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' Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkman), 
Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dalens (PvdA), 
Ubels-Veen (EVP), Korthals (VVD), Linschoten 
(VVD). 

Plv. leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Meijer 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), 
Cornelissen (CDA), Van Nieuwenhoven 
(PvdA), Salomons (PvdA), Faber (CDA), 
Hermans (VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), 
Wolters (CDA), Wöltgens (PvdA), Evenhuis-van 
Essen (CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD), 
Nijhuis (VVD). 
2 Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), 
G C. van Dam (CDA), Kosto (PvdA), voorzitter, 
Salomons (PvdA), Patijn (PvdA), K. G. de Vries 
(PvdA), Evenhuis-van Essen iCDA), Wessel-
Tuinstra (D'66), Faber (CDA), Tripels (VVD), 
ondervoorzitter, Buikema (CDA), Van der 8urg 
(CDA), Schutte (GPV), Krajenbrink (CDA), 
Lankhorst (PPR), Van Es (PSP), Dales (PvdA), 
Janmaat (Centrumpartij), Korthals (VVD), 
Wiebenga (VVD), De Grave (VVD), Lucassen-
Stauttener (VVD). 
Plv. leden: Van den Bergh (PvdA), Alders 
(PvdA), De Kwaadsteniet (CDA), Stemerdink 
(PvdA), Van Kemenade (PvdA), Wallage 
(PvdA), Gualthérie van Weezel (CDA), Kraaije-
veld-Wouters (CDA), Laning-Boersema (CDA), 
Dees (VVD), Cornelissen (CDA), Van den 
Toorn (CDA), Leerling (RPF), Dijkman (de 
groep Scholten/Dijkman), Brouwer (CPN), Van 
Ooijen (PvdA), Van Dis (SGP), Hermans (VVD), 
Jacobse (VVD), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Lauxtermann (WD). 
3 Zie voor noot 3 blz. 2. 

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Vastgesteld 20 juni 1984 

Ter voorbereiding van een gedachtenwisseling met de regering over de 
rapportage en evaluatie over de wet arbeid buitenlandse 
werknemers (kamerstuk 18100, hoofdstuk XV, nr. 56, herdruk) stelden 
de vaste Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en voor 
Justitie2, alsmede de Bijzondere commissie voor het Minderhedenbeleid3 

de hierna afgedrukte vragen op. Deze vragen werden op 20 juni 1984 
beantwoord. 

De gedachtenwisseling zal plaatshebben in een uitgebreide commissie-
vergadering, aangemeld voor 5 september 1984. 

1 en 8 
Is het mogelijk de cijfers, vermeld in paragraaf 1, nader te specificeren? 

Om welke bedrijfstakken gaat het? Zijn er verschuivingen opgetreden ten 
opzichte van de vorige periode? 

Hoeveel illegale werknemers zijn er in ons land? Is er sprake van een 
vermindering ten opzichte van de vorige periode? Zo ja, is die vermindering 
een gevolg van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw) of spelen 
andere factoren hierbij een rol? 

Kunnen de uitgereikte vergunningen, op gronden aan de arbeidsmarkt 
ontleend, worden gesplitst naar beroep, geschoold en ongeschoold en 
naar geslacht? Op welke wijze werd bepaald of deze grond aanwezig was? 

Vergeleken met de cijfers, genoemd in de rapportage betreffende de 
Wabw, over voorgaande jaren vormen de thans bekende cijfers een 
aanwijzing dat er een aantal verschuivingen optreden. Zo is zowel absoluut 
als procentueel het aantal tewerkstellingsvergunningen verleend voor het 
verrichten van ongeschoolde/laaggeschoolde arbeid in de voorbije periode 
afgenomen, terwijl daarentegen het aantal tewerkstellingsvergunningen 
verleend voor het verrichten van (hoog)gekwalificeerde arbeid is toegeno-
men. 

Aangaande de tewerkstellingsvergunningen die verleend zijn ten behoeve 
van vreemdelingen die uitsluitend op grond van arbeidsmarktoverwegingen 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn toegelaten, is eveneens vast te stellen 
dat het aantal vergunningen ten behoeve van vreemdelingen uit de 
wervingslanden sterk is teruggelopen, terwijl het aantal vergunningen uit 
landen als Canada, de Verenigde Staten en Japan constant is gebleven of 
licht is toegenomen. 
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Gegeven de economische recessie van de afgelopen jaren is de verwaclv 
ting gerechtvaardigd dat het aantal illegale buitenlandse werknemers in 
vergelijking met voorgaande jaren is afgenomen. De aard van de verblijfs-
status van deze vreemdelingen maakt het onmogelijk, voor wie dan ook, 
getallen te noemen. 

De (preventieve) werking van de Wabw heeft naar mijn mening bijgedra-
gen tot deze ontwikkeling, hoewel niet ontkend mag worden dat ook 
andere factoren, zoals bij voorbeeld het ruimere aanbod op de arbeidsmarkt 
van werkzoekenden, daar ook heeft bijgedragen. 

Van de 580 tewerkstellingsvergunningen die in 1983 uitsluitend op 
gronden van de arbeidsmarkt ontleend en voor onbepaalde duur verleend 
zijn, zijn 575 vergunningen verleend ten behoeve van vreemdelingen met 
een hogere c.q. specialistische opleiding; 5 vergunningen zijn verleend aan 
personen die als ongeschoold/laaggeschoold zijn te kwalificeren. Het 
betreft hier met name personen uit de Volksrepubliek China of Hong Kong, 
die nadat in eerste instantie de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning 
was afgewezen, alsnog op grond van de argumenten in het bezwaarschrift 
toegelaten zijn tot de arbeidsmarkt. 

De vergunningen zijn met name verleend ten behoeve van werkzaamheden 
in de sectoren landbouw, chemie en petrochemie, voedings- en genotmid-
delenindustrie, textiel, elektrotechnische industrie, horeca en dienstverle-
ning. 

Ongeveer eenderde deel van de vergunningen is verleend ten behoeve 
van vrouwen. 

Kan worden medegedeeld voor welke periode de tewerkstellingsvergun-
ningen gelden, die voor een beperkte tijdsduur zijn verleend? 

3 Samenstelling: 
Leden: Van Rossum (SGP); Haas-Berger 
(PvdA), Van Ooijen (PvdA), voorzitter, G. C. 
van Dam (CDA), Weijers (CDA), Faber (CDA), 
Evenhuis-van Essen (CDA), Müller-van Ast 
(PvdA), Hermans (VVD), Andela-Baur (CDA), 
Van Kemenade (PvdA), Jabaaij (PvdA), 
Buurmeijer (PvdA), Buikema (CDA), Mik 
(D'66), Krajenbrink (CDA), Lankhorst (CPN), 
Brouwer (CPN), Van Es (PSP), Dales (PvdA), 
Janmaat (Centrumpartij), Den Ouden-Dekkers 
(VVD), Wiebenga (VVD), Jorritsma-Lebbink 
(VVD), Dijkstal (VVD). 

Plv. Leden: Leerling (RPF), Knol (PvdAi, Van 
Nieuwenhoven (PvdA), Cornelissen (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), Hermsen (CDA), 
Van den Toorn (CDA), Stoffelen (PvdA), 
Korthals (VVD), Aarts (CDA), Salomons 
(PvdA), Kosto (PvdA), Van den Bergh (PvdA), 
Laning-Boersema (CDA), Wessel-Tuinstra 
(D'66) De Kok (CDA), Ubels-Veen (EVP), 
Dijkman (de Groep Scholten/Dijkman), 
Herfkens (PvdA), Schutte (GPV), Evenhuis 
(VVD), Terpstra (VVD), Kamp (VVD), Weisglas 
(VVD). 

Indien dezerzijds besloten wordt tot afgifte van een tewerkstellingsver-
gunning met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, vierde lid van de 
Wabw, wordt de geldigheid van deze vergunning beperkt tot de duur van 
zes maanden, na afloop waarvan verlenging kan plaatsvinden, steeds voor 
gelijke periodes, todat door of namens de Minister van Justitie dan wel de 
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State beslist is over de rechtmatigheid 
van het verblijf van de betrokken vreemdeling. Indien de aanvraag om een 
tewerkstellingsvergunning een bepaalde duur door de aanvragers is 
vermeld, wordt in het algemeen in geval van verlening deze termijn 
aangehouden. 

Tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van musici, artiesten, stagiaires 
en paktikanten worden meestal niet langer verleend dan voor de duur van 
3 maanden, waarna vervolgens deze termijn voor een gelijke periode 
verlengd kan worden. 

Hoe is de verdeling van de verleende vergunningen over de verschillende 
nationaliteiten, waar in de rapportage alleen de Surinamers worden 
vermeld? 

In 1983 zijn 580 tewerkstellingen verleend ten behoeve van vreemdelingen 
die uitsluitend voor het verrichten van arbeid in loondienst (en dus niet om 
humanitaire redenen) tot Nederland zijn toegelaten. Het betreft hier: 

37 vergunningen t.b.v. personen uit Zweden, Finland, Noorwegen 
36 vergunningen t.b.v. personen uit Zwitserland en Oostenrijk 

203 vergunningen t.b.v. personen uit de Verenigde Staten en Canada 
18 vergunningen t.b.v. personen uit China, Hong Kong en Taiwan 

190 verguningen t.b.v. personen uit Japan en de overige Aziatische 
landen 
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14 vergunningen t.b.v. personen uit de Afrikaanse landen (met uitzon-
dering van de drie Maghreblanden) 

28 vergunningen t.b.v. personen uit Australië en Nieuw Zeeland 
27 vergunningen t.b.v. personen uit Turkije, Marokko, Tunesië en 

Algerije 
9 vergunningen t.b.v. personen uit Suriname 
5 vergunningen t.b.v. personen uit Joegoslavië 

13 vergunningen t.b.v. personen uit Spanje en Portugal. 

Het betreft hier uitsluitend de tewerkstellingsvergunningen voor onbe-
paalde duur. 

4 
Uit welke landen zijn de vreemdelingen afkomstig, afgezien van de 

Surinaamse onderdanen, die, op grond van de gezinsvorming en gezins-
hereniging, een tewerkstellingsvergunning ontvingen? 

Met betrekking tot de tewerkstellingsvergunningen die in 1983 verleend 
zijn aan vreemdelingen die op humanitaire gronden toelating tot Nederland 
hebben verkregen, is de volgende onderscheiding op grond van de 
nationaliteit van betrokken vreemdeling te maken: 

250 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Marokko, Tunesië, 
Algerije, Turkije 

24 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Suriname 
22 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Joegoslavië 
4 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Zweden, Finland, Noor-

wegen 
32 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Oostenrijk en Zwitserland 
46 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Portugal en Spanje 
56 vergunningen verleend t.b.v. personen uit China, Hong Kong en 

Taiwan 
26 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Afrikaanse landen (met 

uitzondering van de drie Maghreblanden) 
60 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Japan en de overige 

Aziatische landen 
37 vergunningen verleend t.b.v. personen uit de Verenigde Staten, 

Canada, de overige Amerikaanse landen 
5 vergunningen verleend t.b.v. personen uit Australië en Nieuw-Zee-

land. 

