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Ter voldoening aan de toezegging in mijn brief aan de voorzitter van de 
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1984, doe ik u hierbij de rapportage en evaluatie over de Wet arbeid 
buitenlandse werknemers toekomen. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 

' Wegens toevoeging van de rapportage. 
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Inleiding 

De onderhavige rapportage inzake de Wet arbeid buitenlandse werkne-
rners (Wabw) bestaat uit twee onderdelen. 

In het eerste gedeelte worden de feitelijke ontwikkelingen sinds de 
rapportage van staatssecretaris mw. drs. H. d'Ancona van 28 mei 1982 
geschetst. Dit onderdeel beperkt zich in hoofdzaak tot het geven van een 
kwantitatief beeld van hetgeen de Wabw impliceert. 

In het tweede gedeelte heb ik gestalte willen geven aan mijn toezegging 
tot een evaluatie van hetgeen ruim vier jaar toepassing van de Wabw aan 
ervaringen heeft opgeleverd. Het veruit belangrijkste deel hiervan bestaat 
uit een artikelsgewijze behandeling van de wet, waarbij enerzijds getracht 
is een zo getrouw mogelijke indruk te geven van de wijze waarop de Wabw 
in het toelatingsbeleid tot de Nederlandse arbeidsmarkt ten uitvoer wordt 
gelegd. Anderzijds is aangegeven in hoeverre de wettelijke bepalingen 
naar mijn mening een al dan niet deugdelijke basis vormen voor een 
zorgvuldige tenuitvoerlegging van het restrictieve toelatingsbeleid tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Bij deze doelstelling - waarop uiteraard nader 
zal worden ingegaan - wil ik nu slechts aantekenen, dat hierbij enerzijds zal 
worden bezien in hoeverre de doelstellingen uit hoofde van het restrictieve 
toelatingsbeleid gerealiseerd kunnen worden, maar anderzijds tevens in 
hoeverre onbedoelde neveneffecten teweeg worden gebracht. 

Ik heb bewust gekozen voor een artikelsgewijze behandeling van de wet. 
De vorige rapportages behandelden met name de globale hoofdlijnen van 
het beleid, zoals dat op basis van de Wabw werd gevoerd. In de huidige 
rapportages heb ik duidelijk het accent willen leggen op de wet zelf en 
hetgeen daar al dan niet noodzakelijkerwijs uit voortvloeit. Tevens komt bij 
een artikelsgewijze behandeling duidelijker aan het daglicht in hoeverre de 
onderscheiden delen van de wettelijke regeling in de afgelopen 4 jaar 
bevredigend hebben gefunctioneerd en wat - in het licht van de te voorziene 
ontwikkelingen - voor de toekomst verwacht mag worden. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de rapportage die thans voor u ligt, 
nog in het eerste semester van 1983 uit te brengen. Aangezien de Wabw 
als een van de wettelijke arbeidsmarktinstrumenten mede betrokken 
diende te worden in het onderzoek in het kader van de deregulering van 
inkomensvorming en arbeidsmarkt, heb ik besloten de indiening op te 
schorten totdat beleidsmatig voldoende inzicht was verkregen omtrent de 
wenselijkheid de overheidstaken met betrekking tot de toelating tot de 
beleidsmarkt, zoals die in de Wabw besloten ligt, op het bestaande niveau 
te handhaven. 

Inmiddels bestaat voldoende duidelijkheid ten aanzien van de noodzaak 
ook in de toekomst een restrictief toelatingsbeleid tot de Nederlandse 
arbeidsmarkt te blijven voeren en is er geen verschil van mening over de 
wenselijkheid hiertoe over een instrument van de strekking van de Wabw 
te beschikken. Op deze materie zal verder in het tweede gedeelte van dit 
rapport worden ingegaan. 

Aangezien inmiddels het jaar 1983 al weer enige tijd achter ons ligt, is 
het jaarrapport over 1982, voor zover dat althans mogelijk is, samengevoegd 
met dat over 1983 tot één gecombineerd verslag over beide jaren. 
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Gecombineerd jaarverslag over 1982 en 
1983 met cijfermatige gegevens 

Cijfermatige gegevens met betrekking tot de beschikkingen die op grond 
van de Wet arbeid buitenlandse werknemers in de periode 1 november 
1979 tot en met 31 december 1983 zijn getroffen 

De Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw) voorziet in het verstrek-
ken van de navolgende documenten: 

- de tewerkstellingsvergunning, 
- de verklaring, 
- de weigering op een aanvraag-tewerkstellingsvergunning c.q. de 

intrekking van een eerder verleende tewerkstellingsvergunning, 
- de weigering op een aanvraag-verklaring. 

Voorts voorziet de Wabw in de afgifte van beschikkingen ter vaststelling 
van een vergunningenlimiet ten behoeve van een onderneming. 

In het navolgende wordt aan de hand van de aantallen documenten die 
vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet zijn geproduceerd een 
indicatie gegeven van die aspecten van de Wabw die zich in kwantitatieve 
gegevens laten vertalen. 

1. Tewerkstellingsvergunningen 

In 1983 zijn in totaal 6563 (in 1982: 7809, in 1981: 14402, in 1979 en 1980: 
38 090) tewerkstellingsvergunningen verleend. 

Deze cijfers geven niet het aantal vreemdelingen weer ten behoeve van 
wie een tewerkstellingsvergunning is verleend. Het stelsel van de wet biedt 
immers de mogelijkheid ten name van een vreemdeling zowel gelijktijdig 
als volgtijdelijk meerdere tewerkstellingsvergunningen te verlenen. Dit 
komt respectievelijk voor ingeval de vreemdeling tegelijkertijd twee banen 
heeft, dan wel van werkgever verandert. 

Van deze tewerkstellingsvergunningen zijn er 3281 = 50% (in 1982: 2964 
= 38%, in 1981: 3709 = 25%, in 1979 en 1980:4583 = 12%) verleend voor 
een beperkte tijdsduur en 3282 = 50% (in 1982: 4845 = 62%, in 1981: 
10693 = 75%, in 1979 en 1980: 33 507 = 88%) voor onbepaalde tijd. 

1485 = 23% (in 1982: 1918 = 24%, in 1981: 4373 = 30%, in 1979 en 
1980: 15554 = 40%) tewerkstellingsvergunningen zijn verleend in verband 
met verandering van werkgever, dan wel een verlenging van de arbeids-
duur bij dezelfde werkgever. 

1022 = 15,6% (in 1982: 1432 = 18%, in 1981: 2893 = 20%, in 1979 en 
1980: 5435 = 14%) tewerkstellingsvergunningen zijn verleend aan vreenv 
delingen, aan wie het verblijf in Nederland werd toegestaan op humanitaire 
gronden (hiertoe vallen als kwantitatief belangrijkste categorieën te 
rekenen de gezinsvorming en de gezinshereniging). 

In 1979, 1980 en de eerste maanden van 1981 (tot 25 februari 1981) stond 
voor onderdanen van de republiek Suriname de mogelijkheid open voor 
wat betreft hun toelating tot Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt 
een beroep te doen op de tussen Nederland en Suriname gesloten over-
eenkomst inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen 
(Trb. 197, T 33). Na verstrijken van genoemde datum zijn de bepalingen 
van de Wabw onverkort van toepassing op Surinaamse onderdanen die 
om toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt verzoeken. 
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Van de in 1982 en 1983 verleende tewerkstellingsvergunningen zijn 459 
afgegeven ten behoeve van de tewerkstelling van onderdanen van de 
republiek Suriname in Nederland. Van dit aantal zijn 73 vergunningen 
uitgereikt uitsluitend op gronden aan de arbeidsmarkt ontleend. 

2. Verklaring ex artikel 3 Wabw 

Nadat in 1979 en 1980 107 922 verklaringen ex artikel 3 Wabw zijn 
uitgereikt (in meerderheid met name op grond van de overgangsbepalingen 
van de Wabw ter zake van degenen, die op grond van een arbeidsvergunning 
krachtens de Wet arbeidsvergunning vreemdelingen van 20 januari 1964 
voor een verklaring in aanmerking kwamen) is dat aantal in 1981 teruggelo-
pen tot 19130 en in 1982 tot onder de tienduizend nl. 9525. In 1983 was dit 
aantal 7499. 

Van de in 1983 geproduceerde verklaringen zijn 5206, is 69% (1982: 77%) 
uitgereikt aan personen die recht op deze verklaring hadden op grond van 
artikel 3, tweede lid onder b, dat wil zeggen dat zij dat recht ontleenden aan 
het feit dat zij gezinslid waren van een vreemdeling die zelf gedurende een 
periode van 3 jaar rechtmatig een op inkomen gerichte activiteit had 
uitgeoefend. 

3. Weigeringsbeschikkingen op aanvraag van een tewerkstellingsvergun-
ning dan wel een verklaring 

Het aantal weigeringsbeschikkingen was in de periode van 1 november 
1979-31 december 1980 2488. In 1981 en 1982 is in 2127 respectievelijk 
1178 gevallen een afwijzende beschikking gevolgd. In 1983 is dit aantal 986 
(waarvan 578 weigeringen op een aanvraag om een tewerkstellingsvergun-
ning en 408 weigeringen op een aanvraag om een verklaring). Uit deze 
cijfers, gerelateerd aan het totaal aantal aanvragen om tewerkstellingsver-
gunningen en verklaringen, blijkt dat op ± 6% (1981: 5,9%, 1982: 6,3%, 
1983: 6,6%) van het aantal aanvragen een afwijzende beslissing volgt. 

In totaal zijn op deze weigeringsbeschikkingen 2731 bezwaarschriften 
ingediend. In de periode 1 november 1979-31 december 1983 is naar 
aanleiding van de beslissing van de minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid op het bezwaarschrift 363 maal beroep ingesteld bij de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State. 

De reden van weigering van een tewerkstellingsvergunning is in vele 
gevallen gelegen in een combinatie van factoren. De relatief het meest 
veelvuldig gehanteerde weigeringsgronden zijn respectievelijk het voorhan-
den zijn van personen op de arbeidsmarkt, die in staat geacht kunnen 
worden om de desbetreffende werkzaamheden te vervullen, dan wel 
hiervoor redelijkerwijs opgeleid kunnen worden (artikel 8, eerste lid, 
Wabw) en de weigering van het verblijf van de betrokken vreemdeling hier 
te lande (artikel 7, eerste lid onder b, Wabw). 

De beschikbaarheid van prioriteit genietende onderdanen van EG-lid-sta-
ten en de (facultatieve) weigeringsgronden van het tweede lid van artikel 8 
Wabw vormen in een duidelijke minderheid van de gevallen de hoofdreden 
van de weigering van de tewerkstellingsvergunning. 

Reden tot weigering van een verklaring ex artikel 3 Wabw is steeds, dat 
uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens en bescheiden blijkt, dat niet 
voldaan wordt aan de vereisten zoals deze in artikel 3 Wabw zijn bepaald. 

4. De overgangsregeling 

Enige maanden na de invoering van de Wabw is een regeling van 
beperkte duur van kracht geworden, op grond waarvan vreemdelingen die 
illegaal in Nederland verbleven en werkten, in aanmerking konden komen 
voor een tewerkstellingsvergunning indien zij konden aantonen dat zij 
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voldaan hadden aan de in de regeling genoemde voorwaarden. Deze 
regeling is bekend geworden als «de Overgangsregeling illegale buiten-
landse werknemers» van 2 mei 1980, herzien op 21 mei 1980. In het kader 
van deze regeling zijn ± 3800 aanvragen om een tewerkstellingsvergunning 
ingediend. Op deze aanvragen is in 2600 gevallen een weigering van de 
gevraagde tewerkstellingsvergunning gevolgd, omdat de betrokkenen niet 
aan de gestelde vereisten konden voldoen; 1940 maal is tegen een weigering 
een bezwaarschrift ingediend, als gevolg waarvan in 555 gevallen tot nu 
toe alsnog besloten is tot afgifte van de gevraagde tewerkstellingsvergun-
ning. 

5. De vergunningenlimiet 

In de Wabw is bepaald, dat voor ondernemingen die op de datum van 
inwerking treden, te weten 1 november 1979, meer dan 20 vreemdelingen 
met een —tijdelijke - arbeidsvergunning krachtens de Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingen van 20 januari 1964 in dienst hadden op dat aantal een 
limiet van toepassing zou zijn waartoe maximaal tewerkstellingsvergun-
ningen zouden mogen worden afgegeven. Voor een nadere uiteenzetting 
over de vergunningenlimiet zij verwezen naar hetgeen te dien aanzien in 
het tweede deel van deze rapportage bij de behandeling van de artikelen 12 
tot en met 16 ten aanzien van de vergunningenlimiet is opgemerkt. 

Per 1 november 1979 waren er 137 ondernemingen met meer dan 20 
vergunningplichtige vreemdelingen in dienst. In de periode na 1 november 
1979 is 10 maal ten behoeve van ondernemingen bij beschikking een 
vergunningenlimiet vastgesteld, waarbij het overwegend beleidsmatige 
beslissingen ten behoeve van belangrijke werkgelegenheidsprojecten 
betrof. Gegeven de aard van deze projecten en door de ruimhartige 
toepassing van de ontheffingsclausule in het tweede lid van artikel 7 ten 
behoeve van degenen, ten aanzien van wie de overige weigeringsgronden 
van de Wabw niet worden gehanteerd, is de vergunningenlimiet als 
daadwerkelijke weigeringsgrond niet effectief aan de orde gekomen. Dit 
instrument is derhalve uitsluitend beleidsmatig in het toelatingsbeleid 
benut en niet als instrument tegen individuele vreemdelingen. 

Enkele andere cijfers 

Per 1 januari 1983 zijn er in Nederland ca. 546 500 vreemdelingen 
aanwezig, waarvan 141 000 onderdanen van de overige lid-staten der 
Europese Gemeenschappen. Een specificatie van dit aantal door het CBS 
leert (cijfers per 1 januari 1984 waren ten behoeve van het opstellen van dit 
overzicht nog niet beschikbaar) dat van hen 14.000 afkomstig zijn uit 
Joegoslavië, 9000 uit Portugal, 22 000 uit Spanje, 152 000 uit Turkije en 
100000 uit Marokko. 

Aan de hand van de CBS-gegevens is nog slechts voor 1982 na te gaan 
hoeveel vreemdelingen kunnen worden gerekend tot de in loondienst 
werkzame beroepsbevolking: 

1932 Mannen Vrouwen 

Totaal 143 300 41 800 
Waarvan EEG 47 500 18 500 
Waarvan wervingslanden 83 500 17 700 

Per 31 december 1983 bedroeg het aantal werkloze vreemdelingen in 
Nederland: 64149. Dit aantal was per 31 december 1982 nog 47 093 (31 
december 1981: 37 584). Van deze werkloze vreemdelingen hadden per 31 
december 1983 43632 de nationaliteit van één der wervingslanden. Per 31 
december 1982 was dit aantal 29962. 
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6. In 1982 en 1983 verrichte opsporings- en vervolgingsactiviteiten 

In de kalenderjaren 1982 en 1983 werden door de Loontechnische Dienst 
344 respectievelijk 355 gerichte onderzoeken ingesteld naar de naleving 
van de bepalingen van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw). 
De constatering van overtreding van de bepalingen van deze wet leidde in 
1982 in 265 en in 1983 in 237 gevallen tot het opmaken van een proces-
verbaal, dat werd doorgegevan aan het openbaar ministerie in het desbe-
treffende arrondissement (zie tabel). 

Arrondissement Aantal ingezonden p.v.'s 

1982 1983 

's-Hertogenbosch 16 11 
Breda 14 12 
Maastricht — 4 
Roermond 11 8 

Arnhem 11 16 
Zutphen 4 7 
Zwolle 11 2 
Almelo 4 -
's-Gravenhage 103 54 
Rotterdam 19 31 
Dordrecht — 2 
Middelburg 6 4 

Amsterdam 15 43 
Alkmaar 3 3 
Haarlem 11 10 
Utrecht 30 27 

Leeuwarden 3 3 
Groningen 3 0 
Assen 1 0 

Totaal 265 237 

Bij de werkgevers ten aanzien van wie een proces-verbaal werd opgemaakt 
werden in 1982 en 1983 852 respectievelijk 702 illegaal werkende vreemde-
lingen aangetroffen. Het ging hierbij in ruim 40% van deze onderzoeken 
om een onderneming in de horecasfeer. In bijna de helft van deze gevallen 
betrof het een chinees(-indisch) restaurant. Bij ± 20% van de geconstateer-
de overtredingen was de onderneming een tuinderij/kwekerij (1982: 25%). 
Slechts in ± 6% van de geconstateerde overtredingen is de verbalisant 
gebleken van een melding bij het gewestelijk arbeidsbureau van vacatures 
die door illegaal werkende vreemdelingen werden opgevuld (1982: 10%). 
In enkele gevallen werd de vacature gemeld na de controle van de Loon-
technische Dienst of nadat de betrokken vreemdeling door de politie was 
aangehouden. 

