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4 Samenhang tussen de tewerkstellingsvergunning en de 
vergunning tot verblijf en coördinatie bij het beleid 
inzake de verlening daarvan 

Tussen de bepalingen inzake de verlening of de intrek- 
king van de tewerkstellingsvergunning en het bezit van 
de vergunning tot verblijf voor het verrichten van ar- 
beid in loondienst bestaat een nauwe samenhang, die 
ertoe noopt het beleid ter zake te coördineren. 

Samenhang tussen de bepalingen inzake de beide 
vergunningen 

a. De aanvraag om een tewerkstellingsvergunning kan 
slechts in behandeling worden genomen indien beschikt 
wordt over een voor het verrichten van arbeid geldige 
vergunning tot verblijf, althans indien een zodanige 
vergunning is aangevraagd (art. 5, derde lid, onder b, 
Wabw) . 
Dit betekent in concreto dat de aanvraag niet in be- 
handeling wordt genomen,, indien: 

O 
1 - in het geheel geen verzoek om een vergunning tot 

verblijf is ingediend (een aanvraag om een machti- 
ging tot voorlopig verblijf wordt niet beschouwd 
als een verzoek om een vergunning tot verblijf); 

2O- uitsluitend een verzoek om een vergunning tot ver- 
blijf tot een ander doel dan het verrichten van 
arbeid in loondienst is ingediend; 

O 3 - de aanvrager houder is van een vergunning tot ver- 
blijf met een beperking tot een ander doel en hij 
niet wijziging van die beperking, teneinde de ver- 
gunning mede tot het verrichten van arbeid in 
loondienst te doen gelden, heeft gevraagd. 

Indien aan de vergunning tot verblijf geen beperking 
is gesteld, geldt de vergunning mede tot het verrich- 
ten van arbeid in loondienst; dit dient in voorkomend 
geval aan het GAB te.worden medegedeeld. 

b. Op de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning 
moet, ingevolge art. 5, vijfde lid, Wabw, in de regel 
binnen dertig dagen zijn beslist. 

c. Weigering van de verlening van een vergunning tot 
verblijf (als zodanig geldt niet: de weigering van een 
machtiging tot voorlopig verblijf) vormt een dwingende 
grond tot weigering van een tewerkstellingsvergunning, 
op grond van art. 7, eerste lid, onder 6, Wabw, c.q. 
een dwingende grond tot intrekking van een (na indie- 
ning van het verzoek om verlening van een vergunning 
tot verblijf) inmiddels verleende tewerkstellings- 
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vergunning, zulks op grond van art. 9, eerste lid, 
Wabw . 
d. Weigering van de verlenging van de geldigheidsduur, 
of intrekking van de vergunning tot verblijf vormt 
eveneens op grond van art. 9, eerste lid, Wabw een 
dwingende grond tot intrekking van de tewerkstellings- 
vergunning. 

e. Op het onder c en d gestelde kan, ingevolge het - 
bepaalde in art. 7, vierde lid, resp. art. 9, twee- 
de lid, Wabw, een uitzondering gelden voor het geval 
waarin de vreemdeling, hangende de beslissing op een 
door hem op grond van de Vreemdelingenwet tegen de 
weigering van de verlening, of van de verlenging van 
de geldigheidsduur, of tegen de intrekking van een 
vergunning tot verblijf aangewend rechtsmiddel niet 
wordt uitgezet. 

4.2 Coördinatie van de behandeling van verzoeken om een 
vergunning tot verblijf en aanvragen om een tewerk- 
stellingsvergunning 

4.2.1 De beslissing op het verzoek om sen vergunning tot 
verblijf 

Het is van belang, binnen de bij art. 5, vijfde lid, 
Wabw bepaalde termijn (in de regel dertig dagen) zo 
mogelijk ook inzake sen verzoek om een vergunning tot 
verblijf voor het verrichten van arbeid in loondienst 
een beslissing te nemen. 
Hierbij doen zich de volgende mogelijkheden voor: 

a. Het staat vast dat op grond van het algemeen toe- 
latingsbeleid (zie daarvoor A 4) het verzoek voor 
afwijzing in aanmerking komt. 
Door zo mogelijk aanstonds op het verzoek te be- 
slissen kan de ongewenste situatie worden voorkomen 
dat aan een vreemdeling die inmiddels, op grond van 
een aan de werkgever op diens aanvraag verleende 
tewerkstelling~vergunning~ arbeid in loondienst is 
kunnen gaan verrichten, eerst nadien het verblijf 
moet worden ontzegd. 

