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1. Inleiding

7.7. Voorgeschiedenis

Het onderhavige voorstel van wet strekt tot vervanging van de Wet
arbeid buitenlandse werknemers (Wabw) uit 1979. De inwerkingtreding
van deze wet markeerde indertijd het einde van een omslag in het denken
over arbeid door vreemdelingen.

In het begin van de jaren zestig werd de behoefte aan arbeidskrachten
als gevolg van de sterke economische groei zo indringend gevoeld dat de
roep om buitenlandse arbeidskrachten aanzienlijk was. Deze kon worden
gestild door recrutering van werknemers uit met name de Middellandse
Zee-landen; dit bood enig soelaas voor de heersende spanningen op de
binnenlandse arbeidsmarkt en leverde op de korte termijn naar de
toenmalige inzichten grote voordelen op voor de Nederlandse economie
enerzijds en voor de herkomstlanden en de migrerende werkers ander–
zijds.

Reeds aan het einde van dat decennium echter werd men gewaar dat
een veel grotere instroom van buitenlandse werknemers op gang was
gekomen dan men aanvankelijk voor ogen had. Dit leidde begin jaren
zeventig tot een maatschappelijke discussie, die uitmondde in een Nota
Buitenlandse Werknemers, welke in de Tweede Kamer werd besproken in
oktober 1974.

Kern van deze nota was de noodzaak van een restrictief en genuanceerd
toelatingsbeleid, teneinde de belangen van Nederlandse werknemers niet
te zeer te schaden.

De essentie van dit beleid werd na een ruime gedachtenwisseling met
de Kamer neergelegd in de Wet arbeid buitenlandse werknemers.
Hiermee was de discussie echter niet ten einde. Reeds kort na de
invoering van de Wabw heeft de Tweede Kamer aanleiding gezien kritisch
naar deze wet te kijken. In maart 1980, vier maanden na inwerkingtreding
van de wet op 1 november 1979, zijn verschillende moties in de Kamer
ingediend, welker strekking varieerde van het treffen van maatregelen ter
bescherming van illegale werknemers tot het zodanig toepassen van de
wet dat werving van nieuwe buitenlanders zoveel mogelijk uitgesloten
werd. Eén motie beoogde zelfs de regering te bewegen een voorstel tot
intrekking van de Wabw aan de Staten-Generaal voor te leggen.
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Aanleiding hiervoor was het gevoelen van sommige kamerleden dat
buitenlandse werknemers in buitensporige mate getroffen werden door
de nieuwe wet. Hoewel regularisatie de doelstellingen van de Wabw zou
ondergraven en een grote druk op het minderhedenbeleid zou leggen,
heeft het kabinet, na uitvoerige discussie met de Kamer, aan haar wensen
tegemoet willen komen en een overgangsregeling voor illegale buiten–
landse werknemers in het leven geroepen. Op basis van deze regeling is
een beperkt aantal tewerkstellingsvergunningen verleend voor illegale
vreemdelingen die al voor de inwerkingtreding van de Wabw bij een
werkgever werkzaam waren.

Met de hoog oplopende werkloosheid van het begin van de jaren
tachtig liep ook het aantal verstrekte tewerkstellingsvergunningen sterk
terug. Het instrument van de vergunningenlimiet, waarbij een onder–
neming een bepaald maximum aantal tewerkgestelde vreemdelingen
werd toegestaan, raakte hierdoor al snel in onbruik.

In het midden van de jaren tachtig werd van de zijde van de Kamer
aangedrongen op het meer restrictief maken van de Wabw. Een wettelijk
stelsel waarbij uitsluitend tijdelijke toelating tot de Nederlandse arbeids–
markt kan worden verkregen, werd toen door het kabinet afgewezen
zowel vanuit het perspectief van de vreemdeling als vanuit het Neder–
lands belang.

Ook in latere jaren is er van de zijde van de Kamer geregeld aandacht
geweest voor de toelatingsproblematiek van vreemdelingen tot de
arbeidsmarkt.

Ondanks al deze discussies is de wettekst tot op heden in essentie
ongewijzigd gebleven. Wel zijn tussentijds geregeld via algemene
maatregelen van bestuur en uitvoeringscirculaires de nodige precise–
ringen aangebracht teneinde de wet in overeenstemming te houden met
haar bedoeling. Dit heeft uiteindelijk een ietwat verbrokkelde regelgeving
tot gevolg gehad die, hoewel haar doelstellingen nog recht overeind
staan, toch niet meer die heldere, eenduidige wet is die het kabinet en de
Kamer in de jaren zeventig voor ogen stond.

7.2. Achtergronden van de wetswijziging

Het voornemen om de Wabw te herzien is geleidelijk gegroeid; een
aantal zeer uiteenlopende factoren speelde hierbij een rol.

Op de eerste plaats is de omvang van de migratie aanzienlijk toege–
nomen. Met name in de laatste jaren is de migratie naar Nederland toe
gedurig gestegen, zodat ons land ook zonder arbeidsimmigratie reeds een
omvangrijk migratie-overschot kent. Niet alleen is de migratie-omvang
toegenomen, ook het aantal nationaliteiten dat zich in Nederland meldt, is
aanzienlijk gestegen. Waren het in de jaren zestig en zeventig voorna–
melijk inwoners van Middellandse Zee-landen die zich in Nederland
vestigden, thans is de diversiteit van de migratiestroom vele malen groter.
Anno 1992 komen de migranten uit een breed scala van landen, hoofdza–
kelijk gelegen in Europa, Azië en Afrika. Dit is mede het gevolg van
veranderende omstandigheden waaronder de motieven waaruit mensen
migreren. De eerste grote groepen Marokkanen en Turken kwamen hier
op verzoek van de Nederlandse regering om op de krappe arbeidsmarkt
bij te dragen aan de oplossing van het werkgelegenheidsprobleem. Het
initiatief werd vanuit Nederland genomen. Thans is het initiatief
verschoven naar de migranten zelf die vanwege de sociaal-economische
omstandigheden in het land van herkomst of als gevolg van de politieke
situatie hun heil buiten de eigen landsgrenzen zoeken. Zo is de toeloop
van vluchtelingen en asielzoekers de laatste jaren in Nederland, maar
evenzeer in de rest van Europa, sterktoegenomen.
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Een andere bepalende factor voor de omvang van de immigratie is het
toegenomen belang van gezinshereniging en gezinsvorming. Ook langs
deze weg doen aanzienlijke aantallen vreemdelingen hun intrede in
Nederland en op de arbeidsmarkt, zonder dat van een arbeidsmarkttoets
sprake is.

Op de tweede plaats is door de uitbreiding van de Europese Unie de
mogelijkheid om op de interne Europese arbeidsmarkt in de arbeids–
behoeften te voorzien, aanzientijk uitgebreid. Voor een viertal traditionele
wervingslanden is het vrij verkeer van werknemers reeds gerealiseerd. Nu
ook het voormalige Oost-Duitsland deel uitmaakt van de Europese Unie
vormen de onderdanen van de twaalf lidstaten tezamen een gemeen–
schappelijke arbeidsmarkt van 150 miljoen personen. Dientengevolge ziet
het kabinet des te minder aanleiding buiten deze markt arbeidskrachten te
werven. Met de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte
wordt het vrij beschikbare arbeidspotentieel nog verder vergroot.

Een derdeaanleiding betreft de wisselende omvang van de
werkloosheid. Hoewel niet zo groot als op het hoogtepunt in de jaren
tachtig gaat het huidige niveau van de werkloosheid de frictiewerk–
loosheid beduidend te boven. Daarenboven is de verwachting dat de
werkloosheid in 1993 en 1994 nog fors zal oplopen.

Met het aantrekken van de conjunctuur aan het einde van de jaren
tachtig bleek de Wabw onvoldoende mogelijkheden te bieden om binnen
het restrictieve toelatingsbeleid een op de sectorale arbeidsmarktsituatie
toegesneden vergunningenbeleid te voeren: enerzijds zijn de huidige
weigeringsgronden voor een tewerkstellingsvergunning naar de letter
bezien soms onvoldoende restrictief, anderzijds biedt de huidige wet
onvoldoende mogelijkheden om onder voorschriften of (tijds)-
beperkingen gedoseerd vergunningen te verstrekken.

Het eerste manco is via een restrictieve duiding in de regelmatig
aangepaste uitvoeringscirculaire Wabw zoveel mogelijk ondervangen,
waarbij in voorkomende gevallen de Raad van State grenzen stelde aan
deze vorm van regelgeving. Het tweede manco is in diverse sectoren
enigszins ondervangen door de vergunningverlening te plaatsen in het
raamwerk van nationale of regionale vrijwillige sectorconvenanten. Echter
dit instrument kent uit zijn aard nogal wat beperkingen en is op kleine
sectoren en individuele werkgevers nauwelijks toepasbaar. In dit
wetsontwerp is daarom beoogd hiervoor een geschikter instrumentarium
te ontwerpen.

Het kabinet acht dit nodig omdat het niet aangaat nieuwe arbeids–
krachten uit het buitenland toe te laten, terwijl op de Nederlandse
arbeidsmarkt in potentie een groot aantal arbeidskrachten reeds aanwezig
is. Het is wrang daarbij te moeten constateren dat binnen deze groep
werkzoekenden het aandeel vreemdelingen relatief hoog is, temeer daar
een aantal van hen indertijd in het buitenland als onmisbare arbeidskracht
is aangeworven.

