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10.. BEVINDINGEN 

a.a. Inleiding 
Err is een verband tussen de stand van de economie en het gevoerde immigratiebeleid. Als 
dee economie om arbeidskrachten vraagt die er binnen het nationale grondgebied niet zijn, 
komtt economische migratie op gang. Dit kan tijdelijk of permanent, legaal of illegaal, 
gekwalificeerdd c.q. gediplomeerd of ongekwalificeerd zijn. De stand van de economie en 
daarmeee samenhangend de vraag naar arbeid vormt een belangrijke pijler in het 
immigratiebeleidd van zo'n staat, zo ook in Nederland. Tal van wetten en verdragen 
regulerenn (economische) immigratie en de beleidsnorm 'wezenlijk Nederlands belang' 
vervultt daarbij een cruciale rol als juridisch (selectie-) criterium. 

Hett vage 'wezenlijk Nederlands belang' is de aanleiding voor deze studie. De 
aanpakk was als volgt: In hoofdstuk 1 werden de verdragen besproken die de 
randvoorwaardenn stellen voor toetsing aan dit wezenlijk Nederlands belang. De 
verschillendee verdragen derogeren immers aan het nationale recht en beleid. Voor zover 
hett nationale recht wel van toepassing is op buitenlandse werknemers en zelfstandigen (uit 
dee overgebleven derde landen) doet zich de vraag voor wat dit wezenlijk Nederlands 
belangg precies behelst. Hiervoor is in hoofdstuk 2 onderzocht welke doelstellingen en 
deelbelangenn worden genoemd in de parlementaire totstandkoming van verschillende 
wettenn die economische migratie hebben gereguleerd en thans nog reguleren. Het gaat 
hierr om de vreemdelingenwetten van 1849, 1965 en 2000 en de Wet arbeid 
vreemdelingenn 1995 (en de drie voorlopers van deze wet uit 1934, 1964 en 1979). In 
genoemdd hoofdstuk heb ik de maatschappelijke context besproken omdat het recht telkens 
eenn reactie is op maatschappelijke gebeurtenissen en ook in dat licht beschouwd dient te 
worden.. Na een exegetische uitleg van dit wezenlijk Nederlands belang is in hoofdstuk 3 
hett positieve recht aan bod gekomen en de beleidsmatige uitwerking ervan in hoofdstuk 4. 

InIn de huidige Vreemdelingenwet is het algemeen belang ex artikel 11, vijfde lid 
Vww het wettelijk uitgangspunt en is door het bestuur uitgelegd als een positief 
geformuleerdd wezenlijk Nederlands belang. In de nieuwe Vreemdelingenwet (2000) is de 
uitlegg van het bestuur wettelijk verankerd in artikel 13 Vw 2000. In deze studie heb ik 
mijj  beperkt tot de beleidsnorm wezenlijk Nederlands belang zoals deze in Vw 1964 en 
Vww 2000 is vastgelegd, en ben ik dus niet ingegaan op het algemeen wettelijk kader van 
dee nieuwe Vreemdelingenwet. Dit is immers niet essentieel voor de uitleg van de 
beleidsnormm wezenlijk Nederlands belang, en er zijn bovendien op dit gebied reeds 
voldoendee studies verschenen. 

Vervolgenss wordt onderscheid gemaakt tussen buitenlandse werknemers en 
zelfstandigen.. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Voor de toelating van buitenlandse werknemers 
vormtt het prioriteitgenietend aanbod de wettelijke uitleg van het wezenlijk Nederlands 
belangg (hoofdstuk 6-7). In hoofdstuk 6 worden de verschillende facetten van het begrip 
prioriteitgenietendd aanbod behandeld zoals de plicht tot aanmelding bij de Europese 
databankk EURES, de werving via dagbladen en de gevolgen van het nalaten van 
wervingsinspanningenn door de werkgever. In hoofdstuk 7 worden de eisen aangaande de 
wervingg van prioriteitgenietend aanbod voor de verschillende beroepsgroepen en 
bedrijfsbranchess geïnventariseerd. Zelfstandigen worden besproken in hoofdstuk 8 en 9. 
Inn hoofdstuk 8 komt het beleid ten aanzien van ondernemers en zelfstandigen in het 
algemeenn aan bod en in hoofdstuk 9 het beleid met betrekking tot bepaalde zelfstandigen 
zoalss kunstenaars. 
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Dezee studie heeft als titel 'wezenlijk Nederlands belang en economische migratie' 
meegekregen.. Voor de vreemdelingenrechtjurist zal deze titel enigszins vreemd 
overkomenn daar het wezenlijk Nederlands belang als uitwerking van artikel 11, vijfde lid 
Vww slechts wordt gebruikt als toetsingskader voor zelfstandigen en niet direct voor de 
toelatingg van buitenlandse werknemers. Ik heb laatstgenoemde categorie eveneens in het 
onderzoekk betrokken. Bij de toelating van buitenlands werknemers is de norm 
'prioriteitgenietendd aanbod' van de Wet arbeid buitenlandse werknemers uitgangspunt 
voorr de toepassing van de Wet arbeid vreemdelingen. Hierbij is in eerste instantie niet de 
Ministerr van Justitie de beslisser, maar de Arbeidsvoorziening van het Ministerie van 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb in hoofdstuk 3 aangegeven hoe de Minister 
vann Justitie aangaande justitiële aangelegenheden nog een bevoegdheid heeft om 
buitenlandsee werknemers de toegang te verbieden, bijvoorbeeld in verband met een 
eventuelee ongewenstverklaring of om op andere gronden toelating te verlenen, 
bijvoorbeeldd op grond van redenen van humanitaire aard. 

