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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/15, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE ,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000 (Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelingenbesluit
2000 (Staatsblad 2000, 497) en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Staatscourant
2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf B5/2.2 komt te luiden:

“2.2 Beslissing op de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning

Een vreemdeling, die naar Nederland komt om arbeid in loondienst te verrichten,
vraagt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in
loondienst aan bij de burgemeester van zijn woon- of verblijfplaats.
In de periode, gelegen tussen verlening van een tewerkstellingsvergunning en de
beslissing op de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning, is het de
vreemdeling toegestaan de arbeid te verrichten waarvoor de
tewerkstellingsvergunning is afgegeven. Zolang geen beslissing op de aanvraag om
verlening van een verblijfsvergunning is genomen, mag hij derhalve niet uit
Nederland worden verwijderd. Hij verblijft dan immers rechtmatig in Nederland in
de zin van artikel 8, aanhef en onder f, Vreemdelingenwet.

Indien de vreemdeling arbeid verricht zonder dat voor die arbeid een
tewerkstellingsvergunning is verleend, kan dat ingevolge de artikelen 16, eerste lid,
aanhef en onder f, en 18, eerste lid, aanhef en onder g, Vreemdelingenwet grond
vormen een aanvraag voor verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
of verlenging daarvan af te wijzen.

De beslissing op de aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd enerzijds
en de beslissing op de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning anderzijds
beïnvloeden elkaar. Daarbij doen zich de volgende situaties voor:

a. Er bestaat in redelijkheid twijfel of een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend
met de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt.
Hier geldt de hoofdregel dat met de beslissing op de aanvraag om een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd gewacht wordt totdat op de aanvraag om een
tewerkstellingsvergunning is beslist. Een uitzondering geldt in de gevallen genoemd
onder b.
Wordt de tewerkstellingsvergunning verleend dan zal als regel ook de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend, mits ook aan de overige
voorwaarden wordt voldaan.

b. Een weigeringsgrond of het niet voldoen aan een voorwaarde leidt tot afwijzing
van de aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
De afwijzing van de aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd vormt
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ingevolge artikel 8, eerste lid onder c, Wet arbeid vreemdelingen een dwingende
weigeringsgrond voor een tewerkstellingsvergunning.
Door zo mogelijk direct op de aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd te beslissen kan de ongewenste situatie worden voorkomen dat aan een
vreemdeling die inmiddels op grond van een aan de werkgever op diens aanvraag
verleende tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst is gaan verrichten, nadien
het verblijf moet worden ontzegd. Het gaat daarbij om aanvragen die worden
afgewezen op grond van weigeringsgronden van artikel 16 Vreemdelingenwet, zoals
gevaar voor de openbare orde (zie artikel 3.77 en 3.78 Vreemdelingenbesluit) en
onvoldoende middelen van bestaan. Als voorwaarde voor verlening van de
verblijfsvergunning geldt ingevolge artikel 3.31, tweede lid, onder d,
Vreemdelingenbesluit de verplichting mee te werken aan onderzoek naar of
behandeling van tuberculose van de ademhalingsorganen, tenzij dat wegens de
nationaliteit van de vreemdeling niet is toegestaan. Indien de vereiste medewerking
niet wordt gegeven, wordt de vergunning niet verleend. Zie B1
Vreemdelingencirculaire. In afwachting van de beslissing op de aanvraag om een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst
plaatst de burgemeester ( in de praktijk de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar
publiekszaken) een verblijfssticker (model M77) in het paspoort of identiteitsbewijs
van de vreemdeling.

c. De tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd
Indien de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd voordat op
de aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is beslist, zal als regel ook
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in
loondienst worden geweigerd.

d. Weigering van de verlenging van de geldigheidsduur of intrekking van de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

Een weigering de geldigheidsduur te verlengen van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd of de intrekking ervan en ook intrekking van een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd vormt op grond van artikel 12, eerste lid, onder b, Wet arbeid
vreemdelingen een dwingende grond tot intrekking van de
tewerkstellingsvergunning.

Hiervan kan op grond van artikel 12, tweede lid, Wet arbeid vreemdelingen door de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na overleg met de Minister
(Immigratie- en Naturalisatiedienst) worden afgeweken ten aanzien van een
vreemdeling als bedoeld in artikel 8, onder h, Vreemdelingenwet.

