
Bij lage  C 2 2  Wet arbeid  buitenlandse werknemers van 
9 november 1978 (S1:b. 737) 

WWFDSTUH I. ALGEMENE BE 

el 1 
Voor de toepassin het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 
a. Onze Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
b. werkgever: 

1 O .  degene jegens wie een ander zich bij een arbeidsovereenkomst tot het ver- 
richten van arbeid verbindt, behalve indien die ander als arbeidskncht aan 
een derde ter beschikking wordt gesteld en op deze terúeschikkmgstelling 
hoofdstuk LII, afdeling 2, $ 4, van de Arbeidsvoonieningswet (Stb. 1990,402) 
van toepassing is; 

2 O .  degene jegens wie een ander zich bij een, bij algemene maatregel van bestuur 
voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde met een ar- 
beidsovereenkomst gelijkgestelde, andere overeenkomst tot het vemchten van 
bij die maatregel aangewezen arbeid verbindt; 

3'. degene aan wie een ander als arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld, in- 
dien op deze terbeschikkingstelling hoofdstuk III, afdeling 2, $ 4, van de Ar- 
beidsvoonieningswet van toepassing is; 

c .  tewerkstelhgsvergunniag: een vergummg als bedoeld in artikel 4; 
d.  onderneming: een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organi- 

satorisch verband waarin krachtens artreicisovereenkomst arbeid wordt vemcht; 
e. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 

(Stb. 1965, 40) 

el 2 
1 .  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder 

vreemdeling niet verstaan een persoon: 
a. aan wie het bij of krachtens artikel 10 van de Vreemdelingenwet is toegestaan 

voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven; 
b. ten aanzien van wie ingevolge bepalingen, vastgesteld bij overeenkomsten met 

andere mogendheden dan wei bij een voor Nederland verbindend besluit van 
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een volkenrechtelijke organisatie, een tewerkstellingsvergunning niet mag 
worden verlangd; 

c. die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie. 
2. Door de zorg van Onze Minister worden bij bekendmaking in de Staatscourant de 

in het eerste lid onder b bedoelde bepahgen aangegeven met vermelding van hun 
officiële vindplaats. 

el 3 
1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder 

weemdelirig evenmin verstaan een pers rechtmatig in Nederland verblijft 
en die in het bezit is van een door O er ingevolge het tweede lid afge- 
geven verktaring. 

2. Een verklaring wordt op aanvraag afgegeven: 
a. aan een vreemdehg die in Nederland gedurende een ononderbroken tijdvak 

van dne jaar rechtmatig een op het verwerven van inkomen gerichte activiteit 
heeft uitgeoefend, mits hij nadien zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft 
gevestigd; 

b. aan degene die gehuwd is met een persoon als bedoeld onder a, alsmede aan 
diens minderjarige kinderen, mits deze feiteiijk tot zijn gezin behoren. 

3. Onderbrekingen van het tijdvak dat een op het verwerven van d o m e n  gerichte 
activiteit is uitgeoefend worden bij de toepassing van het tweede lid, onder a, niet 
als onderbrekingen beschouwd indien zij de vreemdeling niet kunnen worden 
toegerekend. 

4. Onze Minister bepaalt welke gegevens bij de aanvraag van een verklaring moeten 
worden verstrekt, welk formulier daarbij moet worden gebruikt en weke bewijs- 
stukken daarbij moeten worden overgelegd. 

5. Indien bij een aanvraag de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn 
verstrekt onderscheidenlijk overgelegd, wordt het formulier aan de aanvrager 
teruggezonden onder schriftelijke mededeling weke gegevens of bewijsstukken 
nog ontbreken. Zolang de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn 
verstrekt onderscheidenlijk overgelegd, wordt een aanvraag geacht niet te zijn 
gedaan 

6. Op een aanvraag wordt binnen 30 dagen na ontvangst beslist. De beslissing wordt 
met redenen omkleed en wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. 