5 
Kwamen Surinamers, die vóór de afloop van de tussen Suriname en 

Nederland gesloten overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging van 
wederzijdse onderdanen tot Nederland zijn toegelaten, na afloop van deze 
overeenkomst voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking? 

Ingevolge artikel 1 van het Protocol, behorend bij de Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de 
binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen van 23 januari 
1981 (Trb. 35), behouden Surinaamse onderdanen die beschikken over een 
verblijfstitel uit hoofde van de Overeenkomst inzake het verblijf en de 
vestiging van wederzijdse onderdanen van 25 november 1975 (Trb. 133) na 
afloop van laatstgenoemde overeenkomst de rechten die voor hen uit die 
overeenkomst voortvloeien. Dit betekent derhalve dat Surinaamse onder-
danendie voorde afloop van de Overeenkomst van 1975 reeds tot Nederland 
waren toegelaten ook na afloop van die overeenkomst op grond hiervan 
rechten kunnen doen gelden op een tewerkstellingsvergunning. 
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6 
Waarop is de stelling gebaseerd dat de Wabw onverkort van toepassing 

is op Surinaamse onderdanen? 

Nu de Overeenkomst van 1975 op 25 november 1980 is afgelopen, 
bestaat er geen grond meer om onderdanen van Surinaamse nationaliteit 
die thans nog toelating wensen tot Nederland en die geen rechten meer 
kunnen ontlenen aan die overeenkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt 
anders te behandelen dan andere buitenlandse werknemers die toegelaten 
wensen te worden. 

7 
Welke andere gronden, dan ontleend aan de arbeidsmarkt, hebben 

gegolden voor de verstrekte vergunningen? 

Van andere gronden dan ontleend aan de arbeidsmarkt is met name 
sprake indien zijdens het Ministerie van Justitie reeds afgifte heeft plaats-
gevonden van een vergunning tot verblijf (met name om humanitaire 
redenen), op grond waarvan een tewerkstellingsvergunning aan Surinaamse 
onderdanen kan worden verleend. 

8 
Zie antwoord op vraag 1. 

9 
In hoeveel gevallen van de in totaal 363 ingestelde beroepen in de 

periode 1 november 1979-31 december 1983 is door de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State uitspraak gedaan? 

Inclusief de overgangsregeling is in 162 gevallen door de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. 

10 
Hoeveel van de in de vorige vraag bedoelde uitspraken hielden een 

gegrondverklaring van het beroepschrift in; kan globaal worden aangegeven 
op welke gronden tot gegrondverklaring werd overgegaan? Is daarop 
alsnog een tewerkstellingsvergunning verleend? 

In 42 gevallen werd de beschikking op het bezwaarschrift door de 
Afdeling vernietigd. Het merendeel van deze gevallen betrof een vernietiging 
op formele gronden, welke niet tot afgifte van een tewerkstellingsvergunning 
hebben geleid. In 2 gevallen heeft de Afdeling de beschikking vernietigd na 
een inhoudelijke toetsing, waarop dan ook de tewerkstellingsvergunning is 
verleend. 

11 
In hoeveel gevallen is een tewerkstellingsvergunning op grond van de 

beschikbaarheid op de arbeidsmarkt van Nederlanders geweigerd aan 
Surinamers, die na 8 december in Nederland feitelijk zijn toegelaten? 

In geen enkel geval is na 8 december aan personen van Surinaamse 
nationaliteit een tewerkstellingsvergunning geweigerd indien zij door of 
namens de Minister van Justitie in het bezit gesteld waren van een vergun-
ning tot verblijf. 

12 
Op welke wijze wordt bepaald of het kwantitatief aanwezige aanbod 

kwalitatief aansluit op de vraag, dan wel daar voor opgeleid kan worden? 
Om welke categorieën van arbeid gaat het dan in het algemeen? 

69 
A. Is het gemakkelijk aantoonbaar, dat een werkgever pogingen achter-

wege heeft gelaten om, met gebruikmaking van het beschikbare arbeids-
aanbod, in vacatures te voorzien? 
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B. Is te bepalen of het beschikbare aanbod kwalitatief voldoet aan de 
vraag? 

In zijn algemeenheid mag van een werkgever, die een vreemdeling ten 
aanzien van wie vergunningplicht bestaat op grond van de Wabw in zijn 
onderneming arbeid in loondienst wil laten verrichten, worden verwacht 
dat hij voor het indienen van de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning 
het bestaan van een vacature meldt aan het gewestelijk arbeidsbureau. Het 
GAB is op grond van die melding in staat na te gaan of voor de betreffende 
functie prioriteit genietend aanbod bestaat. Dit onderzoek door het GAB dat 
zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve aspect omvat, is een vergelijking 
van de door de werkgever aangegeven functievereisten (en de regelijkheid 
daarvan) met de gegevens betreffende de opleiding en ervaring van de 
werkzoekenden die staan ingeschreven bij het GAB zelf en eventueel bij de 
GAB's die in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van vestiging van de 
onderneming gelegen zijn. 

Het resultaat van dit onderzoek wordt vervolgens als advies toegezonden 
aan de Centrale Dienst van het DG Arbeidsvoorziening. Aldaar wordt de 
aanvraag voor zover noodzakelijk getoetst aan landelijk van belang zijnde 
gegevens en eventueel aan gegevens betreffende de arbeidsmarkten van 
de overige EG-lid-staten. 

13 
Welke conclusies moeten worden getrokken uit het feit dat in 555 

gevallen van de 1940 ingediende bezwaarschriften alsnog een toezegging 
is gedaan? Betekent dit niet dat in de eerste ronde niet zorgvuldig genoeg 
gekeken is naar de aanvraag? 

Uit het feit dat in 555 gevallen alsnog is overgegaan tot het op betrokkene 
van toepassing verklaren van de Overgangsregeling mag niet de conclusie 
worden getrokken dat in al deze gevallen de aanvraag in eerste aanleg met 
onvoldoende zorgvuldigheid is beoordeeld. In het merendeel van deze 
gevallen kon de Overgangsregeling alsnog worden toegepast aangezien de 
betrokkene gedurende de referteperiode het verrichten van arbeid in totaal 
drie maanden of minder had onderbroken. 

Dat een arbeidsonderbreking van minder dan 3 maanden er niet aan in 
de weg staat dat aan artikel 2, eerste lid, onder a, van de Overgangsregeling 
wordt voldaan, is een uitvloeisel van de uitleg die, voor het eerst in oktober 
1980, door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State 
aan voornoemd artikel is gegeven. Bij de beslissingen in eerste instantie 
werd van een stringentere interpretatie uitgegaan. 

In de andere gevallen kon op het bezwaarschrift alsnog positief worden 
beslist, doordat in het bezwaarschrift gegevens werden verstrekt die bij de 
eerste aanvraag nog niet waren verstrekt. 

M e n 17 
Hoeveel beroepen zijn ingesteld bij de daartoe bevoegde instantie? 
In hoeveel gevallen is tegen een negatieve beslissing op een bezwaarschrift 

beroep bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State ingesteld? In 
hoeveel gevallen is daarop de indiener in het gelijk gesteld? 

Tot op heden zijn in het kader van de Overgangsregeling 477 beroepen, 
ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, voorgelegd 
aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het uitbren-
gen van verweer. 

15 
Hoeveel procedures, aangespannen door vreemdelingen die menen in 

aanmerking te komen voor een tewerkstellingsvergunning op grond van de 
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«Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers», zijn op dit moment 
nog aanhangig? 

In het kader van de Overgangsregeling zijn thans nog 18 bezwaarschriften 
in behandeling en zijn bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State 
nog 218 beroepschriften aanhangig. 

16 
Is - in hoofdlijnen - aan te geven welke gronden in de bezwaarschriften 

tegen de weigering van een tewerkstellingsvergunning op grond van de 
«Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers» zijn aangevoerd? 

In de hoofdlijnen komen de bezwaren tegen de weigering om een 
tewerkstelling te verlenen in het kader van de Overgangsregeling illegale 
buitenlandse werknemers neer op een tweetal argumenten. Het ene 
argument houdt in, dat ook indien men niet voldoet aan de voorwaarden 
van de Overgangsregeling men toch voor de toepassing van de regeling in 
aanmerking dient te komen omdat men voor het bedrijf onmisbaar zou zijn. 
Het andere argument is, dat ook als niet de verlangde bewijsstukken 
kunnen worden overgelegd, waaruit kan blijken dat aan de voorwaarden is 
voldaan, toch toepassing van de regeling in het desbetreffend geval zou 
moeten worden toegestaan. 

17 
Zie antwoord op vraag 14. 

18 en 44 
Hoe groot is de groep vreemdelingen die, omdat zij op het moment dat 

de Wet arbeid buitenlandse werknemers in werking trad een WAO-uitkering 
genoten, niet in aanmerking kwam voor regularisatie? 

Dienen buitenlandse werknemers die op dat moment een WAO-uitkering 
hadden, niet op één lijn gesteld te worden met degenen, die op 7 november 
1979 over een arbeidsovereenkomst beschikten? Kan voor deze - beperkte -
groep alsnog een regeling worden getroffen? 

De Overgangsregeling was bestemd voor een bepaalde groep buiten-
landse werknemers die illegaal hier te lande verbleven en op illegale wijze 
tewerk werden gesteld. Het illegale karakter houdt in dat deze groep zich 
aan welke vorm van controle en registratie van overheidswege ten aanzien 
van het verblijf en tewerkstelling onttrekt. Derhalve kan niet worden 
nagegaan hoe groot de groep illegale vreemdelingen was die ten tijde van 
het in werking treden van de Wabw een uitkering op grond van de WAO 
genoten. 

Zoals hierboven al is uiteengezet, strekte de Overgangsregeling ertoe om 
- indien aan de gestelde voorwaarden werd voldaan - met voorbijgaan aan 
de weigeringsgronden van artikel 8 van de Wabw een tewerkstellingsver-
gunning te verlenen. Deze vergunning wordt echter verleend aan de 
werkgever die vreemdelingen op grond van een arbeidsovereenkomst 
arbeid doen verrichten. Vreemdelingen die een WAO-uitkering genieten 
verrichten geen arbeid op grond van een arbeidsovereenkomst en hebben 
uiteraard ook geen werkgever aan wie een tewerkstellingsvergunning moet 
worden verleend. Derhalve is het verlenen van een tewerkstellingsvergun-
ning in deze situatie onmogelijk en kunnen de bedoelde vreemdelingen 
niet op één lijn worden gesteld met die personen, die wel in de termen van 
de Wabw vallen en ten behoeve van wie een tewerkstellingsvergunning 
kan worden verleend. 

Wanneer met deze vraag gedoeld wordt op diegenen die momenteel 
- nog steeds - een WAO-uitkering genieten, dan kan op grond van het 
onder b gestelde in het kader van de Wabw geen bijzondere regeling 
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worden getroffen. Beoogt deze vraag die vreemdelingen die destijds niet, 
maar momenteel wel arbeid kunnen verrichten, dan dient te worden 
opgemerkt, dat van de zijde van het ministerie er altijd op is gewezen, dat 
met de Overgangsregeling een beperkte regeling voor een beperkte 
doelgroep is beoogd. Er bestaat geen bereidheid ten aanzien van de groep 
van (ex-)WAO-gerechtigde vreemdelingen of andere doelgroepen een 
aanvullende overgangsregeling in het leven te roepen. 