Het betreft vreemdelingen die in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift
of een beroepschrift rechtmatig verblijf hebben indien ingevolge de
Vreemdelingenwet of een rechterlijke beslissing uitzetting achterwege dient te
blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

B

Paragraaf B5/3.1 komt te luiden:

“3.1 Vrijgestelde categorieën vreemdelingen

Artikel 3 Wet arbeid vreemdelingen bepaalt dat het verbod voor een werkgever om
een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten niet
geldt voor:

a.  een vreemdeling ten aanzien van wie ingevolge bepalingen vastgesteld bij
overeenkomst met andere mogendheden dan wel bij een voor Nederland
verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie een
tewerkstellingsvergunning niet mag worden verlangd;
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b. een vreemdeling die beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
voor het verrichten van arbeid als zelfstandige, voorzover deze vreemdeling
arbeid verricht als zelfstandige (zie 8 en verder van dit hoofdstuk); en

c. een vreemdeling die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen categorie.

Ter uitvoering van c. is bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 1995 (Stb. 1995, 406),
een aantal categorieën vreemdelingen aangewezen.
Het gaat hierbij ten dele om vreemdelingen die gelet op de korte duur van hun
verblijf in verband met de door hen te verrichten werkzaamheden geen
verblijfsvergunning behoeven, dan wel van die verplichting zijn vrijgesteld.
Vreemdelingen die tot één van de in genoemd Koninklijk Besluit aangewezen
categorieën behoren, kunnen aan die aanwijzing op zichzelf geen aanspraak
ontlenen op verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het
verrichten van de door hen beoogde werkzaamheden. “

C

Paragraaf B5/3.2.2 komt te luiden:

“3.2.2 Drie jaar bezit van een voor arbeid geldige verblijfsvergunning

Ten aanzien van een vreemdeling die drie jaar de beschikking heeft gehad over een
voor arbeid geldige verblijfsvergunning voor bepaalde tijd geldt voor de werkgever
niet langer de verplichting te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Het is
hierbij niet van belang of sprake is geweest van arbeid in loondienst dan wel arbeid
als zelfstandige.

Deze vreemdeling krijgt op het verblijfsdocument de aantekening ‘Arbeid vrij
toegestaan. TWV niet vereist’. Deze wijziging wordt bij de verlenging van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning doorgevoerd bij de aanvraag van het
verblijfsdocument, dat wil zeggen nadat de vreemdeling drie jaar houder van de voor
arbeid geldige vergunning is geweest.“

D

Paragraaf B5/4.1.3 komt te luiden:

“4.1.3 Internationale luchtvaart, -wegtransport en -binnenscheepvaart

De verbodsbepaling van de Wet arbeid vreemdelingen is niet van toepassing op een
vreemdeling die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft én geen
arbeidsovereenkomst heeft met een in Nederland gevestigde werkgever én
uitsluitend arbeid verricht op buiten Nederland geregistreerde vervoermiddelen in
het internationale verkeer (artikel 1 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen d.d.
23 augustus 1995, Stb. 1995, 406).

Gelet op deze bepaling zal er in het algemeen voor werkzaamheden van
vreemdelingen in deze sectoren van de internationale arbeidsmarkt geen
verplichting bestaan te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Ook zal
veelal verblijf in de vrije termijn volstaan.

Een tewerkstellingsvergunning is wél vereist indien een vreemdeling zijn
hoofdverblijf binnen Nederland heeft óf een arbeidsovereenkomst met een in
Nederland gevestigde werkgever óf arbeid op een binnen Nederland geregistreerd
vervoermiddel verricht. In dat geval dient er ook een aanvraag voor een
verblijfsvergunning/machtiging tot voorlopig verblijf te worden ingediend. Indien de
tewerkstellingsvergunning wordt verleend, kan een verblijfsvergunning worden
afgegeven onder de beperking ‘arbeid in loondienst’, met arbeidsmarktaantekening
‘TWV vereist’. Zie verder B5/2.
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Voor de verlening van de tewerkstellingsvergunning moet de vreemdeling in het
bezit zijn van een bewijs van rechtmatig verblijf. De vreemdeling kan zich daartoe
melden bij de burgemeester van de gemeente van zijn woon- of verblijfplaats. De
burgemeester plaatst vervolgens een Verblijfssticker (model M77) in het paspoort of
identiteitsbewijs van de vreemdeling.

