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8.. WEZENLIJK NEDERLANDS BELANG EN ZELFSTANDIGEN 

8.11 Inleiding 

Dee vreemdeling die in Nederland arbeid als zelfstandig ondernemer gaat verrichten, dient 
bijj  de Minister van Justitie een verblijfsvergunning aan te vragen onder de beperking van 
hethet verrichten van arbeid als zelfstandige. De Wav is op hem niet van toepassing.1 De 
Ministerr van Justitie toetst de aanvraag van een zelfstandige aan het wezenlijk Nederlands 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw en thans artikel 13 Vw 2000 en wint, in verband met 
dee vereisten van een deugdelijke voorbereiding en dito motivering, departementaal advies 
in.. In vrijwel de meeste gevallen vraagt de Minister van Justitie advies bij het Ministerie 
vann Economische Zaken, maar soms (ook nog) bij het Ministerie van OC&W om zich 
bijvoorbeeldd te laten adviseren over het kunstzinnig gehalte van het werk van een zelfstan-
digg schrijver, kunstschilder of artiest, of bij het Ministerie van VWS in geval van 
zelfstandigee topsporters. 

Inn paragraaf 8.2 bespreek ik het algemeen adviseringsbeleid van het Ministerie van 
Economischee Zaken en behandel ik de jurisprudentie die op dit punt bestaat. Daarnaast 
heeftt het Ministerie van Economische Zaken in algemeen adviseringsbeleid aangegeven 
datt met bepaalde ondernemersactiviteiten geen individueel advies meer hoeft te worden 
aangevraagdd omdat met betrekking tot die aanvragen nooit een wezenlijk Nederlands 
belangg wordt geacht te bestaan. Ook hier zijn door de rechter op een aantal punten 
preciseringenpreciseringen aangebracht. Zie hiervoor paragraaf 8.3. 

8.22 Zelfstandigen in het algemeen 

8.2.11 Algemene toelatingsvoorwaarden voor zelfstandigen in Vc. 1994 

Err bestaan drie algemene voorwaarden waaraan een zelfstandige volgens Vc. 1994 B12/3 
dientt te voldoen om te worden toegelaten. Dit zijn vereisten met betrekking tot: 

a.. Het uitoefenen van een beroep of bedrijf; 
b.. Voldoende middelen van bestaan; 
c.. Geen gevaar voor de openbare rust, openbare orde of nationale veiligheid. 

Verderr kunnen voor de aanvraag van een vergunning tot verblijf, onder de beperking van 
arbeidd als zelfstandige, nog voorschriften worden verbonden in verband met 'het sluiten 
vann een voldoende ziektekostenverzekering2 en het ondergaan van een tuberculose-
onderzoek.33 Op de hierboven genoemde vereisten ga ik thans verder in. 

a.a. Het uitoefenen van een beroep of bedrijf 
Inn de Vreemdelingencirculaire wordt onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen die 

11 Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een directeur-(groot)aandeelhouder van een bedrijf met een belang 
vann 25% of meer. Zie hiervoor paragraaf 8.10. 

22 Zie Vc. 1994 A4/6.6.1.4. 
33 Zie Vc. 1994V A4/6.6.2.1; Vc. 1994 B12/5. 
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enerzijdss een zelfstandig beroep en anderzijds een zelfstandig bedrijf uitoefenen. Voor het 
onderscheidd wordt in de Vreemdelingencirculaire van beide categorieën een aantal 
voorbeeldenn gegeven. Voorbeelden van een zelfstandig bedrijf zijn 'arts, apotheker, 
fysiotherapeut,, beeldend kunstenaar of sportleraar'. Een 'slagerij, de detailhandel, of een 
restaurant'' kunnen als zelfstandig bedrijf worden beschouwd.4 Aan het onderscheid wordt 
niett zozeer een verschil in toelatingsvoorwaarden verbonden, maar meer een verschil in 
praktischee voorwaarden die ook voor Nederlandse beroepsuitoefenaren en bedrijven 
bestaan.. Voor beroepsuitoefening gelden met name voorwaarden op het gebied van 
specifiekee diploma's en certificaten.5 Bedrijven dienen met name te beschikken over de 
juistee vergunningen zoals een Vestigingsvergunning conform de Vestigingswet, maar ook 
overr oprichtingsakten, registratie bij de Kamer van Koophandel, verklaring van handels-
kenniss en vakbekwaamheid, bedrijfseconomische documentatie (ondernemingsplannen, 
winst-- en verliesrekeningen, omzetprognoses, etcetera).6 

Ditt onderscheid tussen beroep en bedrijf is voor vreemdelingen met de Amerikaan-
see nationaliteit van groot belang. Zij kunnen zich namelijk op grond van het Nederlands-
Amerikaanss Vriendschapsverdrag7 in Nederland vestigen met een bedrijf, maar niet als 
zelfstandigee beroepsuitoefenaar. Zie hiervoor ook paragraaf 1.15. Genoemd onderscheid 
iss voor het overige eigenlijk niet zo relevant. In het vervolg wordt dit onderscheid dan 
ookk niet meer gehandhaafd. 

b.b. Voldoende middelen van bestaan 
Vc.. 1994 B12/2.3 stelt dat 'als maatstaf voor voldoende middelen geldt, dat de vreemde-
lingg om voor toelating, respectievelijk toelating van zijn gezin in aanmerking te komen, 
zelfstandigg moet beschikken over een netto-inkomen, dat ten minste gelijk is aan het 
bestaansminimumm in de zin van de Abw.' En verder: 'Hieronder moet worden verstaan 
eenn netto-inkomen dat ten minste gelijk is aan de nettonormbedragen van uitkeringen op 
grondd van de Abw aan categorieën van alleenstaanden respectievelijk echtparen.' Daartoe 
dientt de vreemdeling 'de nodige financiële gegevens over te leggen, zoals bankafschrif-
ten'.. Als het gaat 'om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf, 
dann kan het beschikken over voldoende middelen van bestaan blijken uit een balans en een 
winst-- en verliesrekening.' De president van de rechtbank Haarlem heeft in een zaak 
gesteldd dat 'de enige richtlijn die verweerder bij de berekening van het inkomen van een 
zelfstandigee hanteert het netto-inkomen [is]'. En verder: 

Daarbijj  is niet duidelijk (althans niet op grond van enig beleid) of verweerder in 
hett algemeen een vaste berekeningswijze hanteert of dat verweerder voor ogen 
staatt dat van geval tot geval moet worden bezien hoeveel inkomen een zelfstandige 
feitelijkk te besteden heeft. [...] Een en ander wekt de indruk dat de berekening van 
hett inkomen van een zelfstandige elementen van willekeur heeft. [...] Gelet op het 
vorenstaandee komt de bestreden beslissing voor vernietiging in aanmerking.8 

44 Vc. 1994B12/1. 
55 Zie hiervoor Vc. 1994 BI2/2.1. 
66 Vc. 1994 B12/2.2. 
77 Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 

Verenigdee Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 27 maart 1956 Trb. 1956/40. 
88 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 4 december 1998, JV 1999/80, p. 285, m.n.v. A.R. 

Sturhoofd. . 
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Sturhoofdd heeft naar aanleiding van jurisprudentieonderzoek geconcludeerd dat 'uit deze 
jurisprudentiee [...] niet onmiddellijk een eenduidige lijn [is] af te leiden.' En verder: 

Dee meest zuivere berekening van het netto-inkomen van een zelfstandige wordt 
verkregenn als wordt uitgegaan van de commerciële winstberekening (welke 
bedrijfseconomischh juist dient te zijn) aan de hand van een winst- en verliesreke-
ningg waarin de inkomsten en de uitgaven (kosten) tegen elkaar worden afgezet. 
Hett - naar ik aanneem positieve - saldo dient vervolgens te worden verminderd 
mett de daarover verschuldigde inkomstenbelasting.9 

Sturhoofdd geeft verder aan dat op deze methode wel enige correcties kunnen worden 
aangebrachtt en dat het 'in de praktijk [...] niet altijd haalbaar [zal] zijn vanwege het 
ontbrekenn van de nodige (jaar)stukken'. Met betrekking tot de 'duurzaamheid van het 
netto-inkomen'' stelt de schrijver dat 'in geval de netto-winst van een onderneming 
gedurendee een aantal jaren een sterk schommelend beeld vertoont, en nu weer wel en dan 
weerr niet aan het inkomstenvereiste voldoet, [...] de vraag [rijst] of sprake is van 
duurzaamheidd van de middelen van bestaan'. Volgens Sturhoofd zal de beantwoording van 
dezee vraag veelal afhangen van de omstandigheden van het geval. 

c.c. Geen gevaar voor de openbare rust, openbare orde of nationale veiligheid. 
Voorr iedere vreemdeling geldt de eis dat hij geen gevaar mag opleveren voor de openbare 
rust,, openbare orde of de nationale veiligheid. Zie hiervoor artikel 8, eerste lid, onder c 
Vw,, artikel 10, eerste lid, onder c Vw, artikel 11, tweede lid, artikel 12 onder c Vw. 
Mett betrekking tot het verblijf voor onbepaalde duur (artikel 10, eerste lid, onder c Vw) 
wordtt de toelating geweigerd in geval van een 'actuele bedreiging van de openbare orde, 
dee nationale veiligheid van de volksgezondheid ingeval de vreemdeling lijdt aan een bij of 
krachtenss algemene maatregel van bestuur aangewezen ziekte of gebrek'. 

