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Vreemdelingen die een zelfstandig beioep of
bedrijf willen uiroefenen, met inbeglip van het
horecabedrijf

-

Aleemeen
Het betreft hier vreemdelingen die werkzaamheden anders
dan in loondienst (willen) verrichten, bijvoorbeeld als
arts, apotheker, fysiotherapeut, beeldend kunstenaar
dan wel een bedrijf uitoefenen, zoals een slagerij, de
detailhandel of een restaurant.
Uitgangspunt van het beleid is dat in deze gevallen
verblijf kan worden toegestaan, indien daarmede een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend (zie A 4, onder
5.1.3).
Dit belang kan gelegen zijn op het terrein van de
volksgezondheid, de economie, de cultuur of op sociaaleconomisch terrein.
Hieromtrent zal in de regel het oordeel van de bevoegde
bewindsman worden gevraagd; in veel gevallen zal deze
de Minister van Economische Zaken of van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur zijn.
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Toelatingscriteria
Voor begunstigde E.E.G.-onderdanenwordt verwezen naar
B 4, onder 3.2.
Voor onderdanen van Suriname wordt verwezen naar B 10,
onder 5.1.3.
Om tot de uitoefening van bepaalde beroepen te worden
toegelaten gelden vaak speciale bevoegdheidsvereisten.
Zo zal een buitenlandse arts de bevoegdheid moeten bezitten om hier te lande de geneeskunst uit te oefenen.
Voor inlichtingen omtrent de uitoefening van medische
en paramedische beroepen kan men zich wenden tot het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Voor de uitoefening van een bedrijf is in de regel een
vergunning vereist op grond van de Vestigingswet
Bedrijven 1954 (ambachtsbedrijven, zoals loodgieters,
slagers etc.) of de Vestigingswet Detailhandel (bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren,
bijvoorbeeld oosterse tapijten, siervoorwerpen, textiel, etc.), dan wel de Drank- en Horeca- wet (slijtersbedrijf, restaurants, café's, etc.).
Verlening van vergunningen als hier bedoeld kan plaats
vinden indien aan bepaalde bekwaamheidseisen wordt
vo ldaan .
Bevoegd tot het verlenen van vergunningen op grond van
genoemde vestigingswetten zijn de Kamers van Koophandel.
Bevoegd tot verlening van vergunningen op grond van de
Drank-en Horecawet zijn Burgemeester en Wethouaers van
een gemeente;inlichtingen omtrent dit laatste worden
verstrekt door de gemeentesecretarie en de afdeling
bijzondere wetten van de politie.
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In bijzondere gevallen kan ontheffing worden
verleend om zonder vergunning een bedrijf of de
detailhandel uit te oefenen.
Bevoegd tot het verlenen van deze ontheffingen zijn
voor wat betreft de Vestigingswet Bedrijven 1954
het Hoofdbedrijfschap Ambachten te 's-Gravenhage en
de Sociaal-Economische Raad te 's-Gravenhage.
Bevoegd tot het verlenen van ontheffing voor wat
betreft de Vestigingswet Detailhandel is het Hoofdbedrijfschap Detailhandel te 's-Gravenhage en voor
wat betreft de Drank- en Horecawet de Minister van
Economische Zaken.
Bij de behandeling van verzoeken om toelating tot
Nederland van de hier bedoelde vreemdelingen dient
steeds middels (schriftelijke) informatie bij de
bevoegde instantie te worden vastgesteld of aan de
hier voor genoemde vereisten voor de uitoefening
van het beroep of bedrijf is voldaan.
Voorts dient door de vreemdeling te worden
aangetoond dat hij door de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf kan beschikken over voldoende
middelen van bestaan (zie A 4, onder 5.2); hiertoe
dient hij de nodige financiële gegevens over te
leggen.
Gaat het om verlenging van de geldigheidsduur van
de vergunning tot verblijf, dan kan het beschikken
over voldoende middelen van bestaan blijken uit een
balans en een winst-en verliesrekening.
Verblijf zal kunnen worden geweigerd indien er
sprake is van gevaar voor de openbare orde,
openbare rust of de nationale veiligheid (zie A 4,
onder 5.3).
Vreemdelinqen werkzaam zijn (qeweest) op Nederlandse schepen, op boorplatformen of in het internationale weqtransport
Indien wordt voldaan aan de toelatingscriteria
genoemd onder 2, kan voor toelating voor het
uitoefenen van een zelfstandig beroep of bedrijf in
aanmerking komen de vreemdeling die:
a. gedurende een ononderbroken periode van tenminste zeven jaren, onmiddellijk voorafgaande aan
de dag waarop een vergunning tot verblijf is
gevraagd, als zeeman op een Nederlands schip
heeft gevaren; als onderbrekingen van deze
termijn worden niet beschouwd:
- tussentijdse, in Nederland doorgebrachte
perioden van onvrijwillige werkloosheid, elk
niet langer dan 6 maanden en
- tussentijdse perioden van tewerkstelling
elders dan op een onder Nederlandse vlag
varend schip,
mits die perioden tezamen en in totaal niet
langer zijn dan 12 maanden; en
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b. de leeftijd van zestig jaar nog niet heeft
bereikt, en
c. een goede conduite-staat heeft.
In dit geval vindt geen beoordeling plaats of met
het verblijf een wezenlijk Nederlands belang wordt
gediend.
Deze regeling geldt mam. eveneens voor vreemdelingen die werkzaam zijn in de internationale binnenscheepvaart op Nederlandse schepen en op Nederlandse schepen gelijkgestelde inrichtingen, baggermolens , aanzuigers, e.d., vreemdelingen die werkzaam
zijn op mijnbouwinstallaties op het Nederlands deel
van het continentale plat en voor werknemers
(chauffeurs) in het internationale wegtransport in
dienst van een Nederlandse werkgever, voor zover
dit transport vanuit en/of naar Nederland plaatsvindt.
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Machtiqinq tot voorlopiq verblijf
Voor de behandeling van aanvragen om een machtiging
tot voorlopig verblijf wordt verwezen naar A 4,
onder 3.
Voor de te volgen gedragslijn bij ontbreken van de
vereiste machtiging tot voorlopig verblijf wordt
verwezen naar A 4, onder 5.6.2.3 en 5 . 6 . 3 . 3 .
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Bevoeqdheidsvraqen
Voor bevoegdheidsvragen in verband met de vergunning tot verblijf wordt verwezen naar:
A 4, onder 5.6
A 4, onder 5.7.2

en 5 . 7 . 3

A 4, onder 5.8.2

en 5 . 8 . 3

A 4, onder 5.9.2

verlening of weigering
wijziging van de
beperking (of weigering daarvan)
: verlenging van de
geldigheidsduur (of
weigering daarvan)
: intrekking
:
:

Beperkinqen en voorschriften
De vergunning tot verblijf wordt verleend onder een
beperking, luidende :
"voor het verrichten van werkzaamheden als zelfstandige" (aangevuld met een aanduiding van het
beroep of bedrijf).
Aan de vergunning tot verblijf wordt een voorschrift verbonden tot het sluiten van een voldoende
ziektekostenverzekering.
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