In meer dan de helft van het aantal geconstateerde overtredingen was er 
sprake van het (terug)vinden van de illegaal werkende vreemdeling in de 
loonadministratie van het desbetreffende bedrijf. Bijna altijd bleek de 
vreemdeling dan beloond conform de bepalingen van de Wet minimumloon 
en "Vakantiebijslag dan wel de van toepassing zijnde ca.o. Het opnemen in 
de administratie betekende anderzijds, dat de werkgever afdrachten in 
verband met belastingen en sociale verzekeringen had doen plaatsvinden. 
Hiertegenover staat, dat in de gevallen waarin de vreemdeling niet in de 
administratie was opgenomen, praktisch nooit sprake was van afdracht in 
verband met belastingen en sociale verzekering. Evenmin kon worden 
aangetoond, dat de desbetreffende werknemer was beloond conform de 
voor die functie geldende minima. Wel dient opgemerkt, dat de werkgever 
vaak beweerde dat hij de betrokken vreemdeling niet voor zich had laten 
werken, maar dat deze op eigen initiatief wat werk ter hand had genomen 
waarvoor hij niet beloond werd. 
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Bevind van zaken na 4 jaar Wabw 

ACHTERGRONDEN, HUIDIGE SITUATIE EN PERSPECTIEVEN 

1. Algemene karakteristieken 

Het beleid met betrekking tot de toelating van vreemdelingen tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt is restrictief van aard. Dit restrictieve karakter 
komt tot uiting ingeval de komst naar Nederland niet om humanitaire 
redenen of op grond van internationale verplichtingen plaatsvindt, maar 
als de overweging in het geding is of met de toelating een wezenlijk 
Nederlands belang wordt gediend. Als het verrichten van arbeid in loondienst 
de eerste en voornaamste reden is waarom toelating wordt gevraagd, 
wordt de vraag of daarmee een wezenlijk Nederlands belang is gediend, 
beantwoord op grond van het bepaalde in de Wet arbeid buitenlandse 
werknemers. Hierbij is essentieel dat enerzijds het beleid, op basis van de 
criteria zoals in de wetgeving verankerd, een zekere flexibiliteit dient te 
bezitten, maar dat anderzijds elke zweem van willekeur afwezig dient te 
zijn. In die samenhang is het de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State die in laatste instantie, wat de tenuitvoerlegging van de Wabw 
betreft, de rechten van alle bij de arbeidsmigratie betrokkenen waarborgt. 

De aanduiding van het Nederlandse toelatingsbeleid als restrictief kan 
licht aanleiding geven tot misverstand. Een beschouwing van Nederland 
geïsoleerd van de rest van de wereld - en in het bijzonder van Europa - ligt 
hierbij niet voor de hand. 

Het lidmaatschap van de Europese Gemeenschappen impliceert voor 
Nederland het vrije verkeer van arbeidskrachten krachtens Verordening 
1612/68. Op grond daarvan hebben de onderdanen van de overige lid-staten 
in beginsel op voet van gelijkheid met Nederlanders toegang tot de Neder-
landse arbeidsmarkt. Het aantal onderdanen van lid-staten der Europese 
Gemeenschappen in Nederland beliep op 1 januari 1983 ruim 140700. Met 
het van kracht worden van het vrije verkeer van werknemers ten aanzien 
van Griekenland per 1 januari 1988 en het aanstaande lidmaatschap van 
Portugal en Spanje krijgt dit vrije verkeer nieuwe impulsen. 

De groeiende omvang van het areaal van de Europese Gemeenschappen 
zal niet nalaten zijn invloed te doen gelden op de thans reeds beperkte 
mogelijkheden een strikt nationaal bepaald beleid te voeren, waarbij de 
arbeidsplaatsen die het Nederlandse bedrijfsleven te bieden heeft, strikt 
worden gereserveerd voor hen die reeds in Nederland wonen en werken. 
Nederland maakt derhalve deel uit van een internationaal circuit, dat de 
burgers de mogelijkheid biedt elders hun mogelijkheden te beproeven. Dit 
geldt uiteraard ook voor onze Nederlandse medeburgers. Op onze andere 
medeburgers is - voor zover zij geen onderdaan van een andere lid-staat 
zijn - het vrije verkeer van werknemers krachtens het EEG-Verdrag niet van 
toepassing. Evenzo hebben de onderdanen van niet-lid-staten die in een 
andere lid-staat verblijven, in beginsel geen rechten uit hoofde van het 
vrije verkeer om in Nederland te gaan werken. 

Bij het tot stand komen van de Wabw is regelmatig de vraag aan de orde 
geweest, of de positie van buitenlandse werknemers in Nederland niet zou 
verslechteren, vergeleken die bij onder de Wet arbeidsvergunning vreem-
delingen. Mede op die grond is toen ook tegen de wet geopponeerd, met 
name omdat de vrees bestond, dat de nieuwe wet een sterk discriminerend 
karakter zou hebben. 
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In het navolgende zal worden nagegaan hoe de onderscheiden beleidsin-
strumenten van de Wabw hun functie hebben vervuld en nog vervullen, 
zulks mede in het licht van de voornoemde bedenkingen. Hierbij zullen 
zonodig eveneens de beleidsperspectieven worden betrokken; een en 
ander mede in het licht van de vraagstelling die rond de deregulering van 
arbeidsmarktinstrumenten aan de orde komt. Bij het functioneren van de 
Wawb zal aan de orde komen in hoeverre de doelstellingen, mede uit 
hoofde van het restrictieve toelatingsbeleid, gerealiseerd kunnen worden. 
Eveneens echter in hoeverre de wettelijke regeling onbedoelde neveneffec-
ten teweegbrengt welke om bijstelling vragen. 

2. Artikelsgewijze behandeling 

In de voorafgaande raportage, te weten in december 1979 door de 
werkgroep illegale arbeid door vreemdelingen, op 12 februari 1981 door de 
minister van Sociale Zaken en op 28 mei 1982 door de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn die onderwerpen aan de orde 
gesteld die beleidsmatig van meer specifiek belang geacht werden. Ik wil 
daarvan nu afwijken en alle artikelen van de Wabw afzonderlijk aan een 
beschouwing onderwerpen. Na 4 jaar toepassing kan zodoende een vrij 
compleet beeld worden geschapen van het gehele beleidsterrein dat de 
Wabw omvat, waarbij tevens gesignaleerd kan worden in hoeverre bepa-
lingen enerzijds niet toereikend zijn of anderzijds geen bijdrage tot het 
huidige of toekomstige beleid te leveren hebben. 

Artikel 1 

Dit artikel stelt door middel van de hierin gehanteerde definities een 
aantal begrenzingen aan de vergunningplicht. Zo is krachtens artikel 1, b 
een arbeidsovereenkomst of eventueel een daarmee bij algemene maatregel 
van bestuur gelijk te stellen overeenkomst vereist, wil er sprake kunnen zijn 
van vergunningplicht. Dit betekent onder meer dat, indien een buitenlander 
krachtens aanstelling bij publieke overheidslichamen zoals bij voorbeeld 
Rijk, provincies of gemeenten te werk wordt gesteld, de werkgever over het 
algemeen niet vergunningplichtig zal zijn. 

Bij het tot stand komen van de Wabw werd gemeend, dat - mede met 
het oog op het bepaalde in de Wet van 4 juni 1858, regelende de benoem-
baarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen (Stb. 46) - regelgeving 
ten aanzien van de vergunningplicht voor zodanige tewerkstelling niet 
nodig was en een overbodige rompslomp zou inhouden. Daarbij komt dat 
voor zover buitenlanders al geruime tijd in Nederland zouden werken, de 
vergunningplicht immers toch niet meer op hen van toepassing zou zijn. 

Inmiddels is gebleken, dat de verwachting dat overheidsorganen slechts 
in een zeer exceptioneel geval vreemdelingen uit het buitenland zouden 
aantrekken om hen bij aanstelling te werk te stellen niet geheel juist was. 
Zo heeft bij voorbeeld het onderwijs aan de kinderen van minderheidsgroe-
pen in Nederland de behoefte teweeggebracht om leerkrachten uit de 
landen van herkomst aan te trekken. Voor zover deze leerkrachten krachtens 
aanstelling bij de overheid werken bestaat er géén vergunningplicht; voor 
zover zij bij instellingen voor bijzonder onderwijs in dienst zijn wél. 

In goed overleg met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
wordt voorkomen, dat deze ongelijkheid tot niet beoogde verschillen in 
behandeling van het openbaar en het bijzonder onderwijs zou leiden. 
Tevens wordt in dit kader bezien in hoeverre er mogelijkheden bestaan om 
leerkrachten die slechts een gering aantal uren les geven ook elders aan 
werk te helpen zodat zij enerzijds over een toereikend inkomen komen te 
beschikken en anderzijds een zekere beperking in de toelating teweeg kan 
worden gebracht. 

Hoewel de regelingen die tot dusver ad hoc met betrekking tot de te-
werkstelling bij de overheid van uit het buitenland komende vreemdelingen 
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zijn getroffen, grosso modo bevredigend werken, zou het achteraf wenselij-
ker zijn geweest om een onderscheid tussen tewerkstelling bij particulieren 
en overheidsorganen te voorkomen. 

Bij een en ander dient mede in de overweging te worden betrokken, dat 
het voornemen bestaat de eerder aangehaalde wet van 4 juni 1858 in te 
trekken, ten einde de rechtspositionele verschillen, die tussen het dienst-
verband van Nederlanders en vreemdelingen bestaan, op te heffen. Nu de 
opheffing van deze wet met zich meebrengt, dat ook niet-Nederlanders als 
ambtenaar aangesteld kunnen worden, zal er geen reden meer zijn om de 
Wabw wèl van toepassing te laten zijn op het verrichten van arbeid 
krachtens arbeidsovereenkomst en niet op het verrichten van arbeid 
krachtens aanstelling. In een dienovereenkomstig voorstel zal - in het 
kader van de opheffing van de wet van 4 juni 1858 - dan ook worden 
voorzien. 

In artikel 1, b is voorts vastgelegd, dat voorzover uitleen- of uitzendarbeid 
plaatsvindt, waarop de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrach-
ten (Stb. 1965, 379) van toepassing is, de vergunningplicht bij de inlener 
berust. Gesteld kan worden dat, sinds het in werking treden van de Wabw, 
geen vraagtekens zijn gerezen ten aanzien van deze regeling. Het is wellicht 
dienstig er hier nog op te wijzen, dat bij onderaanneming de vergunningplicht 
berust bij de onderaannemer. Ook met betrekking tot de Wabw dient 
derhalve steeds duidelijk te zijn of er van inlening of van onderaanneming 
sprake is. In dit verband is het van belang te signaleren, dat de Loontechni-
sche Dienst zowel belast is met het toezicht op de naleving van de Wabw 
als van de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Op deze 
wijze kan erop worden toegezien, dat vreemdelingen niet op een andere 
basis worden te werk gesteld dan bij de aanvraag van de vergunning was 
voorzien. 

Hoewel artikel 1, b de vergunningplicht in beginsel beperkt tot het 
werken op grond van een arbeidsovereenkomst, biedt het tweede lid van b 
de mogelijkheid andere overeenkomsten daarmee gelijkte stellen, op 
grond van een daartoe uit te vaardigen algemene maatregel van bestuur. 
Op grond van het Koninklijk besluit van 25 oktober 1979 (Stb. 573) is de 
vergunning voor musici en artiesten ook vereist indien dezen werkzaam 
zijn op grond van een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. 

Ten aanzien van recent naar voren gekomen vormenvan overeenkomsten, 
op grond waarvan thans arbeid wordt verricht, zal op korte termijn worden 
nagegaan in hoeverre aan het verrichten van arbeid anders dan krachtens 
arbeidsovereenkomst (zoals bij voorbeeld freelance-werk, het verrichten 
van enige diensten, overeenkomsten zonder loonbeding) vergunningplicht 
zou moeten worden verbonden. Voorts worden soms problemen gesigna-
leerd met betrekking tot de bewijslast. Ook al wordt arbeid door illegalen 
geconstateerd, dan nog moet aannemelijk zijn, dat aan de arbeid een 
arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt. Deze zaak wordt nader onderzocht. 

Artikel 2 

In artikel 2 wordt een groot aantal categorieën personen buiten de 
werking van de vergunningplicht krachtens de Wabw gebracht. Dit is 
gedaan door ze - voor de toepassing van de Wabw - niet meer als vreem-
deling te beschouwen. 

Veruit het kwantitatief belangrijkste effect gaat uit van de werking van 
het eerste lid onder a. Hierbij worden al diegenen die krachtens artikel 10 
van de Vreemdelingenwet beschikken over één van de volgende documen-
ten: 

- een vergunning tot vestiging (zal veelal na 5 jaar in Nederland gewerkt 
te hebben kunnen worden verkregen), 

- een toelating als vluchteling, 
- verblijf voor onbepaalde duur (als gezinslid van een Nederlander, van 

een houder van een vergunning tot vestiging of van een toegelaten 
vluchteling), 
vrijgesteld van vergunningplicht wat de Wabw betreft. 
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Zoals uit het voorgaande blijkt, is bij de wettelijke regeling van de 
arbeidsinschakeling van in Nederland verblijvende buitenlanders een 
nauwe relatie gelegd met de verblijfstitel waarover de betrokkene beschikt. 
Omdat de werkgever geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft bij het in 
dienst nemen van de personen die over één van de drie in het vorengaande 
aangegeven verblijfstitels beschikken, kunnen deze buitenlanders zich vrij 
op de Nederlandse arbeidsmarkt bewegen. 

Er is - ook in de Kamer - als bezwaar tegen deze vorm van vrijstelling 
wel aangetekend, dat werkgevers minder goed op de hoogte zijn van de 
rechten die aan deze verblijfstitels verbonden zijn. Om hierin te voorzien is 
in 1983, in samenwerking tussen Justitie en Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, een voorlichtende folder uitgebracht. Hierin wordt aan de hand 
van afbeeldingen van de onderscheiden verblijfstitels, zowel aan de 
werkgevers als aan de buitenlandse werknemers zelf, duidelijk gemaakt 
welke rechten met betrekking tot de arbeidsinschakeling aan deze docu-
menten ontleend kunnen worden. De vormgeving van deze folder is 
zodanig, dat de betrokken buitenlandse werknemer er op eenvoudige wijze 
mee kan aantonen dat de vergunningplicht van de Wabw niet op hem van 
toepassing is. 

De voorkeur die men tot dusver nogal eens bleek te geven aan de 
verklaring als legitimatie ten opzichte van de werkgevers heeft hiermee ten 
dele zijn grond verloren, vooral omdat de verklaring ex artikel 3 immers 
alleen geldig is samen met een geldige verblijfstitel, waaruit het rechtmatig 
verblijf in Nederland blijkt. 

Terwijl dus de rechten om in Nederland aan de slag te gaan voor degenen 
die over een verblijfstitel ex artikel 10 van de Vreemdelingenwet beschikken 
- mede gegeven de verbeterde voorlichting omtrent deze rechten -
zodanig ruim zijn, dat zij hiermee op gelijke noemer zijn gebracht als 
Nederlanders, kan de situatie aanmerkelijk minder gunstig zijn voor 
degenen die deze verblijfstitel verliezen en aan wie op een andere titel 
voortgezet verblijf in Nederland kan worden toegestaan. Hierbij valt met 
name te denken aan degenen die hun partner verliezen, minderjarigen die 
het ouderlijk huis verlaten en degenen die meerderjarig worden voor zover 
zij daarmee hun verblijfstitel ex artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelin-
genwet kwijtraken. Uiteraard behoeft hierbij niet nader te worden ingegaan 
op de positie van diegenen die voor een vestigingsvergunning in aanmerking 
kunnen komen, omdat zich met betrekking tot hun toegang tot de arbeids-
markt geen essentiële wijziging voordoet. 

Voor het overige zullen degenen die hun afhankelijke verblijfstitel ex 
artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet kwijtraken, veelal in het 
bezit worden gesteld van een vergunning tot verblijf die elk jaar verlengd 
dient te worden. In beginsel kunnen zij dan weer vergunningplichtig 
worden krachtens de Wabw en is ook weer een tewerkstellingsvergunning 
nodig om aan de slag te kunnen gaan. Dit houdt in, dat - vooral in de 
huidige economische situatie - de toegang tot de arbeidsmarkt duidelijk 
moeilijker kan worden. 

Omdat deze personen de aanvankelijk bestaande gezinsrelatie verloren 
hebben, bestaat onder de bepalingen van artikel 3 van de Wabw ook geen 
mogelijkheid meer, hen alsnog voor een verklaring in aanmerking te 
brengen indien zij zelf nog geen drie jaar in Nederland gewerkt hebben. 

Het zal duidelijk zijn, dat dit niet de categorie personen is waarvoor het 
restrictieve toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt bedoeld is. Voor deze 
personen zijn dan ook altijd zonder meer tewerkstellingsvergunningen 
afgegeven, zoals dat altijd het geval is indien de toelating tot Nederland om 
humanitaire redenen heeft plaatsgevonden. Desalniettemin kan het 
vereiste van een tewerkstellingsvergunning - juist in deze tijd van werk-
loosheid - een handicap opleveren om zich een werkkring te veroveren 

Om tegemoet te komen aan het probleem, dat deze personen - wier 
gezinsrelatie in vele gevallen is verbroken en die zich daardoor toch al in 
een niet te gemakkelijke situatie bevinden - in een moeilijker arbeidsmarkt-
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positie worden gebracht dan strikt nodig is, is een oplossing gezocht en 
gevonden binnen het kader van de Wabw. Momenteel is met dat oogmerk 
een wijziging van de - op grond van het eerste lid onder c van artikel 2 van 
de Wabw gebaseerde - algemene maatregel van bestuur van 25 oktober 
1979 (Stb. 1979, 574) in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Bij 
de behandeling van punt c van het eerste lid van artikel 2 zal ik op deze 
wijziging van de algemene maatregel van bestuur nader terugkomen. 