8.2.22 Voorwaarden voor de vestiging van zelfstandigen in economische zin in Vc. 
19944 en Adviseringsbeleid EZ 

Naastt de algemene voorwaarden, dient een vreemdeling die een beroep of bedrijf in 
Nederlandd wenst uit te oefenen volgens de Vreemdelingencirculaire aan te tonen dat hij 
alss 'zelfstandige in economische zin' kan worden beschouwd. Terwijl de algemene 
voorwaardenn met name een 'justitieel' karakter dragen, kunnen de voorwaarden in deze 
paragraaff  voornamelijk als bedrijfseconomisch worden beschouwd. Dat is dan ook de 
redenn dat het Ministerie van Economische Zaken algemeen adviseringsbeleid heeft 
geformuleerd,, hetgeen in Vc. 1994 is geïntegreerd. Het predikaat 'in economische zin' 
kann worden gelezen als 'in materiële zin', oftewel er mag niet slechts sprake zijn van een 
'formelee bedrijfsvoering'10. De voorwaarden betreffen met name (bedrijfs-) economische 
voorwaardenn zoals de (werkelijke) aard van de ondernemersactiviteiten waaronder het 
'lopenn van rechtstreeks ondernemersrisico' en het 'uit dien hoofde het ondernemersinko-

Ziee noot onder: Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem 4 december 1998, JV 1999/80, p. 286-288, 
m.n.v.. A.R. Sturhoofd. 
Zie:: Adviseringsbeleid ten aanzien van vreemdelingen die zich als zelfstandige in economische zin 
willenn vestigen, 4 november 1992/nr. DMO/DCM/AM 92081647, Stcrt. 1992/248, p. 7, onder B. 
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menn (mede kunnen) bepalen'. In een ambtsbericht is vastgesteld dat het om economische 
activiteitenn moet gaan. Economische activiteiten zijn bijvoorbeeld 'activiteiten op het 
gebiedd van de handel, fabricage en industrie'. Prostitutie wordt hier niet als zodanig 
gezien.""  Er mag evenmin sprake zijn van een schijnconstructie ter verbloeming van 
loondienstactiviteitenn of louter het verschaffen van kapitaal. Deze en andere voorwaarden 
zijnn in Vc. 1994 vastgelegd en komen verderop nog aan bod. Er is volgens Vc. 1994 
sprakee van een zelfstandige in economische zin indien aan vier voorwaarden is voldaan. 
Hett moet in casu gaan om een vreemdeling die: 

a.. in Nederland zelfstandige ondernemersactiviteiten gaat verrichten; 
b.. de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt; 
c.. met zijn bedrijfsactiviteiten een wezenlijk Nederlands economisch belang 

dient; ; 
d.. voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit uit het buitenland dient te 

wordenn aangetrokken. 

a.a. Zelfstandige ondernemersactiviteiten 
Dee voorwaarde die aan een zelfstandige wordt gesteld, is volgens de Vreemdelingencircu-
lairee onder sub a dat de vreemdeling 'in Nederland zelfstandige ondernemersactiviteiten 
gaatt verrichten'. Het zou daarbij moeten gaan om 'activiteiten van een nieuwe onderne-
ming'.. Volgens Vc. 1994 B12/3, onder a, is een onderneming 'in elk geval nieuw als': 

dezee voor het eerst tot de markt toetreedt en wordt ingeschreven in het handelsre-
gister; ; 
err sprake is van een wijziging in de rechtsvorm en tegelijkertijd in de bedrijfslei-
dingg (uitbreiding, inkrimping, vervanging); 
dee bedrijfsactiviteit ingrijpend wordt gewijzigd. 

Inn de Vreemdelingencirculaire staat ook wanneer er 'in elk geval sprake [blijft ] van een 
bestaandee onderneming'. Dit is het geval indien: 

dee rechtsvorm wijzigt maar niet de bedrijfsleiding, of; 
eenn andere verandering (bijvoorbeeld adres, wijziging in handelsnaam) plaatsvindt. 

Verderr wordt nog uitgesloten de vreemdeling, die: 

opp de loonlijst van een bedrijf in Nederland staat, maar zelf nog in het buitenland 
woont; ; 
geldd investeert in een bedrijf in Nederland, maar zelf verder geen ondernemersac-
tiviteitenn verricht. 

Inn het adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken worden twee 
gedetailleerdee voorbeelden gegeven van gevallen waarin geen sprake is van 'zelfstandige 
ondernemersactiviteiten': : 

Beschikkingg Staatssecretaris van Justitie, 8 augustus 1996, nummer: 9605.20.4055. 
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Eenn (nog in het buitenland12 verblijvende) vreemdeling staat in het handelsregister 
hierr te lande ingeschreven als firmant of vennoot. Hierdoor wordt de indruk 
gewekt,, dat de vreemdeling als zelfstandige bij het bedrijf werkt. Feitelijk gaat de 
vreemdelingg echter veelal als werknemer fungeren en brengt niet meer in dan zijn 
arbeid.. Van een zelfstandige bedrijfsuitoefening in materiële zin is geen sprake 
indienn de vreemdeling niet duidelijk als ondernemer - zowel bestuurlijk als 
financieell  - betrokken is bij exploitatie van het bedrijf. 

Eenn vreemdeling brengt ten behoeve van de onderneming kapitaal in, dat in het 
bedrijff  wordt geïnvesteerd. Hierbij merk ik op, dat het aantrekken van gelden voor 
eenn dergelijk bedrijf evenzeer mogelijk is via kredietinstellingen en andere 
kapitaalverschaffers.. Het verschaffen van kapitaal voor c.q. het investeren van 
geldenn in een bedrijf is ondernemen in formele zin en brengt geen economische 
noodzaakk mee hier te lande permanent te verblijven en staat los van de taak als 
ondernemer,, die zijn bedrijf runt of beheert. Voor een positieve advisering is 
uitsluitendd dit laatste aspect van belang. 

[...]]  Hieraan dient ten slotte te worden toegevoegd, dat in vele gevallen niet zozeer 
hethet Nederlandse belang, dan wel uitsluitend het belang van betrokkene aantoonbaar 
is.. Bij dat laatste kan, vanuit economisch standpunt bezien, volstaan worden met 
periodiekee zakenreizen teneinde contacten te leggen en contracten te sluiten. De 
hierr te lande gevestigde handelshuizen en andere ondernemingen kunnen in het 
algemeenn in voldoende mate zorg dragen voor de import, export en distributie. In 
ditt kader merk ik voorts op, dat het investeren in een onderneming in Nederland 
alss zodanig nooit het hoofdmotief kan vormen voor het verlenen van een verblijfs-
vergunning.. Enerzijds zou dit immers leiden tot een bevoorrechting van meer 
vermogendee vreemdelingen en anderzijds staat het plegen van investeringen in 
principee los van de feitelijke bedrijfsvoering.13 

Tenn aanzien van de vraag wanneer sprake is van arbeid als zelfstandige, dan wel als 
werknemer,, wil ik terugverwijzen naar hoofdstuk 5. 

b.b. Leeftijd 
Alss tweede voorwaarde staat in Vc. 1994 slechts dat de vreemdeling 'de leeftijd van 60 
jaarr nog niet heeft bereikt'. In het Adviseringsbeleid van Economische Zaken staat over 
dezee 'leeftijdsnorm' verder: 

Eenn aantal adviesaanvragen heeft betrekking op vreemdelingen, die op latere 
leeftijdd in Nederland nog economische activiteiten willen aanvangen. Bij de 
beoordelingg van deze aanvragen is een algemene beleidslijn gewenst. Enerzijds 
wordtt algemeen de leeftijd van 65 jaar aangehouden als norm voor pensionering. 
Anderzijdss speelt bij de beoordeling mee, dat een onderneming behoefte heeft aan 
continuïteitt in de bedrijfsvoering en dat een snelle wisseling van bedrijfsleiding 
ongewenstt is. Wanneer een vreemdeling de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, hoeft 

Hierr stond: 'buiten'. 
Adviseringsbeleidd t.a.v. vreemdelingen, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
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dee aanvraag niet meer aan het Ministerie van Economische Zaken te worden 
voorgelegd,, omdat in deze gevallen - in aansluiting op het gestelde in de Vreemde-
lingencirculairee (deel B, 12.3) een negatief advies uitgebracht zal worden in 
verbandd met het niet aanwezig zijn van een wezenlijk Nederlands economisch 
belang.14 4 

