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Inleiding
Op grond van artikel 6 van het
Associatiebesluit 1/80 van de
Associatieraad EEG/Turkije wordt de
verblijfsvergunning van Turkse
onderdanen die tot de legale arbeids-
markt behoren na één jaar legale
arbeid verlengd voor de duur van een
jaar, indien dezelfde werkgever nog
een jaar werkgelegenheid voor de
werknemer heeft. In Nederland
behoort de Turkse werknemer tot de
legale arbeidsmarkt indien hij geen
arbeid verricht in strijd met de Wet
arbeid vreemdelingen (WAV), hetgeen
betekent dat zijn werkgever in het
bezit dient te zijn van een tewerkstel-
lingsvergunning (TWV) (zie B11/2.1.1
Vc 2000). Indien de Turkse onderd-
aan reeds op grond van een (eerder)
verblijfsrecht vrij tot de Nederlandse
arbeidsmarkt is toegelaten, is de
TWV-plicht in deze gevallen in strijd
met hetgeen in artikel 2 aanhef en
onder d van het Besluit uitvoering
WAV is bepaald (zie hieromtrent ook
B1/2.1.4.2 Vc 2000). Door middel van

dit TBV wordt deze discrepantie
opgeheven. Tevens wordt aangegeven
aan welke cumulatieve voorwaarden
de Turkse onderdaan moet voldoen,
om in aanmerking te kunnen komen
voor voortgezet verblijf op grond van
het Associatiebesluit 1/80 zonder dat
de werkgever opnieuw een TWV
dient aan te vragen.

In overleg met het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
bepaald dat ook de arbeidsmarktaan-
tekening op het document voor de
Turkse onderdanen die op grond van
hun (eerdere) verblijfsrecht vrije toe-
gang tot de arbeidsmarkt hadden,
dient te worden aangepast. Immers,
ook gedurende het tweede en derde
jaar zijn zij vrijgesteld van de TWV-
plicht, maar mogen zij net als de ove-
rige vreemdelingen die verblijfsrecht
hebben op grond van het
Associatiebesluit 1/80 slechts specifie-
ke arbeid verrichten.

Wijziging van B2/5.2.3.1
In B2/5.2.3.1 Vc 2000 wordt aan het
eind van de zin ‘Er dient echter wel
getoetst te worden of met het verrich-
ten van de arbeid een wezenlijk
Nederlands arbeidsmarktbelang
wordt gediend.’ de punt vervangen
door een komma en de volgende
tekst toegevoegd:
‘tenzij er sprake is van internationale
verplichtingen (zie B2/5.5).’

Wijziging van B11/2.1.1
In B11/2.1.1 Vc 2000 wordt na de
eerste zin de volgende tekst toege-
voegd:
‘De plicht voor een werkgever om in
het bezit te zijn van een tewerkstel-
lingsvergunning geldt niet ten aanzien
van Turkse onderdanen die op grond
van hun (eerdere) verblijfsrecht vrij
tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn
toegelaten (zie B1/2.1.4.2). In dat
geval wordt bij de aanvraag om
voortgezet verblijf gecontroleerd of:
1. de Turkse werknemer reeds één
jaar bij de werkgever heeft gewerkt;
2. dezelfde werkgever nog voor één
jaar werkgelegenheid heeft voor de
Turkse werknemer; en

3. gedurende deze jaren hetzelfde
beroep wordt uitgeoefend.

De controle aan bovengenoemde
voorwaarden vindt plaats aan de
hand van de overgelegde arbeidscon-
tracten, de overgelegde jaarloonopga-
ven, alsmede het registratiebericht
Melding Sociale Voorzieningen
(MSV). Elke werknemer ontvangt dit
registratiebericht als bewijs dat de
werkgever hem heeft aangemeld bij
het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV).
Indien twijfel bestaat over de vraag
of aan deze drie voorwaarden is vol-
daan, kan de aanvraag om verlening
van een verblijfsvergunning voor
advies worden voorgelegd aan de
Centrale organisatie Werk en
Inkomen.’

Wijziging van B11/2.1.3
De huidige tekst van B11/2.1.3 komt
te vervallen en wordt vervangen door
de volgende tekst:

‘Voor Turkse onderdanen die op
grond van hun (eerdere) verblijfsrecht
vrij tot de Nederlandse arbeidsmarkt
zijn toegelaten en voldoen aan de in
B11/2.1.1 genoemde voorwaarden,
geldt in het tweede en derde jaar als
arbeidsmarktaantekening: ‘Specifieke
arbeid toegestaan; TWV niet vereist.’
Voor alle overige gevallen geldt in het
tweede en derde jaar als arbeids-
marktaantekening: ‘Specifieke arbeid
toegestaan; TWV vereist.’
Na drie jaar legale arbeid geldt de
algemene regel dat de betrokkene vrij
is op de arbeidsmarkt, derhalve een
jaar eerder dan artikel 6 van het
Associatiebesluit 1/80 voorschrijft (zie
ook B5/3.2.2). Die gunstiger regeling
gaat dan voor. Dan wordt als
arbeidsmarktaantekening opgenomen:
‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet
vereist.’ ‘

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
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TWV-plicht bij voortgezet verblijf en beroep op
Associatiebesluit 1/80



Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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