1.3. De adviesaanvrage Wabw

In juli 1991 heeft het kabinet advies gevraagd aan de Sociaal Econo–
mische Raad (SER), het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
(CBA) en de Landelijke Advies– en Overlegstructuur minderhedenbeleid
(LAO). De Landelijke Advies– en Overlegstructuur Minderhedenbeleid
bracht op 18 december 1991 advies uit. Eind mei 1992 reageerde de
Sociaal-Economische Raad in een gezamenlijk advies met het Centraal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening.

Op hoofdlijnen onderschrijven de Sociaal-Economische Raad, het
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening en de Landelijke Advies– en
Overlegstructuur Minderhedenbeleid de ideeën die het kabinet in de
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adviesaanvrage heeft uiteengezet. Zo ondersteunen de adviesorganen de
noodzaak van de bestrijding van illegale tewerkstelling, uitbreiding van de
reikwijdte van de wet en zien zij een aantal wijzigingen als een logische
consequentie van reeds jaren gevoerd beleid.

Het kabinet heeft bij de opstelling van de wettekst terdege rekening
gehouden met datgene wat de adviesorganen terzake hebben opgemerkt.
In deze memorie van toelichting wordt op diverse plaatsen nader
ingegaan op de gemaakte opmerkingen.

1.4. De keuze voor een nieuwe wet

Met deze wet wil het kabinet de contouren van het toelatingsbeleid tot
de Nederlandse arbeidsmarkt nog eens helder schetsen alsook, en niet
minder belangrijk, de instrumentering hiervan verduidelijken. Aan de
doelstellingen van de Wabw, te weten de restrictieve toelating van
arbeidsmigranten, de verbetering van de allocatie op de arbeidsmarkt, de
bestrijding van illegale tewerkstelling en het laten van een zo groot
mogelijke vrijheid van arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot Nederland
toegelaten vreemdelingen, en de rechtspositie van vreemdelingen wordt
in dit voorstel van wet niet getornd. Het voorstel heeft derhalve noch ten
doel noch tot effect de rechtspositie van legaal hier verblijvenden aan te
tasten. Onder 2.2 en 4 zal dit nader worden uitgewerkt.

2. Instrumentering van de toelating

2.1. De reikwijdte van de wet

Bij de voorbereiding van de wetsherziening is nagegaan in hoeverre de
huidige reikwijdte van de wet voor aanpassing in aanmerking komt. Op
twee punten bleek dit nodig.

De eerste aanpassing, een ruimere definitie van het begrip werkgever, is
oedoeld om duidelijk te maken dat het een werkgever/opdrachtgever altijd
verboden is zonder vergunning vreemdelingen arbeid te laten verrichten,
behalve als de betreffende vreemdeling over een verblijfsdocument
beschikt, waaruit blijkt dat voor hem geen beperkingen gelden voor het
verrïchten van arbeid.

Deze aanpassing was nodig omdat in de praktijk steeds naar wegen
werd gezocht om via sluipwegen en ingewikkelde constructies het verbod
vreemdelingen tewerk te stellen en daarmee de vergunningplicht te
ontgaan. Er is gekozen voor een zodanig ruime definitie dat er in feite
altijd sprake is van een vergunningplicht tenzij kan worden aangetoond
dat een van de uitzonderingen van toepassing is.

De tweede aanpassing brengt ook aanstelling in overheidsdienst onder
de wet.

In de Wabw bestaat bij aanstelling in overheidsdienst geen vergunning–
plicht, terwijl een overheidswerkgever indien sprake is van een arbeids–
contract wel vergunningplichtig is. Voor hetzelfde werk, dezelfde
vreemdeling en dezelfde werkgever zal thans dus, afhankelijk van de
gekozen juridische constructie wel of geen vergunningplicht bestaan.

Het kabinet is van mening dat het in het huidige tijdsgewricht niet goed
verdedigbaar is alle arbeid door vreemdelingen onder de nieuwe wet te
brengen, terwijl voor arbeid door vreemdelingen aangesteld bij de
overheid een uitzondering wordt gemaakt. Praktisch gezien bestaan
hiervoor ook geen goede redenen meer. Met de intrekking van de Wet
benoembaarheid vreemdelingen in overheidsdienst zijn de uitzonderingen
ten aanzien van de benoembaarheid van vreemdelingen in overheids–
dienst grotendeels weggenomen. Het bovenstaande is ook volledig in
overeenstemming met de tendens tot normalisering van de arbeidsver–
houdingen van ambtenaren.
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2.2. Restrictieve toelating

Dit voorstel van wet inzake tewerkstelling van vreemdelingen geeft een
uitwerking aan het arbeidsmarktaspect van het restrictieve toelatings–
beleid tot Nederland. Het ziet op alle arbeid die in Nederland door
vreemdelingen wordt verricht. Ten opzichte van zijn voorganger, de
Wabw, schetst het voorstel van wet in dit opzicht een duidelijker lijn.

Een aantal wijzigingen ten opzichte van de Wabw maakt dat in het
voorstel van wet het restrictieve beleid beter en helderder wordt geïnstru–
menteerd, zonder dat echter over het geheel genomen sprake is van een
verstrakking van het toelatingsbeleid als zodanig.

Centraal staat, evenals dit in de Wabw het geval was, dat indien voor de
vacature waarvoor een tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd,
prioriteit-genietend aanbod aanwezig is, een vergunning in principe wordt
geweigerd. Wanneer voor een dergelijke vacature binnenlands
arbeidsaanbod gemobiliseerd kan worden of arbeidsaanbod uit een der
landen van de Europese Unie, waarvoor vrij verkeer van werknemers
geldt, kan de werkgever daarmee in zijn personeelsbehoefte voorzien. Het
verlenen van een tewerkstellingsvergunning staat dan op gespannen voet
met restrictieve toelating. Daarom is deze weigeringsgrond in het huidige
voorstel van wet onverkort centraal blijven staan en is de wetstekst in
overeenstemming gebracht met de uitvoeringspraktijk.

Een drietal nieuwe dwingende weigeringsgronden is daaraan toege–
voegd; dit betreft allereerst het niet tijdig, namelijk vijf weken voor de
aanvraag van de vergunning, melden door de werkgever van een vacature
bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie; op deze wijze heeft de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie meer gelegenheid voor de betreffende
vacature prioriteit-genietend aanbod te zoeken.

Ook is een minimumvereiste gestipuleerd voor wat betreft de
inkomsten die met de betreffende arbeid worden gegenereerd. Onder 4
wordt hierop nader ingegaan.

Tevens wordt met dit voorstel van wet de bevoegdheid gegeven om bij
amvb vast te stellen dat voor bepaalde functies nimmer tewerkstellings–
vergunningen worden afgegeven. Deze bevoegdheid is geïntroduceerd
om te voorkomen dat personen tot Nederland moeten worden toegelaten
in vacatures waarvan vervulling door vreemdelingen niet in het Neder–
lands belang wordt geacht.

Een andere aanleiding om de Wabw te herzien is de wens om een
betere fundering te geven aan de hestaande aanvullende weigerings–
gronden. Het betreft in concreto de mogelijkheid om bij een aanvraag
voor een tewerkstellingsvergunning na te gaan of het ontbreken van
prioritair arbeidsaanbod niet aan de werkgever zelf ligt. Als onvoldoende
wervingsinspanningen worden ondernomen of onvoldoende acht wordt
geslagen op binnen korte tijd beschikbaar komend aanbod, kan dat tot
weigering van een tewerkstellingsvergunning leiden.

Hetzelfde geldt wanneer de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoor–
waarden of de arbeidsverhoudingen duidelijke gebreken vertonen.

Thans wordt dit ook reeds in de praktijk getoetst en in de jurisprudentie
gehonoreerd. Uit de jurisprudentie inzake artikel 8, lid 1 Wabw blijkt dat
van de werkgever wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om een
werknemer uit het prioriteit-genietend aanbod op de vacature geplaatstte
krijgen. Hij moet actief zijn om ook buiten het arbeidsbureau om in een
vacature te voorzien, eventueel door het aanbieden van scholings–
activiteiten, en mag zelf geen hindernissen opwerpen die aan de
mobilisatie van het prioriteit-genietend aanbod in de weg kunnen staan.
Indien wordt aangenomen dat de werkgever op deze punten tekort schiet,
dan kan worden besloten niet tot afgifte van de tewerkstellingsvergunning

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 574, nr. 3



over te gaan. Het is echter beter en zuiverder hier thans een hardere
wettelijke basis aan te geven.

De Sociaal-Economische Raad en het Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening stemmen in hun advies in met deze codificatie van
bestaande afgeleide weigeringsgronden. Zij zijn van mening dat hiermee
de rechtskracht van de wet en het rechtsbewustzijn van de betrokkenen
kan worden vergroot.

Een hiermee samenhangend punt vormt de introductie van de
mogelijkheid om voorschriften aan de vergunningverlening te verbinden.
Deze zijn bedoeld om zonder de werkgever voor wat zijn personeelsvoor–
ziening betreft in de kou te laten staan, toch te bewerkstelligen dat
belemmeringen voor de mobilisering van prioriteit-genietend aanbod
worden weggegenomen.

De hierboven gememoreerde aanvullende weigeringsgronden en aan
de vergunning te verbinden voorschriften zijn overigens mede in het
voorstel van wet opgenomen vanwege een dubbele verantwoordelijkheid
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van
de arbeidsmarkt: enerzijds vanuit het onderhavig voorstel van wet voor de
toelating van vreemdelingen tot de arbeidsmarkt en anderzijds vanuit de
Arbeidsomstandighedenwet. Indien op een arbeidsplaats wettelijke
bepalingen die betrekking hebben op arbeid worden overtreden, zou het
immers vreemd zijn alstegelijkertijd de hiervoor verantwoordelijke
minister gehouden zou zijn onverkort te bewilligen in tewerkstelling van
een vreemdeling op de betreffende arbeidsplaats.