19 
Bij welke bedrijven/bedrijfstakken was per 1 november 1979 een vergun-

ningenlimiet van toepassing? 
Bij welke 10 bedrijven is per beschikking een vergunningenlimiet vastge-

steld in de periode na 1 november 1979? 
Om welke aantallen ging het per bedrijf? 

Bij de inwerkingtreding van de Wabw op 1 november 1979 waren er 135 
ondernemingen voor welke een vergunningenlimiet ging gelden hoger dan 
20. Alle sectoren van het bedrijfsleven waren daarin betrokken. 

In de periode van 1 november 1979 tot heden is ten behoeve van 10 
ondernemingen een vergunningenlimiet vastgesteld. Ter bescherming van 
de privacy van de betrokken bedrijven is afgezien van het vermelden van 
namen. Het betrof: 

5 ondernemingen uit de sector van de bouwnijverheid 
1 onderneming uit de sector van de scheepsbouw 
1 onderneming uit de sector van de metaalindustrie 
1 instelling op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening 
2 ondernemingen uit de sector van de petrochemische industrie. 

Van de 5 vergunningenlimieten die verleend zijn aan ondernemingen uit 
de sector van de bouwnijverheid, zijn 4 vergunningenlimieten vastgesteld 
voor in het buitenland gevestigde ondernemingen. 

20 
Kan worden vermeld hoe de verdeling is naar nationaliteit van de 

buitenlanders, die werkloos zijn, met name de groep van ruim 20000 die 
niet afkomstig is uit een van de wervingslanden? 

De verdeling naar nationaliteit van de als volledig werkloos ingeschreven 
buitenlanders, niet afkomstig uit een van de wervingslanden, luidt per 1 
juni 1984 als volgt: 

België 1 519 
Denemarken 80 
Frankrijk 639 
Ierland 318 
Italië 2 299 
Luxemburg 27 
Groot-Brittannië 3 102 
West-Duitsland 3 021 
Suriname 1 659 
Molukken (Ind.) 308 
Molukken (statenloos) 716 
Overigen 9 161 

Totaal 22 849 

Van de overigen is geen nadere onderverdeling aan te geven. 
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21 
Waaraan is de snelle stijging van werkloze vreemdelingen te wijten? 

Betreft dit bepaalde beroepsgroepen dan wel geschoolde of ongeschoolde 
arbeid? Is sprake van een concentratie van werkloze buitenlandse werkne-
mers in bepaalde delen van het land? 

De factoren die bepalend zijn voor de snelle stijging van het aantal 
werkloze vreemdelingen in Nederland zijn te onderscheiden in een algemene 
factor en in een aantal specifiek voor vreemdelingen geldende factoren. De 
algemene factor is het structurele tekort aan arbeidsplaatsen. Zoals bekend 
leiden twee elkaar versterkende ontwikkelingen tot deze ongunstige 
situatie: de toename van de Nederlandse beroepsbevolking en de daling 
van de beschikbare werkgelegenheid. 

De specifiek voor vreemdelingen geldende factoren zijn, onder meer: 
gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, onvoldoende bekendheid met 
het Nederlandse arbeidsklimaat, onvoldoende basis- en vakopleiding, het 
ontbreken van werkervaring, een eenzijdige werkervaring (vaak opgedaan 
in marginale sectoren of bedrijven), discriminatie bij het selectieproces en 
bij ontslagprocedures, langdurige perioden van werkloosheid en sociaal-
culturele factoren. 

Afgezien van een voor de hand liggend gegeven dat verreweg de meeste 
als volledig werkloos ingeschreven Belgen in de provincie Noord-Brabant 
staan geregistreerd en de Westduitsers in Zuid-Limburg, zijn de als volledig 
werkloos geregistreerden van vrijwel alle andere nationaliteiten het meest 
vertegenwoordigd in de provincie Zuid-Holland. Marokkaanse werklozen 
komen per 1 juni 1984 in aantal het meest voor in achtereenvolgens 
Zuid-Holland (4307), Noord-Holland (3160) en Utrecht (2036). Werklozen 
van Turkse nationaliteit, eveneens per 1 juni 1984, bevinden zich voorna-
meiijk in Zuid-Holland (6550), Noord-Holland (3954), Overijssel (3422) en 
Noord-Brabant (3199). 

22 
In hoeveel gevallen waarin illegale buitenlandse werknemers aangehou-

den werden, is geen strafvervolging tegen de betrokken werkgevers 
ingesteld? 

23 
Hoeveel van de vermelde processen-verbaal hebben geleid tot een 

gerechtelijke uitspraak en in hoeveel gevallen leidde dit tot een veroordeling? 

24 
Welke straffen werden er in dit kader opgelegd? 

De loontechnische dienst maakt in beginsel steeds proces-verbaal op van 
de geconstateerde overtredingen die ook bewijsbaar lijken. Bijzondere 
omstandigheden daargelaten wordt door het openbaar ministerie strafrech-
telijk vervolg gegeven aan de ingezonden processen-verbaal. Met betrekking 
tot het strafvorderingsbeleid zijn landelijk richtlijnen vastgesteld die zijn 
opgenomen in de z.g. Tarieflijst economische delicten. Deze voorzien in 
geval van overtreding van artikel 4 van de Wabw in een eis van f750 per 
werknemer, indien de verdachte first-offender is. Indien door de werkgever 
geen sociale verzekeringspremies en/of loonbelasting zijn afgedragen of 
een te laag loon is betaald, bedraagt de eis f1250 per werknemer. Voor 
recidivisten en rechtspersonen-recidivisten gelden aparte eisen. 

Met betrekking tot de afdoening van economische strafzaken zijn slechts 
globale gegevens beschikbaar, omdat het CBS geen onderscheid maakt 
naar de afzonderlijke delicten. 
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25 
Om hoeveel vreemdelingen ging het in de geverbaliseerde situaties? 

Bij de werkgevers tegen wie door de loontechnische dienst een proces-
verbaal werd opgemaakt, werden in 1982 en 1983 in totaal 852 respectievelijk 
702 illegaal werkende vreemdelingen aangetroffen. Het aantal betrokken 
werknemers per geconstateerde overtreding beliep in 1982 ten hoogste 
32, in 1983 ten hoogste 48. 

Overigens moet worden opgemerkt dat ook door de politie in een aantal 
gevallen proces-verbaal ter zake van overtreding van de Wabw wordt 
opgemaakt. Aan de tot opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren 
van rijks- en gemeentepolitie die op grond van artikel 4.1.b van de Vreenv 
delingenwet met het toezicht op vreemdelingen zijn belast, is tevens de 
handhaving van de Wabw opgedragen. 

In 1982 werden 387 door loontechnische dienst en/of politie opgemaakte 
processen-verbaal ten parkette ingeschreven. In 1983 werden 385 proces-
sen-verbaal ter zake van overtreding van de Wabw ingeschreven. 

26 
Is de ongelijke verdeling van overtredingen te wijten aan ongelijk 

opsporingsbeleid, of is sprake van een concentratie van overtredingen in 
bepaalde delen van het land? 

28 
Kan een verklaring gegeven worden voor de uitzonderlijke hoogte van 

het aanfal processen-verbaal in het arrondissement 's-Gravenhage? 

29 
Hoe valt overigens te verklaren dat er een zo groot verschil valt waar te 

nemen tussen de aantallen processen-verbaal per arrondissement? 

Door de loontechnische dienst en de reguliere politie wordt toezicht 
uitgeoefend op de naleving van de voorschriften van de Wabw. Daarbij kan 
van overtreding blijken. Het aantal geconstateerde overtredingen zal onder 
meer afhangen van de frequentie waarmee deze voorschriften worden 
overtreden. Hierbij spelen plaatselijke omstandigheden een rol. Bovendien 
is van belang de aandacht die door de daarmee belaste organen aan het 
toezicht op de naleving wordt besteed. Het openbaar ministerie moet er 
voor waken dat rechtsgelijkheid en rechtszekerheid niet worden doorkruist 
en dat de samenhang in beleid gehandhaafd blijft. Deze taak berust in casu 
in het bijzonder bij de landelijke vergadering van officieren van justitie 
belast met de behandeling van economische strafzaken. In dit verband 
dient te worden opgemerkt dat het grote aantal in 1982 in het arrondissement 
's-Gravenhage ingezonden processen-verbaal mede een gevolg is van 
gerichte acties in dat jaar in het Westland en in de bollenstreek. 

27 
Waarom zijn in dit deel van het verslag geen gegevens over Kaapverdiërs 

opgenomen? 

Gegevens over vreemdelingen van Kaapverdische nationaliteit zijn niet 
opgenomen omdat hun aantal relatief gering is. Een deel van hen is 
werkzaam in de zeevaart of (internationale) Rijnvaart en valt derhalve niet 
onder de werkingssfeer van de Wabw. 

30 
Welke betekenis moet worden toegekend aan het in de evaluatie opnemen 

van door werkgevers aangevoerde excuses na constatering van overtreding 
van de Wabw? 

Het in de reportage vermelde excuus, dat veelal door werkgevers wordt 
aangevoerd, had de kennelijke strekking te ontkennen dat in het betreffende 
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geval sprake was van een arbeidsovereenkomst. Indien hiervan geen 
sprake is, is de Wabw immers niet van toepassing en is de werkgever ook 
niet strafbaar. De constatering van dit vaak gehanteerde excuus is in de 
reportage opgenomen ter illustratie van de moeilijkheden die zich voordoen 
bij het leveren van bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst in 
concrete situaties. Zie tevens de beantwoording van vraag 41. 

31 
Wat is het uitgangspunt geweest bij de evaluatie van vier jaar Wabw; 

heeft dit zich beperkt tot het restrictieve toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt? 

Bij de evaluatie van de Wabw stond voor ogen een breder terrein te 
bestrijken dan het restrictieve toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt. Er is 
juist gekozen voor een artikelsgewijze behandeling van de wet om al de 
onderscheiden aspecten die aan de wettelijke regeling van de toelating van 
buitenlanders tot de Nederlandse arbeidsplaatsen verbonden zijn, onder 
ogen te zien. Dit houdt tevens een toetsing op onbedoelde en ongewenste 
neveneffecten van de huidige wettelijke regeling in. 

32 
Welke evaluatiemethode is toegepast en door wie is deze gehanteerd? 

Sinds het in werking treden van de Wabw is een ruime - ambtelijke -
ervaring opgedaan met de toepassing van de onderscheiden bepalingen 
van de wet. Deze ervaringen zijn uiteraard niet beperkt tot de tenuitvoerleg-
ging van de onderscheiden procedures die de wet vergt. Ook de conse-
quenties die voor buitenlanders en werkgevers uit de wettelijke regeling 
voortvloeien zijn uit veelvuldige contacten, de ingediende bezwaarschriften 
en beroepen en de inmiddels ter beschikking staande publikaties van 
velerlei aard duidelijk naar voren gekomen. Aan de hand van het desbetref-
fende materiaal is ambtelijk artikelsgewijs een zo objectief mogelijk bevind 
van zaken voorbereid. Met de artikelsgewijze evaluatie in de onderhavige 
rapportage is in beginsel beoogd al de aspecten en effecten van de Wabw 
in hun perspectief te belichten. Hiermee is bewust afgestapt van de 
gedachte die aan de voorafgaande rapportages aan de Staten-Generaal ten 
grondslag ligt. Daarin zijn immers heel duidelijk accenten op bepaalde 
onderdelen gelegd. 