E

Paragraaf B5/5.2.3 komt te luiden:

“5.2.3 Wetenschappelijk onderzoekers

De volgende wetenschappelijk onderzoekers worden in de Wet arbeid
vreemdelingen onderscheiden:

- assistenten in opleiding en onderzoekers in opleiding bij een universitaire
instelling;

- vreemdelingen die in de postdoctorale fase voor een duur van maximaal twee
jaar specifieke onderzoekstaken in lopende onderzoeksprojecten komen
verrichten; en

- hooggekwalificeerde onderzoekers die op voordracht van de Koninklijke
academie voor Wetenschappen op basis van een tijdelijke aanstelling
onderzoekswerkzaamheden komen verrichten.

Voor deze wetenschappelijk onderzoekers kan de Centrale organisatie werk en
inkomen een tewerkstellingsvergunning afgeven.
De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt, mits ook aan de algemene
toelatingsvoorwaarden wordt voldaan, verleend onder de beperking ‘arbeid in
loondienst’, met arbeidsmarktaantekening: ‘TWV vereist.’

Indien een vreemdeling niet valt onder de bovengenoemde categorieën of indien
twijfel bestaat over de aard van de (onderzoeks)werkzaamheden en er is geen sprake
van verblijf als buitenlandse student (zie B6 Studie), dient de aanvraag om verlening
van een verblijfsvergunning voor advies te worden voorgelegd aan de Centrale
organisatie werk en inkomen.”

F

Paragraaf B5/5.3.3 komt te vervallen en de daarop volgende paragrafen worden als
volgt hernummerd:

5.3.3 Beperking;

5.3.4 Arbeidsmarktaantekening;

5.3.5 Voorschriften;

5.3.6 Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;

G

Paragraaf B5/5.3.8 wordt hernummerd en komt te luiden:

“5.3.7 Wijziging van de vergunning

Indien een vreemdeling reeds in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd in Nederland en vervolgens werkzaamheden als godsdienstleraar of
geestelijk voorganger wil gaan verrichten, dan dient de beoogde nieuwe werkgever
een aanvraag om tewerkstellingsvergunning te doen.“
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H

Paragraaf B5/5.3.9 wordt hernummerd en komt te luiden:
5.3.8 Gezinshereniging

I

Paragraaf B5/5.4.1 komt te luiden:

“5.4.1 Inleiding

Het volgende heeft betrekking op vreemdelingen die verblijf binnen de zogeheten
vrije termijn beogen. Te denken valt aan:

- toeristen en studenten die, eventueel door bemiddeling van een uitzendbureau,
in de vakantie willen werken; en

- vreemdelingen die hier te lande een korte stage, van maximaal drie maanden of
binnen de geldigheidsduur van het hun verleende visum, willen lopen.

Voor hen geldt hetgeen in artikel 4.42 en 4.48 Vreemdelingenbesluit omtrent het
voldoen aan een meldingsplicht is bepaald.

Art. 4.42 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling die rechtmatig verblijft als bedoeld in artikel 8, onder i, van de Wet
en die arbeid gaat zoeken of arbeid gaat verrichten, deelt dit onmiddellijk mee aan de
korpschef van het regionale politiekorps, waarin de gemeente waar de vreemdeling
verblijft is gelegen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de vreemdeling die:
a. houder is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf afgegeven voor een
verblijfsdoel waarbij het verrichten van arbeid is toegestaan;
b. onderdaan is van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte;
c. kan aantonen dat hij naar Nederland is gekomen voor het verrichten van arbeid
gedurende ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van zijn
binnenkomst, of
d. naar Nederland is gekomen om aan te monsteren of als zeeman werk te zoeken
aan boord van een zeeschip.

3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de arbeid geheel of gedeeltelijk bestaat
uit het verrichten van seksuele handelingen met derden of het verlenen van seksuele
diensten aan derden, tenzij de vreemdeling onderdaan is van een staat die partij is bij
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte.