Op basis van de Wabw werden tewerkstellingsvergunningen afgegeven
hetzij met een onbeperkte duur, hetzij voor de gevraagde duur, die in
lengte varieert van enkele dagen tot drie jaar.

De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen de verschillende soorten
vergunningen. In de praktijk zijn de laatste jaren nooit vergunningen voor
langer dan drie jaar verstrekt; na ommekomst van deze termijn heeft de
vreemdeling immers recht op een verklaring, waarmee de tewerkstellings–
vergunning overbodig wordt.

Ten opzichte van de Wabw introduceert het voorstel van wet in
navolging van het advies van Sociaal-Economische Raad en Centraal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening de mogelijkheid om drie verschil–
lende soorten vergunningen af te geven die alle drie in de tijd zijn beperkt.

Hierbij is een overweging dat enerzijds de relatief omvangrijke en weer
oplopende werkloosheid noopt tot het zeer terughoudend omgaan met de
afgifte van tewerkstellingsvergunningen, maar anderzijds dat uit dit grote
aanbod van werklozen prioriteit-genietend aanbod niet immer
voorhanden is. Door nu vaker een vergunning voor een bepaalde periode
af te geven, zoals hieronder zal worden geschetst, wordt het restrictieve
karakter van het toelatingsbeleid zo min mogelijk doorkruist, maar wordt
eveneens de behoefte aan arbeidskrachten niet volledig ontkend.

Naast een vergunning met beperkte duur, variërend van enkele dagen
tot maximaal drie jaar, wordt een vergunning onder voorschriften
verleend. Deze zal voor maximaal een jaar geldig zijn. Zodoende kan de
gewraakte situatie waarop het voorschrift zich richt ook niet langer dan
een jaar voortduren.

Voor tijdelijke arbeid, veelal seizoensarbeid, is het uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat hiervoorzich vreemdelingen permanent in Nederland
vestigen. Daarom is bepaald dat voor dergelijke arbeid een kortlopende
vergunning wordt afgegeven, die niet kan worden verlengd. De betref–
fende vreemdeling zal zich niet permanent in Nederland mogen vestigen
en het grootste gedeelte van het jaar buitenslands woonachtig moeten
zijn.
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2.3. Gescheiden procedure

In de adviesaanvraag aan de Landelijke Advies– en Overlegstructuur
Minderhedenbeleid, de Sociaal-Economische Raad en het Centraal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening werd nog gesproken van een
gescheiden aanvraagprocedure vacature-vreemdeling. In hun advies
gaven de Sociaal-Economische Raad en het Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening aan het onvoldoende duidelijk te vinden welke de
voordelen van deze procedure zouden zijn. In hun reactie wijzen de raad
en het centraal bestuur een dergelijk voorstel dan ook van de hand
vanwege de te verwachten complexe uitvoerbaarheid van de gescheiden
procedure vacature-vreemdeling. In plaats daarvan suggereren zij
opname van een bepaling in de wet dat een tewerkstellingsvergunning
kan worden geweigerd als een aanvraag voor een vergunning niet
tenminste drie maanden daarvoor schriftelijk is aangemeld bij het
arbeidsbureau. Het kabinet neemt deze suggestie gedeeltelijk over. De
melding van een vacature moet geschieden vijf weken voor de aanvraag
om een vergunning, terwijl het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoor–
ziening vanaf het moment van vergunningaanvrage acht weken heeft om
de aanvraag af te handelen. In totaal resulteert dus een periode van drie
maanden, waarbinnen de procedure rond een tewerkstellingsvergunning
moet zijn afgewerkt. De procedure bij de aanvraag van de tewerkstellings–
vergunning is mede in verband daarmee aangepast doordat ten tijde van
de aanvraag de naam van de vreemdeling nog niet hoeft te worden
opgegeven.

In de artikelsgewijze toelichting komt dit nader aan de orde.

2.4. Toetsing bij verlenging en bij verandering van werkgever

In de uitvoeringspraktijk van de Wabw wordt thans een arbeidsmarkt–
toets uitsluitend toegepast indien het gaat om een eerste aanvraag voor
een tewerkstellingsvergunning. Bij verlenging of bij verandering van
werkgever na meer dan een jaar wordt geen toets meer aangelegd, tenzij
bij eerdere vergunningverlening om wat voor reden dan ook een
dergelijke toetsing niet heeft plaatsgevonden. Een en ander is in de
uitvoeringscirculaire vastgelegd. Als nu zoals in het bovenstaande geval
een vergunning voor een jaar wordt afgegeven en vervolgens door een
andere werkgever voor dezelfde vreemdeling een vergunning wordt
aangevraagd, wordt deze tot op heden dus zonder toetsing afgegeven.

Het kabinet is voornemens tegelijk met de invoering van dit voorstel
van wet in deze praktijk verandering te brengen. Het niet meer aanleggen
van een arbeidsmarkttoets blijkt namelijk in de praktijk in een aantal
gevallen een sluiswerking tot gevolg te hebben, waarbij een bepaalde
categorie arbeid, waarvoor prioriteit-genietend aanbod ontbreekt, steeds
als instroompunt kan fungeren. Na een jaar verdwijnen de op die plaats
werkzame vreemdelingen naar andere arbeidsplaatsen, terwijl voor de
betreffende arbeidsplaats een nieuwe vreemdeling kan worden
aangemeld. Een dergelijke arbeidsplaats fungeert als het ware als een
draaideur voor arbeidskrachten uit het buitenland. Zulks acht het kabinet
uiterst onwenselijk en zij wil deze gegroeide praktijk die overigens niet uit
de wet voortvloeit, dan ook beperken. Daarom zal bij verandering van
werkgever voor nieuwe vergunningsbeslissingen in principe steeds een
materiële toetsing gelden ook in het tweede en derde jaar.

Het is niet de bedoeling dat een dergelijke toetsing in Nederland
werkzame vreemdelingen al te zeer belemmert in het zoeken naar werk,
wanneer zij onvrijwillig en niet verwijtbaar werkloos worden en aanspraak
kunnen maken op voortgezet verblijf. In een dergelijk geval zal deze
toetsing terughoudend moeten zijn.

Hetzelfde geldt terzake van het niet verlengen van een tewerkstellings–
vergunning. Daarvoor kan aanleiding zijn bijvoorbeeld omdat een
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werkgever onwillig is de aan de vergunning verbonden voorschriften - die
erop gericht zijn de afhankelijkheid van door vreemdelingen te verrichten
arbeid te doen verminderen - na te leven. Het zal duidelijk zijn dat hier ook
het belang van de betrokken vreemdeling in het geding is.

Het voorstel van wet voorziet erin dat bij ministerieel besluit nader zal
worden geregeld hoe de onderscheiden belangen zullen worden
afgewogen.

2.5. Vervallen bepalingen

Diverse eisen die de Wabw stelt, zijn kritisch tegen het licht gehouden.
Daarbij is geconstateerd dat enkele bepalingen gemist kunnen worden.

Een tweetal in de praktijk van de Wabw zelden gehanteerde additionele
weigeringsgronden komt te vervallen. Het betreft de vreemdeling die niet
via officiële werving Nederland is binnengekomen en de vreemdeling die
niet over passende huisvesting beschikt. De wervingsverdragen zijn
inmiddels dusdanig in onbruik geraakt dat het werkgevers en vreemde–
lingen niet meer in redelijkheid valt tegen te werpen dat niet meer van dit
kanaal gebruik wordt gemaakt. Het begrip werving dateert uit de zestiger
en zeventiger jaren, toen Nederland nog kampte met een tekort aan
laaggeschoolde arbeidskrachten. Deze situatie doet zich thans niet meer
voor, zodat werving een achterhaald verschijnsel is. Momenteel wordt
bezien op welk moment de nog bestaande wervingsverdragen kunnen
worden beëindigd. Ten aanzien van passende huisvesting is het voor de
vergunningverlenende instantie nauwelijks te beoordelen of hiervan
sprake is. Daarom is dit criterium in het verleden bijna altijd een dode
letter gebleven en kan dit gevoeglijk worden gemist.

Tot slot zijn in dit voorstel van wet evenmin opgenomen bepalingen als
vervat in artikel 5, tweede en derde lid, onderdeel a, 11, 13, tweede en
derde lid, en 17, eerste tot en met zesde lid, van de Wabw. Hierin zal met
de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht worden
voorzien.

3. De relatie met het verblijfsdocument

Met het voorstel van wet zal een aantal procedures aanzienlijk worden
vereenvoudigd. De verklaring op grond van de Wabw wordt vervangen
door een aantekening op het verblijfsdocument, afgegeven door de
Minister van Justitie. Hiermee vervalt de afgifte van verklaringen door de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Met het plaatsen van een aantekening op het verblijfsdocument wordt
bereikt dat uit een en hetzelfde document blijkt of de vreemdeling in
Nederland rechtmatig verblijft en arbeid mag verrichten. Zo wordt
bevorderd dat personen die zijn toegelaten tot Nederland op een snelle
wijze binnen onze samenleving kunnen integreren. Thans dient een
werkgever uit vergelijking van twee documenten op te maken of hij voor
de vreemdeling vergunningplichtig is of niet.

De aantekening op de verblijfsvergunning betekent derhalve, naast een
aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande procedure
voor de vreemdeling, ook een vereenvoudiging voor de potentiële
werkgever. Het verblijfsdocument toont immers aan welke van de
volgende situaties aan de orde is:

- Een vreemdeling mag in Nederland werken, met de beperkingen
vervat in een tewerkstellingsvergunning. Uit de tekst op de verblijfsver–
gunning zal dit blijken.