Overigens kan opgemerkt worden, dat afgezien van de contacten en 
beschikbaar gekomen informatie - waarnaar eerder werd verwezen - over 
de strekking van de aangekondigde publikatie in de Staatscourant overleg 
heeft plaatsgevonden met het Nederlands Centrum voor Buitenlanders. 
Mede naar aanleiding van dit overleg heeft de Algemene maatregel van 
bestuur waarnaar bij de behandeling van de artikelen 2 en 3 van de wet is 
verwezen, de strekking gekregen zoals die thans in de tekst is verwoord. 

33 
Hebben buitenstaanders, in de zin van niet-ambtelijke personen uit het 

«veld» waarin deze wet functioneert, hierin een rol vervuld? 

Neen, buitenstaanders in de zin van niet-ambtelijke personen uit het 
«veld» zijn niet direct betrokken geweest bij de uitvoering van de evaluatie. 
Wel is het zo dat met de opvattingen en gevoelens die bij tal van maat-
schappelijke groeperingen ten aanzien van de Wabw leven, zorgvuldig 
rekening is gehouden. 

34 
Op welke wijze zijn de ervaringen van de direct betrokkenen bij de 

toepassing van deze wet, de buitenlandse werknemers, bij de evaluatie 
betrokken? 

Bij de rapportage is gebruik gemaakt van de ervaringen die leven bij de 
direct betrokkenen en de hen representerende organisaties. Benadrukt 
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moet overigens worden dat er geenszins sprake is van een zelfs maar 
enigszins homogene groep buitenlanders waarop de Wabw van toepassing 
is. Daarbij is gesignaleerd dat de accenten bij de arbeidsmigratie naar 
Nederland steeds duidelijker op andere categorieën vreemdelingen zijn 
komen te liggen dan degenen die momenteel in het spraakgebruik veelal 
als buitenlandse werknemers worden beschouwd. 

In het algemeen kan worden vastgesteld dat er een alleszins redelijke 
mate van inzicht bestaat ten aanzien van de effecten die de toepassing van 
de Wabw op de onderscheiden categorieën vreemdelingen heeft. Met deze 
effecten is overeenkomstig de doelstelling van de evaluatie rekening ge-
houden. 

35 
Waarom is niet in de eerste plaats gekeken naar het effect van de wet op 

de positie van legaal aanwezige vreemdelingen, en niet naar de vraag of de 
wet de toegang tot de arbeidsmarkt voor deze groep belemmert? 

Dit is niet gebeurd omdat het beleid in het kader van de Wabw zich 
primair richt op eerste toelating tot tewerkstelling in Nederland op grond 
van arbeidsmarkt" of werkgelegenheidsoverwegingen. 

36 
Hoe is de verdeling van de 140 700 onderdanen van de lidstaten der 

Europese Gemeenschappen in Nederland naar nationaliteit? Waarop is de 
opvatting gebaseerd dat de toetreding van een nieuwe lidstaat tot een 
nieuwe impuls van het vrije verkeer van werknemers zal leiden? 

De verdeling van de 140 700 onderdanen van de lid-staten der Europese 
Gemeenschappen in Nederland naar nationaliteit geeft het volgend beeld 
te zien: 

België 23 600 
Frankrijk 6 000 
Italië 20 600 
Groot-Brittannië 39 300 
West-Duitsland 42 900 

Totaal 132 400 

Het aantal onderdanen uit Denemarken, Ierland en Luxemburg is niet 
afzonderlijk aan te geven; gezamenlijk zijn er uit die drie landen 8300 
onderdanen in Nederland woonachtig. 

De gevolgen van de toetreding van Portugal en Spanje tot de Europese 
Gemeenschappen zullen - voor wat het vrije verkeer van werknemers 
betreft - zich in hoofdzaak pas in de loop van de negentiger jaren manifes-
teren. Welke migratiebewegingen zich alsdan concreet zullen voordoen en 
op welke lid-staten een eventuele Portugese en/of Spaanse migratiestroom 
zich dan met name zal richten is van een groot aantal factoren afhankelijk. 

Welke factoren alsdan doorslaggevend zullen zijn is nog zo onzeker dat 
het op basis van het thans bestaande inzicht niet mogelijk is van wezenlijke 
betekenis zijnde uitspraken te doen. Volstaan moet derhalve worden met de 
constatering dat de voorzieningen met betrekking tot het vrije verkeer in de 
Gemeenschap zowel in het verdrag als in de desbetreffende verordeningen, 
besluiten, richtlijnen, enz. opnieuw een territoriaal ruimere strekking zullen 
krijgen. 

37 
Kan de regering uiteenzetten in hoeverre het begrip «werkgever» in het 

arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek verschilt van het begrip werkgever 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 hoofdstuk XV nr. 81 11 



in de Wabw en wil zij bij haar antwoord de uitspraak van de Voorzitter van 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 26 augustus 1982, nr. 
A-2.0771(1982)/S93 betrekken? 

Het begrip werkgever zoals dit is gedefinieerd in artikel 1 Wabw verschilt 
niet van het begrip werkgever dat wordt gehanteerd in het BW. Hoewel het 
begrip op zich zelf niet wordt omschreven in het BW kan met name uit 
artikel 1637a worden afgeleid dat onder werkgever dient te worden 
verstaan degene met wie de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit. De 
definitie van werkgever in artikel 1 onder b van de Wabw is vrijwel woordelijk 
hieraan gelijk. 

De uitspraak van de waarnemend Voorzitter van de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State van 26 augustus 1982, nr. A-2.0771(1982)/S93, heeft 
geen betrekking op het begrip werkgever. Deze uitspraak handelt over de 
vraag hoe in het kader van de Overgangsregeling, met name artikel 2, 
eerste lid, onder a, van die regeling, het begrip onderneming moet worden 
uitgelegd. (Zie ook Handelingen II, 20 maart 1984, blz. 3871 e.v.) 

38 
Aan welke mogelijkheden denkt de regering om leerkrachten die slechts 

een gering aantal uren les geven ook elders aan werk te helpen? 

De onderwijswetgeving bevat geen instrumenten, op grond waarvan de 
overheid onderwijsorganisaties dwingend kan voorschrijven leerkrachten 
in dienst te nemen die bij een andere school reeds een (gering) aantal 
lesuren hebben. Dit geldt voor buitenlandse onderwijskrachten niet anders 
dan voor Nederlandse onderwijskrachten. In voorkomende gevallen zal 
evenwel door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
verzoek tot werving van een onderwijskracht in het buitenland afgewezen 
worden met als argument dat in Nederland nog geschikt te achten, prioriteit 
genietend aanbod aanwezig is. Op dit punt vindt nauwe samenwerking 
plaats tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

39 
Op welke termijn zal de Wet van 4 juni 1858 worden ingetrokken? 

Kunnen de redenen hiervoor meer expliciet worden aangegeven? Zal 
genoemde intrekking tot gevolg hebben, dat het bereik van de Wabw 
wordt uitgebreid? 

Een wetsontwerp strekkende tot intrekking van de Wet van 4 juni 1858, 
regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen, 
zal naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar bij de Tweede 
Kamer worden ingediend. 

De Wet van 1858 somt limitatief een aantal «landsbedieningen» op, 
waarin vreemdelingen kunnen worden benoemd. De term «landsbedienin-
gen» wordt aldus uitgelegd dat hieronder slechts functies bij de rijksoverheid 
worden verstaan. 

Met betrekking van de Wet van 1858 wordt beoogd een eind te maken 
aan de thans bestaande ongelijke situatie dat vreemdelingen wel in 
ambtelijke posities bij provincies, gemeenten, waterschappen en andere 
publiekrechtelijke organen kunnen worden benoemd, doch niet bij de 
rijksoverheid. Aangezien het in de praktijk voorkomt dat vreemdelingen 
wel als arbeidscontractant bij de rijksoverheid worden aangenomen, 
wordt voorts met intrekking beoogd hen rechtspositioneel gelijk te behan-
delen en hun aanstelling als ambtenaar mogelijk te maken. 

Ten slotte bestaat uit een oogpunt van minderhedenbeleid de mening 
dat het wegnemen van niet relevante belemmeringen in de benoembaarheid 
van leden van minderheidsgroepen, die niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten, een middel kan zijn in het streven naar een zo groot mogelijke 
gelijkwaardigheid van hen in onze samenleving. 
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Tezelfdertijd zal de Wabw zodanig worden aangepast dat tewerkstelling 
op basis van aanstelling op gelijke wijze wordt behandeld als tewerkstelling 
op basis van arbeidscontract bij publieke overheidsorganen en particulieren. 

40 
Op welke vormen van overeenkomsten die recent naar voren zijn 

gekomen wordt gedoeld wanneer hierin de legitimatie wordt gevonden om 
na te gaan of aan het verrichten van arbeid, anders dan krachtens arbeids-
overeenkomst, vergunningplicht zou moeten worden verbonden? Wordt er 
op meer dan incidentele wijze gebruik gemaakt van deze vorm om de 
Wabw te ontduiken? 

Zoals in de rapportage reeds werd gesignaleerd, zijn er twee gronden om 
de vraagstukken die samenhangen met het verbinden van vergunningplicht 
aan het verrichten van arbeid op grond van enigerlei overeenkomst of een 
bepaalde vorm van dienstbetoon door vreemdelingen onder ogen te zien. 
Ik wijs daarbij op de gerezen problemen bij de controle op illegale tewerk-
stelling. Hierbij werd van werkgeverszijde het verweer gegeven dat geen 
sprake was van een arbeidsovereenkomst, maar bij voorbeeld van dienst-
betoon van de betrokken vreemdeling. 

In een aantal andere gevallen behoeft voorshands nog niet altijd aan een 
doelbewuste ontduiking van de bepalingen van de Wabw te worden 
gedacht. Te denken valt bij voorbeeld aan bepaalde vormen van huisarbeid. 
De indruk bestaat dat verschijnselen van deze aard toenemen zonder dat 
dit nu steeds met harde cijfers zou kunnen worden aangetoond. Thans 
wordt een en ander nader bezien. 

Of en in hoeverre dit zou moeten leiden tot bijstelling van de Wabw of 
van de daarop gebaseerde uitvoeringsmaatregelen kan nu nog niet worden 
vastgesteld. 

41 
Beschikt de regering over getallen ten aanzien van vreemdelingen die 

free-lance werk verrichten, enige diensten verrichten of overeenkomsten 
zonder loon beding sluiten? 

Op welke wijze denkt men problemen ten aanzien van bewijslast in 
verband met het bestaan van een arbeidsovereenkomst aan te pakken? 

Statistische gegevens over de respectieve aantallen vreemdelingen die in 
verband te brengen zijn met free-lance arbeid, het verlenen van enige 
diensten of overeenkomsten zonder loonbeding zijn niet voorhanden. 

