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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2  

Over het geven van onderwijs en 
het verrichten van onderzoek door 
vreemdelingen 2020-0102 

Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen3 (Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden 
een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellings-
vergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde  vergunning 
van verblijf en arbeid voor werkzaamheden bij die werkgever. De betekenis van de  begrippen 
‘werkgever’ en ‘vreemdeling’ is nader aangegeven. Artikel 1 onderdeel b onder 1° Wav 
 bepaalt dat een werkgever degene is die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf 
een ander arbeid laat verrichten, waarna onderdeel c van het artikel voor de betekenis van 
het begrip ‘vreemdeling’ verwijst naar de Vreemdelingenwet 20004 (Vw). Artikel 1 Vw 
 omschrijft de vreemdeling als een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet 
op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. In artikel 3 
lid 1 is een aantal uitzonderingen gegeven op het in lid 1 van artikel 2 Wav neergelegde 
 verbod. Een van die uitzonderingen is de mogelijkheid om in het Besluit uitvoering Wet 
 arbeid vreemdelingen5 (BuWav) een vreemdeling aan te wijzen die tot een aangewezen 
 categorie behoort en die een aangewezen categorie van werkzaamheden verricht. Daarvan 
is gebruik gemaakt voor het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. 

Het wettelijk kader 
In artikel 1 aanhef lid 1 onderdeel l BuWav is 
 geregeld dat geen tewerkstellingsvergunning of 
gecombineerde vergunning van verblijf en  arbeid 
nodig is als het gaat om een vreemdeling ‘die 
 onderwijs geeft of onderzoek verricht aan een 
 universiteit, hogeschool of instelling die gelieerd 
is aan of werkzaam is op het terrein van een 
 universiteit, hogeschool of instelling voor hoger 
internationaal onderwijs’. 

Aanvankelijk was er in artikel 1 aanhef lid 1 
 onderdeel l BuWav sprake van een gastdocent-
schap aan een universiteit, hoge school of een 
 instelling voor hoger international onderwijs of aan 
een onderzoeksinstelling en gold de uitzondering 
voor een tijdvak van maximaal één jaar.6  De wet-
gever verwijst in het kader van deze uitzondering 
naar de ontwikkeling van Nederland als kennis-
economie waarvoor internationale mobiliteit van 
wetenschappelijke onderzoekers van  essentieel 
belang is.7 De duurbegrenzing is op genomen om 
aan te geven dat het gaat om een gastdocentschap 
en niet om een reguliere  arbeidsplaats. In de 
 praktijk blijkt dat  universi teiten steeds meer de 
 behoefte hebben aan langduriger dienstverbanden 
met buitenlandse  wetenschappers, ook in deeltijd. 
De  wetgever geeft in september 2013 aan dat het 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in-
middels verder is geïnternationaliseerd8. De 
duurbe begrenzing van een jaar vormt dan ook in 
toenemende mate een beletsel om wetenschap-
pelijk personeel aan te trekken en is dan ook 
 verlengd naar een tijdvak van maximaal van drie 
jaar. Dit tijdvak komt vervolgens weer te vervallen 
in september 20169, waardoor de uitzondering 
niet voor onbepaalde tijd geldt. De wetgever geeft 
aan dat hiermee de ambitie wordt ondersteund 
om tot de top op het terrein van onderwijs en 
 wetenschap te behoren.10  En dan te bedenken dat 
in het BuWav uit 1995 in artikel 4 aanhef onder-
deel c  was geregeld dat voor een tijdvak van  
26 weken na het in werking treden van het besluit 
de vergunningsplicht niet gold voor de vreemde-
ling die ‘optreedt als gast docent aan een 
 Nederlandse instelling voor  wetenschappelijk 
 onderwijs’. Dit overgangsrecht is volgens de 
 wetgever bedoeld om de werkgever in de 
 gelegenheid te stellen om voor zover nood zakelijk 
een tewerkstellingsvergunning aan te vragen, 
daar die vreemdelingen waren uitgezonderd van 
de voorloopster van de Wav.11 

Over onderwijs geven en onderzoek doen
Essentieel voor het kunnen toepassen van deze 
uitzondering is dat de vreemdeling ‘onderwijs 
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geeft of onderzoek verricht aan een universiteit, 
hogeschool of instelling die gelieerd is aan of 
werkzaam is op het terrein van een universiteit, 
hogeschool of instelling voor hoger internationaal 
onderwijs’. Dat maakt allereerst dat het  gelieerd 
zijn als de instelling aan een univer siteit, hoge-
school of instelling voor hoger internationaal 
 onderwijs door de werkgever moet worden aan-
getoond. Dat geldt ook voor het  aantonen dat de 
instelling werkzaam is op het terrein van een 
 universiteit, hogeschool of  instelling voor hoger 
internationaal onderwijs. Dat maakt dat als het 
onderwijs wordt gegeven of het onderzoek wordt 
verricht op een andere  locatie dan op het terrein 
van een universiteit,  hogeschool of instelling voor 
hoger internationaal onderwijs, de werkgever er-
voor moet zorgen dat die locatie als zodanig wordt 
aangewezen.  