- Een vreemdeling mag in Nederland werken, doch niet in loondienst
maar uitsluitend als zelfstandige. Zijn verblijfstitel zal aangeven dat de
betreffende persoon in Nederland is toegelaten voor het verrichten van
arbeid als zelfstandige.

- Een vreemdeling mag vrij in Nederland werken. De aantekening op
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zijn verblijfstitel zal aangeven dat deze gerechtigd is voor het werken in
Nederland zonder dat enige vergunning is vereist.

Ten laatste kan een vreemdeling om andere redenen in Nederland
verblijven, bijvoorbeeld voor studie– of medische doeleinden. Ook in dit
geval zal zijn verblijfsdocument aangeven met welk doel de vreemdeling
in Nederland is, zodat duidelijk is dat het verrichten van arbeid in welke
vorm dan ook niet is toegestaan.

4. Consistentie in beleid

Het uitgangspunt van dit voorstel van wet is in de eerste plaats een
heldere regelgeving te bieden met betrekking tot het toelatingsbeleid tot
de arbeidsmarkt. Daarbij is van belang dat dit toelatingsbeleid in
overeenstemming is met de uitgangspunten op verwante beleidsterreinen
en vice versa. Op een viertal punten komt dit in het voorstel van wet
expliciet aan de orde:

- Het invoeren van een toets op voldoende arbeidsinkomen voor nieuw
tot Nederland toe te laten personen voorkomt dat vergunningen worden
afgegeven ten behoeve van personen die later wegens onvoldoende
middelen van bestaan de toegang tot Nederland zal worden geweigerd.
Tevens brengt deze toets tot uitdrukking dat er sprake dient te zijn van een
economisch belang van voldoende omvang om de doorbreking van het
restrictieve toelatingsbeleid te rechtvaardigen.

- De bestaande mogelijkheid om te toetsen op onder andere de
arbeidsomstandigheden is expliciet in het voorstel van wet opgenomen.
Dit betekent dat in geval van overtreden van wettelijke voorschriften op
dit gebied, de overheid haar medewerking kan weigeren aan het
tewerkstellen van vreemdelingen in het betreffende bedrijf, die daar in
slechte omstandigheden hun werk zouden moeten verrichten.

- Ook op de terreinen van inschrijving en bemiddeling van werkzoe–
kenden wordt in dit voorstel van wet consistentie nagestreefd. De
Arbeidsvoorzieningswet wordt enigszins aangepast, zodat gewaarborgd is
dat een ieder die bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als werkzoekende
staat geregistreerd, ook daadwerkelijk mag werken. Hiermee wordt
voorkomen dat illegaa! in Nederland verblijvende vreemdelingen of
vreemdelingen die nog niettot Nederland zijn toegelaten, zich inschrijven
bij een arbeidsbureau.

- Ten aanzien van de procesgang wordt in het voorstel van wet, net als
thans in de Wabw, aansluiting gezocht bij de procedures in de Vreemde–
lingenwet. Zaken rondom de tewerkstelling en het verblijf van vreemde–
lingen blijken in de praktijk vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden te
zijn, zodat een samengaan van procesgang in de Vreemdelingenwet en in
het onderhavige voorstel van wet in de rede ligt.

5. Bestrijding illegale tewerkstelling

In verschillende sectoren van de Nederlandse economie is illegale
tewerkstelling een regelmatig voorkomend verschijnsel.

lllegale tewerkstelling is in essentie te typeren als tewerkstelling van
vreemdelingen zonder dat aan de vergunningplicht van de Wabw was dan
wel van dit voorstel van wet is voldaan.

5.1. Aspecten van illegale tewerkstelling

Met illegale tewerkstelling hangt een aantal onwenselijke aspecten
samen.

Op de eerste plaats is bij illegale tewerkstelling sprake van verdringing
van legale arbeidskrachten. Werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden
worden bij vervulling van vacatures gepasseerd, omdat het in de regel
goedkoper is met illegale vreemdelingen te werken.
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Werkgevers die vreemdelingen illegaal te werk stellen zullen immers
meestal niet de verplichte belastingen en premies afdragen. Daarnaast is
niet zelden sprake van uitbuiting omdat de vreemdeling het hem rechtens
toekomende loon wordt onthouden, terwijl de vreemdeling gedurende
zijn illegale verblijf niet de mogelijkheid heeft hiertegen op te komen.

Per saldo is in de regel sprake van een aanzienlijk concurrentievoordeel
ten opzichte van legaal werkende werkgevers.

Ten tweede wordt voortgezet verblijf van illegale vreemdelingen
mogelijk gemaakt. Wanneer illegale tewerkstelling niet bestaat zijn illegaal
in Nederland verblijvende buitenlanders voor hun bestaan afhankelijk van
andere bronnen van inkomsten, welke een minder zekere inkomens–
stroom zijn. Derhalve hangt met illegale tewerkstelling samen dat een
groter aantal illegale vreemdelingen in ons land verblijft dan wanneer dit
verschijnsel niet zou bestaan. Ook hangt hiermee samen een toestroom
van vreemdelingen uit het buitenland, die op dezelfde wijze een plaatsje
in Nederland denken te kunnen veroveren. Bij het publiek roept de
aanwezigheid van aanzienlijke aantallen illegaal verblijvende personen
negatieve reacties op, welke hun weerslag (kunnen) hebben op de
rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen.

5.2. Maatregelen ter bestrijding

Het kabinet maakt zich over het bovenstaande grote zorgen. In het
onderhavige voorstel van wet is ten opzichte van de Wabw daarom een
aantal elementen opgenomen dat de bestrijding van illegale tewerk–
stelling rnoet vergemakkelijken. Dit betreft enige technische bevoegd–
heden van de toezichthoudende ambtenaren.

Teneinde uitbuiting te bestrijden is daarnaast, mede op basis van het
advies van de Sociaal-Economische Raad en het Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening, in het voorstel van wet opgenomen dat, wanneer een
vreemdeling illegaal werkend wordt aangetroffen, de arbeidsrelatie
vermoed wordt te hebben bestaan gedurende een periode van zes
maanden. Hiermee wil het kabinet de bewijsproblemen vergemakkelijken
die er voor de vreemdeling bestaan om alsnog zijn rechten geldend te
maken voortvloeiende uit zijn arbeidsrelatie met de illegale werkgever.
Met behulp van dit rechtsvermoeden heeft hij de mogelijkheid alsnog een
loonvordering in te stellen. Uitbuiting wordt hiermee achteraf ongedaan
gemaakt, waarbij als nevenvoordeel geldt dat een oneigenlijk
concurrentie-voordeel eveneens teniet wordt gedaan.

Het is aan de werkgever om aannemelijk te maken dat een vreemdeling
korter dan zes maanden heeft gewerkt en hij zal moeten aantonen dat het
geldende loon inderdaad reeds is uitbetaald. Wanneer de illegale
vreemdeling reeds is uitgezet kan deze loonvordering ook, bijvoorbeeld
door een vakbond, namens hem worden ingesteld.

Ook is overwogen de strafmaat bij overtreding van de Wabw te
wijzigen. Het kabinet is echter van mening dat dit op dit moment niet
nodig is. Tot op heden is in de rechtspraktijk immers gebleken dat het
huidige sanctieniveau nog voldoende uitloop heeft. Het enige signaal dat
van een verzwaring van de strafmaat in dat geval zou uitgaan is de mate
van bezorgdheid waarmee het kabinet de tewerkstelling van illegale
vreemdelingen beschouwt. Dit is echter ook al neergelegd in de intro–
ductie van artikel 197 b in het Wetboek van Strafrecht (Kamerstukken II,
1991/92, 22 735, nrs. 1-2). Hierin wordt het bewust tewerkstellen van
personen die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland
hebben verschaft strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie.

Daarnaast verwacht het kabinet dat van een consequent toezicht en
verhaal van kosten bij uitzetting, hetgeen bij wijziging van de Vreemdelin–
genwet zal worden geregeld, evenzeer een belangrijke preventieve
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werking kan uitgaan. Preventieve trajecten in de sfeer van de personeeis–
voorziening zijn eveneens van groot belang voor sectoren met veel
illegalen.

Met name in de agrarische en confectie-industrie wordt met een zekere
regelmaat van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen gebruik
gemaakt. Ter bestrijding hiervan is in de confectie-industrie inmiddels een
start gemaakt met een integrale aanpak van illegale tewerkstelling. In de
agrarische sector is recent het landelijk Tuinbouwakkoord ondertekend,
waarin betrokken partijen de intentie neerleggen samen de verantwoorde–
lijkheid voor de personeelsvoorziening in de tuinbouwsector op zich te
nemen en illegale tewerkstelling tegen te gaan.

Over deze en andere activiteiten ter bestrijding van illegale tewerk–
stelling zal een nota aan de Tweede Kamer worden gezonden zodra de
resultaten van het lopende onderzoek van het Nederlands Economisch
Instituut naar de omvang en betekenis van illegale arbeid beschikbaar zijn.