Het probleem ten aanzien van het leveren van het bewijs van het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst wordt veroorzaakt door de omstandigheid 
dat de voor toepasselijkheid van de Wabw vereiste aanwezigheid van een 
arbeidsovereenkomst niet blijkt uit een schriftelijk stuk. Steeds moet aan de 
hand van de concrete situatie worden vastgesteld of de drie elementen van 
de arbeidsovereenkomst, te weten: arbeid gedurende zekere tijd, loon en 
de gezagsrelatie, aanwezig zijn of dat sprake is van een andere overeenkomst 
tot het verrichten van arbeid: aanneming van werk of verrichten van enkele 
diensten. 

De concrete situatie als vorenbedoeld is voor derden niet altijd zo 
eenvoudig vast te stellen. Denkbaar zou zijn dat in de Wabw een bepaling 
wordt opgenomen dat indien door een ambtenaar, belast met de controle 
op de naleving van deze wet, wordt geconstateerd dat door een vergun-
ningplichtige vreemdeling arbeid wordt verricht en de vereiste tewerkstel-
lingsvergunning niet aanwezig is, ervan wordt uitgegaan dat sprake is van 
een arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat een 
andere overeenkomst of relatie met de werknemers bestaat. Benadrukt 
wordt echter nogmaals dat het probleem nog in onderzoek is. 
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42 
Op welke termijn zal worden onderzocht welke «recent naar voren 

gekomen vormen van overeenkomsten» al dan niet vallen onder de 
vergunningplicht? 

Voorshands wordt nog gedacht aan een brede oriëntatie, eerder dan aan 
een daadwerkelijk onderzoek. Indien de bevindingen daartoe aanleiding 
geven, zal alsnog tot een dusdanig onderzoek worden besloten. De oriëntatie 
en het onderzoek zullen parallel lopen aan de voorbereiding van de 
wetswijziging die reeds in het voornemen ligt, gegeven de thans voorlig-
gende conclusies, met name met betrekking tot de vergunningenlimiet. 

43 
Nu de regering te kenning geeft dat de wenselijkheid aanwezig is de 

Wabw ook van toepassing te verklaren op die situaties waarin geen sprake 
is van een arbeidsovereenkomst, kan dan worden medegedeeld wat dit 
betekent ten aanzien van een groep WAO-ers die niet in aanmerking kwam 
voor de Overgangsregeling omdat in de WAO-situatie geen arbeidsover-
eenkomst geldt? 

De regering geeft in het rapport weliswaar te kennen dat de wenselijkheid 
bestaat om de Wabw ook van toepassing te verklaren op die situatie 
waarin geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar dit houdt nog 
niet in dat de Wabw van toepassing zal worden verklaard op situaties waar 
in het geheel geen arbeid door de vreemdeling wordt verricht. Van dit 
laatste is nu sprake bij vreemdelingen die een uitkering krachtens de WAO 
genieten. 

Zie ook de beantwoording van vraag 18. 

44 
Zie het antwoord op vraag 18. 

45 
Kan de folder, waarvan sprake is met betrekking tot de vrijstellingsgronden, 

aan de leden van de commissies worden verstrekt? 

De folder zal tezelfdertijd als de beantwoording van deze vragen aan de 
leden van de commissies worden verstrekt. 

46 
Wordt de voorlichtende folder in diverse talen uitgebracht? Zo ja, in 

welke talen? 

De folder «Wanneer mag een werkgever die niet in het bezit is van een 
tewerkstellingsvergunning een buitenlander in dienst nemen» geeft de 
bedoelde voorlichting in de volgende talen: Nederlands, Engels, Spaans, 
Portugees, Servokroatisch, Grieks, Italiaans, Arabisch en Turks. 

47 
Is het nog langer gewenst de regelgeving van de Wabw toe te passen op 

degenen, die oorspronkelijk een afhankelijke verblijfstitel hadden en 
doordat ze deze kwijt zijn geraakt zijn aangewezen op een tewerkstellings-
vergunning? 

Zodra de aanpassing van de algemene maatregel van bestuur - waarover 
bij de behandeling in de evaluatie van het eerste lid onder c van artikel 2 
sprake is - van kracht is, kunnen de betrokkenen alsnog in het bezit van 
een verklaring worden gesteld. Hiermee zijn zij vrij van vergunningplicht. 
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48 
Op welke termijn zal de wijziging van de algemene maatregel van 

bestuur van 25 oktober 1979 (Staatsblad 1979, 574) worden gerealiseerd? 
Wordt hierin ook terugwerkende kracht aan de nieuwe bepalingen toege-
kend? Zo ja, tot welke datum? 

De betrokken aanpassing van de algemene maatregel van bestuur is 
inmiddels ter tekening aan de Koningin toegezonden en zal dezer dagen in 
de Staatscourant worden gepubliceerd. Aangezien de betrokkenen op 
grond daarvan alsnog in het bezit van een verklaring zullen worden gesteld 
(op grond waarvan de desbetreffende werkgever vrijgesteld is van vergun-
ningplicht) is terugwerkende kracht niet zinvol. 

49 
Kan worden verduidelijkt in welke en in hoeveel gevallen er sprake is van 

het in dienst nemen door de overheid van onderdanen van EG lidstaten? 

Het in dienst nemen door de overheid van onderdanen van EG-lid-staten 
komt met name voor in de sectoren van het (universitaire) onderwijs en de 
gezondheidszorg. Een exacte vaststelling van het aantal onderdanen van 
EG-lid-staten dat in dienst is bij de overheid is niet mogelijk. 

50 
Wordt de weergegeven interpretatie ten aanzien van de tewerkstelling in 

Nederlandse overheidsdienst door andere landen gedeeld? Zo ja, door 
welke? 

Denemarken en de Bondsrepubliek hebben een bestel dat in grote lijnen 
onderdanen van de andere lid-staten een overeenkomstige positie biedt als 
Nederland met betrekking tot tewerkstelling in overheidsdienst. In de 
andere lid-staten is de situatie voorshands minder gunstig vanuit gemeen-
schapsstandpunt, omdat daar grotere waarde wordt gehecht aan het 
nationaliteitscriterium voor overheidsfuncties. In België en Luxemburg is 
zelfs constitutioneel vastgelegd dat het werken in overheidsdienst is 
voorbehouden aan de eigen onderdanen. 

De Commissie van de Europese Gemeenschappen studeert momenteel 
op nader tegen de zich restrictief opstellende lid-staten te nemen stappen. 

51 
Waarom is het nodig een document te verstrekken en kan niet worden 

volstaan met een vermelding van vrijstelling in de algemene maatregel van 
bestuur? 

De vergunningplicht krachtens het bepaalde in de Wabw berust bij de 
werkgever. Het is dan ook mede in het belang van de betrokken buitenlander, 
dat de werkgever op zo eenvoudig mogelijke wijze kan vaststellen, dat hij 
de betrokkene zonder meer in dienst kan nemen. De verklaring is in dit 
verband een document, dat zowel bij werkgevers als buitenlandse werkne-
mers grote bekendheid geniet. 

52 
Bestaan reeds voornemens met betrekking tot verbetering van de 

rechtspositie van buitenlanders, werkzaam op de binnenvaart en op 
booreilanden? 

Op dit moment bestaat er geen voornemen om te komen tot een bijstelling 
van de rechtspositie van buitenlanders die op de internationale binnenvaart 
werkzaam zijn. Hun rechtspositie wordt geregeld door het toepasselijke 
burgerlijke recht. Wel wordt gewerkt aan een wetsontwerp waarin een 
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basisvoorziening is vervat ten behoeve van werknemers op het Nederlandse 
deel van het continentale plat. Punten van aandacht in dit verband zijn met 
name een regeling inzake minimumloon, de toepassing van de Nederlandse 
bepalingen van het ontslagrecht en voorzieningen voor beroepsziekten en 
bedrijfsongevallen. 

53 
Zijn de effecten van de hier beschreven procedure (inzien van verklaring 

en verblijfsvergunning) getoetst aan de praktijk? Is de formulering, dat deze 
procedure enig «ongemak» kan inhouden, gebaseerd op de ervaringen van 
werknemers en werkgevers? Is deze regel niet een van de bepalingen in 
deze wet die buitenlandse werknemers de toegang tot de arbeidsmarkt 
belemmert? Zouden deze problemen niet duidelijker naar voren zijn 
gekomen, indien voor een andere evaluatievorm was gekozen? 

Als men enige vorm van vergunningplicht wil verbinden aan het werken 
door vreemdelingen in Nederland moet het ook volstrekt duidelijk zijn 
wanneer er vrijstelling van vergunningplicht bestaat. In Nederland be-
rusten de vergunningplicht en strafbaarheid uitsluitend bij de werkgever. 
Een werkgever moet derhalve - ook in het belang van de buitenlander die 
bij hen wil werken - een zo groot mogelijke duidelijkheid hebben, dat hij de 
betrokkene te werk mag stellen. 

De verklaring is niet van een foto van de betrokkene voorzien, mede 
omdat in dat geval de verklaring regelmatig zou moeten worden vernieuwd, 
terwijl deze thans in feite levenslang haar geldigheid blijft behouden. De 
buitenlander moet bij zijn aanstaande werkgever derhalve met zijn paspoort 
aantonen, dat hij zelf de gerechtigde is van de verklaring die hij toont 
(afgezien van de andere administratieve vereisten, waarvoor de gegevens 
van het paspoort veelal nodig zijn). 

Hoewel het voor de buitenlander op het eerste gezicht het aantrekkelijkst 
lijkt dat hij geen documenten bij het in dienst treden zou behoeven over te 
leggen, is de procedure zoals die in de Wabw is neergelegd als doelmatig 
en redelijk voor de betrokken partijen aan te merken. 

Andere manieren voor de werkgever om zich te vergewissen dat de 
betrokken vreemdeling gerechtigd is in Nederland te werk gesteld te 
worden hebben bezwaren die over het algemeen aanmerkelijk groter zijn 
dan de thans van toepassing zijnde regeling. 

Noch op basis van het beschikbare omvangrijke documentatiemateriaal, 
noch uit de contacten van de arbeidsbureaus met werkgevers en werknemers 
is een regeling naar voren gekomen waaraan minder ongemakken dan aan 
de huidige regeling verbonden zouden zijn. 

Er kan geen sprake van zijn dat deze procedure de toegang van buiten-
landse werknemers tot de arbeidsmarkt belemmert. Indien een vreemdeling 
rechtmatig in Nederland verblijft en beschikt over een verklaring ex artikel 
3 van de Wabw is hij immers tot de arbeidsmarkt toegelaten. 

54 
Welke praktische betekenis moet nog worden toegekend aan de 3-jaar-

termijn, gelet op het in de afgelopen jaren gevoerde restrictieve toelatings-
beleid ten aanzien van buitenlandse werknemers? Met andere woorden, 
hoeveel buitenlandse werknemers verblijven korter dan 3 jaar in Nederland? 
Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de klachten, dat de verkrijging 
van verklaringen soms nog op ernstige moeilijkheden stuit? 

Voor beantwoording van het eerste deel van deze vraag moge verwezen 
worden naar het antwoord op vraag 70. Een exact aantal, als antwoord op 
het tweede deel van de vraag, is dezerzijds niet te geven. 