In het eerste lid onder b van artikel 2 komt de vrijstelling van tewerkstel-
lingsvergunning van met name onderdanen van de lid-staten der Europese 
Gemeenschappen aan de orde. Deze vrijstelling is gerelateerd aan Verorde-
ning 1612/68 van de EEG, waarbij het vrije verkeer van werknemers is 
geregeld. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor de daartoe berechtigde 
onderdanen van de lid-staten maar ook voor de gezinsleden die, met de 
werknemer die in een andere lid-staat gaat werken, meemigreren, ook als 
die gezinsleden zelf niet de nationaliteit van een lid-staat hebben. 

De rechten die aan Verordening 1612/68 ontleend kunnen worden, 
strekken zich niet zonder meer uit tot het gaan werken in overheidsdienst in 
een andere lid-staat. Dienovereenkomstig is zulks ook niet impliciet 
besloten binnen de vrijstelling van het eerste lid onder b van artikel 2. 

De conceptie van het vrije verkeer van werknemers interpreteer ik echter 
in die zin, dat ook bij tewerkstelling in Nederlandse overheidsdienst althans 
geen werkgelegenheidscriteria dienen te worden tegengeworpen aan de 
tot het vrije verkeer berechtigde onderdanen van de lid-staten der Europese 
Gemeenschappen. Het vrije verkeer van werknemers is een belangrijke 
verworvenheid, ook uiteraard voor Nederlanders om elders de mogelijkhe-
den te beproeven om zich een toekomst op te bouwen. 

Met een positieve instelling jegens het vrije verkeer van werknemers 
zoals dat is belichaamd in Verordening 1612/68 is zowel het Nederlandse 
als het Gemeenschapsbelang het beste gediend. 

Het eerste lid onder c van artikel 2 biedt de grondslag voor de algemene 
maatregel van bestuur, op grond waarvan aan een aantal categorieën 
buitenlanders vrijstelling wordt verleend van tewerkstellingsvergunning 
(Stb. 1979, 574). Dit is dezelfde algemene maatregel van bestuur waarnaar 
ik bij de behandeling van het eerste lid onder a van artikel 2 verwees naar 
aanleiding van het verloren gaan van de (afhankelijke) verblijfstitel ex 
artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. 

Alvorens op de overige aangelegenheden die in het verband met deze 
algemene maatregel van bestuur de aandacht vragen in te gaan, wil ik nu 
eerst aan deze herziening aandacht besteden. 

Door deze wijziging zal er onder andere in worden voorzien dat degenen 
aan wie het in het verleden krachtens artikel 10, tweede lid, van de Vreem-
delingenwet was toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven 
en die nadien hun hoofdverblijf niet buiten Nederland hebben gevestigd, 
alsnog voor een duurzame vrijstelling van tewerkstellingsvergunning in 
aanmerking worden gebracht. Hiertoe zal aan de betrokkenen alsnog een 
identiek document als de huidige verklaring worden verstrekt, met alle 
rechten van dien. Hierdoor wordt de positie van degenen wier gezinsrelatie 
verbroken is verbeterd en wordt hun een redelijke mate van geborgenheid 
binnen het Nederlandse bestel geboden. 

Behalve deze, worden er nog twee herzieningen beoogd. 
De eerste hiervan houdt in, dat indien iemand overeen geldige verblijfstitel 

ex artikel 10 Vreemdelingenwet beschikt, hem desalniettemin daarnaast op 
desbetreffend verzoek een verklaring zal worden verleend. Hoewel de 
verklaring voor de betrokkenen geen extra rechten uit hoofde van de Wabw 
oplevert, heb ik gemeend toch aan de in de kringen van buitenlanders in 
Nederland levende wens - om naast hun verblijfstitel ex artikel 10 van de 
Vreemdelingenwet ook over een verklaring te beschikken - tegemoet te 
komen. Ik wil bij de behandeling van artikel 3 nader op deze aangelegenheid 
ingaan. 
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De tweede wijziging houdt in, dat als iemand in het verleden aan de 
voorwaarden heeft voldaan om voor een verklaring in aanmerking te 
komen, maar daar om de een of andere reden geen gebruik van heeft 
gemaakt (daar soms ook geen gebruik van heeft kunnen maken) hem op 
aanvraag alsnog een verklaring zal worden verstrekt. In vele gevallen zal 
hier in feite parallelliteit optreden met de bij het eerste lid onder a aan de 
orde zijnde categorieën, te weten degenen die hun verblijfsvergunning 
voor onbepaalde duur ex artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 
hebben verloren. 

Voor zover gezinsleden om een of andere reden echter nog niet over een 
verblijfsvergunning voor onbepaalde duur beschikken, maar al wel eerder 
voor een verklaring in aanmerking zouden zijn gekomen, kan hun thans 
alsnog een verklaring worden afgegeven. Voorwaarde is wel, dat het 
hoofdverblijf sinds de periode waarin nog wel aan de voorwaarden werd 
voldaan, niet buiten Nederland werd gevestigd. Ook op dit voorstel wil ik 
bij de behandeling van artikel 3 terugkomen omdat het daar beter in zijn 
logisch kader geplaatst kan worden. 

Ten dele vooruitlopend op hetgeen ik nog bij de behandeling van artikel 
3 te berde wil brengen, kan vastgesteld worden dat door deze wijzigingen 
voor buitenlanders, die niet meer behoren tot de doelgroep van het 
restrictieve toelatingsbeleid, niet-bedoelde nevenaspecten van dit beleid 
worden weggenomen, dan wel, althans ten minste verzacht. 

Indien men van de algemene maatregel van bestuur in zijn aanvankelijke 
opzet kennis neemt, wordt men geconfronteerd met een reeks uiterst 
heterogene functies waarvoor de vergunning plicht terzijde wordt geschoven. 
(Ook hier is zulks geschied door de betrokkenen voor de Wabw niet meer 
als vreemdeling aan te merken.) Dit is gebeurd ten aanzien van personen 
die buiten Nederland hun hoofdverblijf hebben en incidenteel in Nederland 
bepaalde werkzaamheden verrichten, militair personeel, en voorts onder 
meer ten aanzien van personen werkzaam in het internationale vervoer en 
zeeschepelingen. Voor een nauwkeurige omschrijving van deze uitzonde-
ringen zij verwezen naar het desbetreffende Koninklijk Besluit dd. 25 
oktober 1979, Stb. 574. 

Het bindend element dat hier te onderkennen valt is, dat voor een 
redelijk vervullen van de onderhavige maatschappelijk noodzakelijke taken 
het essentieel is dat zij vrijgesteld worden van vergunningplicht; voor een 
aantal functies is het hanteren van de vergunningplicht zoals die krachtens 
de Wabw bestaat zelfs volstrekt onmogelijk. 

Een en ander wil niet altijd zeggen dat er geen bezwaren verbonden 
kunnen zijn aan een zodanige vrijstelling. Hoewel het bij voorbeeld op 
zuiver praktische gronden nauwelijks denkbaar zou zijn, dat er voor het 
internationale wegtransport dat door Nederland plaatsvindt tewerkstellings 
vergunningen zouden worden vereist, opent de vrijstelling van vergunning 
plicht de mogelijkheden tot minder gewenste ontwikkelingen. Hierbij valt 
vooral te denken aan de effecten op de werkgelegenheid in het wegtransport 
indien door vreemdelingen die normaliter geen toegang tot arbeid in 
Nederland zouden hebben, tijdens hun verblijf hier arbeid wordt verricht. 
Voorzieningen die selectief op het tegengaan van ongewenste vormen van 
arbeidsinschakeling gericht zijn, zouden een zodanig gecompliceerd bestel 
van bepalingen noodzakelijk maken, dat - naar alle waarschijnlijkheid - het 
doel duidelijk voorbij zou worden gestreefd. 

Ook ten aanzien van de vrijstelling van tewerkstellingsvergunning die 
aan de internationale binnenvaart verbonden is valt op te merken dat de 
nadelen die aan vergunningplicht verbonden zijn de voordelen te boven 
gaan. 

Meer in het algemeen kan gezegd worden, dat zowel voor de categorieën 
werkzaamheden die in de algemene maatregel van bestuur zijn opgenomen 
als andere die men er niet in vindt, meestal wel goede argumenten vóór of 
tegen vergunningplicht aan te voeren zijn: het is echter de afweging van 
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voor- en nadelen die doorslaggevend moet zijn voor het opleggen van 
vergunningplicht. Dit in aanmerking nemend zie ik geen aanleiding tot het 
beperken of uitbreiden van de categorieën waarvoor in de maatregel van 
bestuur van 25 oktober 1979 vrijstelling van vergunningplicht verbonden is. 

Deze uitspraak dat mijnerzijds geen behoefte bestaat aan wijziging van 
de algemene maatregel van bestuur, laat uiteraard onverlet hetgeen eerder 
in deze tekst is opgemerkt over het gaan verstrekken van verklaringen op 
grond van deze algemene maatregel van bestuur. Bij die verbreding van de 
werking gaat het echter niet om een bepaalde categorie werkzaamheden 
waaraan de vrijstelling verbonden is, maar om een versoepelde mogelijkheid 
tot arbeidsinschakeling voor personen die reeds tot onze buitenlandse 
medeburgers behoren ten einde voor hen onnodige belemmeringen uit de 
weg te ruimen om zich een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. 

Artikel 3 

In artikel 3 is de z.g. «Verklaring» geregeld. Aanvankelijk was deze 
verklaring een aanzienlijk bescheidener rol toebedacht dan zij nu bezit. De 
bedoeling stond toen voorop, dat na 5 jaar de verklaring zou worden 
verstrekt aan diegenen die alsdan om de een of andere reden nog niet voor 
een vestigingsvergunning in aanmerking zouden zijn gekomen. Daarmee in 
overeenstemming was de summiere wettelijke regeling van de verklaring. 
Door het terugbrengen bij amendement van de termijn van vijf tot drie jaar, 
maar ook wegens de voor iedereen duidelijke strekking van het document 
is de verklaring een felbegeerd document geworden, dat nevenfuncties 
heeft gekregen die aanvankelijk in het geheel niet voorzien of bedoeld 
waren. Zo is geconstateerd dat, omdat bij voorbeeld in bepaalde gevallen 
via het bezit van een verklaring korting op vliegtarieven kan worden 
verkregen, ook bejaarden die helemaal niet meer het oogmerk hadden om 
te gaan werken toch een verklaring aanvroegen. 

Aan de wettelijke regeling met betrekking tot de verklaring lag indertijd 
de gedachte ten grondslag, dat een verklaring niet behoeft te worden 
verstrekt aan iemand die al op een andere wijze van vergunningplicht is 
vrijgesteld. Deze conceptie vloeit met name voort uit de formuleringen die 
in de aanhef van de artikelen 2 en 3 van de Wabw worden gebezigd. Ook 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State gaat in haar uitspraak van 
24 juni 1982 (A2.1414 (1981) uit van dit aanvullend karakter van de verklaring. 

Het niet uitreiken van verklaringen aan bezitters van verblijfstitels ex 
artikel 10 van de Vreemdelingenwet is voor sommigen evenwel een hoogst 
controversiële aangelegenheid gebleven. Aangezien de verklaring een 
document is dat - voor zover het verblijf in Nederland is toegestaan - in 
feite levenslange geldigheid heeft (voor intrekking zijn in de Wabw geen 
gronden aangegeven), hebben vertegenwoordigers van de belangen van 
de buitenlanders in Nederland zich steeds sterk gemaakt voor een zo 
ruimhartig mogelijk beleid bij de verstrekking van verklaringen. (Hieraan is 
uiteraard niet vreemd dat de verblijfstitels ex artikel 10 van de Vreemdelin-
genwet, die ook vrijstelling van tewerkstellingsvergunning geven, verloren 
kunnen gaan.) 

Zeer velen met een verblijfstitel ex artikel 10 van de Vreemdelingenwet 
bezitten hiernaast inmiddels een verklaring en er zijn geen materiële 
redenen aanwezig om deze aan anderen - die in precies dezelfde omstan-
digheden verkeren - t e onthouden. 

Nu er toch redenen waren om enige aanpassingen in de algemene 
maatregel van bestuur aan te brengen, kon ook op dit punt de onderbouwing 
van de regelgeving ter zake van het verlenen van verklaringen worden 
bijgesteld. 

De aanpassing van de algemene maatregel van bestuur houdt op dit 
onderdeel in, dat - ook indien iemand beschikt over een verblijfstitel ex 
artikel 10 van de Vreemdelingenwet - hij desalniettemin toch voor een 
verklaring in aanmerking kan worden gebracht. Ik acht de bezwaren die 
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kunnen voortvloeien uit het feit, dat iemand over twee verschillende 
documenten beschikt die ten dele een parallelle strekking hebben minder 
ernstig dan dat met name bij de jongeren van de tweede generatie onze-
kerheid blijft bestaan of zij in hun kansen op de arbeidsmarkt niet beperkt 
zullen worden. 

Ik wil aansluitend overeenkomstig hetgeen ik tijdens de behandeling van 
artikel 2 in het vooruitzicht heb gesteld, thans nader ingaan op de andere 
wijzigingen in de algemene maatregel van bestuur. Dat zijn in feite de 
wijzigingen ten behoeve van die doelgroepen waarvoor in eerste instantie 
een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt is nagestreefd. In de 
eerste plaats wil ik dan het derde element van de wijziging in de algemene 
maatregel van bestuur toelichten. 

In een aantal gevallen hadden vooral jongeren aanvankelijk wel recht op 
een verklaring, maar hebben zij dat recht in de loop van de tijd bij voorbeeld 
door wijziging in de gezinsomstandigheden of door het meerderjarig 
worden verloren. In veel gevallen is voor deze jongeren geen verklaring 
aangevraagd toen dat nog mogelijk was. Sommigen waren trouwens nog 
leerplichtig toen het gezinsverband verbroken werd. De aanpassing van de 
algemene maatregel van bestuur houdt op dit punt in, dat - als iemand in 
het verleden op grond van het bepaalde in artikel 3 aanspraak kon doen 
gelden op een verklaring en hij zijn hoofdverblijf sindsdien niet buiten 
Nederland verplaatst heeft - hij ook nadien alsnog voor een verklaring in 
aanmerking kan komen. 

Ik wil nu even terugkomen op het verschil tussen enerzijds het zojuist 
aan de orde gestelde derde element en anderzijds het bij de behandeling 
van artikel 2, eerste lid onder a en c, besproken tweede element van de 
wijziging van de algemene maatregel van bestuur. Als iemand in het kader 
van de gezinshereniging naar Nederland komt, kan hij of zij in beginsel 
veelal onmiddellijk een verklaring krijgen. Over het algemeen zal de 
betrokkene daarentegen eerst na ten minste een jaar over een verbiijfsver-
gunning ex artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet kunnen 
beschikken. De meeste personen die in het kader van de gezinshereniging 
naar Nederland zijn gekomen en willen gaan werken, zullen in de toekomst 
op beide gronden een verklaring kunnen krijgen. Doordat elk van deze twee 
gronden voldoende is om voor een verklaring in aanmerking te komen, is 
een redelijke waarborg geschapen dat zo min mogelijk mensen die in het 
kader van de gezinshereniging naar Nederland komen formele belemme-
ringen op hun weg vinden om aan de slag te gaan. 

Na ingegaan te zijn op de verruimde mogelijkheden om in de toekomst 
een verklaring te krijgen, wil ik een aantal meer algemene aspecten rond de 
verklaring aan de orde stellen. 

Een belangrijk aspect bij de wettelijke regeling van de verklaring is de eis 
die gesteld wordt ten aanzien van de rechtmatigheid van het verblijf in 
Nederland. Dit houdt in dat de werkgever, als een buitenlander over een 
verklaring beschikt, dient na te gaan of deze over geldige verblijfspapieren 
beschikt als hij hem te werk wil stellen. Als de buitenlander immers niet 
rechtmatig in Nederland verblijft, loopt de werkgever het risico wegens 
illegale tewerkstelling vervolgd te worden. Ik geef toe dat de noodzaak dat 
de werkgever zowel de verklaring als de vergunning tot verblijf moet 
raadplegen enig ongemak kan inhouden. Vooral gegeven echter de 
levenslange geldigheid van de verklaring en het feit dat ook bij duurzaam 
vertrek naar het buitenland de verklaring haar geldigheid blijft behouden, 
acht ik de relatie tot de rechtmatigheid van het verblijf zoals de Wabw die 
hier legt juist. Hierdoor kan worden voorkomen dat buitenlanders die zich 
illegaal in Nederland bevinden, bij voorbeeld na illegale terugkeer, zich 
zonder meer rechtmatig op de arbeidsmarkt kunnen begeven. 

Het beleid ten aanzien van de toelating van vreemdelingen tot Nederland 
kent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot toelating van andere 
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partners dan huwelijkspartners. De Wabw sluit door de formulering van 
artikel 3, tweede lid onder b, echter uit, dat zodanige andere partners voor 
een verklaring in aanmerking komen. Bezien zal worden in hoeverre 
aanpassingen in de Wabw zouden dienen plaats te vinden, ten einde 
diegenen wie het op grond van het toelatingsbeleid wordt toegestaan in 
gezinsverband bij hun in Nederland woonachtige partner te gaan verblijven, 
ook voor een verklaring in aanmerking te laten komen. Een dergelijke 
aanpassing is van beperkte betekenis en raakt met name een eventuele 
zodanige partner van houders van een vergunning tot verblijf als asielge-
rechtigde. 