Menn vergelijke dit met de leeftijdsgrenzen en -eisen in de Wet arbeid vreemdelingen die 
ikk in hoofdstuk 6.4 onder e heb besproken. 

c.c. Wezenlijk Nederlands economisch belang 
Voorr toelating voor het uitoefenen van een zelfstandig beroep of bedrijf in economische 
zinn komt volgens Vc. 1994 de vreemdeling in aanmerking die 'met zijn bedrijfsactiviteit 
eenn wezenlijk Nederlands economisch belang dient'. Dit is het geval indien: 

dee bedrijfsactiviteit duidelijk innovatieve waarde heeft, dat wil zeggen iets positiefs 
toevoegtt aan de Nederlandse economie; 
dee bedrijfsactiviteit niet concurrentie-verstorend werkt in die zin dat afbreuk wordt 
gedaann aan een gezonde marktconcurrentie"5 

Indienn volgens het Adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken 'het 
antwoordd op een van beide vragen van dien aard [is], dat de bedrijfsactiviteit als zodanig 
geenn Nederlands economisch belang dient, [...] volgt automatisch een negatief advies'.16 

Genoemdee voorwaarden worden door de Minister van Justitie in adviesaanvragen aan het 
Ministeriee van Economische Zaken ook anders geformuleerd. Met betrekking tot de 
aanvraagg van een verblijfsvergunning door de bestuurders/directeur van een Russisch 
bedrijff  met als bedrijfsomschrijving 'internationale handel in winning, bewerking en 
scheidingg van zware metalen en overdracht van know-how op dit gebied', formuleerde de 
Ministerr van Justitie genoemde voorwaarden in de vraagstelling als volgt: 

1.. Is er sprake van een bedrijfsactiviteit die een positieve bijdrage levert aan de 
Nederlandsee economie zonder aan de reeds bestaande bedrijvigheid afbreuk te 
doen? ? 

2.. Bestaat er een economische noodzaak tot het verrichten van bedoelde activiteiten 
dann wel het vervullen van de beoogde functie door deze vreemdelingen? 

3.. Zijn er andere overwegingen die van belang zijn voor de totstandkomen van uw 
advies?17 7 

OpOp deze drie en de hiervoor besproken voorwaarden kom ik nog terug in paragraaf 8.2.3. 

d.d. Het aantrekken van iemand uit het buitenland 
Eenn bedrijf kan een vreemdeling uit het buitenland aantrekken indien aan bepaalde 
vereistenn wordt voldaan. Het dient volgens Vc. 1994 B12/3, onder d, te gaan om een 

Adviseringsbeleid,, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
Vc.. 1994, B12/3, onder c. 
Adviseringsbeleid,, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
Rb.. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch 4 november 1997, Awb 96/12357 VV e.a. 
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vreemdelingg die 'voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit uit het buitenland dient te 
wordenn aangetrokken'. Dit houdt volgens Vc. 1994 in 'dat in de beoogde functie niet kan 
wordenn voorzien door het aantrekken van een Nederlandse ingezetene dan wel een 
vreemdelingg met een geldige verblijfstitel'. Volgens het adviseringsbeleid is dat 'bij reeds 
bestaandee bedrijven [...] veelal het geval'. En verder: 

Slechtss bij zeer gespecialiseerde functies, waarvoor in Nederland de opleiding c.q. 
dee kennis ontbreekt kan het nodig zijn dat daartoe iemand uit het buitenland wordt 
aangetrokken.. Verder is van belang dat de vreemdeling beschikt over de vereiste 
kennis,, ervaring en/of vakdiploma's. Dit geldt evenzeer bij nieuwe bedrijven. Het 
behoortt tot het normale ondernemersrisico zorg te dragen voor opvolging, 
vervangingg en uitbreiding van functionarissen via de Nederlandse arbeidsmarkt.18 

Ookk in de Vreemdelingencirculaire is echter een uitzondering op deze algemene regel 
opgenomen: : 

Opp de regel dat alleen iemand uit het buitenland kan worden aangetrokken als in 
Nederlandd niemand voorhanden is, kan slechts een uitzondering gemaakt worden 
indienn het gaat om langer gevestigde, goed renderende bedrijven. Het gaat hier 
slechtss om een opvolger van de exploitant, wanneer deze onvoorzien door langdu-
rigee ziekte of overlijden uitvalt. 

Mett betrekking tot de vraag of aan de laatste twee bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaann dient conform Vc. 1994 B12/3 'door de IND advies te worden gevraagd aan de 
Ministerr van Economische Zaken, met uitzondering van bedrijsactiviteiten die ik onder 
paragraaff  8.3 zal bespreken. Tenslotte wordt in de Vc. 1994 B12/3 nog gesteld: 

Bijj  een adviesaanvraag dienen in elk geval de volgende gegevens te worden 
overgelegd: : 

Uittreksell  uit het handelsregister; 
recentee gewaarmerkte jaarcijfers; 
referentiee met betrekking tot het bedrijf; informatie over (het produkt van) 
hett bedrijf; het innovatieve karakter van (het produkt van) het bedrijf; 
contractenn met Nederlandse bedrijven. 

8.2.33 Voorwaarden voor de vestiging van zelfstandigen in economische zin in beleid, 
beschikkingenn en jurisprudentie 

Inn de beschikkingen van de Minister van Justitie, van de adviesaanvragen van de Minister 
vann Economische Zaken en van de jurisprudentie van de Afdeling (Bestuurs)Rechtspraak 
Raadd van State, respectievelijk de vreemdelingenkamer, spelen een aantal reeds hierboven 
vermeldee overwegingen een beslissende rol. Veelal is de herkomst van deze overwegingen 
terugg te voeren tot het Adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken of de 
Vreemdelingencirculairee (zoals de 'duidelijk innovatieve waarde'), soms is het te vinden 
inn individuele adviezen van het Ministerie van Economische Zaken aan de Minister van 

188 Adviseringsbeleid, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
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Justitiee (zoals de formulering 'substantiële economische activiteit'). Ik heb een inventari-
satiee gemaakt van deze beoordelingscriteria en heb ze in een aantal categorieën ingedeeld 
diee als kapstok kunnen dienen voor verdere bespreking. 

a.. duidelijk innovatieve waarde; 
b.. geen verstoring van de bestaande concurrentieverhoudingen; 
c.. het bestaan van een economische noodzaak tot het verrichten van bedoelde 

activiteiten; ; 
d.. overige formuleringen 

a.a. Duidelijk innovatieve waarde 
Hett advies van het Ministerie van Economische Zaken dient op zorgvuldige wijze tot 
standd te komen, dus ook op het punt van het onderzoek naar de vermeende 'innovatieve 
waarde'199 van een onderneming. In een zaak ging het om een vreemdeling met de 
Egyptischee nationaliteit die verlenging verzocht van zijn verblijfsvergunning, maar dit 
maall  niet onder de beperking van studie, maar onder de beperking van arbeid als 
zelfstandige.. De man voerde een eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving bij de Kamer 
vann Koophandel de 'in- en verkoop van telefoonlijnen aan bedrijven en particulieren'. Het 
betroff  hier twee vormen van dienstverlening: enerzijds de mogelijkheid van het voeren 
vann gesprekken tegen gereduceerde tarieven in één van de telefooncellen die zich in de 
zaakk bevinden en anderzijds de mogelijkheid om door bemiddeling van het bedrijfje, 
vanuitt eigen telefoonaansluiting thuis gesprekken te voeren. Het bedrijfje had een 
bijzonderee doelgroep, namelijk zo'n 70 vaste klanten uit Arabisch sprekende landen, 
waaronderr Marokko. De eerste aanvraag werd, na negatief advies van het Ministerie van 
Economischee Zaken, door de Minister van Justitie afgewezen. Een door eiser inge-
schakeldd commercieel adviesbureau onderzocht het bedrijf en stelde dat de bedrijfsvoering 
duidelijkk innovatief karakter van de ondernemer vertoonde. In bezwaar werd opnieuw 
doorr Economische Zaken advies uitgebracht. Zij stelde: 

Watt betreft het eerste criterium - of de bedrijfsactiviteit een duidelijke innovatieve 
waardee heeft - kan worden opgemerkt dat ook in de thans overgelegde aanvullende 
bescheidenn geen concrete, zo onafhankelijk mogelijke, informatie is aangetroffen 
vann b.v. een branche-organisatie, instellingen of instanties en aanbevelingsbrieven 
vann het Nederlandse bedrijfsleven waaruit de innovatieve waarde van de bedrijfs-
activiteitt en tevens economische noodzaak tot exploitatie van genoemd bedrijf in 
Nederlandd zou kunnen blijken. Evenmin is informatie aangetroffen waaruit blijkt 
welkee concrete zaken worden gedaan met Nederlandse bedrijven.20 

