
tewerkstellingsvergunningsplichtt te ontduiken. Dit vindt met name plaats in de land- en 
tuinbouww door arbeid als werknemer bijvoorbeeld te maskeren als arbeid als zelfstandige, 
aannemingg van werk en advisering. 

Tenn aanzien van musici, artiesten en acteurs wordt het cultureel gehalte van hun 
werkzaamhedenn veelal door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid betwijfeld. Dit heeft tot gevolg dat de toelating van genoemde 
personenn te vuur en te zwaard wordt bestreden en dat geschoolde en zeer getalenteerde 
'performers'' steeds vaker nul op het rekest krijgen. 

Tenn aanzien van stagiaires, practicanten en au pairs gelden met name eisen met 
betrekkingg tot een gelimiteerde verblijfstermijn om definitieve vestiging te voorkomen. 
Daarnaastt behoort het leeraspect of culturele aspect centraal te staan waardoor het verblijf 
zuiverr ten behoeve van het verrichten van arbeid wordt voorkomen. Het komt immers 
regelmatigg voor dat stagiaires, practicanten en au pairs in feite als werknemer arbeid 
verrichtenn en hun werkgever hiermee de tewerkstellingsvergunningplicht ontduikt. 

Inn de gezondheidssector en sportsector blijken met name diploma's, getuigschriften 
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enn aantoonbare ervaring tot een restrictief toelatingsbeleid te leiden. Binnen deze sectoren 
zorgenn specifiek uitgewerkte convenanten voor een beperkte instroom van vreemdelingen 
vann buiten de EER. 

Hett restrictief toelatingsbeleid blijkt het geringst ten aanzien van gastdocenten en 
wetenschappelijkk personeel, directeuren-(groot)aandeelhouders en concernpersoneel. Het 
gaatt hier dan ook om hooggeschoold personeel dat met name problemen ondervindt in 
verbandd met langdurige toelatingsprocedures en administratieve rompslomp. 
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