Ten slotte wil ik nog verduidelijken, dat alleen het simpele feit dat een 
gezinslid een verklaring bezit, voor andere gezinsleden nog niet het recht 
op een verklaring oplevert. De wet schrijft hier uitdrukkelijk voor dat alleen 
indien de betrokken huwelijkspartner of ouder drie jaar gewerkt heeft, 
andere gezinsleden hieraan het recht op een verklaring kunnen ontlenen. 

Mede door de eerder geschetste wijzigingen in de algemene maatregel 
van bestuur bezitten we nu in de verklaring grosso modo een doelmatig 
instrument, waarmee de effecten van het restrictieve toelatingsbeleid tot 
de arbeidsmarkt - voor diegenen onder de in Nederland verblijf houdende 
buitenlanders, die niet (meer) tot de doelgroep van de Wabw behoren - ter 
zijde kunnen worden gesteld. 

Artikel 4 

In artikel 4, dat de verbodsbepaling van de Wabw bevat, zijn een aantal 
belangrijke voorzieningen getroffen met betrekking tot de vergunningplicht: 

- het verbod en de aan dit verbod vastgeknoopte strafbaarstelling 
richten zich uitsluitend tot de werkgever; de vreemdeling gaat wat de 
Wabw betreft vrijuit; 

- niet het dienstverband, maar het feitelijk laten werken is strafbaar; 
hierdoor blijven bij illegale tewerkstelling alle rechten uit de arbeidsover-
eenkomst zowel jegens de werkgever als jegens derden in elk geval 
onverkort bestaan; 

- alleen voor diegenen die voor de Wabw als vreemdeling beschouwd 
worden geldt het verbod; al degenen die - overeenkomstig de artikelen 2 
en 3 - niet meer als (vergunningplichtige) vreemdelingen worden be-
schouwd, zijn vrij op de arbeidsmarkt. 

Behalve deze in artikel 4 expliciet aangegeven begrenzingen van de 
vergunningplicht zijn er uiteraard nog andere, met name: 

- de territoriale afgrenzing : tewerkstelling op het Continentaal Plat valt 
niet onder de vergunningplicht van de Wabw. 

Van de in het voorgaande aangegeven begrenzingen zijn de eerste drie 
zozeer in het huidige denken ter zake verankerd, dat nadere positiebepaling 
niet vereist lijkt. Wel kan worden opgemerkt, dat de combinatie van het 
feitelijk laten werken en het bestaan van een arbeidsverhouding op basis 
van een (arbeids)overeenkomst, wil er van een strafbaar feit sprake zijn, in 
bepaalde gevallen tot een wat moeilijker bewijslast aanleiding kan geven. 

De territoriale afgrenzing vergt echter een wat bredere oriëntatie. Een 
aantal Nederlandse wetten is wél van toepassing op de activiteiten op het 
Nederlandse deel van het Continentaal Plat. Ik ben echter van mening dat 
de onderscheiden criteria en instrumenten zoals de Wabw die kent, zich 
slecht voor toepassing op het Continentaal Plat lenen. Ik wil dan met name 
inhaken op: 

- de nauwe samenhang in de tenuitvoerlegging tussen Wabw en 
Vreemdelingenwet, welke laatste ook niet op het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat van toepassing is; 

- het nauwelijks vergelijkbaar zijn van de Nederlandse arbeidsmarktsitu-
atie - die uitgangspunt is voor het in de Wabw bepaalde - met de situatie 
wat de op booreilanden etc. te verrichten arbeid betreft. 
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Vanuit die optiek is de Wabw ook geen passend instrument om een 
bevoorrechting van Nederlands arbeidsaanbod te bewerkstelligen. 

Aangezien toepassing van de onderscheiden bepalingen van de Wabw 
aanmerkelijk meer problemen teweeg zou brengen dan oplossen, overweeg 
ik geen toepassing van de Wabw voor het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat. 

Het trotseren van het verbod van artikel 4 houdt illegale tewerkstelling in. 
Ik wil hier niet ingaan op de opsporing en vervolging van illegale tewerk-
stelling. Dat zal bij de artikelen 22 en 23 aan de orde komen. Wel wil ik nu 
enige algemene karakteristieken van illegale tewerkstelling belichten. 

Het zakelijk voordeel van een werkgever om illegaal te werk te stellen kan 
liggen in een lagere beloning, langere arbeidsduur, de acceptatie van 
ongebruikelijke werktijden en slechte werkomstandigheden. Ook de roep, 
dat een illegaal in dienst zijnde vreemdeling »gewilliger« zou zijn, kan een 
rol spelen. 

Door «illegalen» wordt in Nederland overwegend ongeschoold of 
laaggeschoold werk verricht. Van deze categorie is er een ruim aanbod op 
de Nederlandse arbeidsmarkt voorhanden (bijna 140 000 ingeschrevenen 
ongeschoolde werklozen per begin 1984, waartoe een groot deel van de 
uit de wervingslanden afkomstige circa 40000 werkloze buitenlanders 
behoren). Als er een daadwerkelijke wil bij de betrokken werkgevers 
aanwezig is om van dit legaal beschikbare aanbod gebruik te maken, moet 
het nagenoeg in alle gevallen mogelijk zijn voor het soort werkzaamheden 
dat in het geding is, zich van het legale aanbod te bedienen. Men kan dan 
ook vaststellen, dat door het feit dat werkgevers illegaal laten werken, 
degenen die tot het legaal aanwezige arbeidspotentieel behoren, minder 
kans op een baan hebben. 

Van werkgevers moet verlangd worden dat zij in de Nederlandse verhou-
dingen normale omstandigheden scheppen, wat betreft enerzijds de 
arbeidsomstandigheden en anderzijds de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers 
die zich hieraan onttrekken door illegale tewerkstelling doen schade aan de 
nationale zaak: 

- door het op oneerlijke basis beconcurreren van bedrijven die wel aan 
de vereisten voldoen en die daardoor in moeilijkheden kunnen komen, met 
eventuele consequenties in de personeelssfeer; 

- doordat meer mensen die tot het legaal aanwezige arbeidspotentieel 
behoren daardoor werkloos blijven en daarmee ten laste (blijven) komen 
van de collectieve middelen; 

- doordat illegale tewerkstelling voor ondernemers kan leiden tot geheel 
of gedeeltelijk verlies van de prikkel tot een zo doelmatig mogelijk bedrijfs-
beheer met name in de personeelssfeer. Dit zal tot gevolg hebben dat de 
betrokken bedrijven of zelfs bepaalde sectoren duurzaam aangewezen 
kunnen blijven op het illegaal laten werken. 

Ik wil derhalve duidelijk stelling nemen tegen de gedachte dat Nederland 
van de illegale tewerkstelling geprofiteerd zou hebben. Illegale tewerkstel-
ling is een kwaad, dat met de daartoe ten dienste staande middelen zo 
doelgericht mogelijk bestreden dient te worden. 

Artikel 5 

In dit artikel is de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning geregeld. 
In het eerste lid van artikel 5 wordt de eis gesteld dat de vergunning door 
de werkgever en de werknemer gezamenlijk moet worden aangevraagd. De 
eis dat de aanvraag mede gedaan moet worden door de buitenlandse 
werknemer - ook al richt het verbod van artikel 4 zich hier tot hem - is 
indertijd bij amendement in de wet opgenomen. De achterliggende 
gedachte van het amendement was dat voorkomen moet worden dat bij de 
vreemdeling de indruk wordt gewekt, dat hij buiten zijn medeweten en wil 
gemanipuleerd kan worden. 
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De eis dat de aanvraag mede door de werknemer moet worden gedaan 
zal in bepaalde gevallen wel tot enige vertraging bij de aanvraag aanleiding 
kunnen geven, als het aanvraagformulier aan een vreemdeling die nog niet 
in Nederland verblijft moet worden toegezonden. Dit soms optredende 
ongemak acht ik echter geen ernstig bezwaar. 

Met betrekking tot de administratieve voorzieningen, vervat in het 
tweede lid en het derde lid onder a, wil ik slechts opmerken dat de aanvragers 
nogal eens te spaarzaam zijn met het verstrekken van de benodigde 
informatie, met als gevolg dat de aanvraag dan meestal niet in behandeling 
kan worden genomen en overeenkomstig het bepaalde in het vierde lid 
moet worden geretourneerd. 

Vervolgens wil ik nu stilstaan bij het derde lid onder b. Hierin wordt de 
relatie gelegd tussen de aanvraag om de tewerkstellingsvergunning en de 
verblijfsvergunning. Voor zover de betrokken vreemdeling nog niet over 
een, voor het werken in loondienst geldige, vergunning tot verblijf beschikt 
acht ik het van belang dat gelijktijdig de benodigde voorzieningen worden 
getroffen om zowel het verblijven als het werken in Nederland te regelen. 

Terwijl het overeenkomstig het bepaalde in het derde lid onder b wel 
vereist is dat tenminste een aanvraag om de vergunning tot verblijf is 
gedaan, behoeft de behandeling hiervan niet te worden afgewacht. Het 
vijfde lid van artikel 5 bepaalt immers, dat op de aanvraag om een tewerk-
stellingsvergunning binnen dertig dagen dient te worden beslist, zonder 
enig voorbehoud ten aanzien van de verblijfstitel. Een werkgever die over 
een tewerkstellingsvergunning beschikt, kan de daarin genoemde werkne-
mer dan ook reeds laten werken, ook al is de beslissing op de vergunning 
tot verblijf voor die vreemdeling nog niet genomen. 

Aangezien het bepaalde in het derde lid onder b een dwingend karakter 
heeft, is het te allen tijde vereist, dat gecontroleerd wordt, of aan het 
vereiste van ten minste een aanvraag om een vergunning tot verblijf is 
voldaan. 

Ten aanzien van vergunningplichtige grensarbeiders (vreemdelingen die 
in België of Duitsland woonachtig zijn, doch in Nederland arbeid verrichten) 
zijn de regels, zoals vastgesteld bij en krachtens de Wet arbeid buitenlandse 
werknemers, onverkort van toepassing, daaronder begrepen de bepaling 
dat de betrokken vreemdeling zich allereerst moet hebben gewend tot de 
bevoegde Nederlandse instanties voor het aanvragen van een vergunning 
tot verblijf op grond van de Vreemdelingenwet alvorens een aanvraag van 
een tewerkstellingsvergunning in behandeling kan worden genomen. 

Voor zover voor de betrokkene geen vergunning tot verblijf benodigd 
mocht zijn om zich naar Nederland te begeven en zich er te bevinden, kan 
afwikkeling van de vergunning tot verblijf verder buiten beschouwing 
blijven. Door de aanvraag zijn de met het toezicht op vreemdelingen 
belaste autoriteiten echter wel op de hoogte van het voornemen de 
betrokken vreemdeling in Nederland te laten werken (met het daaraan 
impliciet verbonden oponthoud in Nederland) en hebben dezen onder 
ogen kunnen zien, of de eis van een verblijfsvergunning al dan niet geldt. 

Ik ben van mening dat door de regeling zoals deze thans in de Wabw 
vastligt enerzijds de minimaal nodige samenhang in de wetgeving met 
betrekking tot het verblijf en de tewerkstelling is bewerkstelligd, terwijl 
anderzijds de zogenaamde vicieuze cirkel, zoals die ten tijde van de Wet 
arbeidsvergunning vreemdelingen van 1964 bij de aanvraag om een 
vergunning kon ontstaan, is vermeden. De aanvraag om de terwerkstel-
lingsvergunning kan nu immers worden afgewikkeld zonder dat de uitslag 
van de aanvraag om de vergunning tot verblijf behoeft te worden afgewacht. 

Al eerder verwees ik naar het in het vijfde lid van artikel 5 vastgelegde 
vereiste dat binnen dertig dagen op een aanvraag om een tewerkstellings-
vergunning moet worden beslist. Als niet binnen deze termijn een beschik-
king is gegeven, kan zowel de werkgever als de werknemer een bezwaar-
schrift indienen. Als ook op het bezwaarschrift niet binnen de gestelde 
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termijn is beslist, kunnen belanghebbenden vervolgens in beroep gaan bij 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State tegen een z.g. fictieve 
weigering. Als hiervoor redenen aanwezig zijn, kan ook bij de voorzitter 
van de Afdeling rechtspraak om schorsing van het bestreden besluit of om 
het treffen van een voorlopige voorziening verzocht worden. 

Terwijl het aanvankelijk onder de druk van de omwisseling van de 
arbeidsvergunningen in tewerkstellingsvergunningen of verklaringen, 
alsmede de afwikkeling van de overgangsregeling illegale buitenlandse 
werknemers, niet steeds mogelijk bleek binnen de dertig-dagentermijn een 
beschikking uit te vaardigen, is het thans - een enkele uitzondering waar 
zich complicerende omstandigheden voordoen daargelaten - mogelijk de 
wettelijk bepaalde termijn te respecteren. 

Een punt waar ik ten slotte nog wel op wil wijzen, is dat zich, hangende 
de afwikkeling van de aanvraag om de tewerkstellingsvergunning, belangrijke 
wijzigingen in de omstandigheden kunnen voordoen. Ik ga ervan uit, dat de 
aanvraag om een tewerkstellingsvergunning de strekking heeft tot een 
daadwerkelijke arbeidsverhouding met de vreemdeling te komen. 

Als tijdens de periode waarin de aanvraag in behandeling is blijkt, dat de 
werkgever op grond van wettelijke bepalingen of anderszins in de volstrekte 
onmogelijkheid komt te verkeren de arbeidsverhouding aan te gaan, acht ik 
het uitreiken van een tewerkstellingsvergunning aan deze werkgever (mede 
gelet op het bepaalde in artikel 1 onder b) niet meer relevant. 

In verband met de laatste zin van het vijfde lid merk ik op, dat op de 
problematiek rond de vergunningenlimiet wordt ingegaan in samenhang 
met de artikelen 12 tot en met 16. 

Artikel 6 

In het eerste lid van artikel 6 worden een aantal aangelegenheden met 
betrekking tot de tewerkstellingsvergunning geregeld: 

1. De vergunning kan slechts voor één in de vergunning zelf met name 
genoemde vreemdeling gelden. Dit houdt met name in dat wij geen 
collectieve tewerkstellingsvergunningen of dergelijke kennen. Ook met het 
oog op de controle op het illegaal te werk stellen acht ik dit de meest 
doelmatige aanpak. 

2. In de vergunning wordt het soort werk aangegeven waarvoor de 
vergunning verleend wordt. Bij de beoordeling of een vergunning verleend 
kan worden, wordt met name bezien of voor het verrichten van de arbeid 
waarop de gevraagde vergunning betrekking heeft, aanbod op de arbeids-
markt aanwezig of te verwachten is. Het is logisch dat de vergunning 
vervolgens voor dit soort werk wordt verleend. 

Meer in het algemeen kan ten aanzien van het eerste lid worden opgemerkt 
dat zich hieromtrent geen problemen van betekenis hebben voorgedaan. 

Het tweede lid van artikel 6geeft de mogelijkheid de tewerkstellingsver-
gunning naar tijd te beperken. Hiervan wordt over het algemeen gebruik 
gemaakt als de tewerkstelling duidelijk voor een beperkte tijd, een bepaald 
werk of in een bepaalde samenhang is bedoeld. In een zodanig geval kan 
ook zo nodig bij de beoordeling of de tewerkstellingsvergunning al dan niet 
verleend zal worden met de beoogde beperkte tijdsduur rekening worden 
gehouden (te denken valt hier bij voorbeeld mede aan stagiaires buiten het 
kader van een stagiaire-overeenkomst, internationale jeugduitwisselings-
programma's en praktikanten). 

Ook zal de tewerkstellingsvergunning in beginsel voor een beperkte 
tijdsduur verleend worden indien er nog geen duidelijkheid bestaat met 
betrekking tot de verblijfstitel van de vreemdeling. In dit verband wil ik ook 
in het bijzonder verwijzen naar de regeling zoals die is vervat in het vierde 
lid van artikel 7 (schorsende werking ten aanzien van uitzetting op grond 
van beroep op grond van de Vreemdelingenwet). 
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Vooruitlopend op hetgeen te dien aanzien nader zal worden opgemerkt 
valt in het kader van het tweede lid van artikel 6 vast te stellen, dat indien 
verlenging van een tewerkstellingsvergunning geweigerd wordt en 
hiertegen tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend of beroep wordt 
ingesteld, de tewerkstellingsvergunning geldig blijft totdat de beslissing op 
het ingestelde rechtsmiddel gevallen is. 

Als laatste punt met betrekking tot het tweede lid van artikel 6 wil ik 
verwijzen naar de begin 1983 tot stand gekomen wijziging in de in dit lid 
bedoelde algemene maatregel van bestuur (Koninklijk besluit van 4 januari 
1983, Stb. 80). Terwijl aanvankelijk in voorkomende gevallen alleen voor 
ongeschoolde arbeid een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de taal van 
de betrokken vreemdeling kon worden opgelegd, is deze regeling thans 
- op grond van een daartoe strekkend verzoek - in die zin verruimd, dat dit 
nu ook voor geschoolde arbeid dwingend kan worden opgelegd. 

Artikel 7 

In de artikelen 7 en 8 zijn de gronden voor weigering van een tewerkstel-
lingsvergunning aangegeven. 

In artikel 7 zijn twee weigeringsgronden neergelegd: 
a. overschrijding van de vergunningenlimiet; 
b. weigering van het verblijf in Nederland. 

Ad a. Om wille van de overzichtelijkheid zal ik de problematiek rond de 
vergunningenlimiet in zijn totaliteit behandelen in de samenhang van de 
artikelen 12 tot en met 16. 