Mett betrekking tot buitenlandse werknemers speelt de norm 'wezenlijk Nederlands 
belang'' nog steeds een kardinale rol. De norm werd immers veel gebezigd in zowel de 
(oude)) Vreemdelingenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en voorlopers van genoemde 
wetten.. Het criterium lijk t inmiddels een uitgangspunt te vormen voor de vraag of er 
redenenn zijn om af te wijken van het restrictieve toelatingsbeleid, zowel in wetgeving, 
beleid,, parlementaire overwegingen, de afzonderlijke beschikkingen en jurisprudentie. 
Dogmatischh gezien lijk t het 'wezenlijk Nederlands belang' (en tal van terminologische 
variantenn hierop) een voorvraag. Het prioriteitgenietend aanbod van artikel 1 Wav is in 
feitee een wettelijke vertaling van het sedert jaren in beleid gebruikte wezenlijk Nederlands 
belang,, alleen dan toegespitst op buitenlandse werknemers. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Het 
iss beter het wezenlijk Nederlands belang in zijn algemeenheid te bespreken en de regeling 
vann de toelating van buitenlandse werknemers 'mee te pakken'. 

b.b. Teneur van het toelatingsbeleid 
Dee Vreemdelingenwet van 1965 is het produkt van de sociaal-economische 
ontwikkelingenn van de jaren zestig en zeventig. De werving en toelating van gastarbeiders 
wass in deze jaren tot een hoogtepunt gekomen. Toen de economische malaise intrad, 
halverwegee de jaren zeventig, werd het toelatingsbeleid allengs stringenter. De Wet arbeid 
buitenlandsee werknemers 1979 getuigt van een eerste poging om economische migratie te 
regulerenn sinds de oliecrisis van 1974. De voorgenomen regulering leidde tot onenigheid 
enn lange politieke debatten zoals blijkt uit het feit dat genoemde wet een 
wordingsgeschiedeniss van vijf jaar achter de rug heeft. Sinds die tijd is het restrictieve 
beleidd geconsolideerd en verder uitgebouwd. 

Dee situatie op de arbeidsmarkt is echter in de loop van de jaren negentig gewijzigd 
inn de richting van grote arbeidstekorten voor zowel ongeschoolde arbeid in de verpleging, 
metaalbouw,, scheepvaart, horeca en landbouw, als voor hooggeschoolde arbeid in de 
techniek,, de informatietechnologie en de medische wetenschap. Daar het restrictief 
toelatingsbeleidd onverkort werd gehandhaafd, werden steeds meer afwijzingen van 
tewerkstellingsvergunningenn met vrucht aangevochten bij de rechter. Zelfs in het geval 
datt de werkgever niet had voldaan aan wettelijk vereiste inspannings- en 
scholingsverplichtingen,, werd de afwijzing van een tewerkstellingsvergunning door de 
rechterr veelal onterecht geacht. Indien de werkgever wel aan de inspanningsverplichtingen 
terr werving van prioriteitgenietend aanbod zou hebben voldaan, zou evenmin geschikt 
personeell  binnen de EU c.q. de EER zijn gevonden. De jurisprudentie laat zulk een 
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ontwikkelingg zien met betrekking tot een groot aantal beroepsgroepen en bedrij fsbranches. 
Dee tendens is dus algemeen en niet alleen beperkt tot bovengenoemde categorieën. In dit 
onderzoekk heb ik me in principe niet bezig gehouden met de vraag of werving van 
buitenlandsee werknemers überhaupt zinvol en wenselijk is (a) voor het wegwerken van 
(vermeende)) arbeidstekorten in Nederland en (b) het ongedaan maken van demografische 
verschijnselenn als de ontgroening en vergrijzing van de samenleving. Deze vragen worden 
slechtss in het kort besproken in paragraaf 2.8.1. 

Terr vervulling van vacatures zijn door de Rijksoverheid, in samenwerking met 
belangenbehartigingsorganisaties,, verscheidene pogingen ondernomen om buitenlands 
personeell  te werven. Privaatrechtelijke bemiddelingsovereenkomsten (convenanten) zijn 
geslotenn in de horeca en de land- en tuinbouw. Men denke bijvoorbeeld aan het 
Convenantt CHINEKO voor de tewerkstelling van Chinees keukenpersoneel en het 
Convenantt Arbeidsvoorziening Zorgsector. De rechter heeft genoemde overeenkomsten 
alss een 'niet-onredelijke invulling van de publiekrechtelijke taak' bevonden. Het lijk t er 
opp dat zulk sectoraal arbeidsmarktbeleid de sleutel is voor de quotering van buitenlandse 
werknemerss voor bepaalde tijd. Aanvullende voorwaarden op het terrein van de scholing, 
taall  en begeleiding lijken daarbij onontbeerlijk. Zie hiervoor bijvoorbeeld het Convenant 
Arbeidsvoorzieningg Zorgsector (CAZ) van 29 mei 2000, besproken in paragraaf 7.2.1, 
onderr a. 

Mett betrekking tot werkzaamheden in de seksuele dienstverlening is het 
restrictievee toelatingsbeleid, of beter weringsbeleid, wellicht het grootst. Bij de 
totstandkomingg van de Wav werd slechts met betrekking tot deze werkzaamheden en 
werkzaamhedenn waarbij uitbuiting een rol kan spelen, gesteld dat het in strijd zou zijn 
mett het wezenlijk Nederlands belang om voor deze werkzaamheden een 
tewerkstellingsvergunningg te verlenen. Dit uitgangspunt werd bevestigd in artikel 3 
Besluitt ter Uitvoering van de Wav. En terwijl een ambtsbericht van het Ministerie van 
Economischee Zaken buiten kijf stelde dat prostitutie als ondernemersactiviteit geen 
wezenlijkk Nederlands belang dient, zou nog een groot aantal zaken voor de rechter 
wordenn gebracht. Met een beroep op de Europa-overeenkomsten, afschaffing van het 
bordeelverbodd en een vermeend wezenlijk Nederlands belang, werd voorbij gegaan aan de 
will  van de wetgever. Het vrij arbitraire onderscheid tussen arbeid als werknemer, dan wel 
alss zelfstandige, en daarmee het verschil in wettelijke grondslag, is daar waarschijnlijk 
debett aan. Ik wil verwijzen naar hoofdstuk 5. (Uiteindelijk zal artikel 3 Besluit Uitvoering 
vann de Wav komen te vervallen bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit hangt samen 
mett de opheffing van het algemene bordeelverbod. In de nabije toekomst zal de Wav niet 
langerr van toepassing zijn op prostitutiewerkzaamheden. Dit doet echter niets af aan de 
mogelijkheidd van regering en parlement om de inhoud van het wezenlijk Nederlands 
belangg te preciseren.) 