G VAN EMDELLNGEN 

el 4 
Het is een werkgever verboden een vreemdehg arbeid te doen vemchten zonder 
vergunning van Onze Minister. 

el 5 
1. Een tewerkstellingsver k g  wordt aangevraagd door de werkgever en de 

vreemdeling, 
2. Onze Minister bepaalt welke gegevens bij een aanvraag moeten worden verstrekt, 

welk formulier daarbij moet worden gebruikt en welke bewijsstukken daarbij 
moeten worden overgelegd. 
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3. Een aanvraag wordt geacht niet te zijn gedaan: 
a. zolang de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn verstrekt onder- 

'scheidenlijk overgelegd; 
b. indien deze een vreemdeling betreft die niet beschikt over een voor het ver- 

richten van arbeid geidige vergunhg  tot verblijf noch een zudanige vergun- 
ning heeft aangevraagd. 

4. Indien het derde lid van toepassing is, worden het formulier en de daarbij over- 
gelegde bescheiden aan de aanvragers teruggezonden onder schriftelijke medede- 
ling van de reden waarom de aanvraag geacht wordt niet te zijn gedaan. 

5. Qp een aanvraag wordt binnen 30 dagen na ontvangst beslist. Indien op grond van 
artikel 12 op een aanvraag niet kan worden beslist dan nadat een vergunningenli- 
miet is vastgesteld, wordt, in afwijking van de vorige volzin, beslist b h e n  30 
dagen na de dag waarop die vergunningenlimiet is vastgesteld. 

el 6 
1 .  In een vergunning wordt de vreemdeling vermeld die de werkgever mag doen 

arbeiden, het soort arbeid dat mag worden verricht, alsmede de onderneming 
waarin zulks mag geschieden. 

2. Een vergunning kan om bijzondere redenen onder beperkuigen, verband houdende 
met de tijdsduur worden verleend. Het soort voorschriften, dat aan een vergun- 
ning kan worden verbonden, waaronder voorschriften met betrekking tot de vorm 
van de arbeidsovereenkomst, en de gevallen, waarin dat kan geschieden, worden 
bij algemene maatregel van bestuur bepaald. 

el 7 
n vergunning wordt geweigerd: 

a. indien door het verlenen van de vergunning de voor de betrokken onderneming 
geldende vergunningenlimiet zou worden overschreden; 

b. indien door het verlenen van de vergunning toestemming zou worden verleend 
tot tewerkstelling van een m m d e h g  van wie is gebleken dat hem het verblijf 
in Nederland is geweigerd. 

2. In een bepaald geval kaa Onze Minister om bijzondere redenen afkijken van het 
eerste lid, onder a. Een bijzondere reden is in ieder geval aanwezig, indien de 
overschrijding van de vergunningenlimiet zou samenhangen met het verlenen van 
een vergunning ten aanzien van een reeds in de onderneming werkzame vreem- 
deling voor het verrichten van een ander soort en hoger gewaardeerde arbeid. 

3. Het in het eerste lid onder a gestelde is niet van toepassing, wanneer het een 
vreemdeling betreft, die gedurende een tijdvak van 6 maanden onvrijwillig werk- 
loos is geweest. 

4. Indien de vreemdeling, hangende de beslissing op een door he van de 
Vreemdelingenwet ingesteld beroep, niet wordt uitgezet, kan ster na 
overleg met Onze Minister van Justitie afkijken van het eerste lid, onder b. In- 
dien de vreemdeling op grond van de Vreemdelingenwet niet kan worden uitge- 
zet, is het eerste lid, onder b, niet van toepassing. 

et 8 
1. Een vergunning kan word igerd, indien voor het verrichten van de arbeid 

waarop de gevraagde ver betrekking heeft, aanbod op de arbeidsmarkt 
aanwezig is of redelijkerwijs te verwachten is. 