Hett Ministerie van Justitie nam dit advies over in de beslissing in bezwaar en kwam dus 
opnieuww tot een afwijzend besluit. Eiser stelde beroep in bij de rechtbank 's-Gravenhage 
zittingsplaatss Amsterdam, die als volgt oordeelde: 'Deze overweging, een vaststelling van 
eenn tekort aan informatie bij de adviseur, brengt met zich mee, dat verweerder in 

Economischee Zaken spreekt in zijn adviezen ook wel van een 'duidelijk innovatieve of andere 
meerwaardee (voor de Nederlandse economie)', innovatieve bedrijfsactiviteiten of nieuwe be-
drijfsactiviteiten. . 
Adviess CDIU, 12 maart 1998, kenmerk OR/VD/306. 
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redelijkheidd in contact had moeten treden met eiser teneinde diens reactie op het advies te 
vernemen.'' De rechtbank verklaarde het beroep gegrond, vernietigde het besluit en 
bepaaldee dat verweerder een nieuw besluit moest nemen met inachtneming van deze 
uitspraak.21 1 

Terr beoordeling van het innovatieve karakter van een bedrijf is het voor de adviseur 
belangrijkk dat een rijke documentatie wordt overhandigd waarmee het innovatieve 
karakterr aannemelijk wordt gemaakt. In een geval waarin een vreemdeling met de 
Russischee nationaliteit een aanvraag deed voor de vestiging van een eenmansbedrijf, 
steldee het Ministerie van Economische Zaken dat het van belang was na te gaan of: 

vann Nederlandse bedrijven afkomstige informatie kan worden overlegd, waaruit 
naarr aard, omvang en waarde blijkt welke zaken zijn/worden gedaan; 
stukkenn kunnen worden overlegd waaruit de relevante bekwaamheid van betrokke-
nee blijkt [...]; 
doorr een externe daartoe bevoegde deskundige opgestelde financiële gegevens [...] 
overlegdd kunnen worden.22 

Daarnaastt blijkt dat een evenwichtig geredigeerde bedrijfsomschrijving bij de Kamer van 
Koophandell  van groot belang is. Zo werd de aanvraag van een bedrijf met als bedrij fs-
omschrijj  ving 'im- en export van en groothandel in ongeregelde goederen tussen Neder-
landd en andere landen, tevens reisorganisatie en het geven van Russische cursussen en het 
verzorgenn van tolk en vertaalwerk' afgewezen wegens een 'te vage bedrij fsomschrij ving'. 
Toenn de bedrijfsomschrijving in bezwaar was gewijzigd in het meer specifieker 'export 
vann bouwmaterialen, alsmede de consultancy op dit gebied inhoudende advisering, 
bemiddelingg en marktverkenning' werd de aanvraag toegewezen. Deze toewijzing hing 
wellichtt samen met de overlegging van een financieel rapport (jaarbalans c.q. verlies- en 
winstrekening)) en een bewijs dat een agentschap was aangegaan met een groot Nederlands 
bedrijf. . 

Daarnaastt dient de informatie 'ook vanuit onafhankelijke bron (belangenvereni-
ging,, branche-organisatie of andere instanties op het gebied van de informatietechnologie) 
tee worden bevestigd.'23 In een zaak met betrekking tot de afwijzing van de aanvraag tot 
eenn tewerkstellingsvergunning ten behoeve van Hongaarse monteurs, heeft de rechter 
geoordeeld: : 

5.. Verweerder is bij de voorbereiding van de beslissing in eerste instantie te rade 
gegaann bij de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), die ernstig bezwaar 
heeftt gemaakt tegen de verlening van de tewerkstellingsvergunningen en van 
oordeell  is dat het werk ook met prioriteitgenietend aanbod kan worden verricht. 
Verzoeksterss hebben aangevoerd dat de SNS in deze belanghebbende is en daarom 

211 Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam, 14 oktober 1998, AWB 98/3134 VRWET. Dat het Ministerie 
vann Economische Zaken slechts op grond van de juiste informatie mag concluderen tot afwezigheid 
vann innovativiteit, werd ook al uitgesproken in Rb. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch, 30 
oktoberr 1997, RV 1997/74, m.n.v. T. Badoux. 

222 Advies CDIU 7 januari 1997, kenmerk OR/VD/83. 
233 Advies Douane Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Groningen, 22 oktober 1997, kenmerk 

OR/VD/228. . 
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niett in staat is om verweerder objectief voor te lichten. 
Datt de SNS een belangenvertegenwoordiger is valt niet te ontkennen. Daarmee is 
ookk niets mis. Evenmin met het feit dat verweerder een dergelijke belangenverte-
genwoordigerr in de gelegenheid stelt om zijn visie op de aanvraag naar voren te 
brengenn en aan die visie groot belang hecht. 
Verweerderr zal echter in het kader van zijn onderzoeksplicht - voortvloeiend uit 
art.. 3:2 Awb - bij de voorbereiding van een beslissing ook objectieve bronnen 
dienenn te raadplegen. [...] Aan de bestreden beslissing kleeft dus een zorgvuldig-
heidsgebrek.24 4 

Hett antwoord op de vraag welke bedrijven nu op inhoudelijke gronden als innovatief te 
beschouwenn zijn, is uiteraard casuïstisch van karakter. Het Ministerie van Economische 
Zakenn heeft in 1998 in een brief aan Justitie aangegeven dat het wezenlijk Nederlands 
belangg wordt gediend met 'off-spin, technische innovatie, of anderszins'.25 Maar ook 
vann beweerde technische uitvindingen, al dan niet gepatenteerd, verlangt Economische 
Zakenn een goede documentatie. Zo werd negatief geadviseerd over een vreemdeling die 
eenn nieuw product op de markt probeerde te brengen dat werd geproduceerd in Rusland. 
Hett betrof een chemische grondstof die onder andere kon worden gebruikt in de land- en 
tuinbouww voor de aanmaak van plastic folie. In het advies werd door Economische Zaken 
overwogen: : 

Inn 1996 zou dit product een gouden medaille hebben gewonnen in de 45ste 
wereldsalonn voor uitvinding, onderzoek en industriële vernieuwing te Brussel. 
Welkee waarde aan deze medaille moet worden gehecht is vanwege het ontbreken 
vann ondersteunende informatie vanuit een brancheorganisatie dezerzijds evenwel 
niett vast te stellen.26 

Inn een ander geval adviseerde het Ministerie van Economische Zaken negatief over de 
aanvraagg van een vreemdeling die 'geavanceerde en nog in Nederland onbekende laser-
technologiee vanuit Rusland naar Nederland' en 'een in Nederland onbekende lijmsoort 
[...]]  en onbekende houtsoort' wilde importeren. Het Ministerie van Economische Zaken 
adviseerdee dat 'op geen enkele wijze [...] de bewering van de advocaat aannemelijk 
[wordt]]  gemaakt'. En: 'Of het hier werkelijk om iets innovatiefs gaat valt op basis van 
dezee summiere en eenzijdige informatie niet na te gaan.' Daarnaast stelde zij dat 'de door 
eiserr verrichte handelsactiviteiten in voldoende mate in Nederland voorkomt, zodat er 
geenn dringende behoefte of noodzaak aanwezig is voor dergelijke activiteiten een 
vreemdelingg uit het buitenland aan te trekken'. Ook de rechter in kort geding kwam tot de 
slotsomm dat 'op grond van het voorgaande [...] de conclusie [dient] te zijn dat met de 
aanwezigheidd van eiser in Nederland geen wezenlijk Nederlands economisch belang is 
gediend'.27 7 

Hett Ministerie van Economische Zaken was daarentegen in een andere zaak wel 

244 Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 april 1996, RV 1996/75, m.n.v. T. Badoux. 
255 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. 

266 Advies CDIU 27, 27 augustus 1998, kenmerk OR/VD/368. 
277 Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 22 maart 1994, KG nr. 1782/1993 V 93/2/01230. 
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onderr de indruk van een aanbevelingsbrief van SENTER. Dit laatste is 'een agentschap 
vann het Ministerie van Economische Zaken en een uitvoeringsinstantie op het gebied van 
promotiee en stimulering van (inter)nationale technische innovatie. Verzoeker exploiteerde 
eenn eenmanszaak met als bedrijfsomschrijving 'adviesbureau op het gebied van de 
internationalee handel' en had nu 'voor deze instantie onderzoek [...] verricht en een aantal 
waardevollee adviezen [...] gegeven'. Het Ministerie van Economische Zaken stelde 
verder: : 

Gezienn de nu bekende achtergrond van betrokkene (specialistische kennis en 
ervaringg op het gebied van de toepassing en het gebruik van informatie- en 
telecommunicatietechnologie)) moet zeker niet uitgesloten worden geacht dat 
betrokkenee als zelfstandig ondernemer-adviseur in samenwerking met andere 
kleinschaligg opererende specialisten een voor het MKB Nederland belangrijk 
dienstenpakkett kan aanbieden.28 

Dee gevraagde vergunning tot verblijf voor arbeid als zelfstandige werd dan ook verleend. 
Hett Ministerie van Economische Zaken concludeerde in een zaak betreffende een 