Ad b. Geweigerd verblijf in Nederland dwingt tot weigering van de 
tewerkstellingsvergunning. (Evenzo moet een reeds verleende tewerkstel-
lingsvergunning worden ingetrokken, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 9). 

Ik stem in met deze in het eerste lid van artikel 7 besloten gedachte, dat 
indien op grond van het bepaalde in de Vreemdelingenwet er gerede 
aanleiding bestaat (de voortzetting van) het verblijf van een bepaalde 
vreemdeling te weigeren, dit beleid niet doorkruist dient te worden door de 
afgifte van een tewerkstellingsvergunning ten einde een werkgever verlof 
te geven deze vreemdeling in Nederland te laten werken. 

Anders kan de zaak liggen, als de vergunning tot verblijf geweigerd is en 
de betrokkene hiertegen beroep op grond van de Vreemdelingenwet 
aantekent. Indien Justitie besluit de vreemdeling hangende de beslissing 
op dit beroep niet uitte zetten, vervalt krachtens het vierde //dvan artikel 7 
het dwingende karakter van deze weigeringsgrond voor de verlening van 
de tewerkstellingsvergunning op grond van geweigerd verblijf. Indien het 
op grond van de Vreemdelingenwet onmogelijk is de vreemdeling uit te 
zetten, vervalt deze weigeringsgrond zelfs geheel. 

Uit het voorgaande moet niet de conclusie worden getrokken, dat dan 
alle beletselen om in Nederland te gaan werken verdwenen zijn. De andere 
weigeringsgronden, waarvan als belangrijkste het eerste lid van artikel 8 
(aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig ofte verwachten), blijven immers 
veelal onverkort van kracht. 

Tegen het feit dat deze weigeringsgronden ook daadwerkelijk gehanteerd 
worden, wordt nog wel eens bezwaar naar voren gebracht. Het feit dat 
betrokkenen, doordat zij geen toegang tot de door hen gewenste arbeids-
plaats krijgen, op overheidsmiddelen aangewezen zijn om in hun levens-
onderhoud te voorzien, wordt met name wel in het geding gebracht met 
betrekking tot asielzoekenden die de uitslag van de beroepsprocedure in 
Nederland mogen afwachten. 

Wat het hanteren van het op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn van 
prioriteit genietend aanbod als weigeringsgrond in zodanige gevallen 
betreft, valt op te merken, dat dit uiteraard alleen van toepassing is als er 
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daadwerkelijk aanbod voor de te vervullen functie in aanmerking te nemen 
valt. Als dat niet het geval is, zal de werkgever zijn verzoek om een tewerk-
stellingsvergunning gehonoreerd kunnen krijgen voor de periode dat de 
betrokken vreemdeling in Nederland mag verblijven in afwachting van de 
uitspraak op zijn beroep. Mede gegeven de Nederlandse werkgelegenheids-
situatie zal dit echter eerder uitzondering dan regel zijn. Omdat ik gekozen 
heb voor een artikelgewijze behandeling van de wet, wil ik op de achterlig-
gende gedachten bij de hantering van de weigeringsgronden van artikel 8 
aldaar terugkomen. 

In samenhang met het nu aan de orde zijnde vierde lid van artikel 7 wil ik 
opmerken, dat binnen het totale beleid met betrekking tot de toeiating van 
vreemdelingen de besluitvorming ter zake van de erkenning c.q. toelating 
van asielzoekenden alsmede de toelating op humanitaire gronden in 
beginsel bij het ministerie van Justitie ligt. Door dat ministerie vindt dan 
ook in eerste en tweede instantie de toetsing plaats of een vreemdeling 
voor een zodanige status en derhalve toelating op die grond in aanmerking 
kan komen. Slechts in een duidelijke minderheid van de gevallen blijkt dat 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State af te wijken van een aldus tot 
stand gekomen beslissing inzake de erkenning c.q. toelating van vluchtelin-
gen en asielzoekenden. Voor zover het de betrokken vreemdeling was 
toegestaan de uitspraak op het ingestelde beroep in Nederland af te 
wachten, zal deze na een voor hem negatief eindoordeel Nederland in 
beginsel toch moeten verlaten. 

Maatregelen te treffen door andere ministeries ten behoeve van deze 
vreemdelingen - gedurende de periode dat zij in Nederland vertoeven -
dienen in beginsel aan te sluiten bij de door Justitie in het kader van de 
afwikking van de rechtsgang te treffen voorzieningen. Met dat oogmerk is 
in het vierde lid van artikel 7 ook voorzien in overleg tussen Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid enerzijds en Justitie anderzijds. 

Ik ben van mening dat het bepaalde in het vierde lid van artikel 7 enerzijds 
een genoegzame basis biedt om doorkruising van het door het ministerie 
van Justitie met betrekking tot de doelgroep gevoerde beleid te voorkomen. 

Anderzijds blijft krachtens de formulering van het eerste lid van artikel 8 
voldoende ruimte over om een consistent beleid te voeren met betrekking 
tot de toegang van de betrokken vreemdelingen tot de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Hierbij wil ik vooropstellen, dat voor zover de keuze moet 
worden gemaakt of een van de schaars beschikbare arbeidsplaatsen ter 
beschikking zal worden gesteld van een vreemdeling die in Nederland de 
uitspraak op een ingesteld beroep mag afwachten, dan wel aan diegenen 
die zonder enige daadwerkelijke beperkingen toegang hebben tot de 
Nederlandse arbeidsplaatsen, deze laatsten hierop in beginsel een voorrang 
moeten kunnen laten gelden. Hiertoe vallen met name ook te rekenen de in 
Nederland woonachtige buitenlandse werknemers die werkloos zijn 
geworden en die het risico kunnen lopen op grond daarvan Nederland te 
moeten verlaten. 

Ik ben van mening dat in deze tijd van overgrote moeilijkheden onze 
inspanningen met name gericht dienen te worden op het aanwezige 
reguliere arbeidspotentieel. 

Artikel 8 

Artikel 8 van de Wabw vervult een centrale plaats in het Nederlandse 
restrictieve toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt. In dit verband wil ik in de 
eerste plaats stilstaan bij het facultatieve karakter van artikel 8, dat tot 
uitdrukking komt in deformulering: «een vergunning /ranworden geweigerd, 

». 
Het meest op de voorgrond tredende beleidsuitgangspunt van deze 

facultatieve weigeringsgrond is dat, als vreemdelingen op grond van 
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humanitaire overwegingen door het daartoe bevoegd gezag tot Nederland 
zijn toegelaten, hun vanaf dat moment geen belemmeringen in de weg 
moeten worden gelegd om te gaan werken. Zolang de betrokkene nog niet 
over een verblijfstitel ex artikel 10 van de Vreemdelingenwet of een 
verklaring beschikt - op grond waarvan vrijstelling van vergunningplicht 
wordt verkregen - zal een tewerkstellingsvergunning worden verleend 
zonder de weigeringsgronden van artikel 8 in aanmerking te nemen. (Ook 
de vergunningenlimiet zal niet worden tegengeworpen door het zo nodig 
toepassen van het tweede lid van artikel 7 Wabw.) Deze regeling vindt in 
concreto voornamelijk toepassing in het kader van gezinshereniging, op 
grond van een huwelijk of een duurzame relatie met een Nederlander of 
met een hier te lande rechtmatig verblijvende vreemdeling, alsmede op 
asielgerechtigden. 

In alle gevallen waarin - ingevolge een verzoek op één van de voorgaande 
gronden om verblijf op gronden van humanitaire overwegingen - de 
desbetreffende vergunning tot verblijf nog niet is verleend, blijven de 
weigeringsgronden van de artikelen 7 en 8 van de Wabw van toepassing. 
Hiermee blijft de prioriteit van diegenen die zonder beperking toegang tot 
de Nederlandse arbeidsplaatsen hebben gehandhaafd, totdat door Justitie 
metterdaad is beslist of ten aanzien van de betrokken vreemdeling toelating 
op humanitaire gronden kan geschieden (bij de behandeling van het eerste 
lid van artikel 7 heb ik mijn standpunt inzake de bevoorrechting van het 
aanwezige reguliere arbeidspotentieel - waaronder de in Nederland 
woonachtige buitenlandse werknemers die werkloos zijn geworden -
overigens reeds kenbaar gemaakt). 

Met betrekking tot het in het voorgaande gestelde ten aanzien van de 
wettelijke regeling in de Wabw voor de arbeidsinschakeling van diegenen 
die op humanitaire gronden tot Nederland zijn toegelaten, wil ik ten slotte 
het volgende opmerken. 

In de tijd dat deze wettelijke regeling tot stand is gebracht was nog niet 
zo duidelijk als dit thans het geval is, dat zo'n groot deel van degenen die 
een plaats zouden zoeken op de Nederlandse arbeidsmarkt om humanitaire 
redenen tot Nederland zouden zijn toegelaten. Mede vanuit die optiek zijn 
ook geen specifieke voorzieningen die op deze groep gericht zijn in de 
Wabw opgenomen. 

Aan de andere kant biedt de Wabw in haar bepalingen voldoende ruimte 
om een doelgericht beleid mogelijk te maken, waarbij de noodzakelijke 
flexibiliteit kan worden betracht om een niet beoogde hardheid bij de 
toelating van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarktte voorkomen. 

Ook tijdens de debatten over het wetsontwerp in de Tweede Kamer is 
verschillende malen gezegd, dat de Wabw geen gelegenheidswetgeving 
zou dienen te zijn. De wet zou een passend beleid mogelijk moeten maken 
onder zeer uiteenlopende omstandigheden. 

Ik ben van mening dat het beleid, zoals dat op basis van artikel 8 van de 
Wabw gestalte heeft gekregen, voor degenen die op grond van humanitaire 
overwegingen tot Nederland zijn toegelaten, tot een bevredigend resultaat 
heeft geleid. Ook indien zich in de toekomst accentverschuivingen voordoen, 
biedt de huidige wettelijke regeling voldoende mogelijkheden ongewenste 
effecten in het uitvoeringsbeleid te voorkomen. 

Voor al diegenen die niet op grond van humanitaire overwegingen door 
het daartoe bevoegd gezag tot Nederland zijn toegelaten, geldt in beginsel 
een restrictief beleid. Gegeven dit restrictieve toelatingsbeleid tot de 
arbeidsmarkt moet het in de eerste plaats volstrekt duidelijk zijn, dat de 
werkgever daadwerkelijke moeite heeft gedaan van het beschikbare arbeids-
aanbod gebruik te maken om in de vacature te voorzien. 

Indien de werkgever in de periode kort voorafgaande aan de datum van 
indiening van de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning met name 
geen vacature bij het arbeidsbureau heeft gemeld, wordt ervan uitgegaan, 
dat het bij het arbeidsbureau bekende arbeidsaanbod voor de desbetreffende 
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functie geschikt is. De vergunning wordt alsdan met toepassing van artikel 
8, eerste lid, van de Wabw geweigerd (de Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State heeft in de gevallen waarin de vergunning (mede) om deze reden 
was geweigerd, het ingenomen beleidsstandpunt ter zake onderschreven.) 

Weigering van de vergunning zal eveneens plaatsvinden indien de 
werkgever de vacature weliswaar aan het arbeidsbureau heeft gemeld, 
doch nadien zonder deugdelijke reden een negatieve houding heeft 
ingenomen ten opzichte van het door het arbeidsbureau verwezen arbeids-
aanbod. 

In gevallen waarin het gebruikelijk is, dat personeel zonder tussenkomst 
van de arbeidsbureaus wordt aangetrokken, dient de werkgever - alvorens 
een tewerkstellingsvergunning voor een vreemdeling aan te vragen - via 
de in de gegeven situatie gebruikelijke wegen pogingen in het werk te 
stellen om met gebruikmaking van het beschikbare arbeidsaanbod in de 
vacature te voorzien. Indien dergelijke pogingen achterwege zijn gebleven 
en aannemelijk is dat er geschikt arbeidsaanbod voor de desbetreffende 
functie te vinden is, zal de vergunning alsdan eveneens worden geweigerd. 

In het voorgaande is een aantal malen sprake geweest van het beschikbare 
arbeidsaanbod dat in overweging moet worden genomen. Ik wil nu dan 
ook eerst aan de orde stellen wat dit aanbod op de arbeidsmarkt, waarvan 
het eerste lid van artikel 8 gewag maakt, behelst. 

Onder aanbod wordt hierbij verstaan (met de navolgende opsomming 
wordt een nevenschikking en geen rangorde beoogd): 

a. Nederlanders die voor de desbetreffende functie in aanmerking 
gebracht kunnen worden. 

b. Degenen die op grond van EEG-verordening 1612/68 op gelijke voet 
als Nederlanders toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt en ten 
aanzien van wie is gebleken, dat zij in Nederland in het desbetreffende 
beroep willen werken. (In het kader van de uitwisseling van vacatures 
tussen de lid-staten op grond van Verordening 1612/68 kunnen de met de 
internationale arbeidsbemiddeling belaste instanties - in Nederland het 
Bureau Internationale Arbeidsbemiddeling van het Directoraat-Generaal 
voor de Arbeidsvoorziening - nagaan of er migrabel arbeidsaanbod binnen 
de Gemeenschap aanwezig is). 

c. Buitenlanders in het bezit van een van de volgende documenten: 
- een vestigingsvergunning; 
- een toelating als vluchteling; 
- het document waarbij het verblijf voor onbepaalde duur in Nederland 

is toegestaan (artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet); 
- een verklaring te zamen met een geldige vergunning tot verblijf, die 

voor de desbetreffende functie in aanmerking gebracht kunnen worden. 
d. Ingeval de aanvraag een vreemdeling betreft die voordien nog niet 

rechtmatig in Nederland heeft gewerkt, wordt onder aanbod eveneens 
begrepen de voor het vervullen van de desbetreffende functie geschikt te 
achten werkloze vreemdelingen, die in het bezit zijn van een voor het 
verrichten van arbeid in loondienst geldige vergunning tot verblijf. 

In feite vormen de weigeringsgronden van het eerste lid en het tweede 
lid van artikel 8 een samenhangend bestel. Weigering van een vergunning 
vindt dan ook in zeer vele gevallen plaats op meerdere gronden, ontleend 
aan zowel het eerste als het tweede lid. Een integrale doelmatigheidstoetsing 
van het bepaalde in artikel 8 lijkt mij daarom de voorkeur te hebben boven 
een beoordeling per artikellid. 

Ik wil hierop echter een uitzondering maken met betrekking tot de 
periode, gedurende welke een toetsing aan het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 8 van toepassing zal zijn, bijvoorbeeld bij verandering van 
werkgevers. (Het tweede lid is immers uitdrukkelijk beperkt tot de eerste 
toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.) 
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In het kader van de toepassing van de weigeringsgrond krachtens het 
eerste lid van artikel 8 is het volgende van toepassing. Indien een vreemdeling 
reeds langer dan een jaar rechtmatig in loondienst werkzaam is geweest op 
basis van een voor onbepaalde tijd geldige tewerkstellingsvergunning en 
bijvoorbeeld wegens verandering van werk een nieuwe tewerkstellingsver-
gunning is vereist, wordt de daartoe strekkende tewerkstellingsvergunning 
als regel verleend. Dit is echter niet het geval indien de vreemdeling het 
(verder) verblijf in Nederland is geweigerd. 

In samenhang met het tweede lid van artikel 6 werd reeds besproken, dat 
de geldigheid van de tewerkstellingsvergunning naar tijd beperkt kan 
worden als daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn. Ook al zou een 
tewerkstellingsvergunning overigens slechts voor een periode van bij 
voorbeeld drie maanden verleend zijn en de betrokken werkgever en 
werknemer verzoeken om verlenging, dan is bij weigering het in het 
zevende lid van artikel 17 bepaalde van toepassing. Dit houdt in, dat indien 
tijdig een bezwaarschrift is ingediend of een beroep op grond van de Wet 
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen is ingesteld, de 
tewerkstellingsvergunning haar geldigheid behoudt totdat op het ingestelde 
rechtsmiddel is beslist. Dit zal erop neerkomen, dat de rechtmatige tewerk-
stelling in Nederland in een zodanig geval een periode van een jaar 
nagenoeg steeds te boven zou gaan. Ook echter bij uitwisseling van 
personeel in het verband van internationale concerns met een onderdeel in 
Nederland, in geval van praktikanten of bijvoorbeeld werkzaamheden in 
samenhang met een studie in Nederland zal in beginsel na een jaar 
rechtmatige arbeid in Nederland niet steeds zonder meer een nieuwe 
tewerkstellingsvergunning worden verleend. 

Ik ben van mening dat in de zojuist omschreven gevallen - voor zover bij 
de eerste toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt redenen aanwezig 
waren het restrictieve toelatingsbeleid niet in zijn volle zwaarte te laten 
gelden - een latere afweging van het arbeidsmarktbelang ook na afloop 
van de periode van een jaar op zijn plaats kan zijn. 

In het tweede lid van artikel 8 vindt men een aantal weigeringsgronden 
die uitdrukkelijk alleen van toepassing zijn bij de eerste toelating tot de 
arbeidsmarkt in Nederland. 

Onder a van het tweede lid is bepaald, dat als een vreemdeling niet 
afkomstig is uit één van de z.g. wervingslanden (Griekenland, Joegoslavië, 
Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië en Turkije), de tewerkstellingsvergun-
ning geweigerd kan worden als voor het desbetreffende soort werk in deze 
landen aanbod aanwezig is. Deze bepaling houdt in feite in dat ook al 
zouden er in Nederland of de Europese Gemeenschappen geen werknemers 
in staat of bereid zijn een bepaald soort werk te verrichten, zolang er 
daarvoor aanbod in één van de wervingslanden is, aan onderdanen van 
andere landen een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd. 