2. Indien de aanvraag een vreemdeling betreft die niet eerder rechtmatig in Neder- 
land in een onderneming arbeid heeft verricht, dan wel een vreemdeling die na 
het verrichten van zodanige arbeid zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft ge- 
vestigd, kan een vergunning voorts worden geweigerd:. 
a. indien de vreemdeling geen onderdaan is van een land waarmede Nederland 

een wervingsovereenkomst heeft gesloten, en in een zodanig land voor het 
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verrichten van de arbeid waarop de gevraagde vergunning beuekking heeft, 
voldoende aanbod aanwezig is; 

b. indien de vreemdeling onderdaan is van een land waarmede Nederland een 
wervingsovereenkonist heeft gesloten en hij niet met toepassing van die over- 
eenkomst is geworven; 

c. indien de leeftijd van de vreemdeling niet valt binnen door Onze Minister, 
voor alle of bepaaide categorieën van vreemdelingen, gestelde leeftijdsgrenzen; 

d. indien geen passende huisvesting voor de vreemdeling bhikbaar is. 
3. Het tweede lid, onder a tot en met c, is niet van toepassing ten aanzien van een 

vreemdeling, die gehuwd is met een persoon, die in Nederland rechtmatig een op 
het verwerven van inkomen gerichte activiteit uitoefent, alsmede ten aanzien van 
diens minderjarige kinderen, mits deze feitelijk tot zijn gezin behoren. 

el 8 
1. Een vergunning wordt ingetrokken indien gebleken is dat aan de vreemdeling 

verder verblijf in Nederland is geweigerd. 
2. Indien de vreemdeling, hangende de beslissing op een door hem op grond van de 

Vreemdelingenwet ingesteld beroep, niet wordt uitgezet, kan Onze Miaister na 
overleg met Onze Minister van Justitie afwijken van het eerste lid. Indien de 
weemdeling op grond van de Vreemdelingenwet niet kan worden uitgezet, is het 
eerste lid niet van toepassing. 

el 10 
Behoudens in het geval, 'bedoeld in artikel 9, eerste lid, kan een vergunning slechts 
worden ingetrokken: 
a. indien de te harer verhjgmg verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig 

blijken te zijn geweest, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn geno- 
men, als bij de beoordeling daarvao de juiste omstandigheden volledig bekend 
waren geweest; 

b. indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt. 

el 11 
Een beschikking ter zake van een tewerkstellingsvergunning wordt met redenen om- 
kleed en wordt schnfteiijk aan de werkgever medegedeeld. Van een zodanig besluit 
wordt een afschrift gezonden aan de betrokken vreemdeling. 

5 3. Verg 

l 12 
een aanvraag van een tewerksteliingsv ing welke, indien deze zou wor- 

den ingewilligd, ertoe zou leiden dat een ver in een onderneming gelijktíj- 
&g meer dan 20 vreemdelingen arbeid zou mogen doen verrichten, beslist Onze 
Minister niet dan nadat hij voor deze onderneniing een ver gediniet heeft 
vastgesteld. 

2. Een vergunningenlimiet geeft het aantal vreemde wier gelijktijdi- 
ge tewerkstelling ten hoogste t ewe rbebgsve r  en worden ver- 
leend. 

genlimiet wordt vastgesteld op van de werkgever. 
bepaalt weike gegevens bij ee g moeten worden verstrekt, 

welk formulier daarbij moet worden gebrnikt en weke bewijsstukken daarbij 
moeten worden overgelegd. 
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3. Indien bij een aanvraag de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn 
verstrekt onderscheidenlijk overgelegd, wordt het formulier aan de werkgever 
teruggezonden onder schriftelijke mededeling welke gegevens of bewijsstukken 
nog ontbreken. Zolang de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn 
verstrekt onderscheidenlijk overgelegd, wordt een aanvraag geacht niet te zijn 
gedaan. 