'bemiddelings-- en adviesbureau met betrekking tot export-/import-mogelijkheden' dat het 
niett onmogelijk moet worden geacht dat 'de activiteiten van betrokkene een toegevoegde 
waardee hebben voor de Nederlandse economie'.29 Als niet-innovatief werden door het 
Ministeriee van Economische Zaken onder andere beoordeeld: 

eenn handelsonderneming ter exploitatie van een winkelbedrijf voor de verkoop van 
schoenen,, huishoudelijke artikelen en linnengoed (ongeregelde goederen)30 

eenn onderneming in het vervaardigen van audio-visuele produkten voor publici-
teitsdoeleindenn en het verlenen van professionele adviezen op dit gebied; kennis 
vann de Japanse taal en denkwijze en bemiddelende rol tussen Japanse opdrachtge-
verss en Nederlandse bedrijven31 

eenn groothandel in im- en export in oosterse handwerkmaterialen32 

eenn nevenvestiging van onderneming met hoofdvestiging in Duitsland op het 
gebiedd van inWexport van, aan-/verkoop van boeken, toondragers, videocassettes, 
mett artistieke en culturele inhoud uit het gebied van voormalig Joegoslavië, 
organisatiee en uitvoering van lezingen en uitgeverij33 

Enn zelfs in het geval dat een nieuwe techniek wordt aangewend, kan tot afwezigheid van 
hett Nederlands economisch belang worden geconcludeerd op grond van de overweging 
datt de vreemdeling 'zich begeeft op een markt waarop al vele (Nederlandse en buitenland-
se)) ondernemers actief zijn'. Er is mij een geval bekend waarin een vreemdeling een 
verblijfsvergunningg als zelfstandige aanvroeg omdat hij een nieuw bedrijf had gevestigd in 
dee vis- en garnalenverwerkende industrie. Hij had daartoe zelf een 'blancheer/kookappa-

Adviess CDIU 23 februari 1998, kenmerk OR/VD/277. 
Adviess Economische Zaken 23 augustus 1994, kenmerk ES/DM/AM 94061932.b62. 
Pres.. Rb. 's-Gravenhage zp. Haarlem, 2 juli 1993, MR 1994/18. 
ARRvSS 5 november 1993, GVD 1-27. 
ARRvSS 14 oktober 1994, GV 7-2. 
Adviess CDIU, 22 augustus 1997, kenmerk OR/VD/210 en Advies CDIU 27 oktober 1997, 
kenmerkk OR/VD/228. 
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raat'' ontwikkeld. Het Ministerie van Justitie had een negatief advies ontvangen van het 
Ministeriee van Landbouw en Visserij. Justitie wees het verzoek eveneens af, hetgeen door 
dee rechter werd bevestigd. Het feit dat de vreemdeling gebruik wilde maken van een 
nieuwee visverwerkingstechniek kon dat niet verhinderen.34 

Uiteraardd is een diepgaande discussie mogelijk over de vraag welke technologieën als 
innovatieff  gekwalificeerd zouden kunnen worden, maar de vraag is echter of we daar iets 
meee opschieten. Badoux poneert de stelling dat 'alleen wat nieuw is de moeite waard kan 
zijn',, in zijn algemeenheid onjuist is. Hij geeft hiervoor een voorbeeld: 'Als een Ameri-
kaanss advocatenkantoor, gespecialiseerd in letselschade-zaken, een Europese nevenvesti-
gingg in Nederland overweegt, gaat het niet om een nieuwe vorm van dienstverlening - er 
zijnn tientallen advocatenkantoren met dat specialisme in huis - maar om een bepaalde 
expertisee die nog niet of schaars aanwezig is.'35 Dat de schaarsheid een belangrijke rol 
speelt,, blijkt evenwel uit de adviezen die Economische Zaken regelmatig uitbrengt: 

Evenminn blijkt dat het hier gaat om een eventueel schaars specialisme [...]'36 

Dee Groep houdt zich met activiteiten bezig, waarvoor in Nederland reeds vele 
gespecialiseerdee bedrijven bestaan.37 

Boeless stelt: 'De door deze 'hulp'-ministeries gehanteerde criteria zijn over het algemeen 
onduidelijk,, zo niet non-existent'38 en Badoux spreekt verder over 'niet of moeilijk 
objectieff  te toetsen' criteria.39 In soortgelijke bewoordingen laten Kuijer en Steenbergen 
zichh uit: 'Of in een voorkomend geval aan deze - weinig objectieve criteria is voldaan 
wordtt in de regel beoordeeld door de Minister van Economische Zaken; de IND en 
Economischee Zaken blijken daarbij bepaald niet altijd even zorgvuldig te werk te gaan. 
Daarbijj  valt op, dat door de Minister van Economische Zaken een zeer restrictieve, om 
niett te zeggen protectionistische invulling aan het beleid wordt gegeven.40 

b.b. Geen verstoring van de bestaande concurrentieverhoudingen 
InIn 1982 deed een vreemdeling met de Indiase nationaliteit een aanvraag voor een vergun-
ningg tot verblijf onder de beperking van arbeid als zelfstandige. Zijn bedrijf had zich 
gespecialiseerdd in de im- en export van agenturen en commissiehandel in metalen, 
mineralenn en chemicaliën en andere industriële produkten. In het advies aan de Minister 
vann Justitie stelde de Minister van Economische Zaken: 

datt de concurrentieverhoudingen in eisers branche door diens bedrijf kunnen 
wordenn verstoord; dat de gang van zaken in de branche van recycled metalen niet 
dermatee rooskleurig is dat hierin een vrije concurrentie mogelijk is zonder ernstig 
afbreukk te doen aan de winstcapaciteit van de reeds eerder hier te lande gevestigde 
ondernemingen; ; 

ARRvSS 8 maart 1991, NCB-juridische zaken, S92-031-avd-NCB. 
Badoux,, T. (1993) 'Plus royaliste que Ie roü', MR 1993/3, p. 56. 
Adviess Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 12 februari 1997, kenmerk OR/VD/100. 
Adviess Ministerie van EcZa, 10 november 1992, kenmerk DMO/DCM/AM. 
Boeles,, P. (1992) Inleiding in het migratierecht, NCB: Utrecht, p. 104. 
Badoux,, T. (1993) 'Plus royaliste que Ie roü', MR 1993/3, p. 55. 
Kuijer,, A. & J.D.M. Steenbergen (1999) Nederlands vreemdelingenrecht. NCB: Utrecht, p. 180. 
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Uiteindelijkk ging de vreemdeling in beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
Statee en gaf ondermeer aan dat de inhoud van het advies van het Ministerie van Economi-
schee Zaken 'niet of nauwelijks meer [is] dan een standaardopinie, waarin niet wordt 
aangegevenn waarom de aanwezigheid van appellant en/of zijn onderneming concurrentie-
vervalsendd is [...]'. In overeenstemming met de grieven van de vreemdeling, stelde de 
Afdelingg dan ook vast: 

[...]]  en mede hierop gelet dat in de bestreden beslissing niet nader is uiteengezet 
off  en in hoeverre appellant en de, naar het oordeel van verweerder te beschermen, 
Nederlandsee ondernemingen op dezelfde markt werken dan wel afzonderlijk van 
elkaarr opereren, heeft verweerder zijn stelling dat de bestaande concurrentiever-
houdingenn in deze branche door de onderneming van appellant worden verstoord 
niett voldoende met redenen omkleed.41 

Inn 1988 deed een vreemdeling met de Turkse nationaliteit een aanvraag voor verblijf als 
zelfstandige.. De vreemdeling voerde een eenmanszaak in de loonconfectie. De aanvraag 
werdd afgewezen, evenals in herziening. In 1990 kwam de zaak voor de Afdeling 
Rechtspraakk van de Raad van State. De Afdeling ging de overwegingen na van het 
Ministeriee van Economische Zaken. Laatstgenoemde had in zijn advies geschreven: 

Ikk ben van mening, dat er - naast de reeds gevestigde bedrijven op dit gebied, 
waartussenn een moordende concurrentie plaatsvindt - geen wezenlijk behoefte 
bestaatt aan vestiging van soortgelijke nieuwe bedrijven. 

Dee Afdeling besliste: 

Hett is genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het loonconfectiebedrijf van appellant 
opereertt op een markt die zich kenmerkt door zware concurrentie, als gevolg 
waarvann de groei en bloei van het ene bedrijf al zeer snel ten koste gaat van de 
levenskansenn van een ander bedrijf.42 

Dee rechter stelde dat niet is gebleken dat de bestreden beslissing anderzins in aanmerking 
komtt om te worden vernietigd en verwierp derhalve het beroep van de vreemdeling. 

