
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
1 september 2004, nummer 2004/55,
houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

Paragraaf B10/8.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘8.4 Andere verblijfsdoelen dan arbeid
in loondienst 
Aan de vreemdeling, die voor een
ander doel dan het zoeken of verrich-
ten van arbeid in loondienst in
Nederland verblijft (zelfstandige,
dienstenverlener, dienstenontvanger,
gepensioneerde, blijvend arbeidsonge-
schikte, economisch niet-actieve en
student), wordt door Nederland geen
vrije toegang tot de Nederlandse
arbeidsmarkt verleend, zolang
Nederland als nationale maatregel de
tewerkstellingsvergunningplicht hand-
haaft.

De vreemdeling heeft wel de moge-
lijkheid zich alsnog op de arbeids-
markt te begeven, maar een potentiële
werkgever is verplicht met het oog op
de tewerkstelling van deze vreemde-
ling over een tewerkstellingsvergun-
ning te beschikken.

In verband daarmee wordt op de 
sticker verblijfsaantekeningen voor
gemeenschapsonderdanen, dan wel
het verblijfsdocument, af te geven aan
de vreemdeling die voor een ander
doel dan het verrichten van arbeid in
loondienst in Nederland verblijft, de
arbeidsmarktaantekening gesteld:

‘arbeid toegestaan, tewerkstellingsver-
gunning wel vereist’.

Op het verblijfsdocument van de
gezins- of familieleden wordt in
beginsel dezelfde arbeidsmarktaante-
kening geplaatst als op het document
van de vreemdeling van wie hun ver-
blijfsrecht afhankelijk is. Dat geldt
ook voor wat betreft de aantekenin-
gen inzake beroep op de publieke
middelen.

Pas indien (na 1 mei 2004) een
tewerkstellingsvergunning is verleend
ter zake van de door de vreemdeling
te verrichten werkzaamheden, wordt
vervolgens op aanvraag een nieuw
verblijfsdocument I dan wel EU/EER
afgegeven, met toepassing van para-
graaf 8.2 sub b, voor zover sprake is
van reële en daadwerkelijke arbeid,
anders dan marginaal en bijkomstig
van aard, en voor zover de tewerk-
stellingsvergunning is afgegeven met
een geldigheidsduur van tenminste 12
maanden.

Arbeid van bijkomende aard
Voor wat betreft studenten, die in
Nederland verblijven op grond van
Richtlijn 93/96/EEG, en die derhalve
geen verblijfsrecht kunnen ontlenen
aan één der andere bepalingen van
het gemeenschapsrecht, geldt het vol-
gende.
Indien zij arbeid (willen gaan) ver-
richten in het kader van een stage als
verplicht onderdeel van de opleiding,
of arbeid van niet meer dan tien uren
per week dan wel seizoenarbeid in de
maanden juni, juli en augustus, is het
gestelde in paragraaf B6/1 van over-
eenkomstige toepassing.
Daarbij wordt voorts verwezen naar
de paragrafen 24 en 26 van de
Uitvoeringsregels bij het Delegatie- en
uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreem-
delingen, inzake stagiaires, respectie-
velijk arbeid van bijkomende aard
(opgenomen in deel D2, onderdeel 2,
van de Vreemdelingencirculaire).
Ook in de daar omschreven gevallen,
van door een student te verrichten
arbeid, is een tewerkstellingsvergun-
ning vereist, ook al wordt die arbeid
aangemerkt als zijnde van bijkomen-
de aard.’

Artikel II
Dit besluit wordt (met de toelichting)
in de Staatscourant geplaatst, treedt
in werking met ingang van de tweede
dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin het wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1
mei 2004.

Rijswijk, 1 september 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/55

Artikel i

8.4 Andere verblijfsdoelen dan arbeid
in loondienst
Gebleken is dat de tekst van
Vreemdelingencirculaire 2000, zoals
die bij WBV 2004/25 is gewijzigd, op
twee punten verduidelijking dan wel
correctie behoeft. Het betreft subpa-
ragraaf B10/8.4.

Ten eerste is de tekst van deze
paragraaf gewijzigd omdat onduide-
lijkheid is gerezen over de betekenis
van de verwijzing, luidende dat de
paragrafen 8.1 en 8.2 sub b voor wat
betreft de arbeidsmarktaantekeningen
mutatis mutandis van toepassing zijn.
Verduidelijkt is dat, ook al verblijft
de vreemdeling in Nederland voor
een ander doel dan het verrichten van
arbeid in loondienst, toch op het af te
geven sticker verblijfsaantekeningen
voor gemeenschapsonderdanen dan
wel verblijfsdocument I of EU/EER
de arbeidsmarktaantekening wordt
gesteld: arbeid toegestaan, tewerkstel-
lingsvergunning wel vereist. Dit is een
logisch uitvloeisel van de handhaving
van de tewerkstellingsvergunning-
plicht.
Indien na 1 mei 2004 een tewerkstel-
lingsvergunning is verleend, wordt
vervolgens op aanvraag een nieuw
verblijfsdocument I dan wel EU/EER
afgegeven, met toepassing van para-
graaf 8.2 sub b, voor zover sprake is
van reële en daadwerkelijke arbeid,
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anders dan marginaal en bijkomstig
van aard, en voor zover de tewerk-
stellingsvergunning een duur heeft
van tenminste 12 maanden.

De gezins- en familieleden krijgen
in beginsel dezelfde arbeidsmarktaan-
tekening als wordt gesteld op het sti-
cker of verblijfsdocument van de
vreemdeling van wie het verblijf
afhankelijk is.

Voorts is gebleken dat op onjuiste
wijze is aangesloten bij paragraaf 26
van de Uitvoeringsregels bij het
Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet
arbeid vreemdelingen, die betrekking
heeft op arbeid van bijkomende aard.
Volgens de oorspronkelijke tekst van
de onderwerpelijke subparagraaf zou
de werkgever van een student die op
basis van richtlijn 93/96/EEG in
Nederland verbleef niet verplicht zijn
over een tewerkstellingsvergunning te
beschikken zolang die arbeid onder

marktconforme omstandigheden
plaatsvond en uitsluitend in de maan-
den juni, juli en augustus zou worden
verricht dan wel niet meer dan tien
uren per week zou omvatten, en
zolang de student kon aantonen inge-
schreven te zijn bij een onderwijsin-
stelling. Dat is onjuist.
De werkgever dient ook dan een
tewerkstellingsvergunning te beschik-
ken, ook al wordt die arbeid aange-
merkt als zijnde van bijkomende
aard.
Voorts wordt thans verwezen naar
paragraaf B6/1 en de paragrafen 24
en 26 van bedoelde Uitvoeringsregels
inzake respectievelijk stagiaires en
arbeid van bijkomende aard.

Artikel II
Aangezien sprake is van een verdui-
delijking waarmee geen beleidswijzi-
ging is beoogd, respectievelijk correc-

tie van een onjuiste uitleg van de Wet
arbeid vreemdelingen en paragraaf 26
van de Uitvoeringsregels bij het
Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet
arbeid vreemdelingen, die ter zake
niet zijn gewijzigd, werkt dit WBV
terug tot en met de inwerkingtreding
van WBV 2004/25, te weten: 1 mei
2004. Ook de aansluiting bij paragra-
fen 24 en 26 van bedoelde
Uitvoeringsregels wordt met ingang
van 1 mei 2004 reeds toegepast op
studenten met de nationaliteit van
een toetredende lidstaat en die op
basis van Richtlijn 93/96/EEG voor
studie in Nederland verblijven.

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