Hett restrictieve beleid richt zich tevens tegen het groot aantal aanvragen van 
zelfstandigenn in de horeca waaronder Chinees-Indische en Shoarma restaurants, andere 
barss en café's en islamitische slagerijen. Ook voor de aanvraag van verblijfsvergunningen 
doorr buitenlandse zelfstandingen in de horeca bestaat een restrictief beleid dat zoveel 
mogelijkk wordt doorgevoerd. 

Inn het algemeen bestaan er geen bezwaren tegen de aanstelling van werknemers in 
concern-verbandd en direkteur-(groot)aandeelhouders. Ondanks dit ruimhartig beleid 
ondervindenn bedrijven en universiteiten grote problemen met het aantrekken van 
buitenlandss personeel in Nederland. De bureaucratische rompslomp schrikt veel bedrijven 
aff  om personeel in Nederland te detacheren. Universiteiten en hogescholen hebben als het 
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waree een vrijbrief voor het aantrekken van buitenlandse gastdocenten en wetenschappelijk 
personeel.. Toch wordt door het grote aantal formaliteiten de werving van genoemde 
personenn bemoeilijkt. Danseressen die in de praktijk in de prostitutie terecht komen, 
zorgenn ervoor dat 'serieuze' dansers eveneens steeds vaker worden geweigerd. Een 
vergelijkbaree tendens is te bespeuren bij artiesten en acteurs (zie paragraaf 7.3.2). De 
Ministeriess van Justitie en OC&W twijfelen geregeld aan het economisch en cultureel 
belangg van veel aanvragen. 

Dee werving van prioriteitgenietend aanbod vindt plaats met behulp van een 
speciaall  hiervoor ingestelde vacaturedatabank (EURES). De zoektocht aan de hand van 
dezee databank blijkt vaak op problemen te stuiten wegens een gering aantal op te geven 
gegevenss omtrent de vacature, de lange tijdsduur en het groot aantal problemen met 
zogenaamdee seizoens- en piekarbeid. Daarnaast komt het ook veelvuldig voor dat 
werkgeverss niet reëele eisen stellen op het punt van de te vervullen functie. Soms dienen 
werknemerss zich bovennominaal in te stellen, voor zeer weinig geld arbeid te verrichten 
off  over uiterst ongebruikelijke kwaliteiten te beschikken. Voorbeelden zijn de beheersing 
vann 'exotische talen', vergezochte specialismen of werkzaamheden die in de praktijk 
zeldenn of nooit binnen dezelfde functie voorkomen (bijvoorbeeld een kok die ook de 
boekhoudingg dient bij te houden). 

Boeless pleit ervoor de werving van prioriteitgenietend aanbod te veranderen in een 
soortt van talentenjacht: het zou dan niet zozeer gaan om het vinden van mensen die de 
betreffendee vacature ook kunnen vervullen, maar meer om de meest getalenteerde persoon 
tee selecteren en in dienst te nemen. Arbeidsvoorziening zou zijns inziens slechts oog 
hebbenn voor diploma's c.q. certificaten en daarbij talenten veronachtzamen. Toch is dit 
mijnss inziens nauwelijks te voorkomen omdat 'talent' moeilijk objectiveerbaar is. Het zal 
moeilijkk dan wel onmogelijk zijn te verifiëren of de beweerde talenten daadwerkelijk 
aanwezigg zijn, of dat zij afwezig, overdreven of leugenachtig zijn. De problemen die 
ontstaann als geen diploma's (of andere objectiveringen zoals de 'Elo-rating' bij schaken) 
aanwezigg zijn, blijkt onder meer bij de werving van topsporters. Zie hiervoor hoofdstuk 
7.3.1. . 

c.c. Economische migratie 
Dee kwalificatie 'economische migratie' heeft zijn oorsprong in sociaalwetenschappelijke 
disciplines.. Economische migratie is in deze studie de eerste toelating van vreemdelingen, 
mett als opgegeven verblijfsdoel arbeid als werknemer of zelfstandige, in het Europese 
deell  van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, met uitsluiting van de Nederlandse 
Antillenn en Aruba). Economische migratie wordt in dit onderzoek niet gedefinieerd als de 
vermeendee economische motieven van vluchtelingen en asielzoekers. 

Err is voor de term 'economische migratie' als uitgangspunt voor dit onderzoek 
gekozenn omdat op deze wijze toelating met als verblijfsdoel arbeid als werknemer en 
arbeidd als zelfstandige onder één noemer gebracht kan worden. De beoogde economische 
activiteitt is immers veelal gelijksoortig. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het grote 
schemergebiedd tussen de twee bovengenoemde rechtsfiguren. Ik heb dit duidelijk willen 
makenn in hoofdstuk 5. Ten aanzien van arbeid in de landbouw, horeca en de prostitutie, 
heeftt dit onderscheid in de rechtspraktijk tot veel problemen geleid. Het gaat hier met 
namee om werknemers die toelating tot Nederland willen bewerkstelligen door met een 
beroepp op verschillende verdragen (Europa-overeenkomsten met landen als Polen, 
Slowakijee en Estland, zie paragraaf 1.5) hun arbeid als werknemer maskeren als arbeid 
alss zelfstandige. Er bestaan dan ook tal van beleidsbrieven en jurisprudentie aangaande 
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schijnconstructies.. Met name in hoofdstuk 5 is aandacht geschonken aan ingewikkelde 
constructiess als koop, mede-eigenaarschap, (mede-)aannemerschap, stage of practicum, 
adviseurschapp of activiteiten als zelfstandige. 

Daarnaastt is een aantal toelatingscategorieën, anders dan als werknemer of 
zelfstandige,, te noemen die toch als economische migratie zou kunnen worden 
gekwalificeerd.. Er is wegens de slechte regeling van thuiszorg en kinderopvang (zie 
paragraaff  7.3.6.3) veel vraag naar bijvoorbeeld au pairs. De mogelijkheden om derde 
landerss als kinderverzorgers aan te stellen zijn in de praktijk heel beperkt. Deze vorm van 
verkaptee arbeid is dan ook niet te voorkomen en moeilijk door de overheid te controleren 
aangezienn deze zich grotendeels in de privésfeer afspeelt. 