In het aangeboden evaluatieverslag is wat betreft het aantal verleende 
tewerkstellingsvergunningen onder andere een onderverdeling gemaakt in 
vergunningen verleend voor bepaalde tijd (onder andere, ten behoeve van 
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musici, artiesten, praktikanten en stagiaires) en vergunningen verleend 
voor onbepaalde duur. 

Met betrekking tot de tewerkstellingsvergunningen voor bepaalde duur is 
op dit moment alleen na onderzoek aan te geven ten behoeve van welk 
aantal vreemdelingen deze vergunningen verleend zijn. Ten behoeve van 
één vergunningplichtige artiest of musicus die hier te lande op meerdere 
plaatsen optreedt worden namelijk meerdere tewerkstellingsvergunningen 
afgegeven. 

Met betrekking tot de vergunningen verleend voor onbepaalde duur is 
niet aan te geven van hoeveel vergunningen nog daadwerkelijk gebruik 
wordt gemaakt. In geval van beëindiging van de arbeidsrelatie bij voorbeeld 
wegens vertrek naar het buitenland wordt er in lang niet alle gevallen door 
de werkgever kennis van gegeven dat van de vergunning geen gebruik 
meer wordt gemaakt. 

Het verkrijgen van een verklaring kan in de volgende gevallen wel eens 
tot problemen leiden: 

a. Bij de betreffende aanvraag worden de vereiste bewijzen niet bijge-
voegd. 

b. De aanvraag betreft een persoon die nog leerplichtig is. 
c. De betrokken vreemdeling heeft zijn verklaring verloren en verzoekt 

om afgifte van een nieuwe verklaring. 
d. Er bestaat gerede twijfel over de vraag of betrokken vreemdeling (of 

in geval van artikel 3, tweede lid, onder b van de Wabw de huwelijkspartner 
of één der ouders) gedurende drie jaar rechtmatig een op inkomen gerichte 
activiteit heeft uitgeoefend. 

Er moge overigens op gewezen worden dat de klachten over het verkrijgen 
van een verklaring uit hoofde van de Wabw slechts enkele gevallen 
betreffen. 

55 
Onder welke voorwaarden bestaat de mogelijkheid tot toelating van 

«andere partners dan huwelijkspartners»? Wie worden bedoeld met 
«andere partners»? 

Partners die voor een vergunning tot verblijf in aanmerking kunnen 
komen zijn partners van een Nederlander, een houder van een vergunning 
tot vestiging, een vreemdeling die als vluchteling is toegelaten, of een 
houder van een vergunning tot verblijf als asielgerechtigde, indien aan de 
vereisten voor toelating wordt voldaan. In dit kader zijn de volgende 
toelatingsvoorwaarden van belang: 

a. er dient sprake te zijn van een vaste relatie, 
b. beide partners dienen ongehuwd te zijn. 

Voor de overige voorwaarden (voldoende middelen van bestaan, geen 
ernstige criminele antecedenten, en passende huisvesting) moge verwezen 
worden naar de Vreemdelingencirculaire 1982, hoofdstuk B 19 onder 3. 

Het ligt in mijn voornemen om in het kader van de voorgenomen 
wetswijziging in overleg met de Minister van Justitie te bezien in hoeverre 
het verlenen van verklaringen ex artikel 3 Wabw aan andere dan huwelijks-
partners kan worden bewerkstelligd op een als hiervoor aangegeven 
vergelijkbare wijze. 

56 
Kan anders worden uitgelegd waarom het stelsel van regels, zoals 

vastgelegd in de Wabw zich niet leent voor toepassing op het Nederlandse 
deel van het continentaal plat, in het bijzonder met het oog op het vermeende 
verschil in arbeidsmarktsituatie? 

Het internationale karaktervan de werkzaamheden die op het continentaal 
plat plaatsvinden brengt mede dat de arbeidsmarktsituatie aldaar van 
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geheel andere aard is dan de arbeidsmarktsituatie in Nederland. Het 
uitgangspunt van het in het kader van de Wabw gevoerde beleid nu is de 
bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt onder meer door het 
voeren van een restrictief beleid met betrekking tot de toelating van 
buitenlandse werknemers tot die markt. 

Een uitbreiding van de werkingssfeer van de Wabw tot het Nederlands 
deel van het continentaal plat zou - de andere daartegen aan te voeren 
bezwaren daargelaten - een goede uitvoering van dit beleid doorkruisen. 
Een uitgesproken nadeel van een dergelijke uitbreiding zou immers zijn dat 
aan vreemdelingen die enkel met het doel om arbeid te verrichten daartoe 
op het Nederlandse deel van het continentaal plat worden toegelaten, een 
eenvoudige en daardoor voor hen aantrekkelijke mogelijkheid wordt 
geboden om tot de Nederlandse arbeidsmarkt toe te treden. Als verder 
nadeel kan nog worden genoemd de moeilijk te verwezenlijken controle op 
de naleving van de Wabw op het continentaal plat. Tegenover deze 
nadelen vallen onvoldoende voordelen aan wijzen. 

57 
Wat moet worden verstaan onder «legaal arbeidspotentieel»?Zijn dat de 

mensen meteen verklaring/tewerkstellingsvergunning, of alleen die legaal 
hier verblijven? Wat moet verstaan worden onder de «nationale zaak»? 

Tot het «legaal arbeidspotentieel» - dat wil zeggen het potentieel 
bestaande uit de niet-illegale werknemers - behoort in de eerste plaats 
iedere werknemer ten aanzien van wie de Wabw niet van toepassing is. Dit 
zijn naast uiteraard de werknemers van Nederlandse nationaliteit de 
personen die op grond van artikel 2 van de Wabw niet als vreemdeling in 
de zin van die wet worden beschouwd en de personen die in het bezit zijn 
van een verklaring als bedoeld in artikel 3 van de Wabw en tevens rechtmatig 
hier te lande verblijven. 

Voorts moeten tot het «legaal arbeidspotentieel» worden gerekend die 
buitenlandse werknemers die hier te lande legaal arbeid verrichten of 
mogen verrichten. Bij de nationale zaak valt met name te denken aan het 
maatschappelijk belang dat kan worden toegekend aan een zo min mogelijk 
verstoorde Nederlandse arbeidssituatie. 

58 
Ligt onderzoek ten grondslag aan de zin «Dit zal tot gevolg hebben dat de 

betrokken bedrijven of zelfs bepaalde sectoren duurzaam aangewezen 
kunnen blijven op het illegaal laten werken»? 

Een onderzoek, meer specifiek gericht op de bedoelde consequenties, 
heeft - voor zover bekend - niet plaatsgevonden. 

59 
Ervan uitgaande dat Nederland niet van de illegale tewerkstelling heeft 

geprofiteerd, wordt daarmee dan betoogd dat de illegale werkgever 
daarvan heeft geprofiteerd? 

Het lijkt vanzelfsprekend, dat degenen die tot illegale tewerkstelling zijn 
overgegaan, dat gedaan hebben omdat zij hieraan een bepaald voordeel 
verbonden achtten. Over de vraag of zij er uiteindelijk ook in de verwachte 
mate daadwerkelijk van geprofiteerd hebben, heeft geen onderzoek 
plaatsgevonden. Hierover kan dan ook geen informatie worden gegeven. 

60 
Hoe verhoudt de ingewikkelde en omslachtige procedure geregeld in de 

artikelen 5 en volgende zich tot de door dit kabinet voorgestane deregulering ? 

Het stelsel met betrekking tot de toelating van vreemdelingen tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt waarbij enerzijds de verblijfspositie van de 
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vreemdeling beheerst wordt door de bepalingen van de Vreemdelingenwet 
en waarbij anderzijds de noodzaak voor de werkgever om een of meer 
vergunningplichtige vreemdelingen in dienst te nemen getoetst wordt aan 
de bepalingen van de Wabw is mogelijk voor sommigen ingewikkeld, doch 
geenszins nodeloos ingewikkeld en omslachtig. 

De omvang van de werkloosheid in Nederland zowel als het belang van 
werknemers en werkgevers in geval van aanvragen in het kader van de 
Wabw vereist een zorgvuldige tenuitvoerlegging van het vigerende 
restrictieve toelatingsbeleid. Een wettelijk stelsel dat zulks mogelijk maakt 
wordt niet beschouwd als strijdig met de door dit kabinet voorgestane 
deregulering. 

61 
Werkt deze procedure in de praktijk niet discriminerend uit? 

Het hanteren van een restrictief toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt 
houdt reeds in, dat een sterke voorkeurspositie wordt geschapen voor al 
diegenen die rechtmatig in Nederland (en via het vrije verkeer van werkne-
mers uit de overige lid-staten der Europese Gemeenschappen) voor de 
arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Het restrictief toelatingsbeleid houdt 
derhalve als zodanig een achterstelling in voor diegenen die niet tot 
vorengenoemde categorie te rekenen vallen. 

Het aanvraagformulier voor een tewerkstellingsvergunning heeft geen 
andere functie dan de relevante gegevens te verschaffen, op grond waarvan 
beoordeeld kan worden of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Dit 
houdt derhalve mede de beoordeling in of het restrictieve toelatingsbeleid 
al dan niet op de betrokken vreemdeling dient te worden toegepast. 

62 
Had de constatering dat, als gevolg van de eis dat de aanvraag mede 

door de werknemers moet worden gedaan, in bepaalde gevallen sprake zal 
zijn van enige vertraging, niet tevens bij de evaluatie betrokken moeten 
worden? 

Met name uit de stellingname, dat een soms optredend ongemak niet als 
een ernstig bezwaar wordt gezien, blijkt dat deze aangelegenheid bij de 
evaluatie betrokken is. Overigens is bedoeld voorschrift via een amendement 
in de wet opgenomen, ten einde te voorkomen dat een werkgever buiten 
medeweten van een buitenlandse werknemer een op hem betrekking 
hebbende vergunningaanvraag zou indienen. Van regeringszijde zijn 
destijds twijfels uitgesproken met betrekking tot de wenselijkheid een 
dergelijk voorschrift op te nemen. Nu in de praktijk weliswaar enige 
belemmeringen uit het voorschrift voortvloeien, doch van ernstige bezwaren 
niet kan worden gesproken, heb ik gemeend deze op uitdrukkelijke wens 
van de Kamer opgenomen bepaling niet opnieuw ter discussie te moeten 
stellen. 

63 
Is er naar aanleiding van de constatering met betrekking tot artikel 5, 

leden 2 en 3a, overwogen de voorlichting te verbeteren dan wel te intensi-
veren met betrekking tot de aanvraagformulieren? 

Vanaf de inwerkingtreding van de Wabw wordt waar mogelijk aandacht 
besteed aan voorlichting en informatie over de Wabw en de wijze waarop 
deze wet wordt toegepast. De diversiteit van de aanvragen maakt het 
echter niet altijd mogelijk exact aan te geven welke gegevens, meer dan op 
het aanvraagformulier worden gevraagd, nodig zijn voor een juiste beoor-
deling. 

Wanneer een aanvraagformulier wegens het ontbreken van essentiële 
gegevens wordt geretourneerd betekent dit geen weigering en behoeft dit, 
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indien de aanvragers adequaat reageren, niet te leiden tot een ernstige 
vertraging in de afhandeling. 