Err is jurisprudentie van latere datum, namelijk het hierboven reeds beschreven 
gevall  waarin een vreemdeling met een zelf ontwikkeld apparaat in de visverwerkende 
industriee als ondernemer een vergunning tot verblijf aanvroeg. De overweging dat de 
vreemdelingg zich zou begeven op een markt waarop al vele (Nederlandse en buitenlandse) 
ondernemerss actief waren, werd door de rechter geaccepteerd.43 Al met al vormt het 
argumentt van verstoring van de bestaande concurrentieverhoudingen, in tegenstelling tot 
hett innovatief karakter van een onderneming, een niet vaak gebezigd argument. Dit wordt 
nogg eens bevestigd door de bestudering van een aantal recente adviezen van de CDIU. 

411 ARRvS 18 juni 1985, GVD1-13. 
422 ARRvS 16 mei 1990, GVD1-20. 
433 ARRvS 8 maart 1991, NCB-juridische zaken, S92-031-avd-NCB. 
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c.c. Economische noodzaak tot het verrichten van bedoelde activiteiten 
Inn paragraaf 8.2.2 onder c gaf ik reeds aan dat het Ministerie van Justitie in haar advies-
aanvraagg meestal drie vragen stelt waarbij de vraag naar de 'economische noodzaak tot 
hett verrichten van bedoelde activiteiten dan wel het vervullen van de beoogde functie door 
dezee vreemdeling' veelal de tweede is. Na bestudering van een aantal adviezen van het 
Ministeriee van Economische Zaken en de beschikkingen van de Minister van Justitie, 
blijk tt deze formulering vooral te worden gebezigd als argument tegen 'de noodzaak van 
eenn min of meer permanent verblijf hier te lande'. In één adem wordt dan meestal 
tegelijkertijdd verwezen naar de mogelijkheid dat 'ter behartiging van de eigen economi-
schee belangen - contacten en contracten met Nederlandse bedrijven [...], instellingen en 
anderee organisaties ook op andere wijze worden onderhouden en gesloten, bijvoorbeeld 
doorr middel van periodieke zakenreizen naar Nederland of via Nederlandse vertegenwoor-
digingenn in het buitenland'.44 Zie bijvoorbeeld het advies van het Ministerie van Econo-
mischee Zaken inzake de aanvraag van een vergunning tot verblijf door een Russisch be-
drijf : : 

Ookk in het geval er wel belangrijke economische voordelen voor Nederlandse 
bedrijvenn zouden zijn te behalen met de toepassing van dit Russische product, dan 
iss mijns inziens geen economische noodzaak aanwezig dat betrokkene (over wiens 
achtergrondd niets bekend is) zich hiervoor permanent in Nederland zou moeten 
vestigen.45 5 

Inn een ander geval werd gesteld dat 'het verschaffen van kapitaal aan een in Nederland 
gevestigdd bedrijf op zichzelf niet [dwingt] tot de gevolgtrekking dat in zakelijk opzicht 
eenn (langdurig) verblijf hier te lande noodzakelijk is.'46 En verder: 'Doorslaggevend 
daarvoorr acht de Afdeling dat appellant er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er 
eenn economisch dwingende noodzaak bestond om voor de leiding over of het eigendom 
vann het bedrijf een vreemdeling aan te trekken.' Met betrekking tot de aanvraag van het 
all  eerder besproken bedrijf in tele-dienstverlening werd gesteld: 

[...]]  dat ook in de thans overgelegde aanvullende bescheiden geen concrete, zo 
onafhankelijkk mogelijke, informatie is aangetroffen [...] waaruit [...] tevens de 
economischee noodzaak tot exploitatie van genoemd bedrijf in Nederland zou 
kunnenn blijken.47 

Ikk ben de formulering ook tegengekomen in het geval een vreemdeling met een eigen 
bedrijff  een nieuwe constructie aangaat die klaarblijkelijk als twijfelachtig wordt bestem-
peld.. Met betrekking tot de aanvraag van een vreemdeling met de Egyptische nationaliteit 
diee een vergunning aanvroeg tot verblijf als zelfstandige in een grillroom, stelde Justitie: 

Voortss wordt geen enkele dwingende reden genoemd, waarom betrokkene zijn 
medevennootschapp van de grillbar 'J.' heeft beëindigd en firmant is geworden van 

444 Rb. 's-Gravenhage zp. 's-Hertogenbosch 30 oktober 1997, JVB 1998/2 en RV 1997/74. 
455 Advies CDIU 27 augustus 1998, kenmerk OR/VD/368. 
466 Vz. ARRvS 30 november 1992, RV 1992/38, m.n.v. T. Badoux. 
477 Advies CDIU 12 maart 1998, kenmerk OR/VD/306. 
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dee onderhavige grillroom. Hiervoor bestaat geen economische noodzaak.48 

InIn een ander geval werd de 'economische noodzaak tot het doen van investeringen in een 
buitenlandss bedrijf door het Ministerie van Economische Zaken ontkend. Het ging om 
eenn vreemdeling die als zelfstandige arbeid wenste te gaan verrichten in een door hem in 
19855 opgekocht drie-sterrenhotel in de binnenstad van Amsterdam. Het Ministerie van 
Economischee Zaken had twee maal negatief geadviseerd met de motivering dat 'de 
investeringenn geen economische noodzaak tot verblijf alhier met zich meebrengen'. In zijn 
algemeenheidd mocht dit volgens de rechter juist zijn, maar er was in dit geval geen acht 
geslagenn op de aanzienlijke overheidsgarantie die was verschaft voor de hypothecaire 
leningg voor een uitgebreide renovatie. De vreemdeling had verder nog gewezen op zijn 
hogee studiegraad in hotelmanagement en zijn grote talenkennis. De afwijzing werd geacht 
onvoldoendee te zijn gemotiveerd en de beslissing werd daarom vernietigd.49 

Dee formulering 'economische noodzaak' klinkt een stuk strenger dan bijvoorbeeld 
dee criteria 'wezenlijk Nederlands economisch belang, 'duidelijke meerwaarde voor de 
Nederlandsee economie' of de 'positieve bijdrage aan de Nederlandse economie'. Het is 
dann ook niet vreemd dat het criterium 'economische noodzaak' meestal wordt genoemd in 
verbandd met minder gewenste zelfstandigen zoals prostituees. Het lijk t het er echter op 
datt genoemde formulering nog al eens als een equivalent wordt gebruikt voor de 
formuleringg dat de vreemdeling met zijn bedrijfsactiviteiten geen wezenlijk Nederlands 
(economisch)) belang dient. Vaak worden beide formuleringen naast elkaar gebezigd.50 

d.d. Overige formuleringen 
Inn de adviezen van het Ministerie van Economische Zaken worden nog andere bewoordin-
genn gebruikt die van soortgelijke strekking zijn als de voorwaarde van het wezenlijk 
Nederlandss (economische) belang en economische noodzaak. Een voorbeeld is de 
voorwaardee van een 'positieve bijdrage aan de Nederlandse economie': 

Uitt het mij gezonden (summiere) dossier valt niet af te leiden of er sprake is van 
eenn bedrijfsactiviteit welke een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse 
economie.51 1 

Eenn variant hierop gebruikte het Ministerie van Economische Zaken in een advies over de 
aanvraagg van een vreemdeling met de Chileense nationaliteit die een bedrijfje voerde in 
zelfgemaakte,, kunstzinnige glasprodukties: 

Datt het hier gaat om activiteiten met een duidelijke meerwaarde voor de Neder-
landsee economie acht ik niet gebleken.52 

Dee formuleringen 'positieve bijdrage' en 'duidelijke meerwaarde' zullen slechts termino-
logischee synoniemen zijn van het wezenlijk Nederlands (economisch) belang. Genoemde 
formuleringenn kwamen in de door mij bestudeerde beschikkingen slechts sporadisch voor 

488 ARRvS 24 januari 1990, GV Dl-19. 
499 ARRvS 21 december 1988, MR 1989/45. 
500 Zie bijvoorbeeld ARRvS 16 mei 1990, GVD1-20. 
""  Advies CDIU 14 april 1997, kenmerk OR/VD/154. 
522 Advies Min. van EcZa 30 november 1994, kenmerk ES/DM/AM/94087793.b62. 
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enn zijn, voor zover ik weet, niet terug te voeren op een algemeen beleidsstuk. 

8.2.44 Welke belangen vallen niet onder het wezenlijk Nederlands (economisch) 
belang? ? 

Hierbovenn heb ik beschreven aan welke voorwaarden een buitenlands bedrijf dient te 
voldoenn wil de desbetreffende vreemdeling in aanmerking komen voor de verlening van 
eenn vergunning tot verblijf onder de beperking van het verrichten van arbeid als zelfstan-
dige.. Essentieel is het innovatieve karakter en het belang dat bestaande concurren-
tieverhoudingenn in Nederland niet worden verstoord. In de loop van de tijd zijn in de 
rechtspraakk ook andere omstandigheden aangevoerd ter bevestiging van een wezenlijk 
Nederlandss (economisch) belang. De omstandigheden die 'de eindstreep niet hebben 
gehaald'' wil ik hier bespreken. 