Art. 4.48 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling die rechtmatig verblijft als bedoeld in artikel 8, onder i, van de Wet
en die naar Nederland is gekomen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden,
meldt zich binnen drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aan bij de
korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar hij
woon- of verblijfplaats heeft.

2. Een verplichting tot aanmelding krachtens het voorgaande lid rust ten aanzien van
de vreemdeling beneden de leeftijd van twaalf jaar op degene bij wie de vreemdeling
woont of verblijft.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op:
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a. onderdanen van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap of de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte;

b. de vreemdeling die zijn intrek neemt in een hotel of in een inrichting, waarvan
de eigenaar, houder of beheerder bij of krachtens gemeentelijke verordening
verplicht is aan de daartoe aangewezen autoriteit kennis te geven van het
verschaffen van nachtverblijf aan personen.

Kunnen zij aannemelijk maken dat zij naar Nederland zijn gekomen voor een tijdvak
van maximaal drie maanden, te rekenen van het tijdstip van hun binnenkomst, dan
hoeven zij de korpschef van het regionale politiekorps waaronder de gemeente waar
zij verblijven ressorteert, niet te melden dat ze werk gaan zoeken of verrichten.
Zij genieten rechtmatig verblijf ingevolge artikel 12, tweede lid, Vreemdelingenwet en
artikel 3.3, eerste lid, onder c, Vreemdelingenbesluit, zodat zij geen
verblijfsvergunning behoeven.

De werkgever dient echter wel in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning
(behoudens uitzonderingen genoemd in 3). Voor de verlening van de
tewerkstellingsvergunning voor arbeid voor maximaal 12 weken moet de
vreemdeling in het bezit zijn van een bewijs van rechtmatig verblijf.

Met het oog daarop kan de vreemdeling zich melden bij de burgemeester van de
gemeente van zijn woon- of verblijfplaats, die hem daartoe een verblijfssticker model
M77 verstrekt.

Voor arbeid van langer dan 12 weken kan er pas een tewerkstellingsvergunning
worden afgegeven indien er een aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd geldig voor het verrichten van arbeid in loondienst is aangevraagd.”

J

Paragraaf B5/5.4.2 komt te luiden:

“5.4.2 Grensarbeiders

Het in 5.4.1 gestelde is van overeenkomstige toepassing op grensarbeiders,
waaronder hier wordt verstaan in Nederland tewerkgestelde vreemdelingen die hun
woonplaats hebben in België of in de Bondsrepubliek Duitsland waarheen zij in
beginsel dagelijks, of ten minste eenmaal per week terugkeren. Het gaat daarbij met
name om vreemdelingen die in België verblijf houden en in het bezit zijn van een
geldige Belgische of Luxemburgse identiteitskaart voor vreemdelingen, dan wel van
een Belgisch bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
Door het feit dat zij grensarbeid verrichten komen zij niet toe aan het tijdstip waarop
zij, ingevolge het bepaalde in artikel 3.3 Vreemdelingenbesluit, een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zouden moeten hebben. Ook is het gestelde in
artikel 4.47 en 4.48 Vreemdelingenbesluit over de aanmeldingsplicht niet van
toepassing.

Voor de tewerkstelling van vreemdelingen die als grensarbeider werkzaamheden in
loondienst komen verrichten dient de werkgever echter (behoudens voor de in
artikel 1, aanhef en onder e, Vreemdelingenwet bedoelde
gemeenschapsonderdanen) in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Met het oog op de verlening van een tewerkstellingsvergunning aan hun werkgever is
het ook voor grensarbeiders van belang dat zij in het bezit zijn van een bewijs van
rechtmatig verblijf. Zie hiervoor het gestelde onder 5.4.1.

Ter verkrijging van de verblijfssticker (model M77) is het in dit geval voldoende dat
de vreemdeling zich éénmaal, en wel bij de aanvang van zijn werkzaamheden als
grensarbeider, bij de burgemeester vervoegt. “
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K

Paragraaf B5/5.6.1 komt te luiden:

“5.6.1 Algemeen

Ook ten aanzien van werknemers in de sportsector geldt dat voor tewerkstelling op
een geregelde basis in de sportsector steeds een tewerkstellingsvergunning is vereist.
Alleen voor het incidenteel in Nederland deelnemen aan een wedstrijd door
personen die hun hoofdverblijf buiten Nederland hebben is een uitzondering
gemaakt en is een tewerkstellingsvergunning niet vereist (artikel 1 Koninklijk Besluit
van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen).

