
(Deel H - 7) 

7. Uitoefening detai1k:andel cloor vreendelinzen . :  . . 

Ket ingang van 1 augustus 1972 is in werking getreden de Ves- 

tiginzewet detailhandel (~t:xatsblad, 1971, no. 569) .- ~ & e  wet 
' - 

verbiedt het uitoefenen van dc detailhantiel zonrier vefg&ning; . 

eeE vergunning kan door de betrokken Kamer van ~oo$haridel'&n 
' . 

Fabrieken slechts worder v~rleend, indien bepaalde aangeweeen : - . 
bewijsstukken van nandelskennis er? vakbekwaamheid zijn overgelegd. 

Onder de l~itoefening vaq de dctailhanael vkrstaat de wet niet de . ; 

ambulante handelsbedrijven <:n de kleinhzndel in gebrui.kte. en oneer 

re~elde goederen; Ge iiitoefening var 3eze bedriigven, is..gebonden, aan 
, 1 s  - r  

een vergunning ingevolge de Vestigingswet Bedgijyen .J954. . ,. 

Een gevolg vzn het in werking treden vzr, de Veetigingswet 

detailhandel is, dat sinds 1 aucustus 1972 ook een v e r ~ n n i n g  

nodi,i is vror bedrijfshandel.ingen, die voordier). vrij warer,, zoals 
i L - .  , , 

d e  detailhandel in Oosterse tapi j,ten, sie,rvoo~~r:;en, kaarsen, 
*. - . . , '  .. . .. 

snuisterijen, e.a. Dit celdt.ook vcor degenen, die reeds vóór ' '  .: < I .  . 

1 a,icuc tuc 1972 met een .ier(;eli jke bedri jfsuitoefening";aren begonnen. 
, -. .. . 

Behoudens enigc technische uitzonderin~en is voorts Òp'.grbh'd..van- 

het'becinsel van de vrijheid van mcningsuiting voor (e verkoop van 

d -ubieric~n, grammofoonplate,n, postzegels, voortbrengselen van 

beeln nde kunst, geen vergunning nodig. s 1 

Van het verbod om zonder vergunning de detailh&ridel'ui,i7 te 

oefeqen kan ingevolge artikel 13 der Vestigingswet detailhandel door het 

Ho~f~lbecirijfschap Detail?andcl ontheffing .,orden verleend in 

bijzondere gevallen, waarbij gewichtige belangen daarvoor aanleiding 

geven. Eenzelfd~ bevoegdheid oefent dit hoofdbedrijfschap ui.& ten, 

aanzien van de ambulante handelsbedrijven en de kleinhandel in 

gebruikte en oneeregelde coederen, ontleend aan een op artikel 
. . *  

1 5  der Vestigin&swet Bedrijven 1954 gebaseerde ministeriële delegatie- 

beschikking. 

De laatste tijd is geconstateerd, dat een toenemend aantal 

buitenlandse werknemers hetzij we ens werkloosheid hetzij als 

bijverdienste een 7,:in'xeltje of de markthandel in voedsel-ingrediën- 

ten of snuisterijen uit hun geboorteland willen beginnen. In het 

F-lgemeen gaat het daarbij on vreemdelingen, die reeds meer dan 

vijf jaar in Ncd,:rlan~i vt.rblijver:. Voor zovor de betrokkene een 

izroep dort op het ont?c~fingsinctituut net het oog op het uitoefe- 

nen van enig hanselsi-bnctrijf als bijver::ienste, zal zijn iianvrage 

weinig k?.rs ven s ln( ; -e? '?obben, o-:at o - - : e r  die o~itandigheder. niet 



spoedig van een bijzonder geval sprake zal zijn. 
n ierzake van een door een vrpendeling ingediende, aan zijn 

oordeel cn8.er7dorpen zanvrage, zal zoveel nogelijk van de zijde van 

het hoofdbodri jf schap bi j de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 

Grensbeirakinq worder! nagegaan, of de aanvrager over een vergunning 

tot vestigin,? beschikt dan wel een verzoek om wijziging van de beper- 

king van de ver-ninning tot vcrblijÏ lheef t ingedi~nd. Het hoofdbe- 

6rijischap zal voorts de hoofdxfdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe- 

waking met betrekking tot . e  uitvoering der vestigingswetten desge- 

wenst adviseren in gevallen, waarin vreemdelingen zich als zelfstandig 

on5ern-mer ic de detzilhandel wiilen vestigen. Zo nogelijk zal het 

daartoe ontheffingsaanvragen, waarop nog niet is heslist, bij voorrang 

afdoen. Indien nog geen aanvrage is ingediend, is het hoofdbedrijf- 

sch~p bereid zijn voorlopig oordeel te geven ten aanzien van de kansen 

op het verkrijgen van ontheffing cioor de betrokkene. Van alle 

beslissingen op door vreemdelingen ingediende ontheffingsaanvra~en 

stuurt het hoofdbedrijfschap xfschrift aan de hoofdafdeling. Daarbij 

dient er rekening nee te worden gehouden, dat de belanghebbende 

tegen een beslissing binnen 30 daf;en beroep kan instellen bij het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven dan wel bezwaar kan maken 

bij het hoofdbedrijfschap. In het l?-atste geval stht tegen de beslis- 

sing op het bezwaarsc!irift, waarvan eveneens afschrift aan de hoofd- 

afdeling zal worden gezonden, alsnog binnen 30 dagen beroep open. 

Zoals uit het vorenstaande volgt ia een nauwe sanenwerking 

voorzien tussen het hoofdbrdrijfschap Detailhandel en de Hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn ministerie. 

Uwerzijds ware in voorkomend goval zoveel mogelijk na te gaan 

of de vereiste vergunning, c.q. ontheffing is verleend. Is bedoelde 

vergunning, c.q. ontheffing niet verleend, dan ware - up de vreemdeling 

om wijziging van de beperking van de verpnning zot verblijf vraagt - 
een dergelijke aeiivra2g net sen afwijzend ndvies aan de hoofdafdeling 

voor te leggen. 

Tot slot zij nog opzemerkt dat vreemdelingen die nog geen v:jf. 

jaar in Nederland verblijven en azn wier vergunning tot~erblijf 

de beperking "voor het verrichten van arbeid (in loondienst) " is 

verbonden, reeds op aan het algemeen belang ontlaende gronden in de 

regel niet voor wijziging van die beperking in aanmerking zullen 

komen. 