Inn 1983 stelde de Minister van Justitie in een zaak dat de belangen van een 
werkgeverr en diens overige personeelsleden slechts persoonlijke belangen zouden zijn en 
daaromm geen wezenlijk Nederlands (economisch) belang zouden kunnen dienen. De 
rechterr wees dit automatisme echter van de hand. Als door personeelsgebrek het voortbe-
staann van een restaurant op het spel staat, is in de woorden van Caarls, niet slechts sprake 
vann persoonlijke belangen, maar ook van arbeidsmarktbelangen.53 

Dee stelling dat met de bedrijfsvoering van een buitenlandse bedrijf werkgelegen-
heidd is gemoeid, en dat daarom een wezenlijk Nederlands economisch belang zou zijn 
gediend,, werd door de rechter afgewezen. In een zaak betrof het een vreemdeling met de 
Turksee nationaliteit die een verzoek deed tot verlenging van zijn verblijfsvergunning. Hij 
exploiteerdee een eenmansbedrijf in de loonconfectie. De rechter oordeelde: 

Verderr merkt de Afdeling op dat het eigen is aan elke bedrijfsvoering dat daarmee 
werkgelegenheidd is gemoeid. Gelet hierop en mede in aanmerking genomen 
hetgeenn hiervoor is overwogen over concurrentieverhoudingen, valt niet in te zien 
datt een wezenlijk Nederlands belang moet worden aangenomen enkel op grond van 
dee arbeidsplaatsen verbonden aan het bedrijf van appellant.54 

Driee jaar later werd de rechter de vraag voorgelegd of de enkele omstandigheid dat 
sprakee is van een goed renderend bedrijf en dat in toenemende mate werkgelegenheid aan 
Nederlandsee werknemers wordt verschaft, kan leiden tot de aanwezigheid van een 
wezenlijkk Nederlands (economisch) belang. Het betrof hier Japans bedrijf dat zich 
bezighieldd met het vervaardigen van audio-visuele produkten voor publiciteitsdoeleinden 
enn het verlenen van professionele adviezen op dit gebied. Het bijzondere aan dit bedrijf 
wass dat de opdrachtgevers Japanse bedrijven zouden zijn die zich mede in verband met 
communicatieproblemenn niet zouden wenden tot Nederlandse bedrijven. De rechter 
oordeelde: : 

Voortss overweegt de Afdeling dat, nu het beleid dat slechts innovatieve bedrijven 
inn Nederland worden toegelaten in dezen toepassing kan vinden, de enkele 
omstandigheidd dat, zoals appellant stelt sprake is van een goed renderend bedrijf, 

ARRvSS 19 december 1983, RV 1983/40, m.n.v. G. Caarls. 
ARRvSS 16 mei 1990, GVD1-20. 
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datt in toenemende mate werkgelegenheid verschaft aan Nederlandse werknemers, 
inn dezen geen gewicht in de schaal kan leggen.55 

Eenn jaar later bevestigde de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State dit standpunt 
nogg eens, en deed ook uitspraak over omstandigheden als het doen van grote investerin-
genn en het doormaken van een flinke groei. Het ging hier om een vreemdeling met een 
groothandell  in de im- en export van oosterse handwerkmaterialen. De rechter overwoog: 

Nuu het beleid dat slechts innovatieve bedrijven in Nederland worden toegelaten in 
dezenn toepassing kan vinden, kunnen de door appellant aangevoerde omstandighe-
den,, dat hij hier te lande grote investeringen heeft gedaan, dat zijn bedrijf in de 
nabijee toekomst flinke groei zal doormaken en dat hij twee medewerkers in dienst 
heeftt genomen, niet tot het oordeel leiden dat verweerder niet in redelijkheid zijn 
weigeringg appellant een vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid als 
zelfstandigee te verlenen, heeft kunnen handhaven.56 

Voorr de volledigheid dient te worden vermeld dat dit niet betekent dat neergaande 
omzetcijferss van een bedrijf, dan per se afwezigheid van een wezenlijk Nederlands 
economischh belang impliceren. Een aanwijzing tot voorzichtigheid gaf de rechter in 1988 
inn een zaak betreffende een Indiaas/Bengaals restaurant. De rechter oordeelde met 
betrekkingg tot een advies van het Ministerie van Economische Zaken, die van vorenge-
noemdee stelling uitging: 

Dee enkele omstandigheid dat de omzetcijfers van het door verzoeker sub 1 
geëxpoiteerdee restaurant een neergaande lijn vertonen en wellicht achterblijven bij 
diee van vergelijkbare horeca-ondernemingen, biedt naar Onze opvatting, gezien de 
vorengeschetstee omstandigheden, onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel 
datt het restaurant ook bij aanwezigheid van gespecialiseerde koks niet levensvat-
baarr is. Daarbij dient nog te worden aangetekend dat het restaurant gunstig is 
gelegen,, te weten in het uitgaanscentrum van Amsterdam vlakbij het Rem-
brandtplein.57 7 

8.33 Aanvragen waarvoor geen advies hoeft te worden ingewonnen 

a.a. Chinees-Indonesische horecabedrijven 
Mett betrekking tot bepaalde zelfstandigen hoeft conform het Adviseringsbeleid van het 
Ministeriee van Economische Zaken58 geen advies te worden ingewonnen omdat het 
Ministeriee van Justitie er a-priori van kan uitgaan dat met hun toelating geen wezenlijk 
Nederlandss economisch belang wordt gediend.59 Dit geldt in de eerste plaats voor 
aanvragenn door Chinees-Indonesische horecabedrijven in gemeenten waar zich al één 
Chinees-Indonesischh restaurant per 12.500 inwoners bevindt. Als argument voor verzwa-
ringg van de norm van 10.000 naar 12.500 (zoals dat nog gold in het oude Adviseringsbe-

555 ARRvS 5 november 1993, GVD1-27. 
566 ARRvS 14 oktober 1994, GV1-2. 
577 Vz. ARRvS 7 juli 1988, RV 1988/36. 
588 Adviseringsbeleid t.a.v. vreemdelingen, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
599 Zie ook: Vc. 1994B12/4.1. 
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leidd van 1988) wordt gewezen op het onderzoeksrapport van het bedrijfschap Horeca 
'Chinees-Indischee restaurants' van februari 1992 waaruit geconcludeerd kan worden dat 
'err in de praktijk sprake is van enige verschuiving van de publieke belangstelling en dat 
err sprake is van verzadiging in deze sector'. Tevens is in het meest recente Adviserings-
beleidd van het Ministerie van Economische Zaken het onderscheid naar (a) regionale 
keukenss (Kantonese, Shanghai, etcetera); (b) bepaalde keukentechnieken (leng pan, dim 
sum,, etcetera) en (c) nieuwe ontwikkelingen op Chinees culinair gebied geschrapt.60 

Voorr gemeenten met een specifiek toeristisch karakter zou volgens de Circulaire een iets 
ruimeree norm kunnen worden gehanteerd.61 Zolang er in een gemeente niet aan deze 
normm wordt voldaan, dient de aanvraag steeds aan de Minister van Economische Zaken te 
wordenn voorgelegd. 

b.b. Zuid- en Oost-Aziatische horecabedrijven 
InIn de tweede plaats geldt een soortgelijk plafond-norm met betrekking tot aanvragen voor 
Zuid-- en Oost-Aziatische (niet Chinees-Indische) horecabedrijven in gemeenten waar zich 
all  één Zuid- of Oost-Aziatisch restaurant per 20.000 inwoners bevindt. In de rechtspraak 
iss bepaald dat voor de aanvraag van overige horecabedrijven zoals grillrooms, pizzeri-
a's62,, shoarmazaken63 en koffie- en eethuizen geen Nederlands economisch belang 
wordtt gediend en hoeft dus evenmin individueel advies te worden ingewonnen.64 

Vermeldenswaardigg is hier nog de bijzondere positie die Japanse restaurants 
klaarblijkelijkk in het Nederlandse toelatingsbeleid innemen. De Minister van Justitie pleegt 
mett betrekking tot de aanvraag van Japanse restaurants wèl advies in te winnen bij het 
Ministeriee van Economische Zaken, oftewel deze aanvragen niet bij voorbaat af te wijzen. 
InIn een geval betrof het de aanvraag van een vreemdeling met de Japanse nationaliteit die 
eenn Japanse grillroom exploiteerde. Hij was gespecialiseerd in een moderne versie van het 
traditioneel-Japansee eten ('kushiyaki'). Het Ministerie van Economische Zaken oordeelde 
inn de bezwaarfase na een aanvankelijke afwijzing: 

Resumerendd ben ik van mening dat mogelijk een zeker Nederlands economisch 
belangg is gediend met de voortgezette exploitatie van genoemde bedrijven [...].65 

Inn de literatuur is gewezen op de geprivilegieerde positie van Japans horecapersoneel. 
Boekerr en Clermonts concluderen dat 'aanvragen van Chinese restaurants [...] argwanen-
derr [worden] bekeken dan aanvragen van Japanse horecabedrijven.' Zij schrijven hier 
'argwanender'' omdat volgens sommige consulenten het 'nogal eens om te doen [is], voor 
eenn familielid toelating tot Nederland te verkrijgen'. 

c.c. Overige bedrijfsactiviteiten 
Tenn derde kan de Minister van Justitie er conform het Adviseringsbeleid bij voorbaat van 
uitgaann dat met de toelating van vreemdelingen met 'overige bedrijfsactiviteiten' zoals die 

600 EZ-Brief aan de Staatssecretaris van Justitie, Adviseringsbeleid ten aanzien van Chinees-Indonesi-
schee horecabedrijven, 14 juli 1987, Stcrt. 1987/137. 