Ookk de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van stagiaires en 
practicantenn stuit op veel achterdocht. Het is echter onvermijdelijk dat bij een restrictief 
toelatingsbeleidd ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen andere wegen 
wordenn bewandeld om aan de bestaande vraag naar arbeid te voldoen. Naast de aanvraag 
alss au pair, stagiaire en practicant moet men denken aan de aanvraag als ('economisch') 
vluchteling.. In deze studie zijn de categorieën au pair (B13), stage en practica (BI 1/5.4) 
opgenomenn wegens het de facto economische karakter van genoemde verblijfsdoelen 
terwijll  dit niet tot het hoofddoel behoort. Voor au pairs is dit formeel het culturele 
karakterr van het verblijf in Nederland en voor stagiaires en practicanten scholing en 
werkervaring. . 

Eenn andere reden voor de bespreking van zowel buitenlandse werknemers als 
zelfstandigenn in één studie is dat het onderscheid behoorlijk arbitrair is. Tal van functies 
kann men zowel als werknemer of als zelfstandige uitoefenen. Denk aan medici, juristen, 
maarr ook prostituees, sporters en kunstenaars. Men kan zich afvragen of een 
verschillendee aanpak in de toelating van buitenlandse werknemers versus zelfstandigen 
well  wenselijk, dan wel nodig is. De teneur van hoofdstuk 5 was dat het onderscheid 
tussenn arbeid als zelfstandige, dan wel als werknemer flinterdun is. Wellicht zijn de 
criteriaa wezenlijk Nederlands belang en prioriteitgenietend aanbod wel verschillende 
'vertalingen'' van hetzelfde gedachtengoed. Een systeem waarin arbeid onder beide kopjes 
inn één systeem gevangen zou kunnen worden, zou het moeilijke en gedrongen onderscheid 
inn één klap doen vervallen. Mogelijkerwijs wordt de Wav ooit geïntegreerd in de 
Vreemdelingenwet.. Thans is daar nog geen sprake van. 

d.d. Nationale speelruimte 
Inn het eerste hoofdstuk is een groot aantal verdragen aan bod gekomen, waarin 
toelatingsrechtenn is gevestigd ten behoeve van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 
Ikk ben met de bespreking van deze verdragen begonnen, omdat ik hiermee kon aangeven 
voorr welke vreemdelingen niet meer aan het wezenlijk Nederlands belang (voor 
zelfstandigen),, dan wel het prioriteitgenietend aanbod (werknemers), getoetst kan worden. 
Hett vormde als het ware de weergave van de randvoorwaarden voor het gebruik van 
genoemdee criteria in het nationaal recht zoals ik die in de overige hoofdstukken van deze 
studiee heb besproken. De verdragen zijn in een aantal categorieën op te delen, namelijk: 

(1)) Oude handelsverdragen met de VS, Duitsland, Polen en Oostenrijk; 
(2)) Omvangrijke gemeenschapspacten, zoals in het kader van de EG, de 

Beneluxx en de EER; 
(3)) Verdragen die in het kader van de EG zijn gesloten met landen als Polen, 

Hongarije,, maar ook Rusland en Andorra; 
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(4)) Specifieke verdragen, zoals de General Agreement on Trade in Services en 
dee Vienna Convention on Diplomatic Relations; 

(5)) Een mensenrechtenverdrag waarin een bepaling is opgenomen aangaande de 
toelatingg van buitenlandse werknemers, namelijk het Europees Sociaal 
Handvest. . 

InIn grote lijnen is dit de volgorde waarin genoemde verdragen sinds het einde van de 
vorigee eeuw zijn gesloten. Op onderdeel 1 na is dit tevens de volgorde van 'algemeen' 
naarr 'specifiek' oftewel de volgorde van verdragen met omvangrijke toelatingsrechten 
naarr die van specifieke of beperkte toelatingsrechten. 

Inn het kader van de Europese Unie is vergaande harmonisatie van de afzonderlijke 
lidstatenn op het gebied van derde landers te verwachten. Er is een akte die aansluit bij het 
systeemm van prioriteitgenietend aanbod conform de Wav. Aanknopingspunten in deze akte 
vormenn de begrippen 'een in de lidstaat gedaan arbeidsaanbod' en 'positief effect'. Het is 
tee verwachten dat de feitelijke beoordeling van genoemde vage begrippen een nationale 
aangelegenheidd zal blijven, ondanks dat het Hof van Justitie van de EG toch telkens het 
laatstee woord zal houden. Zelfs in geval van vergaande harmonisatie in EU-verband blijf t 
dee feitelijke stand van de regionale economie in het algemeen en de regionale 
arbeidsmarktt in het bijzonder toonaangevend. Internationalisering en globalisering ten 
spijt,, de vraag naar bijvoorbeeld IT-ers in Sicilië en Lapland is anders dan in steden als 
Frankfurt,, Londen en Rotterdam. 

e.e. Casuïstisch karakter van een rekbaar begrip 
Dee lagere regelgeving met betrekking tot de toelating van buitenlandse werknemers wordt 
gekenmerktt door een ingewikkelde en uitgebreide casuïstiek. Dit is het gevolg van een 
omvangrijkee hoeveelheid jurisprudentie, wetswijzigingen, TBV's, beleidsbrieven, 
circulairess en CBA-beleidsregels. Vaak lijk t het alsof beleid en jurisprudentie voortdurend 
achterr de politieke en (met name) economische ontwikkelingen aan lopen. Dit werd reeds 
gesignaleerdd in onderdeel b van dit hoofdstuk. 

Dee belangen die klaarblijkelijk een rol spelen bij toetsing van een aanvraag aan het 
algemeenn belang ex artikel 11, vijfde lid Vreemdelingenwet (het wezenlijk Nederlands 
belang)) bevestigt het vage norm-karakter van formuleringen als algemeen belang en 
wezenlijkk Nederlands belang. Genoemde beleidsnormen geven niet meer dan een passe-
partoutt waarbinnen alsnog een nadere belangenafweging dient plaats te vinden. Het is 
onmogelijkk gebleken om 'de' betekenis of inhoud van genoemde beleidsnormen in het 
algemeenn te achterhalen. Genoemde begrippen kennen immers een lange voorgeschiedenis 
enn vormen veel voorkomende gemeenplaatsen die men aantreft in tal van rechtsgebieden 
enn disciplines binnen en buiten het recht. In dit onderzoek is gekozen voor een uitleg van 
hethet algemeen belang in het kader van artikel 11, vijfde lid Vw 1964 en een uitleg van het 
wezenlijkk Nederlands belang ex artikel 13, onder b Vw 2000. 

