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Inleiding
In C2/7.7 en C5/24.11 van de
Vreemdelingencirculaire 2000
(Vc2000) is vermeld dat de arbeids-
marktaantekening bij het verlenen
van een verblijfsvergunning onder de
beperking: ‘Verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’ komt te
luiden: ‘Specifieke arbeid toegestaan
mits werkgever beschikt over TWV’.

Gebleken is dat deze aantekening
niet correct is. Weliswaar is in de Wet
arbeid vreemdelingen de mogelijkheid
opgenomen dat de huidige regels
voor betaald werken door asielzoe-
kers en alleenstaande minderjarige
vreemdelingen kunnen worden ver-
ruimd, doch het Kabinet heeft nog
niet besloten of dit zal gebeuren.

In de Vc2000 is dan ook ten
onrechte uitgegaan van een verrui-
ming van de arbeidsmogelijkheden

voor alleenstaande minderjarige
vreemdelingen met ingang van inwer-
kingtreding van de Vreemdelingenwet
2000. De regels voor het verrichten
van arbeid door alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen zijn derhalve
gelijk aan de regels die tot dusver gol-
den voor vreemdelingen die als
alleenstaande minderjarige asielzoeker
(AMA) werden toegelaten. Deze
regels stellen dat alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen niet mogen
werken.

Gelet hierop is besloten het VAS
zodanig aan te passen, dat bij de ver-
blijfsvergunning ‘Verblijf als alleen-
staande minderjarige vreemdeling’ de
juiste arbeidsmarktaantekening wordt
gekoppeld.

De tekst van de Vc2000 wordt als
volgt gewijzigd.

Wijziging C2/7 en C5/24
Indien een verblijfsvergunning regu-
lier voor bepaalde tijd met de beper-
king ‘Verblijf als alleenstaande min-
derjarige vreemdeling’ wordt
verleend, luidt de arbeidsmarktbeper-
king: ‘Arbeid niet toegestaan’.

Gevraagde actie
Uit het bovenstaande blijkt dat een
nieuw besluit over de arbeidsmoge-
lijkheden voor alleenstaande minder-
jarige vreemdelingen niet op zeer
korte termijn te verwachten is.
Inmiddels bieden de geautomatiseerde
systemen (met name het VAS) niet de
mogelijkheid om aan het verblijfsdoel
‘verblijf als alleenstaande minderjari-
ge vreemdeling’ de juiste arbeids-
marktbeperking te koppelen. Het
VAS zal daarom zo spoedig mogelijk
worden aangepast. Tot die tijd zullen
door Bureau Documenten te Zwolle
verblijfsdocumenten voor alleenstaan-

de minderjarige vreemdelingen wor-
den aangeleverd waarop als arbeids-
marktbeperking wordt vermeld:
‘Arbeid niet toegestaan’. De verblijfs-
vergunningen regulier voor bepaalde
tijd met de beperking ‘Verblijf als
alleenstaande minderjarige vreemde-
ling’ kunnen derhalve normaal wor-
den verstrekt.

Vreemdelingen die reeds in het
bezit zijn gesteld van een verblijfsdo-
cument met een onjuiste arbeids-
marktaantekening zullen door de
IND per brief worden geïnformeerd
dat zij door de vreemdelingendienst
zullen worden opgeroepen om het
verblijfsdocument om te wisselen
voor een document met de correcte
arbeidsmarktaantekening. Ook de
gemachtigde en de voogd van betrok-
kene zullen door de IND worden
geïnformeerd. Een afschrift van de
brief zal gelijktijdig worden gezonden
naar de betreffende vreemdelingen-
dienst met het verzoek betrokkene op
te roepen.

Tot slot
Bovenstaande wijziging zal zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

Bijlage 2 van TBV 2001/6 blijft van
kracht, met inachtneming van het
bovenstaande.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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