Ingeval van twijfel of sprake is van arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen
dient de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de aanvraag om verlening van een
verblijfsvergunning voor te leggen aan de Centrale organisatie werk en inkomen.“

L

Paragraaf B5/5.6.2 komt te luiden:

“5.6.2 Verlening van een verblijfsvergunning

Indien een tewerkstellingsvergunning is verleend wordt een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd verleend voor de duur van de tewerkstellingsvergunning onder de
beperking: ‘arbeid in loondienst’, met plaatsing van de aantekening: ‘TWV vereist.’,
mits aan de algemene voorwaarden van artikel 16 Vreemdelingenwet, nader
uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit en hoofdstuk B1 Vreemdelingencirculaire, is
voldaan.
Bij de toets of met de aanwezigheid van de sporter in dat geval een wezenlijk
Nederlands belang is gediend worden overeenkomstige criteria gehanteerd als bij de
beoordeling of een tewerkstellingsvergunning kan worden afgegeven. Daarbij kan
het oordeel worden ingewonnen van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Sport. Is er sprake van een wezenlijk Nederlands belang dan kan een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend onder een bijzondere
beperking (het incidenteel beoefenen van topsport) met daarbij de aantekening dat
arbeid niet is toegestaan.
Daarbij wordt met arbeid bedoeld arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen.
Er wordt in dat geval immers geen verblijfsvergunning verleend onder de beperking
dan wel met als doel om arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen te
verrichten.”

M

Paragraaf B5/6.3.2 komt te luiden:

“6.3.2 Houders van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Werkloosheid kan wel van invloed zijn op de verblijfsrechtelijke positie van de
buitenlandse werknemer die houder is van een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst.

De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van werkloze buitenlandse werknemers
wordt niet ingetrokken wegens werkloosheid, behalve in de onder 6.3.3 genoemde
gevallen. De werkloze buitenlandse werknemers mogen met het oog op het
verkrijgen van een nieuwe werkkring hun verblijf voortzetten voor de resterende
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Gedurende deze
periode komt de werkloze buitenlandse werknemer voor arbeidsbemiddeling in
aanmerking; daartoe dient hij zich bij het Centrum voor werk en inkomen als
werkzoekende te laten inschrijven.
Van de verlening van een tewerkstellingsvergunning aan de nieuwe werkgever van de
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betrokken vreemdeling zendt de Centrale organisatie werk en inkomen bericht aan
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Vindt de vreemdeling die vrij is op de arbeidsmarkt werk voor nog ten minste één
jaar, dan wordt de geldigheidsduur van zijn vergunning met één jaar verlengd.
Vindt de vreemdeling die vrij is op de arbeidsmarkt werk voor kortere duur, dan
wordt de geldigheidsduur van zijn vergunning verlengd voor de duur van de
werkzaamheden.
Slaagt de vreemdeling er niet in werk te vinden, dan wordt de geldigheidsduur van
zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet verlengd.
Vindt de vreemdeling die niet vrij is op de arbeidsmarkt werk, dan wordt aan zijn
werkgever zonder toets aan artikel 8, eerste lid onder a, b en d, Wet arbeid
vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning verleend, doch slechts voor de duur
dat zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd nog geldig is. De verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd en de tewerkstellingsvergunning worden niet verlengd.”

N

Paragraaf B5/6.5 komt te luiden:

“6.5 Samenwerking met de Centrale organisatie werk en inkomen, de
bedrijfsvereniging en de Gemeentelijke Sociale Dienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dient zich er ook bij verlenging van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van te vergewissen, of
de houder van de vergunning nog werkzaam is. Dit kan niet alleen worden
vastgesteld door het overleggen van een tewerkstellingsvergunning, maar dient te
worden aangevuld met een werkgeversverklaring.

Voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent het ontslag van een buitenlands
werknemer, diens aanspraken op een uitkering krachtens bovengenoemde wetten en
de eventuele arbeidsbemiddeling, kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
zich ingevolge artikel 107 Vreemdelingenwet wenden tot de Centrale organisatie
werk en inkomen, de bedrijfsvereniging en de Gemeentelijke Sociale Dienst.

De WAO en de WW worden uitgevoerd door de uitvoeringsinstelling
werknemersverzekeringen (UWV).

Ook bestaat de mogelijkheid dat de werknemer aangewezen is op een uitkering ten
laste van de publieke middelen.“

O

Paragraaf B5/9.1.2 komt te luiden:

“9.1.2 Aanvragen voor Chinees-Indonesische horecabedrijven in gemeenten waar de
norm is bereikt

De norm is gesteld op één Chinees-Indonesisch restaurant per 12.500 inwoners per
gemeente. Als in een gemeente reeds aan de gestelde norm wordt voldaan, hoeft de
aanvraag niet voor advies aan de Minister van Economische Zaken te worden
voorgelegd en wordt de aanvraag voor verblijf als zelfstandige afgewezen.
In gemeenten met een specifiek toeristisch karakter kan de norm iets ruimer worden
gehanteerd.

Vooral bij deze horecabedrijven komt het voor dat vreemdelingen na een periode van
arbeid in loondienst in een gevestigde horecaonderneming een nieuw bedrijf
beginnen. Indien met dit nieuwe bedrijf de norm in een gemeente wordt
overschreden, zal met een vanuit het buitenland aangetrokken nieuwe vreemdeling
(als partner voor de nieuwe dan wel de bestaande onderneming) geen wezenlijk
Nederlands economisch belang gediend zijn.
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Deze aanvragen hoeven niet voor advies aan de Minister van Economische Zaken te
worden voorgelegd.

Zolang niet aan de norm wordt voldaan, dient de aanvraag steeds voor advies aan de
Minister van Economische Zaken te worden voorgelegd.“
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal zich ingevolge artikel 107
Vreemdelingenwet wenden tot de gemeente met het verzoek om informatie over het
aantal inwoners, aantal en soort restaurants in een gemeente en eventuele
bijzonderheden die de strikte hantering van de norm kunnen beïnvloeden.“

P

Paragraaf B5/10 komt te vervallen; de titel komt te luiden:
10. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschriften.

Q

Paragraaf B5/10.2 komt te luiden:

“10.2 Arbeidsmarktaantekening

Op de vergunning wordt de aantekening geplaatst: ‘Andere arbeid alleen toegestaan
indien werkgever beschikt over TWV.’

Nadat de vreemdeling drie jaar houder is geweest van deze verblijfsvergunning,
wordt op de vergunning de aantekening geplaatst: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet
vereist.’ Deze wijziging wordt bij de verlenging van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning doorgevoerd bij de aanvraag van het verblijfsdocument, dat wil
zeggen nadat de vreemdeling drie jaar houder van de voor arbeid geldige vergunning
is geweest.

EU/EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen
EU/EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen die zijn aan te merken als
gemeenschapsonderdanen ontvangen op aanvraag een document waaruit het
rechtmatig verblijf blijkt en waarop wordt aangetekend dat het verrichten van andere
arbeid eveneens vrij is toegestaan en dat een tewerkstellingsvergunning hiervoor niet
is vereist. Zie B10. “

Artikel II

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in
werking met ingang van 13 april 2004.

Rijswijk, 5 april 2004.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P. W. A. Veld
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TOELICHTING BIJ WIJZIGING 2004/15

ALGEMEEN

In verband met de herschikking van taken van de korpschef  en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in het kader van het programma “Reguliere Toelating en
Intensivering Toezicht (RTIT)” zijn het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 gewijzigd. Voor een uitgebreide toelichting op de
(achtergronden) van de herschikking van taken en de daarmee noodzakelijkerwijs
gepaard gaande wijzigingen in wet- en regelgeving, zij verwezen naar de toelichting
bij hoofdstuk B1 van de Vreemdelingencirculaire onder “Algemeen”.