Inn theorie bestaat het staatsrechtelijke 'gevaar' dat bij de uitleg van 
bovengenoemdee beleidsnormen de rechter zich te veel bemoeit met de nadere invulling, 
enn daardoor op de metaforische stoel van het bestuur plaatsneemt. In de praktijk blijken 
err nauwelijks problemen te ontstaan als wordt getoetst aan bovengenoemde 
beleidsnormen.. Belangrijk is dat de Minister van Justitie de meest aangewezen ministeries 
off  andere openbare lichamen of particuliere belangenbehartigingsorganisaties advies vraagt 
omm te kunnen achterhalen of met de desbetreffende vreemdeling een wezenlijk Nederlands 
belangg is gediend. Voorbeelden van organen die voor de Minister van Justitie als 
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adviesorgaann kunnen optreden zijn: 

(1)) Het Ministerie van Economische Zaken voor bedrijven in het algemeen; 
(2)) Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in geval van 

zelfstandigee sporters en geestelijke voorgangers; 
(3)) Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in geval van 

leraren; ; 
(4)) Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

inn geval van bijvoorbeeld vuilverwerkingsbedrijven; 
(5)) Het Ministerie van Landbouw en Visserij in geval van bijvoorbeeld 

visverwerkingsbedrijven; ; 
(6)) Het Bedrijfschap Horeca voor restaurants, het Produktschap voor Vee en 

Vlees,, etcetera. 

Indienn is voldaan aan de onderzoeksplicht ex artikel 3:2 Awb (en derhalve bij de meest 
aangewezenn instantie advies is ingewonnen) en aan de uiteindelijke beslissing geen 
zorgvuldigheidsgebrekenn kleven, is mijns inziens de rechter in voldoende mate in staat om 
dee vreemdeling voldoende rechtswaarborgen te kunnen verlenen. De rechter zal, indien 
nodig,, in staat zijn om de afwijzing van de aanvraag van een verblijfsvergunning 
ongedaann te maken aan de hand van marginale toetsing, zonder dat hij het werk van het 
bestuursorgaann helemaal over hoeft te doen. Het gebruik van de vage norm wezenlijk 
Nederlandss belang heeft mijns inziens nauwelijks tot noemenswaardige problemen geleid 
inn de Nederlandse rechtspraktijk, laat staan tot rechtsstatelijke fricties. 

Hett 'algemeen belang' (en daarmee ook het 'wezenlijk Nederlands belang') kan 
geenn vast omkaderde inhoud hebben. Zie bijvoorbeeld ook Groenendijk. Het is een 
normatievee resultante van economische en demografische en politieke ontwikkelingen op 
eenn bepaald moment in de tijd. De wijze waarop echter aan deze beleidsnormen inhoud 
wordtt gegeven, doet het meest denken aan een goed gemotiveerde afweging van belangen 
vann verschillende belanghebbenden, zoals de vreemdeling zelf, zijn achterblijvers 
(familieleden),, het land van herkomst, de Nederlandse samenleving als geheel, de 
Nederlandsee ondernemers, de overige Nederlandse en Europese werknemers, etcetera (zie 
hiervoorr het onderscheid gemaakt door de Raad voor de Arbeidsmarkt van de Sociaal-
Economischee Raad). Door het zichtbaar maken van de belangenstrijd van genoemde 
belanghebbendenn zou een veel objectiever beslissing genomen kunnen worden dan door er 
vann uit te gaan dat met het algemeen belang een ieder gediend zou zijn. Spijkerboer en 
Vann Walsum verduidelijkten dit onder meer in hun boek 'Grensoverschrijdingen. 
Opstellenn over vreemdelingen en recht'. 

ƒ.. Objectiveringen 
Inn het begin van deze evaluatie gaf ik reeds aan dat beleid en jurisprudentie met 
betrekkingg tot buitenlandse werknemers en zelfstandigen zeer casuïstisch en feitelijk van 
karakterr is. Slechts hier en daar zijn geobjectiveerde voorwaarden aangebracht zoals 
bijvoorbeeldd kwantitatieve grenswaarden. Een aantal in deze studie besproken voorbeelden 
zijn1: : 

Ziee respectievelijk paragraaf 8.3; 7.2.4; 8.2.1; 6.5, onder c; 7.3.3; 7.2.1, onder a; 6.5, onder d en 
8.2.2,, onder b. 
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(1)) Het aantal Chinees-Indische restaurants dat zich in een gemeente mag 
vestigenn is gefixeerd op 1 op de 12.500 inwoners (Vc. 1994 B12/4.1.1). In 
toeristischee gebieden is deze norm iets minder streng; 

(2)) Het aantal koks dat in een restaurant een tewerkstellingsvergunning krijgt, 
iss gesteld op 1 per f 250.000,- jaaromzet per jaar (zie beleidsregels CBA); 

(3)) Voorwaarden met betrekking tot het beschikken over voldoende middelen 
vann bestaan (gesteld op het bestaansminimum in de zin van de Abw); 

(4)) Het salaris met betrekking tot een vacature, als richtlijn voor de vraag of 
prioriteitgenietendd aanbod beschikbaar is (art. 9 onder b Wav); 

(5)) Een directeur-(groot)aandeelhouder wordt als werknemer beschouwd indien 
hijj  een belang van 25% of meer in zijn bedrijf heeft; 

(6)) Op basis van het Convenant Arbeidsvoorziening Zorgsector mag in de 
zorgsectorr niet meer dan een bepaald percentage van het personeelsbestand 
aann verpleegkundigen en verzorgenden op grond van een 
tewerkstellingsvergunningg werkzaam in dienst hebben (art. 12); 

(7)) Leeftijdsgrenzen voor de toelating van buitenlandse werknemers (18-45 jaar 
inn artikel 9 van het Delegatie en Uitvoeringsbesluit Wav) en zelfstandigen 
(jongerr dan 60 jaar volgens Vc. 1994). 

Mijnss inziens adstrueren deze voorbeelden het economisch en financieel belang als 
zwaarwegendee factor bij de toelating van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 
Kwantificeringg leidt hierbij eveneens tot een cijfermatige objectivering van de criteria van 
hett wezenlijk Nederlands belang, hetgeen als een gewenste precisering van taalkundige 
(vage)) criteria kan worden beschouwd. 