Hantering van dit criterium bij de weigering van een tewerkstellingsver-
gunning houdt echter niet in, dat een aanvraag die betrekking heeft op een 
onderdaan van een wervingsland in elk geval wèl gehonoreerd zou moeten 
worden. Onder b van het tweede lid is namelijk bepaald dat de betrokken 
vreemdeling met toepassing van de wervingsovereenkomst moet zijn 
geworven. Aan werkgevers die buiten de werving overeenkomstig het 
bepaalde in de desbetreffende verdragen om, arbeidskrachten uit de 
wervingslanden willen aantrekken, kan op grond van deze bepaling een 
tewerkstellingsvergunning worden geweigerd. (Het is dienstig er nog op te 
wijzen, dat op grond van verplichtingen uit het toetredingsverdrag tot de 
Europese Gemeenschappen, respectievelijk de associatie-overeenkomst in 
geval van werving aan Griekenland en Turkije voorrang moet worden 
gegeven). 

Binnen het kader van het restrictieve toelatingsbeleid bestaat de uiterste 
terughoudendheid met betrekking tot het toestaan van werving. Dit moge 
blijken uit de getalsmatige gegevens over de jaren 1980-1983. 
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1980 1981 1982 1933 

Joegoslaven 74 138 1 
Portugezen - - -
Spanjaarden — — -
Turken 19 41 23 
Marokkanen - - -
Tunesiërs — - -
Grieken - — — 

93 179 24 

Met betrekking tot het aantal in 1981 verworven Joegoslaven valt op te 
merken dat hieronder zijn begrepen 125 metaalbewerkers voor tijdelijke 
tewerkstelling bij de ADM te Amsterdam. Over deze werving heeft indertijd 
uitvoerig overleg van minister Albeda met de vaste Kamercommissie van 
de Tweede Kamer plaatsgevonden. Wat de geworven Turken betreft: het 
gaat hier om onderwijskrachten voor het bicultureel onderwijs en geestelijke 
verzorgers (imams). 

De betekenis van het bepaalde in het tweede lid van artikel 8 onder a en 
b moet zeker niet worden afgeleid van de kwantitatieve betekenis van de 
werving in de afgelopen jaren. Het zijn immers weigeringsgronden, 
waarmee het restrictieve beleid nader onderbouwd wordt. 

Door deze bepaling bestaat de mogelijkheid ook als er geen aanbod op 
de arbeidsmarkt aantoonbaar aanwezig of te verwachten is, toch een 
verantwoord restrictief beleid te voeren. De Nederlandse overheid beslist 
of al dan niet tot werving wordt overgegaan. Voor functies waarvoor geen 
duidelijke noodzaak uit hoofde van het Nederlandse werkgelegenheidsbe-
lang aanwezig is - om deze door uit het buitenland aan te trekken vreem-
delingente laten vervullen - vindt geen werving plaats. Indien een werkgever 
een vreemdeling die niet eerder in Nederland heeft gewerkt buiten de 
daarvoor aangewezen wervingskanalen uit het buitenland wil aantrekken, 
om zodoende de overheidstoetsing of een Nederlands werkgelegenheids-
belang met de overkomst wordt gediend te ontlopen, zal de tewerkstel-
lingsvergunning op grond van het tweede lid onder b worden geweigerd. 

Op grond van het tweede lid van artikel 8 onder c zijn bij beschikking van 
de minister van Sociale Zaken van 1 juni 1979 (Stcrt. 113) leeftijdsgrenzen 
vastgesteld voor met het oog op tewerkstelling uit het buitenland aan te 
trekken vreemdelingen. Deze leeftijdsgrenzen zijn: 

- voor geschoolden 18 t/m 45 jaar; 
- voor ongeschoolden 18 t/m 35 jaar. 

Als vreemdelingen niet binnen deze leeftijdsgrenzen vallen, zal de 
tewerkstellingsvergunning op deze grond geweigerd kunnen worden. 

De achterliggende gedachte bij deze leeftijdsgrenzen is, dat indien een 
toegelaten vreemdeling werkloos raakt, er een redelijk perspectief op 
herplaatsing op de Nederlandse arbeidsmarkt moet zijn. 

Bij het vorengaande dient wel te worden aangetekend, dat de leeftijds-
grenzen voor ongeschoolde arbeid hun materiële betekenis verloren 
hebben, omdat voor ongeschoolden buiten het kader van de gezinshereni-
ging of andere vormen van humanitaire toelating zeer beslist geen tewerk-
stellingsvergunningen verleend worden en ook niet te voorzien is dat dit in 
de komende jaren wèl het geval zou zijn. 

In het tweede lid onder d van artikel 8 is het vereiste opgenomen dat 
voor uit het buitenland aan te trekken werkkrachten huisvesting aanwezig 
dient te zijn. Deze weigeringsgrond dient gezien te worden in het perspectief 
dat de werkgever vergunningplichtig is. Het gaat daarbij niet aan, dat een 
werkgever vreemdelingen naar Nederland laat komen, zonder zich om hun 
huisvesting te bekommeren. 
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De controle op passende huisvesting voorhanden is, geschiedt vanuit de 
Hoofdafdeling Internationale Arbeidsmarktzaken en Migratie van het 
Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoorziening. In samenwerking met de 
betrokken gemeentelijke instanties en zo nodig door waarneming ter 
plaatse wordt bezien of aan het huisvestingsvereiste is voldaan. 

Ik ben van mening, dat het verband tussen werken en wonen hier zo 
sterk is, dat het ontbreken van passende huisvesting voor de uit het 
buitenland aan te trekken vreemdelingen als facultatieve weigeringsgrond 
in de Wabw op zijn plaats is. 

In het derde lid van artikel 8 wordt bepaald dat op de huwelijkspartners 
van degene die in Nederland «rechtmatig een op het verwerven van 
inkomen gerichte activiteit uitoefent», alsmede op diens minderjarige 
kinderen, mits deze feitelijk tot zijn gezin behoren, het bepaalde onder a, b 
en c van het tweede lid niet van toepassing is (a en b = niet via de werving 
toegelaten; c = leeftijdsgrenzen). 

Degenen die in het kader van de gezinshereniging tot Nederland zijn 
toegelaten wordt (zoals reeds eerder bij de behandeling van artikel 8 werd 
uiteengezet) in het geheel niets in de weg gelegd, als zij om in Nederland te 
gaan werken, nog een tewerkstellingsvergunning nodig zouden hebben. 
Aan het derde lid van artikel 8 wordt dan ook meer dan voldaan. Overigens 
ben ik - naar analogie van hetgeen ik bij artikel 3 heb opgemerkt - van 
mening, dat ook hier niet alleen huwelijkspartners maar ook andere 
partners, aan wie het op grond van het toelatingsbeleid wordt toegestaan 
in gezinsverband bij hun in Nederland woonachtige partner te gaan 
verblijven, onder deze bepaling dienen te worden gebracht. 

Na de behandeling van de afzonderlijke weigeringsgronden van artikel 8 
als zodanig, wil ik nu komen tot een samenvattende behandeling van de 
toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt op grond van het bepaalde in de 
Wabw, een en ander binnen het kader van het als beleidsmaatstaf gehan-
teerde restrictieve toelatingsbeleid. 

Voor zover een tewerkstellingsvergunning vereist is, kunnen de volgende 
feitelijke toelatingscriteria tot de Nederlandse arbeidsmarkt in het geding 
zijn. 

Een absolute toelatingsstop: deze is in feite van toepassing voor alle 
vormen van ongeschoold en laaggeschoold werk, omdat van zodanige 
arbeid een overvloedig aanbod aanwezig is zowel in Nederland als in de 
overige lid-staten van de Europese Gemeenschappen. 

De daadwerkelijke toepassing van de arbeidsmarktcriteria: In de vorige 
rapportage over de Wabw van staatssecretaris mevrouw drs. H. d'Ancona 
werd in het hoofdstuk «Structurele aspecten rond de Wabw» reeds opge-
merkt, dat een beschouwing van Nederland geheel geïsoleerd van de rest 
van de wereld - en met name van Europa - weinig realistisch is. Het 
restrictieve karaktervan het toelatingsbeleid heeft inderdaad zijn begren-
zingen en houdt naar mijn mening geen volstrekt ongenuanceerd toela-
tingsbeleid in. 

Ik wil nu niet opnieuw ingaan op alle elementen van de eerder aangehaalde 
rapportage die u bij schrijven van 28 mei 1982 is toegezonden. Ik wil hier 
echter wèl expliciet aansluiting zoeken bij het criterium dat deze rapportage 
aanlegt met betrekking tot de beoordeling van de wenselijkheid om 
vreemdelingen toe te laten tot tewerkstelling in Nederland. Als namelijk 
door de toelating van een vreemdeling kan worden voorzien in een 
specifieke deskundigheid die in Nederland niet voorhanden is, zal dit 
aanleiding kunnen zijn in dat bepaalde geval tot toelating over te gaan. 
Deze deskundigheid kan een zeer breed vlak bestrijken, zij kan zich bij 
voorbeeld uitstrekken van een geleerde op het gebied van de micro-elek-
tronica tot een choreograaf. 
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Toelating in het belang van de werkgelegenheid: deze doet zich bij 
voorbeeld voor in geval van een vestiging van een onderdeel van een 
buitenlandse (bij voorbeeld Noorse, Oostenrijkse, Zweedse, Zwitserse, 
Japanse, Amerikaanse of Canadese) onderneming in Nederland. Voorwaar-
de bij een zodanige vestiging zal meestal zijn, dat van het hoofdkantoor 
één of meer leidinggevende en voor de communicatie met de hoofdvestiging 
essentiële functionarissen in de Nederlandse vestiging mogen komen 
werken. Indien hier een wezenlijk Nederlands werkgelegenheidsbelang 
mee gediend is, zal in het algemeen toestemming worden gegeven. Bij 
uitwisseling van zodanig personeel nadien zal per geval worden afgewogen 
welk standpunt met betrekking tot de toelating dient te worden ingenomen. 

Tijdelijke toelating op maatschappelijke of culturele gronden. In een 
aantal gevallen bestaat vrijstelling van vergunningplicht krachtens de bij de 
behandeling van artikel 2, eerste lid onder c besproken algemene maatregel 
van bestuur (25 oktober 1979, Stb. 1979, 574). Ten behoeve van vreemde-
lingen die niet in Nederland wonen is van vergunningplicht vrijgesteld: 

- het incidenteel deelnemen aan sportwedstrijden in Nederland; 
- het verzorgen van reportages of het maken van documentaires voor 

een in het buitenland gevestigd publiciteitsmedium; 
- het beoefenen van de uitvoerende kunst, niet behorende tot de 

amusementskunst; 
- het voorbereiden, inrichten, houden en afbreken van een tentoonstelling 

of stand. 

Buitendien zal in bepaalde gevallen een soepele houding worden 
ingenomen bij het verlenen van tewerkstellingsvergunningen, zolang het 
Nederlandse werkgelegenheidsbelang er zich niet duidelijk tegen verzet. 

Toelating op humanitaire gronden: Indien het verblijf in Nederland door 
het daartoe bevoegde gezag op humanitaire gronden is toegestaan, zal 
geen toetsing aan de weigeringsgronden plaatsvinden indien een tewerk-
stellingsvergunning vereist mocht zijn. 

Uit al de in het voorgaande gegeven overwegingen met betrekking tot de 
hantering van het in artikel 8 bepaalde moge blijken, dat dit artikel ruimte 
biedt voor een genuanceerd en naar gelang de omstandigheden zich 
wijzigen, een daaraan aangepast beleid. Een meer verfijnde regeling van 
bepaalde aangelegenheden bij wet, die zeer specifiek op het huidige 
tijdsgewricht toegesneden zou zijn is denkbaar, maar draagt het gevaar van 
onvoldoende flexibiliteit in zich. 

Artikel 9 

Artikel 9 heeft evenals artikel 10 betrekking op het intrekken van de 
tewerkstellingsvergunning. 

Het eerste lid van artikel 9 schrijft dwingend de intrekking van de tewerk-
stellingsvergunning voor als het (verdere) verblijf in Nederland geweigerd 
is. Er doen zich hier twee mogelijkheden voor, nl: 

- het verblijf in Nederland is nog niet toegestaan geweest; de tewerk-
stellingsvergunning is binnen de daartoe gestelde tijdslimiet van dertig 
dagen verleend, voordat op de aanvraag om de vergunning tot verblijf 
werd beslist; 

- de justitiële autoriteiten hebben aanleiding gezien het verdere verblijf 
in Nederland te weigeren. 

Hef tweede lid van artikel 9 geeft een overeenkomstige regeling als in het 
vierde lid van artikel 7 getroffen is, nl. dat, als de vreemdeling in Nederland 
de uitslag van zijn beroep op grond van de Vreemdelingenwet mag 
afwachten, afwijking van deze dwingende eis tot intrekking van de tewerk-
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stellingsvergunning mogelijk is. Intrekking van de tewerkstellingsvergunning 
wegens weigering van het verdere verblijf komt in het geheel niet aan de 
orde als de betrokken vreemdeling - hangende een beroep op de Vreemde-
l ingenwet- niet mag worden uitgezet. 

Behalve de versoepeling van het dwingende voorschrift tot intrekking 
van de tewerkstellingsvergunning, die al in het tweede lid van artikel 9 is 
ingebouwd, is ook nog het zevende lid van artikel 17 van toepassing. Op 
grond daarvan behoudt, indien tegen de intrekking van de tewerkstellings-
vergunning tijdig beroep wordt ingesteld, de tewerkstellingsvergunning 
gedurende de gehele beroepsgang haar geldigheid. Dit zal voor de betrok-
kenen met name van belang zijn als er geen wettelijke grond is om af te 
zien van het intrekken van de tewerkstellingsvergunning, bij voorbeeld 
omdat aan het beroep op de Vreemdelingenwet geen schorsende werking 
wordt verbonden met betrekking tot de uitzetting uit Nederland. 

Ik ben van mening dat de in de Wabw getroffen regeling enerzijds de 
nodige aansluiting verzekert met het justitiebeleid met betrekking tot de 
verblijfsrechtelijke aspecten die over het algemeen aan het werken in 
Nederland verbonden zullen zijn en anderzijds de betrokken vreemdeling 
en de werkgever voldoende rechtsbescherming biedt. 

Artikel 10 

Terwijl artikel 9, eerste lid, een dwingende grond tot intrekking van de 
tewerkstellingsvergunning oplevert, is de intrekking op grond van artikel 10 
facultatief. 

Van de mogelijkheid op grond van het eerste lid van artikel 10 (onjuiste 
gegevens verstrekt in aanvraag) een vergunning in te trekken wordt een 
zeer spaarzaam gebruik gemaakt. Alleen in enkele gevallen van opzet tot 
het verschaffen van onjuiste inlichting en heeft tot dusver intrekking 
plaatsgevonden. 

Ondanks de zeer beperkte toepassing van deze intrekkingsgrond, hecht ik 
er uit preventieoverwegingen wel aan, dat de mogelijkheid bestaat op 
grond van onjuist verschafte gegevens de vergunning te kunnen intrekken. 
Het belang van werkgever en werknemer is hierbij voldoende beschermd 
door de beroepsmogelijkheid (artikel 17, eerste lid), alsmede het bepaalde 
in het zevende lid van artikel 17, dat de vergunning haar geldigheid 
behoudt tot op het beroep is beslist. 

Wat het tweede lid van artikel 10- dat betrekking heeft op het intrekken 
van tewerkstellingsvergunningen waar geen gebruik meer van wordt 
gemaakt - betreft, valt het volgende op te merken. 

Uit de systematiek van de Wabw volgt, dat het van belang is, dat het 
aantal ten behoeve van een werkgever afgegeven nog geldige tewerkstel-
lingsvergunningen een redelijk getrouw beeld geeft van het aantal daad-
werkelijk bij hem werkzame vergunningplichtige werknemers. Vooral het 
feit dat tewerkstellingsvergunningen in beginsel zonder tijdsbeperking 
kunnen worden verleend, brengt de wenselijkheid tot opschoning van het 
vergunningenbestand met zich mee. Mede valt te denken aan de werking 
van de vergunningenlimiet; als er 20 vergunningen ten name van een 
werkgever geregistreerd staan, moet - als dat nog niet eerder gebeurd is -
eerst een vergunningenlimiet worden vastgesteld, alvorens verdere 
vergunningen kunnen worden afgegeven. Het is mede daarom van belang 
- zowel voor de betrokken werkgever als voor vreemdelingen die bij 
hem willen gaan werken - dat vergunningen waar geen gebruik meer van 
wordt gemaakt, kunnen worden ingetrokken. 
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Artikel 11 

Artikel 11 verlangt dat een beschikking ter zake van een tewerkstellings-
vergunning met redenen wordt omkleed en schriftelijk aan de werkgever 
wordt meegedeeld. Deze vereisten zullen met name van belang zijn - in 
verband met een in te stellen beroep - als de vergunning wordt geweigerd. 
Het aan de betrokken vreemdeling te zenden afschrift van de beschikking is 
vooral van belang omdat zowel de werkgever als de werknemer op grond 
van het eerste lid van artikel 17 in beroep kan gaan. 

Voor het overige geeft dit artikel geen aanleiding tot opmerkingen. 