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto
het nieuwe artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen 2000, wordt de aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, als bedoeld in
artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000, voortaan ingediend bij de burgemeester
van de gemeente waar de vreemdeling woon- of  verblijfplaats heeft. De
burgemeester stuurt vervolgens de aanvraag door naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). De burgemeester reikt tevens de verblijfsdocumenten uit
aan de vreemdeling.
Voorts is voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief bevoegd om
op alle reguliere aanvragen te beslissen. De voorheen aan de korpschef terzake
gemandateerde bevoegdheden komen te vervallen.

Gelet hierop is er aanleiding tot aanpassing van de inhoud van het onderhavige
hoofdstuk , zodat dit in overeenstemming is met de bovenvermelde wijzigingen.

ARTIKELSGEWIJS

A

Voorheen werd de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd ingediend bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de
gemeente is gelegen waar de vreemdeling woon-of verblijfplaats heeft. Voortaan
wordt een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd in de regel ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft. In de praktijk wordt de aanvraag ingeleverd bij de
ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken van de gemeente. De
korpschef vervult hierbij géén rol meer.

Bij het indienen van de aanvraag verstrekte voorheen de korpschef het bewijs van
rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8 onder f Vreemdelingenwet 2000 (model
M77), inhoudende dat betrokkene in afwachting van de beslissing op de aanvraag
rechtmatig verblijf heeft, aan de vreemdeling.
Aangezien de aanvraag thans wordt ingediend bij de gemeente wordt dit bescheid nu
in de praktijk door de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, verstrekt aan de
vreemdeling bij het indienen van de aanvraag

B

De laatste zin van deze paragraaf is vervallen, nu immers de IND reeds de exclusieve
beslissingsbevoegdheid heeft op alle aanvragen.

C

De aanwijzing voor de korpschef is vervallen. De IND zal voortaan bij de aanvraag
van het verblijfsdocument de in deze paragraaf aangeduide wijziging doorvoeren,
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D

Voorheen verschafte de korpschef aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf in de
zin van artikel 8 onder i Vreemdelingwet 2000 had, de verblijfssticker waaruit dit
rechtmatig verblijf blijkt. Thans kan de vreemdeling zich wenden tot de
burgemeester van de gemeente waar hij  woon- of verblijfplaats heeft, die vervolgens
dit bewijs zal verstrekken.

E

De laatste zin van deze paragraaf is vervallen, nu alle aanvragen reeds aan de IND
worden  voorgelegd.

F

Nu de voorheen aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op bepaalde
reguliere aanvragen te beslissen zijn vervallen, komt paragraaf B5/5.3.3. te vervallen.

G

De aanwijzing voor de korpschef is vervallen aangezien alle aanvragen aan de IND
worden voorgelegd.

H

Door het vervallen van paragraaf B5/5.3.3 wordt ook deze paragraaf hernummerd.

I en J

Zie de toelichting bij D. Aanvullend zij er nog op gewezen dat de ingevolge artikel
4.42 Vreemdelingenbesluit 2000 aan de vreemdeling opgelegde plicht om bij de
korpschef te melden dat hij arbeid gaat zoeken of arbeid gaat verrichten, blijft
gelden. Deze meldplicht is immers door de wetgever opgelegd in het kader van
toezicht. De korpschef blijft de aan hem opgedragen toezichtstaken ook onverkort
uitoefenen.

K en L

De aanwijzing voor de korpschef is vervallen.

M en N

Aangezien enkel de IND beslist op alle aanvragen is, daar waar in de tekst verwezen
wordt naar de korpschef, dit vervangen door de IND. Aangezien voorts de WAO en de
WW niet meer worden uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen, maar door de
uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV), is de betreffende passage in
B5/6.5 aangepast.

O

Voorheen verschafte de korpschef de in de laatste zin van deze paragraaf genoemde
informatie aan de IND. Aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de
besluitvorming op de aanvraag, zal de IND deze informatie thans opvragen bij de
gemeente nu immers sprake is van gegevens die ter beschikking staan van de
gemeente.

P

Nu de voorheen aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op bepaalde
reguliere aanvragen te beslissen zijn vervallen, komt de inhoud van paragraaf B5/10
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te vervallen. De titel van deze paragraaf is gewijzigd en in overeenstemming gebracht
met de daaropvolgende subparagrafen.

Q

De aanwijzing voor de korpschef is vervallen. De IND zal voortaan de bedoelde
wijziging doorvoeren.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P. W. A. Veld