611 Adviseringsbeleid, Stcrt. 1992/248, p. 7. 
622 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 1 december 1995, nr. R02.93.1636. 
633 Zie bijvoorbeeld: ARRvS 10 oktober 1994, GV7-1. 
644 Vc. 1994 B12/4.1 en Adviseringsbeleid, Stcrt. 1992/248. 
655 Advies Min. van EcZa 22 april 1996, kenmerk ES/DM/AM/96026845.b62. 
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vann Islamitische slagerijen66, Turkse en Marokkaanse bakkerijen en winkels in deegspe-
cialiteiten,, confectie-ateliers67 en de handel in textiel en in ongeregelde goederen, geen 
wezenlijkk Nederlands (economisch) belang wordt gediend.68 De Staatssecretaris van 
Economischee Zaken had reeds in 1982 geconstateerd dat met toelating van vreemdelingen 
mett het oog op de hierbedoelde exploitatie in de meeste gevallen geen Nederlands 
economischh belang is gediend. Deze aanvragen worden dan ook sedert 1991 zonder 
individueell  advies afgehandeld. Justitie verwijst slechts naar het meest recente ambtsbe-
richt.. Deze praktijk kon volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
inn een zaak op 10 oktober 1994 door de beugel.69 

Datt voor Justitie niet altijd duidelijk zal zijn of een aanvraag valt onder de lijst van 
hett Adviseringsbeleid van de Minister van Economische Zaken, blijkt onder meer uit een 
zaakk met betrekking tot de aanvraag van een vreemdeling met een 'snackwagen annex 
cateringservice'.700 Het ging hier om de vraag of dit als horeca-activiteit diende te 
wordenn beschouwd. Als dat wel zo zou zijn, zou zonder advies van het Ministerie van 
Economischee Zaken een afwijzing toelaatbaar zijn geweest. De rechter koos er echter 
voorr om de snackwagen annex cateringservice te scharen onder de categorie van 'overige 
bedrijvigheid'' waarvoor de adviseringsplicht niet expliciet is uitgesloten.71 Ook het ten 
onrechtee onderbrengen van bedrijven onder de noemer 'confectie-atelier' of 'handel in 
textiel'' komt geregeld voor. Als dan geen nader advies bij het Ministerie van Economi-
schee Zaken wordt ingewonnen (en slechts wordt verwezen naar het adviseringsbeleid in 
hett ambtsbericht), kan de beslissing niet stand houden.72 

Ookk met betrekking tot handelsfirma's zal het niet altijd duidelijk zijn of ze vallen 
onderr het Adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. In een zaak ging 
hett om een Libanese vennootschap onder firma die zich ten doel stelde het gezamenlijk en 
voorr gemeenschappelijke rekening verrichten van diensten en het im- en exporteren van 
goederenn naar het Midden-Oosten73 Ook hier diende de Minister van Justitie nader 
adviess in te winnen bij de Minister van Economische Zaken. 

Eenn onderzoek naar de rentabiliteit van een in het adviseringsbeleid genoemde 
horeca-gelegenheidd kan achterwege blijven indien het karakter van de geëxploiteerde 
ondernemingg niet zodanig is dat sprake is van een specifieke buitenlandse keuken 
waarvoorr een vreemdeling dient te worden aangetrokken. Indien het bijvoorbeeld gaat om 
eenn grill-room waarvan de omzet niet groter is dan een koffiebar en dus het ondernemers-
loonn marginaal is, kan onderzoek naar de rentabiliteit eveneens achterwege blijven. 
Overleggingg van de menukaart en de bewering dat er gebruik werd gemaakt van bijzonde-

666 Zie bijvoorbeeld: Pres. Rb. Arnhem 23 februari 1990, MR 1991/48, NCB-juridische zaken JZRSob-
91-007-NCB;; Pres. Rb. Amsterdam 9 februari 1995, MR 1995/92, NCB-juridische zaken 95-116-
ob-NCB. . 

677 Zie bijvoorbeeld: Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 10 september 1997, GV7-5; JV 1997/11. 
688 Pres. Rb. Haarlem, 2 juli 1993, MR 1994/18, NCB-juridische zaken 93-094-db-NCB. 
699 ARRvS 10 oktober 1994, GV7-1. 
700 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Gravenhage, zp. Haarlem 22 september 1995, RV 1995/82, m.n.v. 

T.. Badoux, NCB-juridische zaken 95-273-ob-NCB. 
711 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Gravenhage, zp. Haarlem 22 september 1995, RV 1995/82, m.n.v. 

T.. Badoux; NCB-juridische zaken 95-273-ob-NCB. 
722 Pres. Rb. 's-Gravenhage zp. Amsterdam 23 april 1996, FORUM-juridische zaken 96-172-hm-

FORUM. . 
733 ARRvS 31 januari 1984, GVD6-5. 
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ree en geheime recepten doen daar niets aan af.74 In zo'n geval valt de onderneming 
onderr het adviseringsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en is verder 
onderzoekk overbodig. 

8.44 Tot slot 

Aann de hand van een bespreking van het toelatingsbeleid ten aanzien van zelfstandigen 
kann iets worden gezegd over de inhoud van het wezenlijk Nederlands economisch belang. 
Belangrijkee aspecten vormen de duidelijk innovatieve waarde en de niet concurrentie-
verstorendee werking van een nieuwe bedrijfsactiviteit. Er dient daarnaast een economische 
noodzaakk te bestaan voor toelating van de vreemdeling die een positieve bijdrage of 
duidelijkee meerwaarde wordt geacht te kunnen leveren. De positieve toevoeging aan de 
Nederlandsee economie kan zijn gelegen in de overdracht van know-how, off-spin en 
technischee innovatie. Dit dient te blijken uit externe rapporten van daartoe bevoegde 
deskundigenn en jaarbalansen c.q. verlies- en winstrekening. 

Belangrijkk is informatie vanuit onafhankelijke bron zoals branche-organisaties. Bij 
deponeringg van een patent dient het belang en het nut van de te patenteren uitvinding goed 
tee worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Het feit dat een bedrijf met een uitvinding 
eenn medaille heeft gewonnen op een wereldsalon voor uitvinding, onderzoek en industri-
ëlee vernieuwing is nog geen aanleiding om de afwezigheid van ondersteunende informatie 
tee rechtvaardigen. Hierdoor is echter wel de situatie ontstaan dat slechts wat nieuw is, 
voorr toelating in aanmerking komt. Volgens Badoux loopt men hierdoor het gevaar om 
economischh schaarse specialismen mis te lopen. 

Inn paragraaf 8.2.3, onder a, is een aantal bedrijven opgesomd die al dan niet als 
innovatieff  werden beschouwd door de Minister van Economische Zaken. Het gaat hier 
mett name om Chinese-Indonesische en Zuid/Oost-Aziatische horecabedrijven en handel-
tjess in ongeregelde goederen. Voor deze bedrijfsactiviteiten hoeft geen individueel 
ambtsberichtt meer te worden ingewonnen en kan worden volstaan met de constatering dat 
mett genoemde activiteiten geen wezenlijk Nederlands belang wordt gediend. Toch kan het 
voorkomenn dat ook hier innovaties plaatsvinden waardoor toelating geboden kan zijn. Een 
voorbeeldd in de jurisprudentie is de cateringservice in de vorm van een huis-aan-huis 
'snackwagen'. . 

Dee beoordeling van de innovativiteit van een onderneming is erg casuïstisch van 
karakter.. Badoux en Boeles noemen deze beoordelingscriteria onduidelijk of niet objec-
tief. . 

Dee vraag is echter of het inzicht van het Ministerie van Economische Zaken en de 
rapportenn van onafhankelijke instituten als niet-objectief dienen te worden afgedaan. Mijns 
inzienss is het advies van de Minister van Economische Zaken toereikend. In het geval dat 
tevenss rapporten bestaan van onafhankelijke (branche)organisaties die noodzakelijk zijn 
omm een goed gemotiveerde beslissing te kunnen onderbouwen, dient hier in ieder geval 
kenniss van te worden genomen. De rechter heeft hier de taak om te onderzoeken of de 
Ministerr van Justitie zijn oordeel op afdoende wijze heeft gemotiveerd en zijn onderzoeks-
plichtt is nagekomen. 

744 ARRvS 24 januari 1990, GV D1 -19. 
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