4. Op een aanvraag wordt binnen 45 dagen na ontvangst beslist. 

el 14 
1. Een ver miet wordt niet lager gesteld ciao 20. 
2. Bij een g ter zake van een ver genlrmiet neemt Onze 

overweging: 
a. de n- om, in het belang van de werkgelegenheid, in de onderneming 

vreemdelingen te doen arbeiden; 
b. de beschikbaarheid van passende huisvesting voor vreemdelingen. 

el l5 
1. Onze Minister kan een vergunningenlimiet, op aanvraag dan wel ambtshalve, 

herzien met inachtneming van artikel 14. 
2. Ingeval herziening van een vergunningenlimiet wordt aangevraagd is artikel 13 

van overeenkomstige toepassing. 
3. In geval van ambtshalve herziening van een vergunningenlimiet kan Onze Minis- 

ter bij aangetekende brief de werkgever verzoeken hem binnen de daarbij te stel- 
len termijn gegevens te verstrekken en bewijsstukken over te leggen. Indien de 
werkgever in gebreke blijft aan een zodanig venuek te voldoen, kan Onze Minis- 
ter de vergumgenlimiet herzien zonder over deze gegevens en bewijsstukken te 
beschikken. 

Artikel 16 
Een beschikking ter zake van een vergdgenl imiet  wordt met redenen omkleed en 
wordt bij aangetekende brief aan de werkgever medegedeeld. 

g 4. Bezwaar 

el 17 
1.  Tegen een beschikking ter zake van een tewerkstelhgsvergunaing kan zowel de 

werkgever als de vreemdeling een bezwaarschrift indienen bij Onze Muiister. 
2. Tegen een beschikking waarbij een vergumingenlimiet wordt vastgesteld of her- 

zien kan de werkgever een bezwaatschrift indienen bij Onze Minister. 
3. Tegen de weigering van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 3 kaTi 

de vreemdeling een bezwaarschrift indienen bij Onze 
4. De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van gen die op een 

bezwaarschrift zijn gegeven. 
5. De artikelen 3 en 13-15 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik- 

kingen, alsmede artikel 107 van de Wet op de Raad van State zijn van overeen- 
komstige toepassing. 

6. Bij de kennisgeving van een k c  g ais bedoeld in het eerste, tweede of 
vierde lid en bij de weigering om een verklaring af te geven als bedoeld in artikel 
3, wordt vermeld het adres van het orgaan waarbij en de termijn waarbinnen 
daartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend of een beroep kan worden 
ingesteld. Indien de kennisgeving is gericht tot een vreemdeling, die onderdaan is 
van een land waarmede Nederland een wervingsovereenkomst heeft gesloten, of 
de weigering een zodanige vreemdeling betreft, geschiedt de vennelding in de taal 
van dat land. 
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7. Wanneer tijdig een bezwaarschrift is ingediend of een beroep op grond van de 
Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen is ingesteld ter zake van 
een beschikking tot intrekking of tot weigering van een verlenging van een te- 
werkstellingsvergunniog, behoudt die vergumhg haar geldigheid totdat op het 
ingestelde rechtsmiddel is beslist. 

NWFDS III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

el 18 
1.  Een vergunning, verleend krachtens artikel 2 van de Wet arbeidsvergunning 

vreemdelingen (Stb. 1964,72), waarbij de werkgever is aangewezen voor wie de 
vreemdeling arbeid mag verrichten, wordt gedurende de periode van de werkings- 
duur waarvoor zij is verleend, voor de toepassing van deze wet beschouwd als een 
tewerkstellingsvergunning, waarbij aan die werkgever vergunning is verleend om 
die vreemdeling arbeid te doen verrichten in de onderneming waarin hij op de dag 
v66r de inwerkingtreding van deze wet arbeid verrichtte. Aan een werkgever die 
krachtens de vorige volzin geacht wordt over een tewerkstellingsvergunning te 
beschikken met een werkingsduur van niet korter dan &n jaar wordt op aanvraag 
een tewerkstellingsvergunning verleend om die vreemdeling ook na afloop van &e 
werkmgsduur in Qe onderneming te mogen doen arbeiden, behalve indien artikel 
7, eerste lid, onder b, van toepassing is. 