Denkbaarr is dat regering en parlement zich daarnaast aktiever gaan bezighouden 
mett de invulling van het begrip wezenlijk Nederlands belang. Tot op heden is dit slechts 
gebeurdd met betrekking tot werkzaamheden in de prostitutie of andere werkzaamheden 
waarbijj  uitbuiting een rol kan spelen. Zie hiervoor paragraaf 7.4.3. Daarnaast is het 
mogelijkk dat de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enerzijds en het 
Ministeriee van Economische Zaken anderzijds ambtsberichten uitvaardigen waarin staat 
waarr op dat moment de meeste behoefte aan is. Genoemde ministeries zouden 
duidelijkheidd kunnen verschaffen over de door het parlement gewenste buitenlandse 
arbeidspotentieell  in de vorm van ambtsberichten. Een soortgelijk systeem bestaat bij het 
Ministeriee van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de vraag welke landen als veilige 
landenn kunnen worden beschouwd in het vluchtelingenrecht. 

g.g. Wat is nu het wezenlijk Nederlands belang? 
Doorr wetgeving en beleid is een systeem geschapen waarbij restrictief toelatingsbeleid het 
uitgangspuntt is en slechts toelating wordt gegund aan vreemdelingen op grond van (1) 
redenenn van humanitaire aard, (2) internationale verplichtingen of (3) het dienen van een 
wezenlijkk Nederlands belang. Tot voor kort was dit wezenlijk Nederlands belang, zoals 
reedss eerder vermeld, een beleidsmatige 'vertaling' van het wettelijk criterium algemeen 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw. In de nieuwe Vreemdelingenwet is het wezenlijk 
Nederlandss belang in de wet zelf opgenomen. In artikel 13 Vw 2000 komt te staan: 'Een 
aanvraagg tot het verlenen van een verblijfsvergunning wordt slechts ingewilligd indien 
[...]]  b. met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is 
gediendd [...]. 

Dee in wetgeving, beleid en parlementaire totstandkoming (wetsgeschiedenis) 
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gegenereerdee belangen en overwegingen die zijn afgeleid van het wezenlijk Nederlands 
belang,, kunnen daarbij in drie schema's worden samengevat. Het eerste (I) verschaft een 
overzichtt van de belangen en de overwegingen ter rechtvaardiging van het bestaande 
restrictieff  toelatingsbeleid in beleid, wetgeving en parlementaire behandeling. Het tweede 
(II )) inventariseert de personen en andere entiteiten die belang kunnen hebben bij de 
toelatingg van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Het derde (III ) laat de belangen 
enn overwegingen zien ter rechtvaardiging van een uitzondering op dit restrictieve 
toelatingsbeleidd op grond van een wezenlijk Nederlands belang. De eindbeslissing zou 
plaatss moeten vinden op grond van een afweging van al deze belangen en overwegingen. 

Dee samenhang tussen deze drie schema's is als volgt weer te geven. Het algemeen 
belangg ex artikel 11, vijfde lid Vw (dan wel het wezenlijk Nederlands belang ex artikel 
13,, onder b Vw 2000) vormt de juridische basis voor de mogelijkheid om vreemdelingen 
tee weren op grond van een nationaal belang. Uit hoofdstuk 4 bleek dat 'het' algemeen 
belangg niet kan bestaan (woorden van Groenendijk) en dat het algemeen belang, of 
variatiess hierop, onvermijdelijk een resultante is van deelbelangen van de staat, de 
vreemdeling,, etcetera (zie ook Spijkerboer en Van Walsum). De 'belanghebbenden' staan 
inn schema I. Door studie van de Vreemdelingencirculaires van 1966, 1982 en 1994 is 
geblekenn dat op grond van bevolkings- en werkgelegenheidsargumenten een restrictief 
toelatingsbeleidd wordt gevoerd. Nederland zou immers de iure geen immigratieland zijn. 
Dee argumenten die zowel in parlementaire totstandkoming van migratie-gerelateerde 
wettenn naar voren zijn gebracht of die in beleid en jurisprudentie zijn geformuleerd, zijn 
opgenomenn in schema II. Slechts indien een internationaalrechtelijke verplichting bestaat 
omm een vreemdeling toe te laten, humanitaire redenen daartoe nopen of een wezenlijk 
Nederlandss belang is gemoeid met de toelating van de desbetreffende vreemdeling, kan op 
ditt restrictieve toelatingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. De uiteenlopende 
belangenn die kunnen zijn gemoeid om de uitzonderingspositie van het wezenlijk 
Nederlandss belang van toepassing te zijn, staan in schema III . 

I.. Overwegingen en belangen in beleid en wetgeving ter rechtvaardiging van een 
restrictieff  toelatingsbeleid 

Arbeidsmarktsituatie:: bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt en het voeren van 
eenn actief arbeidsmarktbeleid in ruime zin, verbetering van de allocatie op de arbeids-
markt,, weren van werkzaamheden die geen wezenlijk Nederlands belang dienen 

(Over-)bevolkingssituatiee in Nederland 

Socialee zekerheidsproblemen en toets op voldoende arbeidsinkomen voor nieuw tot 
Nederlandd toe te laten personen 

Problemenn op het gebied van de huisvesting 

Hett voorkomen van structurele moeilijkheden in verschillende bedrijfstakken en het 
belangg van de produktie en continuïteit van een onderneming, geen concurrentie-
verstoring,, een gezonde marktconcurrentie en voorkomen van conjuncturele problemen 
inn het algemeen 

Integratieproblemen:: het voorkomen van gezinsscheiding, aanpassingsproblemen en 
concentratievormingg (ghettovorming) 
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Voorkomenn van onderbetaling, uitbuiting en mensenhandel 

Milieuproblemenn en problemen met de beschikbare recreatieruimte 

Geenn verstoring van de arbeidsmarkt van het gastland 

II .. Personen en entiteiten die belang hebben bij de toelating van buitenlandse werknemers 
enn zelfstandigen 

Belangenn van de Nederlandse samenleving in het algemeen 

Belangenn van Nederlandse werknemers 

Belangenn van buitenlandse werknemers 

Belangenn van wervingslanden (thuislanden van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigen) ) 

Belangenn van anderen (Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, etcetera) 

III .. Overwegingen en belangen ter rechtvaardiging van een uitzondering op het 
restrictievee toelatingsbeleid op grond van een wezenlijk Nederlands belang 