Artikel 12 tot en met artikel 16 

(Bij de behandeling van de in deze artikelen aan de orde komende 
vergunningenlimiet zullen tevens worden bezien artikel 7, eerste lid onder 
a, alsmede het tweede en derde lid en artikel 19.) 

Naar aanleiding van de met de voorganger van de Wabw, de Wet 
arbeidsvergunning vreemdelingen (Stb. 1964, 72) opgedane ervaringen 
tijdens de zeventiger jaren, bestond bij het tot stand komen van de Wabw 
de behoefte aan een instrument om de meer globale structurele vraagstukken 
die met de inschakeling van buitenlandse werkkrachten in het Neder-
landse arbeidsproces samenhangen te beoordelen, los van de specifieke 
arbeidsplaats en van de vraag of een specifieke buitenlandse werknemer 
voor de bezetting daarvan in aanmerking zou kunnen komen. 

Terwijl de toetsing bij de toelating van vooral grotere aantallen buiten-
landse werknemers uitsluitend op grond van de arbeidsmarktsituatie bij de 
toepassing van de Wet arbeidsvergunning vreemdelingen aanleiding bleek 
te geven tot een onbevredigende gang van zaken, was het inde beschouwing 
betrekken van meer algemene noties, zoals het werkgelegenheidsbelang 
dat met de inschakeling van vreemdelingen samenhangt, moeilijk hanteer-
baar bij de behandeling van een individuele vergunning. 

In het kader van de toenemende behoefte aan een instrumentarium dat 
dienstbaar zou kunnen worden gemaakt aan een restrictief toelatingsbeleid 
is toen steeds sterker als de centrale vraagstelling naar voren gekomen, 
wat het gevolg zou zijn als niet aan de vraag naar arbeidskrachten uit het 
buitenland zou worden voldaan. Hierbij zou dan tevens dienen te worden 
bezien in hoeverre door verbetering van arbeidsverhoudingen, arbeidsom-
standigheden, arbeidsvoorwaarden enz. stimulering van aanwezig arbeids-
aanbod teweeg kan worden gebracht. 

Een ander uitgangspunt was, dat indien weliswaar de werkgelegenheid 
door de inschakeling van buitenlanders zou kunnen worden gewaarborgd 
of vergroot, doch als dat ook op andere wijze dan door uit het buitenland 
aan te trekken arbeidskrachten zou kunnen geschieden, uiterste terughou-
dendheid bij de vergunningverlening zou moeten worden betracht. Ook als 
er echter geen alternatieven aanwezig zijn, kan het toch nog ongewenst zijn 
buitenlandse werknemers in te schakelen als de voordelen die uit die 
inschakeling van het betrokken bedrijf zouden voortvloeien niet in verhou-
ding staan tot de (maatschappelijke) nadelen die hieraan verbonden zijn. 
Bij het tot stand brengen van de Wabw werd hierbij vooral gedacht aan de 
migratie naar regio's die toch al met aanzienlijke problemen op het gebied 
van de huisvesting te kampen hadden. 

Om zulke structurele problemen, die met de inschakeling van buitenlandse 
werknemers samenhangen, los te kunnen koppelen van de min of meer 
incidentele of toevallige omstandigheden, die bij de aanvraag van een 
individuele tewerkstellingsvergunning doorslaggevend zouden kunnen zijn, 
is destijds de vergunningenlimiet in de Wabw geïntroduceerd. Door middel 
van deze vergunningenlimiet wordt het maximumaantal tewerkstellingsver-
gunningen vastgesteld, dat - behoudens uitzonderingen - gelijktijdig voor 
een bepaalde onderneming verleend mag worden. 
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Gegeven het beoogde structurele karakter en de omvang van het destijds 
bestaande vergunningenbestand, is de vergunningenlimiet in de Wabw 
alleen voorzien voor ondernemingen waar op grotere schaal van de 
arbeidskracht van vergunningplichtige vreemdelingen gebruik wordt 
gemaakt (de vergunningenlimiet is derhalve pas van toepassing als het - in 
de huidige optiek rijkelijk hoge - aantal van meer dan twintig vreemdelingen 
waarvoor vergunningplicht bestaat, in een onderneming werkt). 

Bij het in werking treden van de Wabw in 1979 zijn op grond van artikel 
19 de vergunningenlimieten vastgesteld op een niveau gelijk aan het aantal 
tijdelijke arbeidsvergunningen krachtens de Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingen (Stb. 1964, 72), waarover de ondernemingen beschikten (dit 
was echter uiteraard alleen van toepassing als dit aantal de 20 te boven 
ging). Voor zover inmiddels geen herziening heeft plaatsgevonden, 
overeenkomstig artikel 15 van de Wabw, zijn deze vergunningenlimieten 
nog van kracht. 

In 1983 is het vergunningenbestand bij een aantal bedrijven waar een 
vergunningenlimiet van toepassing is, op basis van overleg met deze 
bedrijven nagegaan. Dit is vooral gebeurd om te bezien in hoeverre het 
geregistreerde vergunningenbestand in overeenstemming is met het 
aantal vergunningen waarvan het bedrijf daadwerkelijk gebruik maakt (zie 
mede artikel 10, tweede lid). Dit onderzoek heeft vooral plaatsgevonden om 
te voorkomen, dat tewerkstellingsvergunningen, in wezen ten onrechte, op 
grond van overschrijding van de vergunningenlimiet zouden moeten 
worden geweigerd. Voorshands heeft echter - in afwachting van de nadere 
gedachtenbepaling over de vergunningenlimiet - geen nadere actie ter 
zake van de bijstelling van bestaande vergunningenlimieten overeenkomstig 
artikel 15 Wabw plaatsgevonden. 

Artikel 7, eerste lid, onder a van de Wet arbeid buitenlandse werknemers 
verbiedt een tewerkstellingsvergunning te verlenen indien dit zou leiden tot 
overschrijding van de vergunningenlimiet. Dit verbod wordt onverkort 
gehanteerd als de toelating van vergunningplichtige vreemdelingen tot 
Nederland met het oog op tewerkstelling in de bedoeling ligt en derhalve 
het restrictieve toelatingsbeleid als beleidsoogmerk voorop staat. 

Het tweede lid Man artikel 7 Wabw biedt evenwel de mogelijkheid het 
beleid ter zake van de vergunningenlimiet te nuanceren. Dit vindt steeds 
plaats indien de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning een vreemde-
ling betreft ten aanzien van wie geen weigering van de toelating tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt beoogd wordt, bij voorbeeld, indien toelating 
tot Nederland plaatsvindt op grond van humanitaire redenen of op grond 
van een verdragsverplichting. Op de in de tweede zin van het tweede lid 
aangegeven precisering, nl. ingeval «de overschrijding van de vergunnim 
gelimiet zou samenhangen met het verlenen van een vergunning ten 
aanzien van een reeds in de onderneming werkzame vreemdeling voor het 
verrichten van een ander soort en hoger gewaardeerde arbeid», is geen 
beroep gedaan sinds november 1979. 

Artikel 7, derde lid, van de Wabw schrijft voor dat overschrijding van de 
vergunningenlijmiet geen weigeringsgrond is, indien de aanvraag om een 
twerkstellingsvergunning een vergunningplichtige vreemdeling betreft, die 
gedurende een tijdvak van 6 maanden onvrijwillig werkloos is geweest. 
Zowel door het hanteren van het tweede lid van artikel 7 in de ruime zin 
zoals dat plaatsvindt, als door het in beginsel niet toepassen van de 
weigeringsgronden, anders dan geweigerd verblijf, na een jaar in Nederland 
te hebben gewerkt op basis van een voor onbepaalde tijd afgegeven 
tewerkstellingsvergunning, is er sinds november 1979 nooit een beroep op 
dit derde lid van artikel 7 nodig geweest. 

Artikel 12 heeft in het eerste lid de functie de verbinding te leggen met 
de weigeringsgrond zoals die in het eerste lid van artikel 7 onder a is 
bepaald. In het tweede lid wordt de juridische essentie van het begrip 
vergunningenlimiet omschreven. Het dient in dit verband in samenhang te 
worden gezien met (het tweede lid van) artikel 14. 
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Artikel 13 houdt een aantal administratieve voorzieningen met betrekking 
tot de aanvraag van de vergunningenlimiet in. 

Artikel 14 geeft in het eerste lid de minimumgrens van de vergunningenli-
miet aan; dit houdt in dat tot en met 20 tewerkstellingsvergunningen een 
vergunningenlimiet niet vereist is. In de drie rapportages die inmiddels 
over de Wabw hebben plaatsgevonden, is deze benedengrens van 20 als 
niet passend binnen de optiek van een restrictief toelatingsbeleid tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt aangemerkt. In december 1979 werd reeds 
herziening op dit punt aanbevolen in het rapport van de «werkgroep 
illegale arbeid door vreemdelingen». 

Het tweede lid van artikel 14 houdt in materiële zin de essentie in van het 
ten aanzien van de vergunningenlimiet bepaalde, te weten het afwegen 
van de noodzaak tot het inschakelen van buitenlandse arbeidskrachten, 
alsmede de beschikbaarheid van passende huisvesting voor vreemdelingen. 
In het inleidende deel van de behandeling van de vergunningenlimiet in dit 
rapport is hierbij al stilgestaan. Vooral in de raportage van 5 februari 1981 
- in het hoofdstuk «Structurele aspecten rond de Wabw» - e n de daarmee 
samenhangende «Notitie ter beantwoording van enkele in het mondeling 
overleg met de vaste Commissies voor Sociale Zaken en voor Justitie op 
12 februari 1981 (beide vervat in kamerstuk 17022, nr. 1) gestelde vragen 
over de uitvoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers», maar ook 
- zij het in meer algemene zin - in de nog niet door de Kamer behandelde 
rapportage van 28 mei 1982 (eveneens onder het hoofd «Structurele 
asepcten rond de Wabw») is op de meest van belang zijnde aspecten 
ingegaan. 

Ik wil hier binnen het kader van de behandeling van artikel 14 nog niet 
ingaan op mijn visie op de wenselijkheid tot handhaving van de vergunnin-
genlimiet binnen het restrictieve toelatingsbeleid. Dat zal plaatsvinden in 
het kader van de afrondende beschouwingen. 

Artikel 15 regelt de herziening van een vergunningenlimiet op aanvraag 
dan wel ambtshalve. In het inleidende gedeelte is op de recente gang van 
zaken op dit punt reeds ingegaan. 

Artikel 16 bepaalt, dat de beschikking met redenen omkleed dient te zijn 
en aangetekend aan de werkgever dient te worden toegezonden. In 
samenhang met het beroep op grond van het tweede lid van artikel 17 van 
de Wabw draagt dit artikel bij tot de rechtszekerheid van de betrokkenen. 
Om te bewerkstelligen dat de beschikking op gedegen gronden wordt 
genomen, zijn de volgende voorzieningen van toepassing. 

Ter zake van de vaststelling van een vergunningenlimiet wordt een 
gezamenlijk onderzoek ingesteld. Hieraan wordt over het algemeen 
tenminste deelgenomen door de Arbeidsinspectie, de Loontechnische 
Dienst en Arbeidsvoorziening. 

Elementen die in het bedrijfsgerichte onderzoek worden betrokken zijn: 
- een evaluatie van de gang van zaken met betrekking tot de personeels-

voorziening en het personeelsverloop voor de categorieën personeel 
waarvoor het bedrijf zich beroept op onvoldoende aanbod. Hierbij worden 
tevens de resultaten van de contacten tussen de bedrijfsvestiging en het 
gewestelijk arbeidsbureau nagegaan; 

- een evaluatie van de arbeidsmarktsituatie voor de betrokken categorieën 
personeel, waarbij tevens het beschikbaar zijn van prioriteit genietend 
aanbod uit hoofde van EEG-verordening 1612/68 in de beschouwing wordt 
betrokken; 

- een evaluatie van de mogelijkheden voor de onderneming tot (extra) 
verbeteringen in haar personeelsvoorziening, mede door arbeidsmarktmaat-
regelen zoals scholing, bijscholing enz.; 

- een evaluatie van mogelijke verbeteringen in de personeelsvoorziening 
door verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 
(arbeidsplaatsverbetering, beloningsstructuur, onregelmatige werktijden); 

- een evaluatie van de mogelijkheden, gelegen in de verbetering van 
produktiemethoden, zulks tegen de achtergrond van de technologische en 
andere ontwikkelingen in de betrokken sector. 
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Bij een en ander dient bedacht te worden, dat voor het afhandelen en 
vaststellen (wijzigen) van een vergunningenlimiet in totaal slechts 45 
dagen na ontvangst van de aanvraag ter beschikking staan (artikel 13, 
vierde lid). 

Gegeven de eerder aangehaalde noodzaak tot het waarborgen van de 
rechtszekerheid van de betrokkenen vindt - zoals reeds werd aangehaald -
een onderzoek als in het voorgaande omschreven, plaats tegen de achter-
grond van hetgeen in de desbetreffende sector gaande is. 

Uiteraard vraagt de uitwerking van deze algemene criteria en richtlijnen 
een vrij brede opzet en een doelgerichte samenwerking met de andere bij 
de materie betrokken ministeries. In de memorie van toelichting bij de Wet 
arbeid buitenlandse werknemers is dit destijds reeds voorzien. 

Op grond van de in het voorgaande vervatte gegevens en overwegingen 
wordt ten slotte een beschikking uitgevaardigd. 

Ik wil nu komen tot mijn visie op de vergunningenlimiet in het licht van 
het toekomstig beleid rond de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Bij de behandeling van artikel 8 is reeds vastgesteld dat wat de toelating 
van ongeschoolden en laaggeschoolden tot de Nederlandse arbeidsmarkt 
betreft van een absolute stop kan worden gesproken. Voor zover zicht 
bestaat op de toekomstige ontwikkelingen is ook op lange termijn geen 
verandering in deze beleidsoptie te verwachten. 

Voor wat de ontwikkelingen met betrekking tot gekwalificeerde deskundi-
gen en vaklieden alsmede specialisten op bepaalde terreinen betreft, heeft 
zich in de afgelopen tijd slechts in een gering aantal gevallen een constellatie 
voorgedaan, waarin vergunningenlimieten moeten worden vastgesteld of 
verhoogd ten behoeve van de toelating van vreemdelingen tot de Neder-
landse arbeidsmarkt. Hieraan is overigens mede de huidige economische 
situatie debet. 

Vooropgesteld kan worden dat voor een zeer grote meerderheid van de 
in het Nederlandse bedrijfsleven te vervullen functies tenminste gedurende 
een reeks van jaren aan de behoefte aan arbeidskrachten zal kunnen 
worden voldaan door uit het in Nederland en de Europese Gemeenschappen 
beschikbare potentieel te putten. Voor zover er zich toch bepaalde frictie-
verschijnselen mochten voordoen, zal het vaak mogelijk zijn door mobili-
teitsvorderende maatregelen passend arbeidsaanbod teweeg te brengen. 
Niettemin zullen zich met betrekking tot bepaalde, specifiek gekwalificeerde 
deskundigen en vaklieden spanningen kunnen voordoen, waarbij door het 
bedrijfsleven de wenselijkheid van het inschakelen van zodanige experts 
van buiten Nederland aan de orde zal worden gesteld. Daarbij kan het om 
heel verschillende situaties gaan, zoals (incidenteel) reparatie- of onder-
houdswerk aan produktie-eenheden, onvoorziene opdrachten, technologi-
sche vernieuwingen dan wel investeringsprojecten op grond van een 
herstel van de bedrijvigheid in een aantal sectoren, mede onder invloed 
van de zich aftekenende economische opleving. Een zodanige economische 
opleving alsmede de daarmee gepaard gaande investeringsactiviteiten, die 
met behulp van de daartoe geëigende middelen worden bevorderd - met 
als belangrijk oogmerk herstel van de werkgelegenheid voor allen die 
kunnen en willen werken - zal gepaard gaan met een inhaalvraag naar 
bedrijfsmiddelen. Als deze inhaalvraag naar bedrijfsmiddelen een zekere 
massaliteit gaat aannemen, kan dit tot een zeer forse vraag leiden naar 
specifiek gespecialiseerde vaklieden, technici en deskundigen. Of in alle 
gevallen door tijdige scholings- en opleidingsvoorzieningen volledig en 
tijdig kan worden ingespeeld op al de zich voordoende behoeften aan 
specifieke arbeidskrachten is niet bij voorbaat zeker. 

Sprekend over de onderscheiden aspecten rond de toekomstige behoefte 
tot toelating van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan 
worden opgemerkt, dat weliswaar de vergunningenlimiet op dit moment 
wordt gehanteerd om de meer beleidsmatige problemen te behandelen, 
doch dit wil niet zeggen dat geen alternatieven voorhanden zijn. Het is 
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immers mogelijk om de wet zodanig te wijzigen, dat bij elke individuele 
tewerkstellingsvergunning een toetsing kan plaatsvinden op grond van de 
criteria die nu alleen met betrekking tot de vergunningenlimiet bestaan en 
wel met name de noodzaak om, in het belang van de werkgelegenheid, 
vreemdelingen in een onderneming te laten werken. 