64 
a. Kan worden verduidelijkt welke tijdsvolgorde bestaat tussen de vaststel-

ling van de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning? 
b. Moet uit de gemaakte opmerking dat het van belang moet worden 

geacht dat gelijktijdig de benodigde voorzieningen worden getroffen 
geconcludeerd worden dat er geen relatie tussen beider beslissing bestaat? 

c. Kan een tewerkstellingsvergunning worden verleend, indien een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning is ingediend maar nog niet is 
afgewerkt? 

Zolang een betrokken aspirant-werknemer geen aanvraag heeft ingediend 
voor een vergunning tot verblijf wordt de aanvraag om een tewerkstel-
lingsvergunning ten behoeve van die vreemdeling geacht niet te zijn 
gedaan (artikel 5, derde lid, aanhef en onder b van de Wabw). Zodra een 
vreemdeling een aanvraag om een vergunning tot verblijf heeft ingediend, 
kan de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning in behandeling 
genomen worden en wordt over deze aanvraag om een tewerkstellingsver-
gunning beslist. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met de 
beslissing door of namens de minister van Justitie. 

Indien op de aanvraag om een vergunning tot verblijf van de zijde van 
het Ministerie van Justitie nog niet beslist is, wordt in ieder geval, gelet op 
de termijn van 30 dagen (artikel 5, vijfde lid van de Wabw), op de aanvraag 
om een tewerkstellingsvergunning beslist. 

Uit de opmerking dat het van belang geacht moet worden dat gelijktijdig 
de voorzieningen, benodigd op grond van enerzijds de Vreemdelingenwet 
en anderzijds de Wabw getroffen worden, moge geconcludeerd worden 
dat er een belangrijke relatie bestaat tussen de beslissingen die op grond 
van beide wetten genomen worden: 

- indien een vergunning tot verblijf geweigerd is, zal steeds een tewerk-
stellingsvergunning geweigerd worden; 

- indien een vergunning tot verblijf om humanitaire redenen verleend is, 
zal steeds een tewerkstellingsvergunning verleend worden; 

- in het geval de verblijfstitel niet geweigerd is op gronden van het 
algemene toelatingsbeleid en er anderzijds geen overwegingen van 
humanitaire aard zijn, die hebben geleid tot verlening van de verblijfstitel, 
is het volgende van toepassing. Voor zover de betrokken vreemdeling 
tewerkstelling in Nederland beoogt, ten aanzien waarvan vergunningplicht 
krachtens de Wabw bestaat, wordt met de beslissing op de aanvraag om 
de vergunning tot verblijf gewacht totdat op de aanvraag om een tewerk-
stellingsvergunning is beslist. Wordt de tewerkstellingsvergunning verleend, 
dan zal als regel ook de verblijfsvergunning worden verleend. 

Uit het voorgaande blijkt dat inderdaad een tewerkstellingsvergunning 
kan worden verleend als op ingediend verzoek om een vergunning tot 
verblijf nog niet is beslist. 

65 
Kan de regering één of meer voorbeelden geven van de situatie waarin 

een werkgever op andere dan wettelijke gronden in de «volstrekte onmo-
gelijkheid» komt te verkeren de arbeidsverhouding aan te gaan? 

Bij een situatie waarin een werkgever op andere dan wettelijke gronden 
geen arbeidsverhouding meer kan aangaan, kan met name worden 
gedacht aan het geval waarin de werkgever de uitoefening van zijn bedrijf 
al of niet ten gevolge van een faillissement heeft gestaakt. 
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66 
Waarom is de verplichting om een schriftelijke arbeidsovereenkomst in 

de taal van de betrokken vreemdeling op te stellen niet altijd opgelegd? 

Dergelijke verplichtingen zijn in het belang van de werknemer niet altijd 
noodzakelijk, bij voorbeeld in geval het hoger geschoold personeel in 
dienst van een internationaal concern betreft. 

67 
Indien gesteld wordt dat artikel 8 een centrale plaats in het Nederlandse 

restrictieve toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt vervult, geldt dit dan 
evenzeer voor het toelatingsbeleid in het geheel, met uitzondering van hen 
die een verzoek om verblijf hebben ingediend op humanitaire gronden? 

Neen, de betekenis van artikel 8 Wabw is beperkt tot arbeid in loondienst 
en heeft bij voorbeeld geen betrekking op personen die zich als zelfstandige 
of als niet-economisch actieve willen vestigen. 

68 
Wordtin de praktijk de eis van een duurzame relatie met een Nederlander 

of een hier te lande rechtmatig verblijvende vreemdeling toegepast? Zo ja, 
aan welke maatstaven moet een duurzame relatie dan voldoen? Valt 
eveneens een homofiele relatie hieronder? 

Zoals reeds vermeld in het rapport, worden de weigeringsgronden van 
artikel 8 Wabw niet toegepast in het geval dat de vreemdeling is toegelaten 
op grond van een duurzame relatie met een Nederlander of een hier te 
lande rechtmatig verblijvende vreemdeling. 

In het kader van de Wabw vindt geen zelfstandige toetsing plaats van de 
vraag of sprake is van een duurzame - eventueel homofiele - relatie. Zie 
tevens het antwoord op vraag 55. 

69 
Zie het antwoord op vraag 12. 

70 
Moet uit de toelichting op de situatie, waarin een vreemdeling, die reeds 

langer dan een jaar rechtmatig in loondienst werkzaam is geweest en die 
van werk wil veranderen, worden begrepen dat deze daartoe als regel in 
staat wordt gesteld en dat het hier om een toepassing van de wet gaat, die 
niet afdwingbaar is? Waarom wordt dan, gelet op de uitvoeringspraktijk, 
deze termijn van een jaar niet in de wet opgenomen? 

Ja. Inderdaad worden in het algemeen bij een aanvraag om een tewerk-
stellingsvergunningin geval van verandering van werkgever geen beletselen 
opgeworpen tegen verlening, indien de vreemdeling reeds langer dan één 
jaar rechtmatig in Nederland arbeid in loondienst heeft verricht. Het is 
eveneens juist dat deze toepassing van de Wabw niet afdwingbaar is. Met 
name in gevallen, zoals in de rapportage en evaluatie genoemd, waarin bij 
de eerste toelating tot de arbeidsmarkt redenen aanwezig waren om het 
restrictieve toelatingsbeleid niet in zijn volle zwaarte te laten gelden, zal 
een strikte toetsing van de aanvraag aan de gronden van de Wabw plaats-
vinden. 

Om diverse redenen wordt de huidige termijn van drie jaar, waarna de 
buitenlandse werknemer zich vrij op de arbeidsmarkt mag begeven, niet 
vervangen worden door een termijn van één jaar. Als belangrijkste redenen 
hiervoor gelden: 

1. De Wabw heeft zich ontwikkeld tot een instrument, waarmee invloed 
wordt uitgeoefend op een zowel naar aard als naar omvang belangrijke 
doelgroep, te weten werknemers of aspirant-werknemers van bijvoorbeeld 
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Zweedse, Zwitserse, Japanse of Amerikaanse nationaliteit, die hetzij in 
concernverband, hetzij als praktikant of stagiair in Nederland willen 
werken. (In 1982 en 1983 ging het in 24% van de gevallen, waarin vreemde-
lingen op grond van arbeidsmarktcriteria tot de arbeidsmarkt toetraden, 
om werknemers in concernverband). Controle op deze momenteel relatief 
en absoluut toenemende categorie vreemdelingen dient niet verloren te 
gaan door hen na één jaar een document te verschaffen, dat hun volstrekt 
vrije toegang tot de gehele Nederlandse arbeidsmarkt biedt. 

2. Het thans in de Wabw neergelegde stelsel met betrekking tot de 
verlening van verklaringen is overzichtelijk; na drie jaar werken in Nederland 
krijgen zowel de betrokkene als de bij hem inwonende gezinsleden in 
beginsel een verklaring. Als hiervoor in de plaats een regeling wordt 
getroffen, waarbij men in een bepaald aantal gevallen reeds na één jaar 
een verklaring krijgt, maar waarop in een aanmerkelijk aantal gevallen een 
uitzondering wordt gemaakt, doet dit afbreuk aan de duidelijkheid en, 
indien die uitzonderingen in algemene termen zouden worden omschreven, 
de rechtszekerheid. Duidelijk is in elk geval wel, dat de geopperde wijziging 
van de wettelijke regeling voor de betrokkenen zelf nauwelijks een wezenlijk 
voordeel oplevert. Diegenen, die bij voorbeeld in het kader van gezinshere-
niging naar Nederland komen, krijgen toch over het algemeen al een 
verklaring na binnenkomst, dan wel een vergunning tot verblijf voor 
onbepaalde duur na één jaar, op grond waarvan zij vrijgesteld zijn van de 
Wabw. 

3. Artikel 3 van de Wabw bevat de bepaling dat onderbrekingen van de 
driejaarstermijn, die de vreemdeling niet kunnen worden tegengeworpen, 
zoals onvrijwillige werkloosheid, ziekte, verlof, etc, niet in aanmerking 
zullen worden genomen. Indien een verklaring reeds na één jaar verstrekt 
zou worden, kan dit er op neer komen, dat als slechts één of enkele 
maanden arbeid is verricht toch een verklaring kan worden verkregen. 
Bovendien behoudt ingevolge artikel 17, lid 7, van de Wabw een tewerk-
stellingsvergunning haar geldigheid, indien tijdig tegen de intrekking of de 
weigering van de verlenging van die vergunning bezwaar is gemaakt of 
beroep is ingesteld, totdat op het ingestelde rechtsmiddel is beslist. 

Ingeval een verklaring reeds na één jaar zou worden afgegeven betekent 
dit, gelet op de duur van bezwaar- en beroepsprocedures, dat tewerkstel-
lingsvergunningen die voor een zeer korte periode zijn afgegeven - bij 
voorbeeld voor enkele optredens door musici of artiesten - en die worden 
ingetrokken, c.q. niet verlengd worden, waartegen tijdig een rechtsmiddel 
wordt ingesteld, veelal één jaar hun geldigheid behouden, waarna de 
betrokken vreemdeling voor een verklaring in aanmerking zou komen. Een 
dergelijke gang van zaken zou een sterke uitholling inhouden van de 
conceptie die aan de Wabw ten grondslag ligt. 

71 
Hoe wordt vastgesteld of het desbetreffende soort werk aanwezig is in 

wervingslanden ? 

De sociaal attachés onderhouden contacten, waardoor zij kunnen 
beschikken over arbeidsmarktgegevens in de wervingslanden. Via hen is 
vast te stellen of aanbod voor een bepaald soort werk aanwezig is in de 
wervingslanden. 

72 
Zijn leeftijden altijd bewijsbaar? 

De criteria ex artikel 8, tweede lid, zijn slechts van toepassing bij eerste 
toelating op arbeidsmarktgronden uit het buitenland. Aangezien zodanige 
toelating van ongeschoolden en laaggeschoolden niet plaatsvindt, doet 
zich in concreto het geschetste probleem (anders dan bij toelating op 
humanitaire gronden tot Nederland) niet voor. Over het algemeen zal 
worden afgegaan op de in het paspoort vervatte gegevens. 
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73 
Kan getalsmatig en onderverdeeld naar nationaliteit worden medegedeeld 

om hoeveel mensen het gaat die hier in het kader van het belang van de 
werkgelegenheid zijn toegelaten? 