5.3. Intensivering toezicht

Een restrictief toelatingsbeleid tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zoals
in dit voorstel van wet wordt beschreven, valt uiteen in een uitvoerend en
een toezichthoudend deel. Op het uitvoerende aspect is in het voorgaande
reeds regelmatig ingegaan. Controle is het sluitstuk van dit beleid. De
mate waarin dit plaatsvindt is mede bepalend voor de effectiviteit van
wetgeving. Teneinde het toezicht aanmerkelijk te verbeteren is onlangs
besloten de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) van het Minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, welke is belast met het
toezicht in het kader van de toelating van vreemdelingen tot de arbeids–
markt, aanzienlijk uitte breiden. Dit impliceert dat meer menskracht kan
worden ingezet voor toezicht en opsporing in het kader van deze wet,
zodat intensiever kan worden gecontroleerd of de noodzakelijke
tewerkstellingsvergunningen daadwerkelijk aanwezig zijn en worden
nageleefd.

6. Overige aspecten

6.1. Betekenis van de wet in de praktijk

Om de betekenis van deze wet in het perspectief van de arbeidsmarkt te
kunnen plaatsen wordt hieronder aangegeven om welke aantallen
toelatingen het in de regel gaat.

In 1992 was het aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen 9866. Dit
betekent niet dat eenzelfde aantal arbeidsmigranten tot Nederland is
toegelaten, een vergunning kan voor meerdere personen zijn verstrekt.
Het aantal toegelaten buitenlandse werknemers zal echter niet veel hoger
liggen dan dit getal. Bovengenoemd aantal betekent een stabilisatie van
het aantal afgeven vergunningen ten opzichte van de daaraan vooraf–
gaande jaren.

Het aantal vergunningen dat zonder enige arbeidsmarkttoets wordt
verstrekt is gering: in 332 gevallen komt dit voor.

Een aanzienlijk aantal tewerkstellingsvergunningen betreft een
verlenging van een eerder afgegeven vergunning. Daarnaast scoren
vreemdelingen die in concernverband naar Nederland worden overge–
plaatst, stagiaires en agrarische seizoensarbeiders redelijk hoog.

Naar nationaliteit gerangschikt zijn in de afgelopen jaren veel
tewerkstellingsvergunningen verstrekt aan Polen, Amerikanen, Japanners
en Chinezen.

Het aantal verklaringen dat in 1992 is afgegeven ligt aanzienlijk hoger:
30 122 vreemdelingen kregen een verklaring ex. de artikelen 2 en 3 van de
Wabw. In het leeuwedeel van de gevallen (ruim 26 000) ging het hierbij
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om een verklaring met afgeleide verblijfstitel, vreemdelingen die
verblijven bij een Nederlander of bij een voor onbeperkte tijd tot
Nederland toegelaten vreemdeling.

Het gros van de verklaringen is aangevraagd door in Nederland
verblijvende vreemdelingen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
afkomst.

Gedetailleerde cijfers over de uitvoering van de Wabw worden elk jaar
opgenomen in het door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte
jaarverslag.

Van de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet bij aanstelling in
overheidsdienst is te verwachten dat dit tot enige duizenden vergun–
ningen extra leidt.

6.2. Financiële consequenties

Het onderhavige voorstel van wet brengt naar verwachting geen extra
kosten met zich mee. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening zal
als gevolg van het onder de werkingssfeer van de wet vallen van de
overheid meertewerkstellingsvergunningen afgeven, daartegenover staat
het wegvallen van de afgifte van verklaringen.

Bij Justitie is de situatie omgekeerd: omdat de overheid werkgever is in
de zin van de wet wordt de toelatingstoets tot de arbeidsmarkt voor
aanstellingen in overheidsdienst niet meer door Justitie behandeld, terwijl
het verstrekken van een aantekening op het verblijfsdocument juist wel
door Justitie geschiedt.

Per saido zullen de kosten gemoeid met de uitvoering van dit voorstel
van wet gelijk zijn aan die onder de Wabw.

6.3. Bedrijfseffectentoets

Voorgenomen wet– en regelgeving dient in het kader van de algemene
wetgevingstoets ook te worden getoetst op de effecten voor bedrijven: de
bedrijfseffectentoets. Hierbij worden de gevolgen van de voorgenomen
wetgeving voor het bedrijfsleven en de sociaal-economische ontwikkeling
geïnventariseerd ten behoeve van een afgewogen oordeel– en besluit–
vorming.

Het onderhavige voorstel van wet richt zich in principe tot alle
werkgevers. Echter er zijn sectoren die met enige regelmaat gebruik
(moeten) maken van buitenlandse arbeid. Het gaat hier met name om de
agrarische, de horeca– en de metaalsector.

Uit de aard van de wet, gericht op restrictieve toelating van vreemde–
lingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt en terugdringing van illegale
tewerkstelling, volgt dat werkgevers niet geheel vrij zijn in hun persone–
elskeuze.

De kosten voor werkgevers zullen voortvloeien uit het aanvragen van
tewerkstellingsvergunningen. In verband met deze kosten is getracht zo
min mogelijk verplichtingen tot het verstrekken van informatie op te
leggen aan werkgevers bij vergunningaanvragen.

De periode van drie maanden, waarbinnen de procedure rond een
tewerkstellingsvergunning moet zijn afgewerkt, brengt met zich mee dat
werkgevers 3 maanden vooruit moeten kunnen inschatten, wanneer er
vacatures ontstaan binnen hun bedrijf. In vele gevallen zal dit goed
mogelijk blijken te zijn. Voor bedrijven waarbij de personeelsbehoefte
mede afhangt van moeilijk in te schatten externe factoren zoals bijvoor–
beeld het weer of de zeer wisselende vraag naar producten, zal het feitelijk
3 maanden vooruit moeten plannen van de personeelsbehoefte
problemen op kunnen leveren die zich vertalen in extra kosten.
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Ingeval een werkgever een vreemdeling illegaal tewerkstelt, zullen zijn
kosten in verhouding tot het regime op basis van de Wabw een stuk hoger
kunnen uitvallen. Deze kosten vloeien onder andere voort uit artikel 23
van dit voorstel van wet. De regering vindt dit redelijk, aangezien de
terugdringing van illegale tewerkstelling mede hierdoor kan worden
geëffectueerd.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikelen 1 en 2

Werkgever

In het wetsvoorstel is degene die in een ambt, beroep of bedrijf een
ander arbeid laat verrichten eenduidig aangewezen als werkgever en
daarmee verantwoordelijk voor de arbeid van een vreemdeling. Ten
opzichte van de Wabw is hiermee een stuk onduidelijkheid verholpen,
omdat het in de Wabw van een gekozen arbeidsrelatie afhing of er sprake
was van vergunningplichtige arbeid en al dan niet in samenhang
daarmee, wie als vergunningplichtige werkgever moest worden aange–
merkt.

In geval van aanneming van werk kon soms de aannemer vergunning–
plichtig zijn, soms de opdrachtgever, indien er feitelijk sprake was van het
inlenen van personeel. Soms ook was niemand aantoonbaar vergunning–
plichtig omdat gekozen werd voor een constructie waarbij vreemdelingen
als zelfstandige ondernemers optraden. Het zal duidelijk zijn dat, waar de
betrokkenen er niet steeds belang bij hadden aan doorzichtigheid mee te
werken, dit tot schijnconstructies en bewijsproblemen ingeval van
vermoede overtredingen heeft geleid.

Met behulp van een op 1 december 1992 van kracht geworden
aanpassing per algemene maatregel van bestuur van het werkgevers–
begrip in de Wabw is dit binnen het huidige wettelijke kader zo goed
mogelijk ondervangen, zonder dat daarmee overigens een panacee voor
alle mogelijke situaties kon worden geboden.

Dit nieuwe wetsvoorstel beoogt in dit opzicht ten volle duidelijkheid ten
aanzien van de verantwoordelijke werkgever te scheppen. Diegene die de
vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten is vergunningplichtig in het
kader van het wetsvoorstel. Ingevolge deze bepaling is deze werkgever te
allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het al dan niet
aanwezig zijn van de benodigde tewerkstellingsvergunning.

In sommige situaties zou dit echter vergeleken met de huidige situatie
tot veel rompslomp kunnen leiden indien een loonbedrijf of een aannemer
van werk voor de uitvoering hiervan vreemdelingen zou willen inzetten. In
dat geval is het niet de bedoeling van het wetsvoorstel dat voor elke
opdracht opnieuw een tewerkstellingsvergunning door de opdrachtgever
moet worden aangevraagd. In een dergelijke situatie zal de tewerkstel–
lingsvergunning ook door diegene die met de betreffende vreemdeling
een overeenkomst tot het verrichten van arbeid sluit kunnen worden
verkregen. De uiteindelijke opdrachtgever kan dan volstaan met zekerte
stellen dat er voor de vreemdelingen die het werk uitvoeren inderdaad
een tewerkstellingsvergunning is verleend. Hij doet er goed aan voor de
aanvang van het werk een kopie van de tewerkstellingsvergunning te
vragen. De inlener/werkgever voldoet op deze manier eveneens aan zijn
verantwoordelijkheid in het kader van het wetsvoorstel.

Op deze wijze is de wet eenduidig over de verantwoordelijkheid van de
werkgever bij het tewerkstellen van vreemdelingen. Degene voor wie de
feitelijke arbeid wordt verricht dient zorg te dragen voor de aanwezigheid
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van een vergunning. Als dit document er voor de betrokkene reeds is,
behoeft niet nog eens een vergunning te worden aangevraagd.

De reikwijdte van het wetsvoorstel is ten opzichte van de Wabw
verruimd door de overheid als werkgever onder de werking van het
wetsvoorstel te brengen.

Hiermee is de werkgever degene die uiteindelijk verantwoordelijk is
voor de aanwezigheid van een tewerkstellingsvergunning.