Deze vereenvoudiging in de structuur van de wetgeving is als zodanig 
aantrekkelijk. Duidelijk is in elk geval dat daarnaast voorzieningen nodig 
zijn om met name als het om de inschakeling van meer dan enkele uit het 
buitenland afkomstige vreemdelingen gaat een gedegen onderzoek, zoals 
dat thans in het kader van de vergunningenlimiet plaatsvindt, bij de 
procedure ten aanzien van de verlening van tewerkstellingsvergunningen 
te introduceren. Ik ben van mening, dat met dat oogmerk in de Wabw dan 
ook in een meldingsplicht zou dienen te worden voorzien, ingeval een 
werkgever meer dan enkele uit het buitenland aan te trekken vreemdelingen 
te werk zou willen stellen. Deze mogelijkheid tot een structurele vereenvou-
diging van de Wabw overwegend, ben ik van mening dat er onvoldoende 
redenen zijn de vergunningenlimiet te handhaven, mede gegeven het 
betrekkelijk geringe gebruik van de vergunningenlimiet. Het ligt daarbij niet 
in mijn bedoeling afbreuk te doen aan het restrictieve karakter van het 
toelatingsbeleid voor vreemdelingen tot tewerkstelling in Nederland. Naar 
mijn overtuiging is het echter mogelijk met de in het voorgaande geschetste 
middelen, te weten: 

- het medebetrekken van het werkgelegenheidsbelang bij de toetsing 
van het al dan niet verlenen van een tewerkstellingsvergunning voor uit het 
buitenland aan te trekken vreemdelingen; 

- het instellen van een meldingsplicht als het inschakelen van meer dan 
enkele, uit het buitenland aan te trekken vreemdelingen in het geding is, 
het restrictieve toelatingsbeleid onverkort gestalte te geven. 

De voorstellen voor zodanige aanpassingen zullen worden uitgewerkt en 
zullen mede in het licht van de besprekingen naar aanleiding van deze 
rapportage worden geformuleerd in een voorstel tot wetswijziging. 

Artikel 17 

In dit artikel worden de rechtsmiddelen genoemd die de werkgever resp. 
de werknemer ten dienste staan. 

Volgens het eerste lid kan zowel de werkgever als de werknemer een 
bezwaarschrift indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid tegen een beschikking ter zake van een tewerkstellingsvergunning. Dit 
bezwaar kan gericht zijn tegen een weigering, een intrekking of een 
weigering van de verlenging van een tewerkstellingsvergunning. 

Hef tweede lid bepaalt dat de werkgever een bezwaarschrift kan indienen 
tegen een beschikking waarbij een vergunningenlimiet wordt vastgesteld 
of herzien. Van dit rechtsmiddel is tot op heden geen gebruik gemaakt. 

Ingevolge het derde lid kan een werknemer een bezwaarschrift indienen 
tegen de weigering van een verklaring als bedoeld in artikel 3 van de 
Wabw. Hierbij dient vermeld te worden, dat de Wabw spreekt van «vreerrv 
deling», zodat voor personen die op grond van artikel 2 van de Wabw niet 
als vreemdeling worden beschouwd dit rechtsmiddel niet openstaat. Deze 
uitleg van dit artikellid is door de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State gegeven in haar uitspraak van 11 maart 1982 (A-2.2145(80)). Jaarlijks 
leidt een vrijwel constant deel van circa 6% van de aanvragen om tewerk-
stellingsvergunningen en verklaringen - de beschikkingen als bedoeld in 
het eerste en het derde lid - tot een bezwaarschriftprocedure. 

Het vierde lid bepaalt, dat de leden 1, 2 en 3 van artikel 17 niet van 
toepassing zijn ten aanzien van beschikkingen, die op een bezwaarschrift 
gegeven zijn. Voor deze gevallen staat het rechtsmiddel van beroep op de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State open, alsmede de mogelijkheid 
voor belanghebbenden om de voorzitter van deze Afdeling om schorsing 
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van het bestreden besluit dan wel om het treffen van een voorlopige 
voorziening te verzoeken. Het aantal verzoeken om schorsing en voorlopige 
voorziening bedraagt circa 65 per jaar. 

Het zesde //dvan artikel 17 stelt als eis, dat bij de beschikkingen als 
bedoeld in het eerste t/m derde lid (met name dus in het geval van een 
weigering op een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning of een 
verklaring) het adres van het orgaan waarbij en de termijn waarbinnen een 
bezwaarschrift kan worden ingediend of beroep kan worden ingesteld 
wordt vermeld. De wet legt hier - mijns inziens terecht - de nadere ver-
plichting op, dat voor zover het een buitenlandse werknemer uit de 
wervingslanden betreft, de kennisgeving aan hem dient te geschieden in 
de taal van het land van herkomst. 

Naar het zevende //dis reeds verwezen bij de behandeling van artikel 8. 
Op zich zelf is het een logische gang van zaken dat de tewerkstellingsver-
gunning geldig blijft in afwachting van de uitslag van het geding. Het feit 
dat deze bepaling bestaat heeft echter wel een duidelijk bredere terugslag 
op het gehele bestel van regels ten aanzien van de tewerkstellingsvergunning 
in de wet, dan uit de strikte strekking van dit artikellid voortvloeit. Aangezien 
dat echter ter plaatse reeds besproken is, kan hier met de desbetreffende 
signalering worden volstaan. 

Artikel 18 

Dit artikel omvat een aantal overgangsbepalingen van de Wet arbeids-
vergunning vreemdelingen (Stb. 1964, 72) naar de Wabw. Het heeft 
inmiddels zijn belang verloren. 

Artikel 19 

Hoewel dit artikel in eerste aanleg ook tot de overgangsbepalingen te 
rekenen valt, is het nog steeds van belang. Aangezien het volledig op de 
vergunningenlimiet betrekking heeft, is het in dat verband behandeld. 

Artikel 20 

Artikel 20 stelt vast dat indien de onderwerpen die in deze wet geregeld 
zijn en het belang van een goede uitvoering een nadere regeling nodig 
maken, dat bij algemene maatregel van bestuur kan gebeuren. Van dit 
wetsartikel zal gebruikgemaakt worden bij de tot stand te brengen algemene 
maatregel van bestuur om de afgifte van verklaringen mogelijk te maken 
aan diegenen die reeds op grond van artikel 2 van de wet niet als vreemde-
lingen worden beschouwd. 

Overigens ben ik van mening dat een blanco delegatiemogelijkheid, 
zoals artikel 20 bevat, vanuit een oogpunt van wetgevingstechniek minder 
gewenst is. Ik heb dan ook het voornemen voor te stellen om artikel 20 te 
doen vervallen en in de betrokken artikelen zelf aan te geven in welke 
gevallen nadere regelgeving bij algemene maatregel van bestuur noodza-
kelijk of mogelijk is. 

Artikel 21 

Geen opmerkingen. 

Artikel 22 

De onderzoeken die de Loontechnische Dienst naar de naleving van de 
voorschrifien van de Wabw instelt zijn noodgedwongen veelal verricht 
door middel van controle van de loonadministratie van een bedrijf. Indien 
een werkgever een slechte administratie voert, wordt hij derhalve beschermd 
tegen constatering van overtredingen. Een betere ingang is daarom een 
onderzoek op de werkplaats van een bedrijf. 
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De Loontechnische Dienst heeft echter slechts beperkte bevoegdheden; 
zo kan bij voorbeeld niet worden vastgesteld of voor een vreemdeling een 
tewerkstellingsvergunning benodigd zou zijn, als deze vreemdeling op de 
werkplaats beweert geen legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit niet 
mag of wenst te halen. Evenmin beschikt de dienst over de (financiële) 
mogelijkheden om zelfstandig ter plaatse tolken in te schakelen, zodat het 
spreken met vreemdelingen op de werkplaats ook nogal eens tot problemen 
aanleiding geeft of kan geven. 

Daarnaast worden vanuit het openbaar ministerie bewijsrechtelijke 
problemen gesignaleerd ten aanzien van de vraag of bij het constateren 
van illegale tewerkstelling krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt 
verricht (zie voorts het gestelde ten aanzien van artikel 1 onder b en artikel 
4). 

Het is om vorenstaande redenen dan ook aanbevelenswaardig zoveel als 
dat mogelijk is, onderzoeken te houden te zamen met ambtenaren van 
rijks-Zgemeentepolitie, zodat deze (met hun bevoegdheden op grond van 
de Vreemdelingenwet) zich met (het horen van) de vreemdelingen kunnen 
bezighouden en de Loontechnische Dienst met de werkgever en de 
administratie. Hierbij wordt vooropgesteld, dat de activiteiten die met de 
opsporing en vervolging samenhangen, met grote zorgvuldigheid moeten 
geschieden. 

De praktijk heeft inmiddels geleerd, dat deze werkwijze effectiever is, te 
meer daar dan ook bij de werkgever met een slechte administratie overtre-
ding van de bepalingen van de Wabw geconstateerd kan worden. 

In alle gevallen waarin een gezamenlijk onderzoek plaatsvond, kon 
worden vastgesteld dat illegaal werkende vreemdelingen werkzaamheden 
verrichten. Met name is dit gebleken in het arrondissement 's-Gravenhage 
waar de onderzoeken veelal gezamenlijk plaatsvinden en waaruit een groot 
aantal processen-verbaal resulteerde. 

Mede vanuit preventie-oogpunt blijft het noodzakelijk en gewenst dat de 
controle op de naleving van de Wabw en daarmee samenhangend de 
bestrijding van illegale tewerkstelling zorgvuldig en in voldoende mate 
plaatsvindt. 

Artikel 23 

Het feit, dat - blijkens artikel 23 Wabw - overtreding van bepalingen van 
de Wabw als economisch delict is aangemerkt, levert voor de ambtenaren 
van de Loontechnische Dienst geen bijzondere problemen op, aangezien 
overtreding van de andere wetten voor welke deze dienst opsporingsbe-
voegdheid heeft (Wet op de loonvorming, Wet op het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten) eveneens onder de Wet op de economische 
delicten is gebracht. Een zekere mate van uniformiteit in de wijze van 
opsporing, het opmaken van processen-verbaal, contact met het openbaar 
ministerie e.d., bevordert de effectiviteit van deze dienst. 

Artikel 24 

Bij het in werking treden van de Wet arbeid buitenlandse werknemers is 
in de Vreemdelingenwet aan artikel 12, dat de mogelijkheid tot intrekking 
van de vergunning tot verblijf van een vreemdeling regelt, onder e toege-
voegd: «indien hij voor een werkgever arbeid verricht, zonder dat aan de 
voorschriften van de Wet arbeid buitenlandse werknemers is voldaan». 

Ik heb van de staatssecretaris van Justitie vernomen, dat dit onderdeel 
van artikel 12 van de Vreemdelingenwet in de praktijk geen of nauwelijks 
toepassing heeft gevonden. 

Artikelen 25 en 26 

Geen opmerkingen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 hoofdstuk XV, nr. 56 35 



Nabeschouwing en bevindingen 

De Wabw komt uit de vorengaande behandeling naar voren als een 
wettelijke regeling die enerzijds de basis biedt voor een aan de tijdsorrv 
standigheden aan te passen beleid inzake de arbeidsmigratie alsmede de 
hieraan verbonden verblijfsaspecten en anderzijds zekere garanties geeft 
voor de rechtspositie van de betrokken werkgever en vreemdeling. De wet 
laat binnen deze grenzen een zekere beleidsvrijheid aan de overheid, op 
grond waarvan bij voorbeeld de weigeringsgronden van de Wabw - met 
uitzondering uiteraard van het geweigerd verblijf - bij de toelating tot 
Nederland op humanitaire gronden niet worden tegengeworpen; zulks 
niettegenstaande het feit dat de Wabw nergens de toelating op humanitaire 
gronden expliciet regelt. Dit valt des te meer op omdat de grote migratie-
stroom naar Nederland waaraan humanitaire redenen ten grondslag 
liggen, natuurlijk wel een duidelijke weerslag op de Nederlandse arbeids-
voorzieningssituatie heeft. 

De beleidsvisie dat ondanks deze zuidelijke invloed toch wordt afgezien 
van beperkend optreden op grond van het in de Wabw bepaalde, wordt 
ingegeven door het maatschappelijk belang dat valt toe te kennen aan de 
toelichting op humanitaire gronden. 

Juist omdat de Wabw bij het tot stand komen niet het karakter van 
gelegenheidswetgeving heeft meegekregen, maar bedoeld is als basis voor 
het gedurende een reeks van jaren te voeren beleid, zullen steeds beleids-
matige verfijningen op grond van afweging van de relevante belangen 
binnen het maatschappelijk bestel nodig en mogelijk moeten zijn. Deze 
verfijningen, thans neergelegd in een aantal circulaires, zullen binnenkort 
in gesystematiseerde vorm worden bekendgemaakt middels een publikatie 
in de Staatscourant, zodat alle bij de tenuitvoerlegging van de Wabw 
betrokkenen hier kennis van kunnen nemen. 

Ik wil nu nog meer expliciet ingaan op de vraag, in hoeverre de Wabw 
- voorlopig even afgezien van ongewenste en onbedoelde neveneffecten -
aan de doelstellingen beantwoordt. Het antwoord op deze vraag kan 
enerzijds zijn, dat de Wabw de basis voor een zodanige flexibiliteit in het 
overheidsbeleid biedt, dat kritiek op de Wabw in feite neerkomt op kritiek 
op het gevoerde toelatingsbeleid tot de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Ik acht het juist, dat in zodanige omstandigheden de verantwoordelijke 
bewindspersoon de in de praktijk nodige verfijningen van het beleid 
althans in de hoofdlijnen zelf aangeeft. De eerder aangehaalde publikatie in 
de Staatscourant acht ik daartoe het geëigende middel. 

Wat de effectiviteit van het restrictieve toelatingsbeleid betreft valt ten 
slotte nog op te merken, dat deze moeilijk uit kwantitatieve gegevens valt 
af te leiden. Het alom bekende restrictieve karakter van het toelatingsbeleid 
is sterk demotiverend voor diegenen die overwegen een vergunningplichtige 
vreemdeling voor tewerkstelling uit het buitenland aan te trekken. Het 
beleid dat op grond van de Wabw gevoerd wordt, heeft derhalve een 
duidelijk preventief effect. 

Naast deze concrete inschatting van het concrete effect van de Wabw op 
de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt rijst anderzijds de vraag of de 
onderscheiden wettelijke instrumenten van de Wabw in redelijkheid nodig 
zijn om het beoogde effect te bewerkstelligen. Hierbij vraagt in het bijzonder 
de vergunningenlimiet de aandacht. Bij de behandeling van de artikelen 12 
t/m 16 is in den brede op die materie ingegaan. Gegeven de visie die ik 
daar ontwikkeld heb, wil ik hier nogmaals vaststellen, dat het instrument 
van de vergunningenlimiet gemist kan worden. 

Wat betreft de ongewenste en onbedoelde neveneffecten van de Wabw 
valt te wijzen op de problematiek die voortvloeit uit de samenhang tussen 
de verblijfstitel van de in Nederland verblijvende buitenlanders en de 
vergunningplicht krachtens de Wabw. 

Op het verlies van de verblijfstitel ex artikel 10 tweede lid van de Vreem-
delingenwet is in het kader van de behandeling van de artikelen 2 en 3 
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reeds vrij uitvoerig ingegaan. Voor de ongewenste situaties die konden 
ontstaan is een naar mijn mening praktische en bevredigende oplossing 
gevonden. Hiermede is aan de veruit belangrijkste punten van kritiek op 
onbedoelde nevenwerkingen van de Wabw tegemoet gekomen. 

Na deze hoofdlijnen kan de vraag aan de orde komen, o f - gegeven de 
doelstellingen van het beleid ten aanzien van de toelating van vreemdelingen 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt en de onbedoelde nevenwerkingen die de 
wet met name ten aanzien van de in Nederland gevestigde minderheden 
heeft - de Wabw aan redelijke vereisten voldoet. 

Mijn mening te dien aanzien is, dat behoudens enige punten die voor 
wijziging in aanmerking komen, de Wabw een behoorlijke basis biedt voor 
het te voeren beleid. Door de flexibiliteit die de Wabw mogelijk maakt, 
kunnen ongewenste neveneffecten voor zover die alsnog aan het daglicht 
mochten treden - voor zover thans te voorzien valt - in de uitvoeringssfeer 
worden opgevangen. Met name de wijziging van de algemene maatregel 
van bestuur op grond van het eerste lid onaer c van artikel 2 geeft voldoende 
beleidsruimte om de categorieën waarvoor de vergunningenplicht geldt, 
naar gebleken behoefte te verfijnen. 

Ten aanzien van de eerder gesignaleerde punten, ten aanzien waarvan 
de bepalingen van de Wabw niet geheel bevredigend werken en ten 
aanzien waarvan wijziging dient te worden overwogen, te weten: 

- een wenselijke aanpassing van het eerste punt onder b van artikel 1 in 
die zin, dat ook andere arbeid dan krachtens (arbeids)overeenkomst onder 
de vergunningenplicht kan worden gebracht ; 

- het verstrekken van de verklaring ex artikel 3 van de Wabw ook aan 
anderen dan huwelijkspartners; 

- het schrappen en vervangen van de vergunningenlimiet als instrument 
van de Wabw door de volgende nieuwe bepalingen: 

a. een additionele weigeringsgrond voor uit het buitenland aan te 
trekken vergunningplichtige vreemdelingen, met de noodzaak tot inschake-
ling in het belang van de Nederlandse werkgelegenheid als criterium; 

b. het instellen van een meldingsplicht, indien een werkgever meer dan 
enkele uit het buitenland aan te trekken vergunningplichtige vreemdelingen 
wil inschakelen; 

- het verwerken van de strekking van het bepaalde in artikel 20 in de 
daarvoor in aanmerking komende artikelen van de Wabw, 
kunnen de wenselijke voorzieningen via een wetswijziging worden getroffen. 
Een voorstel met die strekking wordt voorbereid. 
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