«Het belang van de werkgelegenheid» is op zich zelf geen criterium, op 
grond waarvan dezerzijds tewerkstellingsvergunningen worden verleend. 
In ± 75% van de gevallen echter, waarin een werkgever een tewerkstel-
lingsvergunning wordt verleend ten behoeve van een vreemdeling, die nog 
niet eerder hier te lande arbeid in loondienst heeft verricht, betreft het 
vreemdelingen van wie verwacht wordt dat hun arbeid een positief effect 
heeft op de instandhouding of uitbreiding van de werkgelegenheid in de 
betrokken onderneming. Als zodanig is de toelating tot de arbeidsmarkt 
van deze vreemdelingen in het belang van de werkgelegenheid. Het betreft 
hier: 

182 personen uit de Verenigde Staten, Canada en de overige Amerikaanse 
landen 

124 personen uit Japan en overige Aziatische landen 
36 personen uit Zweden, Noorwegen en Finland 
24 personen uit Australië en Nieuw-Zeeland 
24 personen uit Zwitserland en Oostenrijk 
10 personen uit de Afrikaanse landen met uitzondering van de Mahreb-

landen 
10 personen uit Marokko, Algerije, Tunesië, Turkije 
9 personen uit Spanje en Portugal 
7 personen uit Suriname 
7 personen uit China, Hong Kong en Taiwan 
1 persoon uit Joegoslavië. 

74 
Wordt verwacht dat er bij een toeneming van de investeringsactiviteiten 

als gevolg van een economische opleving, onvoldoende arbeidsaanbod op 
de Nederlandse arbeidsmarkt aanwezig is? 

Welke maatregelen in de sfeer van scholing en opleiding, alsmede her-, 
om- en bijscholing worden thans reeds getroffen om te voorkomen dat een 
beroep op vreemdelingen uit het buitenland moet worden gedaan? 

In verband met de toename van investeringsactiviteiten, zoals deze thans 
valt waar te nemen, wordt dezerzijds in beginsel niet overwogen het 
huidige restrictieve toelatingsbeleid te versoepelen ten faveure van de 
opdrachtgevers of (hoofd)aannemers die bij investeringsactiviteiten als 
hier bedoeld, betrokken zijn. Hierbij zij ter verduidelijking vermeld, dat het 
huidige restrictieve toelatingsbeleid niet uitsluit, dat toelating van vreem-
delingen ten aanzien van wie vergunningplicht krachtens de Wabw geldt, 
mogelijk is, indien deze toelating in het belang van de Nederlandse 
werkgelegenheid mocht blijken. De inspanningen van bedrijfsleven, 
overheid en onderwijs dienen - gezamenlijk zowel als ieder voor zich -
erop gericht te zijn er voor zorg te dragen dat het in Nederland (en in de 
overige EG-lid-staten) aanwezige arbeidspotentieel ingezet wordt bij het tot 
stand brengen c.q. in bedrijf nemen van de nieuwe produktiecapaciteit. 

Voor zover het beschikbare arbeidspotentieel nog niet voldoende 
gekwalificeerd is voor de functies die als gevolg van deze investeringsacti-
viteiten ontstaan, dienen de mogelijkheden tot scholing, bijscholing, 
omscholing uitgebreid te worden en toegespitst te worden op de beroepen 
die een knelpunt op de arbeidsmarkt vormen of dreigen te worden. 

Bij de taakuitvoering van de arbeidsbureaus wordt thans de nadruk 
gelegd op een versteviging van de contacten met de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt. De bedoeling ervan is meer en sneller te worden ingeschakeld 
bij de vervulling van openstaande vacatures en het onnodig lang openstaan 
van vacatures door een gerichte dienstverlening te helpen voorkomen. Aan 
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dat streven wordt ook de toepassing van het scholingsinstrumentarium 
van arbeidsvoorziening zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt. Enerzijds 
wordt samen met de sociale partners getracht de toekomstige kwalitatieve 
behoeften op de arbeidsmarkt tijdig te signaleren en die behoeften te 
vertalen in - zonodig nieuwe - opleidingsprogramma's. Anderzijds wordt 
extra aandacht gegeven aan een vergroting van de flexibiliteit van het 
instrumentarium waarmee die programma's moeten worden gebracht. 
Niet alleen de slagvaardigheid van elk instrument afzonderlijk is daarbij in 
het geding, maar vooral ook die van de verschillende scholingsinstrumenten 
in hun onderlinge samenhang. Zo zal bij de Centra voor Vakopleiding van 
Volwassenen het accent op de standaardopleidingen in de bouw- en 
metaalvakken geleidelijk moeten verschuiven in de richting van meer 
nadruk op programma's die specifiek zijn afgestemd op actuele behoeften 
en op innoverende ontwikkelingen in de sfeer van de produktie van 
goederen en diensten. De onderlinge samenhang zal worden bevorderd 
door bij het gezamenlijk beraad over de inhoud van opleidingsprogramma's 
tevens na te gaan hoe de uitvoering ervan het meest doelmatig over de 
verschillende opleidingsmogelijkheden van overheid, bedrijfsleven en 
particulier initiatief kan worden gespreid. 

75 
Zal in een sanctie op overtreding van de meldingsplicht worden voorzien? 

Het is nog erg vroeg om er nu reeds strikte uitspraken over te doen, of al 
dan niet in een sanctie op overtreding van de meldingsplicht zou moeten 
worden voorzien. Voor de hand lijkt te liggen, dat - overeenkomstig de 
huidige procedure met betrekking tot de vergunningenlimiet - geen 
strafsancties worden verbonden aan het niet voldoen aan een voorgeschre-
ven meldingsplicht. Wel is als consequentie denkbaar d a t - boven het 
aantal waarvoor een meldingsplicht bestaat - geen afgifte van verdere 
tewerkstellingsvergunningen plaatsvindt, voordat alsnog aan de meldings-
plicht en -termijn is voldaan. Het streven zal zich in de eerste plaats 
richten op stimuleringsmaatregelen, extra bemiddelingsaandacht voor de 
werkgevers door het GAB, extra scholingsmaatregelen of andere instru-
menten. 

76 
Waarom heeft alleen in het arrondissement 's-Gravenhage een gemeen-

schappelijk optreden van politieambtenaren met de Loontechnische Dienst 
plaatsgevonden? 

Kan de regering duidelijk maken dat de controle op de naleving van de 
Wabw prioriteit heeft? 

Ook in andere arrondissementen wordt door Loontechnische Dienst en 
reguliere politie regelmatig gezamenlijk opgetreden. De controle op de 
naleving van de wet en de bestrijding van illegale tewerkstelling moet 
zorgvuldig en in voldoende mate plaatsvinden. Echter in het kader van de 4 
x 2% bezuinigingsoperatie in de personele sfeer heeft een reallocatie van 
taken moeten plaatsvinden. In dit kader is ook de controle- en opsporingstaak 
aan de orde. Over de in de toekomst in te zetten menskracht wordt thans 
zowel intern binnen het Departement van SocialeZaken en Werkgelegenheid 
als ook met de Minister van Binnenlandse Zaken overleg gepleegd. Van de 
resultaten van dit overleg zult u te zijner tijd op de hoogte worden gesteld. 

77 
In de nabeschouwing is sprake van een grote migratiestroom, waaraan 

humanitaire redenen ten grondslag liggen. Kan nader worden aangegeven 
wat hiermee wordt bedoeld? Kan een getalsmatig overzicht worden 
gegeven van deze stroom over de jaren 1979, 1980, 1981, 1982 en 1983? 

In dit kader wordt gedoeld op de immigratie in het kader van de gezins-
hereniging die de laatste jaren het hoofdbestanddeel uitmaakt van de 
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immigratie, met name uit mediterrane landen. Welk aandeel van de immi-
gratie precies moet worden toegerekend aan gezinshereniging is evenwel 
niet bekend. 

Voor een overzicht van de migratiecijfers over de jaren 1979-1983 kan 
verwezen worden naar onderstaande CBS-gegevens. 

Immigratie niet-Nederlanders 

Totaal Waarvan Totaal 

EG- % Turkije % Marokko % Suriname % Overige % 
landen landen 

1979 72 172 15 385 21,3 13 924 19,3 7 618 10,6 16 060 22,3 19 185 26,5 
1980 79 820 16 728 21,0 17 309 21,7 10319 12,9 19 989 25,0 15 475 19,4 
1981 50 416 14 426 28,6 8 406 16,7 8 4 1 4 16,7 3 152 6,3 16 018 31,7 
1982 41 128 12 755 31,0 5 296 12,9 6 568 16,0 2 015 4,9 14 494 35,2 
1983 36 596 11 507 31,4 3 880 10,6 5 053 13,8 2 981 8,2 13 175 36,0 

78 
Kan de Kamer vóór de behandeling van dit evaluatierapport de beschikking 

krijgen over de circulaires in gesystematiseerde vorm? 

Het is de bedoeling dat aan de vaste uitvoeringspraktijk ten aanzien van 
de Wabw brede bekendheid wordt gegeven via publikatie in de Staatscou-
rant. Deze publikatie is vertraagd door de tijdsduur die de beoogde wijziging 
van de algemene maatregel van bestuur, ter verruiming van de mogelijkheid 
om verklaringen te verlenen, blijkt te vergen. Het komt minder wenselijk 
voor de publikatie uit te brengen zonder dat met deze belangrijke wijziging 
rekening is gehouden. Na de zeer binnenkort te verwachten afkondiging 
van de wijziging van de algemene maatregel van bestuur in het Staatsblad 
zal daarop aansluitend de vaste uitvoeringspraktijk in de Staatscourant 
worden gepubliceerd. 

79 
Op welke gronden komt de regering tot de conclusie dat de Wabw een 

preventieve werking heeft? Is onderzoek gedaan naar mogelijke andere 
factoren? 

Bij werkgevers is het in brede kring bekend, dat een aanvraag om een 
tewerkstellingsvergunning voor het doen verrichten van ongeschoold of 
laaggeschoold werk nagenoeg kansloos is, voorzover men met dat doel 
een vreemdeling uit het buitenland wil aantrekken. Dit zal ook blijken in de 
contacten met het arbeidsbureau. Daaruit zal de werkgever weten, dat voor 
zover men voor het verrichten van wat voor werk dan ook een vreemdeling 
uit het buitenland wil aantrekken, een zeer restrictief beleid gevoerd wordt. 

In een aanmerkelijk aantal gevallen van illegale tewerkstelling blijkt 
voorts, dat de betrokken werkgever - met uitzondering van de vergunnings-
plicht krachtens de Wabw - wel aan alle andere vereisten met betrekking 
tot de tewerkstelling van de bij hem werkzame vreemdeling heeft voldaan, 
zulks met name op het gebied van de sociale verzekering en de belastingaf-
dracht. Aangenomen mag worden, dat indien de werkgever een reële kans 
op een vergunning zou hebben gezien, hij wel een aanvraag ingediend zou 
hebben. 
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Ten aanzien van andere factoren dan de vorengenoemde bestaat 
dezerzijds geen inzicht. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, 
Kraaijeveld-Wouters 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, 
Kosto 

De voorzitter van de bijzonder commissie voor het Minderhedenbeleid, 
Van Ooijen 

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Van der Windt 
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