De vergunning tot verblijf wordt verleend op humani- 
taire gronden. 
Alsdan worden, bij de beslissing op de aanvraag om 
een tewerkstellingsvergunning, de weigeringsgronden 
van de Wabw niet tegengeworpen. 
Zolang de beslissing om een vreemdeling op humani- 
taire gronden toe te laten nog niet is genomen, 
blijft de vreemdeling onderworpen aan het restric- 
tieve beleid met betrekking tot de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 
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c. In het geval waarin redelijkerwijs twijfel bestaat of 
een wezenlijk Nederlands belani; wordt gediend met de 
toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt hierbij 
valt bijvoorbeeld te denken aar1 geschoolde of gespe- 
cialiseerde werknemers, hoger leidinggevend perso- 
neel en specialisten - ,  en in liet geval waarin de 
aanvraag om een vergunning tot verblijf niet is 
geweigerd op gronden van het al-gemeen toelatings- 
beleid, en er anderzijds geen overwegingen van 
humanitaire aard zijn die zouden kunnen leiden tot 
verlening van de vergunning tol: verblijf, wordt met 
de beslissing op de aanvraag ou een vergunning tot 
verblijf gewacht totdat op de aanvraag om een te 
werkstellingsvergunning is beslist. 
Wordt de tewerkstellingsvergun~iing verleend dan zal 
als regel ook de vergunning tot: verblijf worden 
verleend. 

d. Indien de vergunning tot verblijf is geweigerd, doch 
de vreemdeling, hangende de beslissing op een door 
hem op grond van de Vreemdelingenwet aangewend 
rechtsmiddel, niet kan of niet zal worden uitgezet, 
kan gedurende die schorsingspeiriode een tewerkstel- 
lingsvergunning verleend worderi. 
Is er op grond van een beleidsE~eslissing schorsende 
werking toegekend dan vindt over de verlening van de 
tewerkstellingsvergunning overleg plaats tussen de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
Minister van Justitie. 

De weigeringsgronden van de artt. 7, eerste lid, 
onder a, en 8, eerste en tweede lid, Wabw zullen - 
voor zover van toepassing - onverkort worden 
gehanteerd. 

NB: Betreft het hier een asielxoeker en is er 
voldoende prioriteitgeniett!nd aanbod, dan kan een 
tewerkstellingsvergunning iilleen worden verleend 
wanneer klemmende redenen van humanitaire aard 
zijn gelegen in het feit diit de betrokken asiel- 
zoeker reeds vele jaren in procedure is over zijn 
verblijfsstatus en niet naiir het land van her- 
komst kan worden verwi j dercl. 

De geldigheidsduur van de in drit geval te verlenen 
tewerkstellingsvergunning zal tiiet langer zijn dan 
zes maanden. 
Is er binnen die termijn nog geen beslissing op het 
op grond van de Vreemde1ingenwc:t aangewende rechts- 
middel genomen, dan zal, desgelmaagd, en onder gelijk 
blijvende omstandigheden, telkens een nieuwe tewerk- 
stellingsvergunnning worden verleend voor de duur van 
zes maanden. 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 
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4 . 2 . 2  Aanvraag om toelating - vanuit het buitenland 

In het algemeen wordt een verzoek om toelating aanhangig 
gemaakt door eerst een machtiging tot voorlopig verblijf 
aan te vragen. 
Ten aanzien van werknemers geldt, in verband met de 
bepaling van art. 5, derde lid, Wibw, met het oog op het 
behandeling kunnen nemen van de aiinvraag van de tewerk- 
stellingsvergunning, dat eerst hei: verzoek om een ver- 
gunning tot verblijf moet worden ingediend. 
De diplomatieke en consulaire verl:egenwoordigers in het 
buitenland zijn geïnstrueerd om i11 het buitenland ver- 
blijvende werknemers daartoe ter plaatse in de gelegen- 
heid te stellen. 

De behandeling van het verzoek geschiedt alsdan op 
dezelfde wijze als de behandeling van een verzoek om 
een machtiging tot voorlopig verblijf; zie hiervoor A 
4, onder 3 ,  in het bijzonder onder 3 . 8 .  
Na ontvangst van het verzoek om een vergunning tot 
verblijf gaat het hoofd van plaatselijke politie aller- 
eerst na, of er gronden zijn tot weigering van de ver- 
gunning uit hoofde van de openbare orde (criminele 
antecedenten). 
In dat geval wordt de vergunning i:ot verblijf geweigerd; 
zie A 4, onder 3 . 8 .  

Is zulks niet het geval, dan vraagt het hoofd van 
plaatselijke politie met formulie~: D 10 inlichtingen 
aan het G.A.B. omtrent de mogelijkheid dat de vreem- 
deling in Nederland zal worden tewerkgesteld. 
Het G.A.B. deelt aan het hoofd vati plaatselijke politie 
mede, of al dan niet een tewerkstt~llingsvergunning ten 
behoeve van verzoeker zal worden verleend. 

