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onderwerp:

tewerkstelling van asielzoekers (TBV 42)
relatie met eerdere circulaire(s):

Naar aanleiding van een verzoek daartoe hebben de minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie in januari jl. de Tweede Kamer

geinformeerd over het beleid ten aanzien van de tewerkstelling van asielzoekers. De

onderhavige brief blijkt voor de beleidsuitvoering enkele vragen op te roepen. Om die

reden wordt in deze circulaire de essentie van voornoemde brief weergegeven.

De tewerkstelling van asielzoekers was en is ongewenst vanwege het integratie-effect

dat het met zich meebrengt en de verwachtingen die het kan wekken ten aanzien van

verblijfsaanvaarding. D~t betekent in concreto dat bij de toepassing van art. 7 lid 4

van de WABW door de staatssecretaris van Justitie geen instemming wordt gegeven voor

de afgifte van een tewerkstellingsvergunning aan asielzoekers. In bijzondere gevallen

echter wordt van deze lijn afgeweken, namelijk wanneer er klemmende redenen van

humanitaire Rard zijn gelegen in het feit dat de betrokken asielzoeker reeds vele

jaren in procedure is over zijn verblijfsstatus en niet naar zijn land van herkomst

kan worden verwijderd. Alleen in die gevallen zal de staatssecretaris van Justitie

zijn instemming geven voor tewerkstelling op grond van art. 7 lid 4 WABW.

Deze beleidslijn is alleen relevant voor de situatie dat er voldoende prioriteit-

genietend aanbod is. Indien géén prioriteitgenietend aanbod aanwezig is of redelij-

kerwijs is te verwachten leidt de ambtshalve toetsing van het verzoek om een

vergunning
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vergunning tot verblijf immers in het algemeen tot afgifte van een vergunning tot
verblijf voor het verrichten van arbeid in loondienst.

Indien een asielzoeker hangende zijn asielprocedure in het bezit wordt gesteld van

een vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid in loondienst, dient de

betrokkene te worden gewezen op het feit dat voornoemde vergunning een verblijfs-
rechtelijke zekerheid biedt die reden kan zijn om zijn asielverzoek in te trekken.

Recentelijk heeft de Commissie Mulder een interim-rapport uitgebracht over de

asielzoekersproblematiek. Daarbij is een voorstel gedaan om niet-verwijderbare

vreemdelingen zonder meer toegang tot de arbeidsmarkt te geven. Het moge duidelijk

zijn dat dit voorstel op dit moment geen enkele gevolgen heeft voor de hierboven.

uiteengezette beleidslijn, aangezien eerst de opstelling van het eindrapport van de

Commissie en de daarop volgende regeringsreactie moet worden afgewacht.

De Vreemdelingencirculaire zal bij het eerstvolgende supplement in deze zin worden
aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

De Secretaris-Generaal,
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