Artikel 3

Eerste lid, onderdeel a

Uitgezonderd van de werkingssfeer van de wet is de categorie vreemde–
lingen van wie krachtens internationale overeenkomsten niet mag worden
geëist dat zij over een tewerkstellingsvergunning beschikken. Deze groep
bestaat voor het grootste deel uit onderdanen van de lidstaten van de
Europese Unie. Ten opzichte van de Wabw is dit geen wijziging; ook daar
was zulks reeds het geval.

Eerste lid, onderdeel b

Een tweede categorie vreemdelingen die niet over een tewerkstellings–
vergunning hoeft te beschikken, wordt gevormd door tot Nederland
toegelaten zelfstandigen. Indien uit hun verblijfsdocument blijkt dat deze
categorie rechtmatig in een bepaald beroep als zelfstandige werkzaam is,
worden aan hun werkzaamheden geen aanvullende beperkingen
opge'egd ingevolge dit wetsvoorstel. Voor de regulering van de toelating
tot de Nederlandse arbeidsmarkt is dit immers ook niet nodig, omdat deze
vreemdelingen reeds toegelaten zijn tot verblijf voor het verrichten van
arbeid als zelfstandige.

Eerste lid, onderdeel c

Net als in de Wabw kunnen bij algemene maatregel van bestuur
bepaalde categorieën vreemdelingen worden uitgezonderd van de
vergunningplicht. Dit betreft vreemdelingen die enkele specifieke soorten
werkzaamheden verrichten. Enerzijds gaat het daarbij in hoofdzaak om
incidentele arbeid in relatie tot internationale handelscontacten en
werkzaamheden in het internationaal vervoer, anderzijds om arbeid die in
relatie staat met internationale militaire samenwerking en internationale
nieuwsvoorziening. Daarnaast zullen ook zeer incidentele optredens van
kunstenaars of sportlieden uitgezonderd blijven van de vergunningplicht.

Artikel 4

Eerste lid

Een categorie vreemdelingen die zonder tewerkstellingsvergunning
mag worden tewerkgesteld, wordt gevormd door degenen die beschikken
over een aantekening op het verblijfsdocument, krachtens de Vreemdelin–
genwet afgegeven, inhoudende dat er geen beperkingen ten aanzien van
het verrichten van arbeid van toepassing zijn.

Tweede lid

De aantekening komt toe aan een aantal groepen vreemdelingen.
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Tweede lid, onderdeel a

In de eerste plaats betreft het vreemdelingen aan wie verblijf in
Nederland bij of krachtens de Vreemdelingenwet voor onbepaalde tijd is
toegestaan. Dit zijn vreemdelingen die houder zijn van een vergunning tot
vestiging of door de Minister van Justitie als vluchteling zijn toegelaten
(artikel 10 Vreemdelingenwet).

Tweede lid, onderdeel b

Een tweede groep rechthebbenden op een aantekening wordt gevormd
door vreemdelingen die gedurende een onafgebroken periode van drie
jaar hebben beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldige
vergunning tot verblijf.

Tweede lid, onderdeel c

In de derde plaats zal een aantekening worden verstrekt aan groepen
vreemdelingen die zijn aangewezen bij algemene maatregel van bestuur.
Het gaat hierbij om personen die krachtens artikel 9 van de Vreemdelin–
genwet zonder beperkingen zijn toegelaten voor bijvoorbeeld verblijf bij
een in Nederland woonachtige Nederlander of bij een persoon van een
andere dan van Nederlandse nationaliteit. Ook personen die als asiel–
gerechtigde of om humanitaire redenen tot Nederland zijn toegelaten
zullen een dergelijke aantekening krijgen, zoals zij thans aanspraak
kunnen maken op een verklaring ingevolge de Wabw.

In de afgelopen jaren is door middel van de algemene maatregel van
bestuur gebaseerd op artikelen 2 en 3 van de Wabw de groep van
rechthebbenden op een verklaring geregeld, gepreciseerd en uitgebreid.
Een dergelijke bevoegdheid is daarom ook in dit wetsvoorstel
opgenomen.

Artikel 5

Tot de totstandkoming van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie werd de
Wabw uitgevoerd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid. In de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet is de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid verleend om de
uitvoering van de Wabw te delegeren aan organen van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Bij delegatiebesluit is deze taak onder
daarbij in achtte nemen voorwaarden overgedragen.

Artikel 6

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de periode waarbinnen de
vergunningsaanvraag moet worden afgehandeld te verlengen tot acht
weken. Dit voorstel is hoofdzakelijk gebaseerd op de uitvoeringspraktijk,
waarbij voor de verwerking van aanvragen om een vergunning gemiddeld
meertijd nodig was dan de gestelde 30 dagen. In 1991 was de gemid–
delde behandelingstijd twee maanden, in 1992 vergde het gemiddeld zes
weken voordat het CBA uitsluitsel kon geven. Ten opzichte van de termijn
van 30 dagen, vereist ingevolge de Wabw, betekent dit consequent een
overschrijding. Deze lange behandeltijd is mede een gevolg van de
procedure waarbij het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
advies uitbrengt over de vergunningaanvrage.

Daarom is in het wetsvoorstel de meer realistische termijn opgenomen
dat binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag hierop dient te
worden beslist.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 574, nr. 3 15



Artikel 7

Dit artikel geeft weer hetgeen minimaal op de tewerkstellings–
vergunning vermeld dient te zijn.

Artikel 8

Dit artikel bevat een aantal zogenaamde imperatieve weigerings–
gronden.

Onderdeel a

Het aanwezig zijn van prioriteit-genietend aanbod moet in het licht van
de doelstelling van het wetsvoorstel worden beschouwd als de centrale
weigeringsgrond voor de afgifte van een tewerkstellingsvergunning.
Onder prioriteit-genietend aanbod moet worden verstaan: aanbod van de
zijde van Nederlanders, vreemdelingen waarvoor vrij verkeer van
werknemers geldt en vreemdelingen die beschikken over een krachtens
de Vreemdelingenwet afgegeven vergunning waaruit blijkt dat daaraan
geen beperkingen zijn verbonden voor het verrichten van arbeid.

Onderdeel b

Een op praktische gronden gebaseerde weigeringsgrond is de eis dat
een werkgever, indien hij een arbeidsplaats voor vergunningverlening in
aanmerking wil laten komen, tenminste vijf weken vóór aanvraag van een
tewerkstellingsvergunning de vacature bij de Arbeidsvoorzienings–
organisatie moet melden. Vervolgens heeft de Arbeidsvoorzienings–
organisatie na aanvraag van de tewerkstellingsvergunning acht weken om
over de aanvraag te beslissen. In totaal kan de procedure rondom een
tewerkstellingsvergunning dus dertien weken in beslag nemen.

Onderdeel d

Een ander criterium dient in de ogen van de regering te zijn het
minimumvereiste voor wat betreft de hoogte van de beloning voor
geleverde arbeid. Wanneer een vreemdeling in het kader van de
arbeidsmarktproblematiek naar Nederland wordt gehaald, is een
voorwaarde hiervoor dat hij met deze werkzaamheden een normaal
Nederlands loon verdient en toereikend in zijn levensonderhoud kan
voorzien. Zonder deze eis kan thans de situatie ontstaan dat aan de ene
kant een tewerkstellingsvergunning niet kan worden geweigerd, maar dat
aan de andere kant een verblijfsvergunning wegens onvoldoende
middelen van bestaan wel wordt geweigerd. Tevens kan zo de situatie
ontstaan dat de vreemdeling zich gedwongen voelt door andere, wellicht
illegale, activiteiten zijn inkomen aan te vullen of een uitkering ingevolge
de Algemene bijstandswet aan te vragen! Dit nu beoogt deze eis te
voorkomen.

Daarnaast is deze gestipuleerde minimum-beloning een uitdrukking van
de eis dat met het toelaten van de vreemdeling een voldoende econo–
misch belang is gemoeid om een doorbreking van het restrictieve
toelatingsbeleid te rechtvaardigen. Voldoet de beloning die een werkgever
beschikbaar stelt niet aan dit vereiste, overeenkomend met het minimum–
maandloon, dan zal een vergunning steeds worden geweigerd.

Overigens zal deze eis alleen gelden voor vreemdelingen die nog niet
eerder tot Nederland waren toegelaten, daar het anders een vreemdeling,
die krachtens artikel 9 van de Vreemdelingenwet zonder beperkingen is
toegelaten voor bijvoorbeeld verblijf bij een in Nederland woonachtige
Nederlander, zou worden verhinderd een deeltijdbaan te accepteren,
waarmee minder dan het bedoelde loon zou worden verdiend.
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Onderdeel e

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bepaalde categorieën
werkzaamheden uit te sluiten van de mogelijkheid hiervoor een
tewerkstellingsvergunning af te geven. Deze bevoegdheid is geïntrodu–
ceerd om te voorkomen dat personen tot Nederland moeten worden
toegelaten in vacatures waarvan vervulling door vreemdelingen niet in
het Nederlands belang wordt geacht. Hieronder zal bijvoorbeeld kunnen
vallen de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor werk in de
prostitutie. Bij algemene maatregel van bestuur zullen dergelijke
categorieën werkzaamheden worden aangewezen.

Tweede lid

Bij ministeriële regeling kan van een aantal van bovengenoemde
imperatieve weigeringsgronden worden afgeweken. Deze uitzonderingen
betreffen met name stagiaires en vreemdelingen die in concernverband
naar Nederland komen. Hen zal de prioriteitstoets niet worden tegenge–
worpen. Evenmin zal bij deze categorieën personen de verplichte melding
van de vacature als een weigeringsgrond gelden.

Van de in het eerste lid, onder d, genoemde weigeringsgrond zullen
kunnen worden uitgezonderd vreemdelingen die in het kader van een
opleiding hier ten lande werkzaam worden als stagiaire en voor wie op
andere wijze, al dan niet aanvullend, in hun levensonderhoud wordt
voorzien.