2. Een vergunninq, verleend krachtens artikel 2 van de Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingen, waarin niet de werkgever is aangewezen voor wie de vreemdeling 
arbeid mag verrichten, wordt gedurende 1 jaar na het tijdstip van inwerkingtre- 
ding van deze wet beschouwd als een verkiaring als bedoeld in artikel 3. 

Artikel 19 
Indien een werkgever op de dag van inwerkingtreding van deze wet op grond van 
artikel 18, eerste lid, in een onderneming een aantal van meer dan 20 vreemdelingen 
arbeid mag doen verrichten, wordt ten aanzien van deze onderneming een vergunnin- 
genlimiet geacht te zijn vastgesteld, gelijk aan het aantal vergunningen waarover de 
werkgever ingevolge artikel 18, eerste lid, beschikt. 

Attikel 20 
1. Onze Minister kan de bevoegdheid inzake het afgeven van verklaringen bij of 

krachtens deze wet, het verlenen en intrekken van vergunningen als bedoeld in 
artikel 4, het vaststellen van een vergunningenlimiet als bedoeld in artikel 12 en 
het beschikken op een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 17, onder door hem te 
stellen nadere regels geheel of gedeeltelijk overdragen aan organen van de Ar- 
beidsvoorzieningsorganisatie. 

2. Tegen beschikkingen, als bedoeld in het eerste lid, staat geen beroep open bij het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

el 21 
Een besluit, genomen krachtens artikel 3, vierde lid, 5, tweede lid, 8, tweede lid, 
onder c, 13, tweede lid, 15, tweede lid of 20, wordt in de Staatscourant bekendge- 
maakt. 

el 22 
1 . Onze Minister wijst ambtenaren aan, belast met het toezicht op de naleving van 

het bij artikel 4 en krachtens artikel 6, tweede lid, bepaalde. 
2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren kunnen van een werkgever en 

een vreemdehg alle inlichtingen verlangen, die redelijkerwijs voor de vervulling 
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van hun taak nodig zijn. Zij kunoen voorts inzage vorderen van d e  bescheiden, 
voor zover zulks redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

3. Zij hebben te d e n  tijde toegang tot d e  plaatsen, met u i t zonde~g  van woningen, 
indien de betreding van die plaatsen redelijkerwijs voor de vervulling van hun 
taak nodig is. Zonodig verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

4. De in het tweede lid Moelde  werkgevers en vreemdelingen zijn verplicht aan de 
krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren de op grond .van het tweede en 
derde lid van dit artikel gevraagde medewerking te verlenen. 

5. Zij die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimboudhg verplicht 
zijn, kunnen zich van het geven van inlichtingen of het verlenen van inzage van 
boeken en bescheiden verschonen, voor zover hun geheimhoudingsplicht zich 
daartoe uitsirekt. 

el 23 
Aan a . e l  1, onder 4O, van de Wet op de economische delicten wordt toegevoegd: 
aDe Wet arbeid buitenlandse werknemers, de artikelen 4, 6, tweede lid, en 22, vier- 
de lid;.. 

Artikel 24 
De Vreemdelingenwet wordt als volgt gewijzigd. 
Aan artikel 12 wordt, met vervanging van de punt achter onderdeel d door een punt- 
komma, toegevoegd: 
Ne. indien hij voor een werkgever arbeid vemcht, zonder dat aan de voorschriften 
van de Wet arbeid buitenlandse werknemers is voldam... 

Artikel 25 
De Wet arbeidsvergunning vreemdelingen wordt ingetrokken. 

Artikel 26 
1. Deze wet kan worden aangehaald ais de Wet arbeid buitenlandse werknemers. 
2. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 
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