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Inleiding
Door middel van dit TBV worden
enkele paragrafen van hoofdstuk B6
Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc
2000) aangepast. Dit betreft de para-
grafen B6/1, B6/2.1.1 en B6/2.1.3.

Wijziging van B6/1
De tweede alinea van B6/1 Vc 2000
wordt vervangen door de volgende
tekst:
‘Het is aan vreemdelingen die hier te
lande voor studiedoeleinden zijn toe-
gelaten, toegestaan arbeid van bijko-
mende aard te verrichten. Het gaat
hier om arbeid van maximaal 10 uur
per week of seizoensarbeid in de
maanden juni, juli en augustus.

Daarnaast is er ook sprake van
arbeid van bijkomende aard, indien
de student als verplicht onderdeel van
de opleiding een stage volgt, al dan
niet in de vorm van een leer-arbeids-
overeenkomst. Deze werkzaamheden
mogen niet meer dan 50% van de
totale studieduur uitmaken. Bij werk-
zaamheden van meer dan 50% dient
de student een verblijfsvergunning
onder de beperking ‘arbeid in loon-
dienst’ aan te vragen. 

Voor het verrichten van arbeid van
bijkomende aard is wel een tewerk-
stellingsvergunning vereist.

Voor de verlening van een verblijfs-

vergunning voor het volgen van een
stage die noodzakelijk is ter voltooi-
ing van de opleiding in het land van
herkomst wordt verwezen naar B5/5
Vc 2000. Dit geldt ook voor de verle-
ning van een verblijfsvergunning voor
het opdoen van werkervaring die
voor het toekomstig functioneren van
de vreemdeling in het land van her-
komst van belang is.’

Toelichting
Bij ministeriële regeling van 2 juni
2003 zijn de Uitvoeringsregels Wet
arbeid vreemdeling (Wav) behorende
bij het Delegatie- en uitvoeringsbe-
sluit Wav gewijzigd (Stcrt. 2003, 104).
In het wijzigingsartikel I, onderdeel
F, is bepaald dat aan de eerste alinea
van paragraaf 24 de volgende passage
wordt toegevoegd:
‘Aan vreemdelingen die beschikken
over een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd voor het volgen
van een studie kan een tewerkstel-
lingsvergunning van langer dan een
jaar worden afgegeven, mits de duur
van de werkzaamheden niet meer
bedraagt dan 50% van de duur van
de opleiding.’
Uit de toelichting bij artikel I, onder-
deel F, blijkt dat aan vreemdelingen
die een verblijfsvergunning voor stu-
die hebben de mogelijkheid dient te
worden gegund om de aan de studie
verbonden stages te volgen. Echter, in
toenemende mate overschrijden de
stages verbonden aan Nederlandse
opleidingen de duur van één jaar. Het
is niet wenselijk dat buitenlandse stu-
denten de studie, waarvoor zij een
verblijfsvergunning hebben ontvan-
gen, niet zouden kunnen voltooien
vanwege de beperking van de geldig-
heidsduur van de tewerkstellingsver-
gunning. Op deze categorie vreemde-
lingen wordt derhalve de maximum
duur van één jaar voor het volgen
van een stage niet van toepassing ver-
klaard. Wel dient de stage niet meer
dan 50% van de duur van de studie te
bedragen, omdat anders het accent
niet meer ligt op het volgen van een
studie maar op participatie op de
Nederlandse arbeidsmarkt.

Wijziging van B6/2.1.1
In B6/2.1.1 Vc 2000, wordt ‘het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen’ telkens vervangen
door: ‘het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen dan wel
het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.’
Voorts wordt in de eerste alinea van
B6/2.1.1 Vc 2000, aan het eind van de
tekst bij het vijfde opsommingsteken
de punt vervangen door een punt-
komma. Tevens wordt er een zesde
opsommingsteken toegevoegd:
‘– Wet op het specifiek cultuurbeleid.’

Toelichting
Naast het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen bekostigt
ook het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit onder-
wijsinstellingen die onder de onder-
wijswetgeving vallen.

Op verzoek van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OC&W) is besloten
om een verblijfsregeling te treffen
voor vreemdelingen, die een opleiding
willen volgen aan een cultuurinstel-
ling die op grond van de Wet op het
specifiek cultuurbeleid door het
ministerie van OC&W wordt gesubsi-
dieerd.

Voor de cultuurinstellingen is de
kwaliteitswaarborg geregeld in de
Wet op het specifiek cultuurbeleid.
De kwaliteit van de cultuurinstelling
en de mate waarin zij voldoet aan de
beleidsuitgangspunten van de
Minister van OC&W worden elke
vier jaar door de Raad voor Cultuur
getoetst. De Minister neemt met
inachtneming van het advies van de
Raad voor Cultuur een besluit over
de subsidieverstrekking. Een positief
besluit leidt tot opname in de
Cultuurnota van het ministerie van
OC&W en geeft recht op een vierjari-
ge subsidie. Tot en met 2004 zijn de
volgende cultuurinstellingen in de cul-
tuurnota opgenomen:
1. De Appel te Amsterdam;
2. Archiefschool te Amsterdam;
3. Ateliers 63 te Amsterdam;
4. Berlage Instituut te Rotterdam;
5. Buitenkunst te Amsterdam;
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6. Europees Keramisch Werkcentrum
te Den Bosch;
7. Internationaal Opera Centrum
Nederland te Amsterdam;
8. Jan van Eyck Academie te
Maastricht;
9. Maurits Binger Film Instituut te
Amsterdam;
10. Nederlands Instituut voor
Animatiefilm te Tilburg;
11. Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingsfonds te Amsterdam;
12. Rijksacademie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam.

Wijziging van B6/2.1.3
De eerste alinea van B6/2.1.3 Vc 2000
wordt als volgt gewijzigd:
‘Het betreft hier de verlening van een
verblijfsvergunning voor het volgen
van een opleiding aan het voortgezet-
en beroepsonderwijs, in de zin van de
Wet op het voortgezet onderwijs (Stb.
1986, 552) alsmede de Wet educatie-
en beroepsonderwijs (Stb. 1995, 501)’.

Toelichting
B6/2.1.3 Vc 2000 richt zich met name
op het beroepsonderwijs.
Echter, abusievelijk wordt in deze
paragraaf niet verwezen naar de Wet
educatie- en beroepsonderwijs (WEB),
waarin de regelingen met betrekking
tot de educatie en het beroepsonder-
wijs in de Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs en de Kaderwet
Volwasseneneducatie 1981, alsmede
de regelingen met betrekking tot het
middelbaar beroepsonderwijs en het
voortgezet algemeen volwassenenon-
derwijs in de Wet op het voortgezet
onderwijs zijn neergelegd.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

De bovenstaande wijzigingen zullen
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 2000
worden verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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