Artikel 9

Dit artikel bevat een aantal zogenaamde facultatieve weigerings–
gronden.

Onderdeel a

Inspanningen van de werkgever

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid te toetsen of de werkgever
voldoende inspanningen heeft verricht teneinde ook zelf voor passende
vervulling met prioriteit-genietend aanbod van zijn vacature zorg te
dragen. Hierbij dient duidelijk omschreven te worden wat onder
voldoende inspanning wordt verstaan. Een werkgever zal aannemelijk
moeten kunnen maken dat hij voorafgaande aan, alsmede na vacature–
melding bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zelf nog pogingen heeft
ondernomen in vervulling van de betreffende vacature te voorzien. Het
plaatsen van een advertentie in een regionale krant, een huis-aan-huis
blad of een medium als de kabelkrant zijn hier voorbeelden van. Leidraad
hierbij zal zijn datgene wat in de sector gebruikelijk is.

Zou deze eis niet worden gesteld, dan zou de werkgever het zich te
gemakkelijk kunnen maken doorte volstaan met het melden van zijn
vacature waarna de oplossing van het personeelsprobleem geheel en al
bij een ander komt te liggen. Als de Arbeidsvoorzieningsorganisatie geen
passende invulling vindt, zou dan immers een vergunning moeten
worden afgegeven. Thans wordt deze eis ook reeds in de praktijk gesteld
en is in de in paragraaf 2.2 bedoelde jurisprudentie gehonoreerd. Het is
echter beter hier een wettelijke basis aan te geven.

Onderdeel b

Kwaliteit van de arbeidsplaats

Een soortgelijke potentiële weigeringsgrond kan zijn gelegen in de
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arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden.
Deze kunnen van een zodanige aard zijn dat prioriteit-genietend aanbod
voor een dergelijke vacature niet of moeilijk beschikbaar komt. Indien dit
het geval is zal de werkgever een tewerkstellingsvergunning kunnen
worden geweigerd.

Hierbij zijn twee situaties denkbaar. In het ene geval betreft het een
situatie die zich bij enkele individuele werkgevers binnen een bepaalde
bedrijfstak voordoet. Ten opzichte van zijn collega's biedt de werkgever
een mindere arbeidsplaats aan, hetgeen een reden zou kunnen zijn voor
de afwezigheid van beschikbaar binnenlands arbeidsaanbod. In dit geval
zal bij grote discrepanties vaak een tewerkstellingsvergunning worden
geweigerd. In het andere geval geldt een dergelijke situatie in de gehele
bedrijfstak. Hier zal veelal eerst een traject in gang worden gezet, waarbij
geprobeerd wordt met de sector afspraken te maken over verbetering in
de arbeidssituatie. Een weigering tot afgifte van een vergunning zal dan,
extreme gevallen daargelaten, minder snel plaatsvinden.

Hieruit volgt dat het dan ook niet in de rede ligt dat een tewerkstellings–
vergunning wordt verstrekt aan een werkgever in wiens bedrijf de
arbeidsomstandigheden duidelijkte kort schieten.

Met een dergelijke bepaling wordt de bestaande wetgeving terzake van
de arbeidsomstandigheden echter niet aangescherpt. Op grond van het
onderhavige wetsvoorstel zullen ten aanzien van de arbeidsomstandig–
heden geen eisen aan een werkgever kunnen worden gesteld, welke
uitgaan boven datgene dat in de Arbeidsomstandighedenwet wordt
geregeld. In de praktijk zal het zo zijn dat, wanneer het vermoeden rijst dat
vervulling van een bepaalde vacature niet geschiedt doordat bovenge–
noemde aspecten te wensen overlaten, op dat moment de tijd is aange–
broken hierover in eerste instantie nadere informatie te vragen bij de
werkgever. Dit past geheel in de op handen zijnde wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet, welke naar verwachting per 1 januari 1994 in
werking zal treden. In het kader van deze wet worden ondernemingen
verplicht een schriftelijke risico-inventarisatie en evaluatie uit te (laten)
voeren. De verplichting dat deze risico-inventarisatie en evaluatie door
een gecertificeerde arbodienst wordt gemaakt, zal gefaseerd worden
ingevoerd.

Bij problemen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden rond de
aanvraag om een tewerkstellingsvergunning kan worden volstaan met het
toezenden van de (door een gecertificeerde arbodienst gemaakte)
risico-inventarisatie en evaluatie van de betreffende onderneming.

Mocht er toch na ontvangst van dit document twijfel bestaan over de
zorg voor arbeidsomstandigheden dan kan de Arbeidsinspectie worden
ingeschakeld. De Arbeidsinspectie kan door raadpleging van het
bedrijvenregister, dat inmiddels een groot deel van de Nederlandse
ondernemingen omvat, of door het uitvoeren van een inspectie in de
onderneming nadere informatie leveren.

Onderdeel c

Prioriteit-genietend aanbod op korte termijn

Wanneer voorzienbaar is dat voor een aangevraagde tewerkstellings–
vergunning binnen redelijke termijn prioriteit-genietend aanbod
beschikbaar is, kan een vergunning eveneens worden geweigerd. Het
staat dan namelijk te bezien in hoeverre de Nederlandse arbeidsmarkt er
mee gediend is, dat vreemdelingen worden toegelaten, terwijl binnen
afzienbare tijd binnenlands aanbod of arbeidsaanbod uit een der landen
van de Europese Unie beschikbaar zal zijn. Wordt een vergunning
afgegeven terwijl kort daarna wel dergelijk prioriteit-genietend aanbod
beschikbaar komt, dan is de betreffende arbeidsplaats dus reeds opgevuld
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en kunnen prioriteit-genietende personen nietterecht. Bij verpleegkun–
digen in opleiding en schoolverlaters kan zich een dergelijke situatie
voordoen.

Centraal in de beoordeling zal hierbij staan wat moet worden begrepen
onder een redelijke termijn. Hierover is in zijn algemeenheid geen
eenduidige uitspraak te doen. Wat in het kader van een bepaalde
categorie werkzaamheden als een onredelijk lange periode zal gelden, kan
bij een andere categorie als kort worden ervaren. Zo zal een periode van
zes weken in de aspergeteelt als onoverkomelijk worden gezien, terwijl dit
in de metaalsector als tamelijk kort kan worden beschouwd.

Onderdeel d

Leeftijdsgrenzen

Een vergunning kan worden geweigerd indien een toe te laten
vreemdeling, die niet eerder in Nederland is toegelaten, bepaalde
leeftijdsgrenzen te buiten gaat. Deze bepaling is analoog aan die in de
Wabw. Dit voorkomt dat vreemdelingen permanent tot Nederland worden
toegelaten, van wie de voorzienbare arbeidsloopbaan relatief kort zal
kunnen duren.

Onderdeel e

Verlenging van een vergunning, verleend op grond van artikel 11
tweede lid, kan alleen dan worden geweigerd, wanneer aan de
voorschriften waaronder de vergunning in eerste instantie is verleend,
niet is voldaan.

Artikel 1O

Behalve het weigeren van een tewerkstellingsvergunning biedt het
wetsvoorstel nog een andere mogelijkheid in de gevallen dat de
werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht binnenlands
arbeidsaanbod of arbeidsaanbod uit een der landen van de Europese Unie
te vinden danwel dat er beletselen zijn gelegen in de sfeer van de
arbeidsvoorwaarden, –verhoudingen of –omstandigheden. Aan de afgifte
van een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden, waarbij de
nakoming hiervan strekt tot opheffing van de gewraakte situatie. Ingeval
de werkgever naar de mening van het CBA onvoldoende inspanning heeft
verricht zelf voor vervulling van zijn vacature zorg te dragen, kan aan
vergunningverlening het voorschrift worden verbonden dat hij bijvoor–
beeld door opleiding of scholing zelf voorziet in het in de toekomst
aanwezig zijn van voor zijn arbeidsorganisatie geschikt aanbod. In de
sfeer van de arbeidsverhoudingen, –omstandigheden of –voorwaarden is
te denken aan voorwaarden die er toe strekken dat de beletselen die hierin
zijn gelegen worden opgeheven.

Het niet nakomen van de gestelde voorschriften kan een weigerings–
grond zijn voor de afgifte van een volgende tewerkstellingsvergunning.

Zo heeft de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een breder scala aan
mogelijkheden om adequaat te reageren op het verzoek om vreemde–
lingen op vacatures te mogen plaatsen: enerzijds kan bij ernstige gevallen
afgifte van een vergunning rechtstreeks op grond van de wet worden
geweigerd, anderzijds kan een soort laatste waarschuwing worden
gegeven door het verbinden van voorschriften aan het verlenen van de
vergunning.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat elke aanvraag van een tewerkstel–
lingsvergunning moet worden voorzien van allerhande informatie, welke
moet aantonen dat bijvoorbeeld de arbeidsverhoudingen in een bedrijf
van een voldoende niveau zijn of dat aan scholing is gedaan. Alleen als er
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een indicatie is dat de werkgever medeverantwoordelijk is voor het
ontbreken van het prioriteit-genietend aanbod zal de betrokken werkgever
gevraagd worden informatie terzake te verstrekken.

Artikel 11

Eerste lid

Deze vergunning wordt voor de vereiste termijn met een maximum van
drie jaar afgegeven. Voor zover nodig kan na afloop van deze vergunning
een verlenging tot het maximum van drie jaar worden aangevraagd.