Indien het hoofd van plaatselijke politie, na ontvangst 
van een mededeling van het G.A.B. dat een tewerkstel- 
lingsvergunning zal worden verleerid, van oordeel is dat 
ook overigens aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan, 
beslist hij gunstig op het verzoek om verlening van een 
vergunning tot verblij f. 
In dat geval wordt vervolgens gehimdeld als betrof het 
de aanvraag van een machtiging tol: voorlopig verblijf 
waaromtrent gunstig wordt geadviseerd. 

Indien het hoofd van plaatselijke politie is gemachtigd 
rechtstreeks de Visadienst te adviseren tot het doen 
afgeven van een machtiging tot voorlopig verblijf, geeft 
hij door toezending van een formul-ier D 7 door tussen- 
komst van het hoofd van de Visadi6tnst aan de desbetref- 
fende Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegen- 
woordiger in het buitenland kennis van de beslissing. 
De betrokken vreemdeling zal alsdiin in het bezit worden 
gesteld van een machtiging tot voorlopig verblijf; deze 
heeft hij namelijk nodig met het oog op zijn eventuele 
doorreis door andere landen en zijn toegang tot het 
Beneluxgebied. 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 
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Bij zijn aanmelding bij het hoofd van plaatselijke 
politie in Nederland ontvangt de verzoeker een 
vergunning tot verblijf onder de beperking: "voor het 
verrichten van arbeid in loondienst". 

Voor het geval het hoofd van p1aat:selijke politie niet 
is gemachtigd omtrent de verlening van een machtiging 
tot voorlopig verblijf rechtstreeks aan de Visadienst te 
adviseren: zie A 4, onder 3 . 8 .  

Voor het geval het hoofd van plaailselijke politie, 
eventueel na van het G.A.B. ontvarigen bericht, grond 
heeft tot weigering van de vergunning tot verblijf, zie 
eveneens A 4 onder 3 . 8  en voor de bevoegdheid terzake 
van het hoofd van plaatselijke politie zie A4, onder 
5 . 6 . 3 .  

4.2.3 Ambtshalve verlening van een mach1:iginn tot voorlouiq 
verblii f 

Buitenlandse werknemers die wel v2a de officiële werving 
worden aangetrokken, ontvangen eer1 machtiging tot voor- 
lopig verblij f zonder dat zij daartoe een aanvraag 
behoeven in te dienen. 

Werkgevers die voor bepaalde werkriemers een zogeheten 
nominatieve aanvraag tot werving wensen in te dienen, 
moeten door het hoofd van plaatsel-ijke politie naar het 
G.A.B. worden verwezen. 

4.2.4 Binnenslands in~ediende verzoeken van werknemers om 
toelating 

Indien de buitenlandse werknemer zonder in het bezit te 
zijn van de vereiste machtiging tot voorlopig verblijf 
is ingereisd: zie A 4, onder 5 . 6 . 2 ! . 3  en 5 . 6 . 3 . 3 .  
Indien de buitenlandse werknemer voor verblijf van 
langer dan drie maanden geen machtiging tot voorlopig 
verblijf nodig heeft: zie A 4, onder 5.6.2.2. 
In voorkomend geval dient het hoofd van plaatselijke 
politie met formulier D 10 bij hei: G.A.B. te informeren, 
of ten behoeve van de betrokken vreemdeling aan de 
werkgever een tewerkstellingsvergimning zal worden 
verleend. 

4.3 Samenwerking met het Gewestelfik Arbeidsbureau 

Wanneer een aanvraag om een tewerl:stellingsvergunning is 
ingediend zal het G.A.B. zo nodig steeds bij het hoofd 
van plaatselijk politie informeren of een verzoek om een 
vergunning tot verblij f is ingedimd. 

Vc Suppl. 6  (september 1991) 
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Wordt niet aanstonds op het verzoek om een vergunning 
tot verblijf voor het verrichten van arbeid in loon- 
dienst beslist dan plaatst het hoofd van plaatselijke 
politie in het paspoort van de vreemdeling de aanteke- 
ning: "verzoek ingediend om een vergunning tot verblijf 
voor het verrichten van arbeid in loondienstn. 

Van de weigering of inwilliging van het verzoek om een 
vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid 
in loondienst wordt het G.A.B. door middel van het toe- 
zenden van een afschrift van de bctsehikking in kennis- 
gesteld. 

Het G.A.B. zendt van de beslissinl; op de aanvraag om een 
tewerkstellingsvergunning een afschrift aan het hoofd 
van de plaatselijke politie. 
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