Wezenlijkk Nederlands economisch belang ('economische noodzaak'), belangen van 
economischee en structurele aard, innovatieve waarde (know-how, off-spin), positieve 
toevoegingg aan de Nederlandse economie en een gezonde marktconcurrentie 

Wezenlijkk Nederlands volksgezondheidsbelang/maatschappelijk welzijnsbelang 

Belangrijkee bijdrage aan de wetenschap 

Belangg op sociaal-economisch terrein 

Uitzonderlijkk Nederlands cultureel belang 

Wezenlijkk Nederlands sportbelang 

Belangenn van andere landen/de EU en EER 

Economischee ontwikkelingen volgen elkaar in zo'n snel tempo op, dat een opsomming 
vann afzonderlijke categorieën van buitenlandse werknemers (bijvoorbeeld 
metaalbewerkers,, aspergeplukkers en verplegers) en zelfstandigen (bijvoorbeeld 
horecabedrijven,, IT-bedrijfjes en firma's in ongeregelde goederen) in de wet niet haalbaar 
zall  zijn. De drie tabellen die ik in het begin van dit hoofdstuk heb getoond, zouden echter 
inn de wet of circulaire niet misstaan. Het maakt zichtbaar welke belangen en 
overwegingenn zijn gebezigd tijdens de totstandkoming van de vreemdelingenwet en tal van 
anderee wetten, zoals de Wav en oude voorgangers van deze wet. Het herinnert de 
bestuursorganenn en de rechter eraan in concrete beslissingen te bedenken wiens belangen 
hethet betreft en op welke terreinen deze belangen zich bevinden (zoals cultuur, sport, 
volksgezondheidd en economie). 
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Dee deelbelangen zoals vermeld in het laatste schema dienen daarbij zodanig te 
wordenn geïnterpreteerd dat de verschillende belangen elkaar kunnen aanvullen of 
versterken.. Zo kan het voorkomen dat een zelfstandig kunstenaar weliswaar niet over 
kunstzinnigg hoogstaande kwaliteiten beschikt maar desalniettemin wel een goedlopend 
bedrijff  heeft. Oftewel: De aanvraag door een kunstenaar behoeft niet slechts automatisch 
tee worden gekoppeld aan het wezenlijk Nederlands cultureel belang, maar dient ook 'sec' 
aann het wezenlijk Nederlands cultureel belang te worden getoetst. 

h.h. De symboolfunctie van het restrictief beleid 
Ikk heb in hoofdstuk 4 aannemelijk willen maken dat het restrictieve toelatingsbeleid in 
Nederlandd in de praktijk lang niet zo restrictief is als het wordt voorgesteld. Het fungeert 
wellichtt in zekere zin als symboolwetgeving en is dus niet zozeer een middel om 
vreemdelingenn daadwerkelijk tegen te houden maar meer een manier om de publieke 
opiniee in de veronderstelling te houden dat het toelatingsbeleid restrictief is. Zie hiervoor 
paragraaff  4.3.2. 

Hett Nederlandse toelatingsbeleid lijk t telkens te reageren op politieke 
ontwikkelingen,, ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale economie en tal van 
gebeurtenissenn in de wereldpolitiek. Opnieuw kan ik verwijzen naar de onophoudelijke 
stroomm van wetswijzingen TBV's, beleidswijzigingen en de gecompliceerde jurisprudentie 
diee onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen tot stand kwamen. Olivier stelt dan 
ookk dat TBV's dreigen te worden tot wat de vreemdelingencirculaires vóór 1982 waren, 
namelijkk een grote hoeveelheid onsamenhangende beleidsstukken. 

i.i. Pleidooi voor een categoriale aanpak 
Inn dit onderzoek heb ik een onderscheid gemaakt tussen een bespreking van (1) het recht 
aangaandee buitenlandse werknemers en zelfstandigen in het algemeen en (2) het recht 
gedifferentieerdd per beroepsgroep dan wel bedrij f sbranche. Voorbeelden van 
beroepsgroepenn zijn medici, musici, godsdienstleraren en topsporters en voorbeelden van 
bedrijj  fsbranches zijn de horeca, de land- en tuinbouw en de metaalsector. Er is gekozen 
voorr een onderscheid tussen algemeen en gedifferentieerd per beroepsgroep c.q. 
bedrijj  f sbranche omdat de vraag wat onder prioriteitgenietend aanbod dient te worden 
verstaan,, niet kan worden losgezien van de bedrij f sbranche waar de economische activiteit 
plaatsvindt.. Ik bedoel hiermee dat de wervingsinspanningen van de werkgever om een 
ICT-specialistt aan te trekken anders zijn dan die voor een aspergeplukker. Dit uit zich 
ookk in per bedrijfssector gedifferentieerde beleidsregels en jurispudentie. 

Hett bestaansrecht van een beroepsgedifferentieerde aanpak wordt mijns inziens 
bevestigdd door het veelvuldig gebruik van termen als 'landelijk gebruik', 'usance' in 
beleidsnota'ss en parlementaire stukken. Zo staat bijvoorbeeld in de memorie van 
toelichting,, met betrekking tot de inspanningsverplichtingen van de werkgever: 'leidraad 
hierbijj  zal zijn datgene wat er in de sector gebruikelijk is'. Bij de vraag of sprake is van 
eenn schijnconstructie, ter verbloeming van loondienstactiviteiten, wordt in de nota van 
toelichtingg gerefereerd aan het 'landelijk gebruik'. Een soortgelijke formulering wordt 
gebruiktt in de memorie van toelichting aangaande 'redelijk termijn' van artikel 9 onder c 
Wav:: 'Wat in het kader van een bepaalde categorie werkzaamheden als een onredelijk 
langee periode zal gelden, kan bij een andere categorie als kort worden ervaren'. Ook hier 
blijktt dat een categoriale aanpak wenselijk is. De strofe '[wat in de] desbetreffende 
bedrijfstakk gebruikelijk is' ex art. 9, onder b Wav, zou niet misstaan in de definitie van 
prioriteitgenietendd aanbod in art. 1 onder g Wav. 
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Ookk in tal van rechterlijke uitspraken wordt gezinspeeld op het 'landelijk gebruik' 
alss referentiepunt voor de vraag of bepaalde werkzaamheden als arbeid als zelfstandige 
kann worden beschouwd. In de praktijk betreft het dan met name werkzaamheden in de 
land-- en tuinbouw. In de jurisprudentie aangaande de vraag welke inspanningen van een 
werkgeverr kunnen worden verwacht om prioriteitgenietend aanbod te werven, speelt dit 
'landelijkk gebruik' eveneens een rol. 