Tweede lid

Deze vergunning wordt voor maximaal een jaar toegekend; dit hangt
samen met de mogelijkheid om voorschriften aan de vergunning te
verbinden. In dit geval zal na uiterlijk een jaar moeten worden bekeken of
de voorschriften inderdaad worden nagekomen. Is dit het geval dan kan
alsnog een tewerkstellingsvergunning zonder voorschriften worden
verleend, of - indien nakoming van de voorschriften langer blijkt te vergen
- kan een verlenging met maximaal een jaar worden verleend. Ook kan de
verlenging worden geweigerd.

Derde lid

Een dergelijke vergunning wordt voor maximaal vierentwintig aaneen–
gesloten weken toegekend. Deze vergunning is bedoeld voor werkzaam–
heden met naar hun aard een tijdelijk karakter. Vanwege het tijdelijke
karakter van het werk is het niet de bedoeling dat deze vreemdelingen zich
in Nederland vestigen. Om dit op voorhand duidelijkte maken is de
periode van vierentwintig weken gekozen, waardoor vaststaat dat de
betreffende vreemdeling het grootste gedeelte van het jaar buiten
Nederland verblijft. Deze vergunningen zullen daarom ook slechts worden
afgegeven ten behoeve van vreemdelingen die de daaraan voorafgaande
achtentwintig weken niet over een voor het verrichten van arbeid geldige
vergunning tot verblijf hebben beschikt.

Deze tijdelijke vergunningen zullen vooral worden gebruikt in het
zogenaamde seizoenswerk, waar niet altijd voldoende arbeidsaanbod is te
mobiliseren, maar waar evenmin permanente arbeidsimmigratie voor
nodig is.

Deze soort vergunning kan niet worden verlengd: als de werkzaam–
heden langer dan vierentwintig weken blijken te duren zal een ander soort
vergunning moeten worden aangevraagd, waarvoor opnieuw een
toetsing aan alle criteria van het wetsvoorstel zal gelden.

Artikel 13

Van deze mogelijkheid zal slechts in incidentele gevallen gebruik
worden gemaakt, waarbij de consequenties voor de vreemdeling steeds
nadrukkelijk in beeld zullen zijn.

Artikelen 14 tot en met 19

In het onderhavige wetsvoorstel wordt ten opzichte van de Wabw enige
uitbreiding gegeven aan de bevoegdheden van de toezichthoudende
ambtenaren. Dit geeft de ambtenaren van de Dienst Inspectie Arbeidsver–
houdingen (DIA), die belast zullen worden met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens het wetsvoorstel, bijvoorbeeld de
bevoegdheid elke plaats te betreden, voor zover dat voor vervulling van
hun taak redelijkerwijs nodig is. In het laatste deel van deze volzin wordt
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ten aanzien van de bevoegdheden de grens weergegeven van de
uitbreiding hiervan: voorzover dat voor vervulling van hun taak redelij–
kerwijs nodig is. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling in dit wetsvoorstel
zaken mogelijkte maken die bijvoorbeeld de privacywetgeving te buiten
gaan.

Terzake van de bevoegdheid tot binnentreden in woningen zonder
toestemming van de bewoner, kan worden opgemerkt dat deze
bevoegdheid noodzakelijk is te achten voor een goede uitoefening van het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het voorstel van
wet.

In het bijzonder in de confectiesector blijken werkgevers nogal eens een
onderneming in een woning te hebben gevestigd en daar vreemdelingen
zonder vergunning te werk te stellen, dan wel vreemdelingen zonder
terwerkstellingsvergunning in hun eigen woning arbeid (thuiswerk) te
laten verrichten. Voorts doet zich vooral in de agrarische sector nogal
eens de situatie voor dat een werkgever zijn loonadministratie in een
woning voert. Ook de omstandigheid dat huishoudelijke en persoonlijke
dienstverlening onder de werkingssfeer van het wetsvoorstel valt, brengt
met zich mee dat toezicht moet kunnen worden uitgeoefend op de plaats
waar deze dienstverlening wordt verricht.

Het ontbreken van de bevoegdheid tot binnentreden in woningen
zonder toestemming van de bewoner, zou derhalve in het bijzonder in
bedoelde situaties het uitoefenen van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens het voorstel van wet onmogelijk maken.

Het kunnen uitoefenen van toezicht moet in het belang van de
doelstelling van het wetsvoorstel zodanig zwaarwegend worden geacht
dat dit toekenning van de bevoegdheid tot binnentreden in woningen
zonder toestemming van de bewoner rechtvaardigt. In het licht van de
jurisprudentie van het Europese Hof op het punt van artikel 8, tweede lid,
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
kan worden gesteld dat er sprake is van een «pressing social need», ter
bescherming van met name het economisch welzijn en de rechten en
vrijheden van anderen, alsmede noodzakelijk ter voorkoming van
strafbare feiten.

Overigens zij opgemerkt dat het binnentreden in woningen zonder
toestemming van de bewoner ingevolge het wetsvoorstel alléén mag
plaatsvinden voor zover dit voor het uitoefenen van toezicht redelijkerwijs
nodig is en dat daarvoor een schriftelijke machtiging is vereist van de
procureur-generaal bij het gerechtshof of de (hulp)officier van justitie.

Artikel 21

Dit artikel bevat voor beroepen inzake tewerkstellingsvergunningen een
regeling van concentratie van rechtsmacht en uitsluiting van hoger
beroep. De voorgestelde regeling sluit aan op die van het vreemdelingen–
procesrecht, welke is vervat in het wetsvoorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet en van het Wetboek van Strafrecht (Kamerstukken II
1992/1993, 22 735, nr. 6). Deze regeling wijkt af van het algemene
procesrecht zoals dat zal komen te luiden ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht. Het kabinet is van mening dat de bestaande gelijkheid in
procesrecht inzake een tewerkstellingsvergunning en een verblijfsver–
gunning op grond van de Vreemdelingenwet moet worden gecontinueerd.
Dit gelet op de nauwe samenhang tussen de uitvoering van deze
regelingen. Immers het oordeel over de arbeidsmarktaspecten, dat is
vervat in de beslissing over een tewerkstellingsvergunning, en het oordeel
over de toelating tot Nederlands grondgebied, dat is vervat in de
beslissing over een verblijfsvergunning, zijn accessoir.

Ook de Raad van State heeft in zijn advies betreffende het ontwerp van
wet tot instelling van de Arbeidsvoorzieningswet en regelen op het gebied
van de arbeidsvoorziening (Arbeidsvoorzieningswet), onder verwijzing
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naar de nauwe samenhang tussen beroepen tegen de weigering van een
tewerkstellingsvergunning met de administratieve rechtspraak inzake de
weigering van een verblijfsvergunning, er op aangedrongen de
rechtsgang terzake gelijk te houden (zie Kamerstukken II, 1987/1988,
20 569, A, blz. 19).

Het gaat derhalve in deze om redenen van doelmatigheid en proces–
economie, die ook voor de beroepen inzake tewerkstellingsvergunningen
naar ons oordeel - in aansluiting op het vreemdelingenprocesrecht - een
afwijking van het algemene procesrecht rechtvaardigen.

Artikel 23

Dit artikel beoogt de vreemdeling enige bescherming te bieden. Op
grond van het rechtsvermoeden dat de vreemdeling gedurende tenminste
6 maanden werkzaam is geweest kan deze voor deze periode een
loonvordering jegens zijn werkgever instellen. Het is aan de werkgever
om aannemelijk te maken dat de betreffende vreemdeling korter dan de
vermoede 6 maanden heeft gewerkt en dat het verschuldigde loon reeds
is uitbetaald.

Wanneer de vreemdeling reeds Nederland is uitgezet kan de
loonvordering ook namens hem door een rechtspersoon, bijvoorbeeld
een vakbond, worden ingesteld.

Artikel 27

In artikel 61 van de Arbeidsvoorzieningswet is thans bepaald dat een
ieder - dus ook elke vreemdeling - in formele zin het recht heeft zich door
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te laten registreren als werkzoekende.
In artikel 78 van dezelfde wet is eveneens bepaald welke vreemdelingen
die zijn geregistreerd, ook voor bemiddeling in aanmerking mogen
komen. Dit zijn grosso modo alle vreemdelingen die legaal in Nederland
verblijven, of tenminste bekend zijn bij de plaatselijke politie. In de praktijk
büjkt het onbeperkte inschrijvingsrechttot problemen te leiden aangezien
er op aanzienlijke schaal overbodige administratieve handelingen moeten
worden verricht voor vreemdelingen die niet tot Nederland zijn toegelaten
en hier niet zonder tewerkstellingsvergunning mogen werken. Het moge
duidelijk zijn dat hiermee geen arbeidsvoorzieningsdoel is gediend. De
betreffende vreemdelingen mogen zonder tewerkstellingsvergunning niet
in Nederland werken en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie mag ook niets
voor ze doen.

Daarom is in dit wetsvoorstel opgenomen dat uitsluitend die personen
aanspraak kunnen maken op inschrijving en bemiddeling die ook
daadwerkelijk in Nederland zonder vergunning arbeid mogen verrichten.
Dit voorkomt veel rompslomp en onduidelijkheid, terwijl er materieel voor
de betrokkenen, die toch al niet mochten werken niets verandert.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieraan categorieën
vreemdelingen worden toegevoegd. Dit zal onder andere onvrijwillig
werkloos geworden vergunningplichtige vreemdelingen betreffen;
daarnaast kan ook voor langdurig tijdelijk in Nederland verblijvende
vreemdelingen zonodig per algemene maatregel van bestuur alsnog een
inschrijvingsrecht worden vastgelegd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. de Vries
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