Daarnaastt is een categoriale aanpak mijns inziens zelfs noodzakelijk om de 
doelstellingenn van de Wet arbeid vreemdelingen geen geweld aan te doen. De werving 
vann een aspergeplukker is volstrekt anders dan de werving van een verkeersvlieger. Dit 
geldtt zowel met betrekking tot de werving, de scholing, functie-eisen, termijnen, etcetera. 
Daarnaastt gelden voor de verschillende categorieën van beroepen en branches ook 
aanvullendee wettelijke vereisten die wel degelijk van invloed zijn op de werving en 
tewerkstellingg van derde landers. Men denkt bijvoorbeeld aan het belang van directeuren-
(groot)aandeelhouderss in hun onderneming en de machtiging tot voorlopig verblijf voor 
Turksee imams. 

j .. Pleidooi voor een 'duratieve' aanpak 
Hett beleid met betrekking tot buitenlandse zelfstandigen en werknemers is als veel andere 
beleidsgebiedenn tijdgebonden. De studie van het thans geldende recht is voor goed begrip 
vann deze materie ontoereikend om economische tendensen aan het licht te brengen. 
Daaromm heb ik in deze studie telkens de maatschappelijk context en een tijdvak van meer 
dann tien jaar onder de loep genomen. Het toelatingsbeleid betreffende buitenlandse 
werknemerss en zelfstandigen is voor een groot deel afhankelijk van gedetailleerd beleid en 
verandertt voortdurend en veelal 'cyclisch' onder invloed van de economie in het algemeen 
enn de arbeidsmarkt in het bijzonder. Oud beleid en oude jurisprudentie komt weer tot 
levenn in geval van toenemende vraag naar arbeidspotentieel. Het wiel wordt telkens 
opnieuww uitgevonden in het ritme van het economisch tij . Bij juristen lijk t daarom af en 
toee de tendens te bestaan om zich vast te bijten in het positief geldende recht en in geval 
vann een wetswijziging het 'oude' recht direct naar de afdeling rechtsgeschiedenis te 
verwijzen. . 

Onderr het regime van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (1979) is 
rechtspraakk tot stand gekomen die nog steeds van belang is voor de toepassing van de 
nieuwee Wet arbeid vreemdelingen (1995). Dit hangt onder meer samen met het feit dat de 
nieuwee wet slechts een strengere toepassing van de oude doelstellingen wilde 
bewerkstelligenn zonder het bestaande systeem van voorrang van het prioriteitgenietend 
aanbodd te veranderen. Een ander kenmerk van de jurisprudentie die onder vigeur van de 
Wett arbeid buitenlandse werknemers is gevormd, is dat het in sterke mate feitelijk en 
casuïstischh van karakter is en daardoor voor toekomstige gevallen van betekenis blijft , 
zekerr nu onder de Wet arbeid vreemdelingen nog relatief weinig rechtspraak is gevormd. 
Ziee voor relevante oude Wabw-rechtspraak met name hoofdstuk 6 betreffende de 
inspanningsverplichtingenn van de werkgever, de werving via dagbladen en de beletselen 
bijj  werving. 

Ikk wil met een pleidooi voor een 'duratieve' aanpak aangeven dat de studie van het 
rechtt als een tijdsopname weinig zin heeft. Men hoeft maar te denken aan de 
'losbladigheid'' van de Vreemdelingencirculaire en de regelmatige stroom van Tussentijdse 
Berichtenn Vreemdelingencirculaires (TBV's). 
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k.k. Pleidooi voor een integrale aanpak 
Hett vreemdelingenrecht is als meer beleidsgebieden een rechtsgebied dat in sterke mate 
wordtt gedomineerd door maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. 
Voortdurendd lijk t het recht ten aanzien van economische migranten achter genoemde 
ontwikkelingenn 'aan te lopen'. Deze constatering leidt mij tot de stelling dat het 
vreemdelingenrechtt ten aanzien van de toelating van buitenlandse werknemers en 
zelfstandigenn een multidisciplinaire aanpak vergt. Uit deze studie is gebleken dat vanuit 
uiteenlopendee vakgebieden vraagtekens worden opgeworpen met betrekking tot het 
geldendee restrictieve toelatingsbeleid. Ik kan hier noemen: statistiek, demografie, 
migratie-- en rechtssociologie, politicologie, economie (met name arbeidsmarktdisciplines), 
bestuurswetenschappenn en (rechts)geschiedenis. Daarnaast wordt het vreemdelingenrecht 
ookk aangegrepen als instrument om gecompliceerde maatschappelijke problemen te lij f te 
gaan.. Men hoeft maar te denken aan de 'ontgroening en vergrijzing' van de samenleving, 
bevolkingsvraagstukkenn en economische malaise op het punt van de arbeidsmarkt. 
Samenwerkingg tussen verschillende disciplines is voor een nuttige discussie dan ook 
onontbeerlijk.. Hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van de vraag naar de effecten 
vann restrictief beleid en andere toelatingsregimes zoals bijvoorbeeld quoteringsregelingen. 
Opp het grensvlak van verschillende disciplines zijn nog steeds de interessantste inzichten 
tee verwachten. 

Ookk binnen de grenslijnen van het recht wordt het vreemdelingenrecht in sterke 
matee beïnvloed door het internationale recht waaronder het voor lidstaten ingrijpende EG-
recht.. Het vreemdelingenrecht heeft zich in de loop van de jaren steeds meer uit de 
schaduww van het algemeen bestuursrecht ontwikkeld en is uitgegroeid tot een 
bestuursrechtelijkk georiënteerde proeftuin van grootstedelijke vraagstukken op het gebied 
vann bevolking en economie die bovendien de landsgrenzen ver overstijgt. Ook bij het 
schrijvenn van deze studie is maar vaak genoeg duidelijk geworden dat het jargon van 
juristen,, sociaal-wetenschappers en historici zoveel verschillen dat samenwerking mijns 
inzienss erg stroef verloopt. 

249 9 