Om van de uitzondering gebruik te kunnen  maken 
moet de vreemdeling dus onderwijs  geven of 
 onderzoek verrichten. Maar wat behelst dit dan? 
De wetgever geeft aan dat het gewenst is om de 
groep docenten en onderzoekers strikt af te 
 bakenen. Bij deze afbakening is aansluiting 
 gezocht bij de functieprofielen die door de 
 universiteiten en het hoger beroepsonderwijs 
worden gehanteerd.12 Onderzoeker of docent is 
degene wiens functie wordt gerangschikt onder 
de functiefamilie ‘Onderwijs en onderzoek’ van 
het Universitair Functie-ordeningssysteem. Als 
een instelling dit functieordeningssysteem niet 
hanteert, wordt aan de hand van een conversie-
tabel die met de Vereniging van Universiteiten en 
de betrokken instelling is opgesteld, beoordeeld 
of de vreemdeling als onderzoeker of docent kan 
worden aangemerkt. De wetgever geeft daarbij 
aan dat ook als onderzoeker of docent wordt 
 beschouwd degene wiens functie wordt gerang-
schikt onder de categorie ‘primair proces’ van  
de Functie-matrix Conversiebestand Hoger 
 Beroepsonderwijs die in Collectieve arbeidsover-
eenkomst voor het hoger beroepsonderwijs is 
 opgenomen en wiens functie is gewaardeerd op 
schaalniveau 10 of hoger.13 Daarbij past de kant-
tekening dat een docent die schaal 10 of  hoger 
wel haalt, maar dat dit geldt niet voor een  assistent 
of instructeur die bij een onderzoek of het onder-
wijs is betrekken. 
Essentiëler is de opmerking dat de wetgever deze 
afbakening niet in de wettelijke regeling, maar in 
de nota van toelichting heeft opgenomen en dat 
betekent dat deze afbakening dus geen algemeen 

verbindend voorschrift is. Dat het loonniveau niet 
in de wettelijke regeling zelf is op genomen is op-
merkelijk, omdat dit namelijk voor de zogenoem-
de kennismigranten14 in  artikel 1d lid 1 onderdeel 
a aanhef onder 1° BuWav wel uitdrukkelijk is 
 gebeurd. Er is dan ook alles voor te zeggen om het 
loonniveau voor de onderzoeker of docent waar-
van in artikel 1 aanhef lid 1 onderdeel l BuWav 
sprake is,  expliciet in de BuWav zelf te regelen. 

De consequentie van het achterwege laten van de 
regeling van het loonniveau in de BuWav zelf 
maakt naar onze mening dat de wettelijke  regeling 
niet duidelijk is. Op het moment dat de toezicht-
houder van mening is dat niet is voldaan aan de 
vergunningsplicht van artikel 2 lid 1 Wav, dus dat 
de uitzondering niet geldt, kan een bestuurlijke 
boete worden opgelegd (zie de artikelen 18 j° 19d 
Wav). Artikel 5:4 lid 1 Algemene wet bestuurs-
recht15 (Awb) geeft aan dat de bevoegdheid tot het 
opleggen van een bestuurlijke sanctie moet zijn 
gebaseerd op een (formeel) wettelijk voorschrift 
of de daarop gebaseerde voorschriften, of wel ‘bij 
of krachtens de wet’. Het enige verweer dat de 
werkgever in kwestie dan zou kunnen opvoeren is 
het zogenoemde legaliteitsbeginsel of wetmatig-
heidsbeginsel dat in lid 2 van artikel 5:4 Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) is vormgegeven. Dat 
voegt daaraan toe dat een bestuurlijke sanctie 
ook alleen wordt opgelegd als de overtreding en 
de daarop gestelde sanctie op grond van een aan 
die gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift  
of de daarop  gebaseerde voorschriften zijn 
 omschreven. De wetgever geeft aan dat in het in 
 artikel 5:4 Awb gaat om een aantal aspecten  
van het legaliteitsbeginsel, namelijk duidelijkheid, 
voorzienbaarheid en kenbaarheid van de be-
stuursrechtelijke handhaving en sanctionering16, 
ook wel het ‘lex certa’-beginsel17 genoemd.  
Of een beroep hierop succesvol is, is aan de 
 bestuursrechter. 

Noten:
1. Mr. dr. J. van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de vak-

groep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg 
en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

2. Mr. A.D.M. van Rijs is docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale 
politiek van de Universiteit van Tilburg. 

3. Zie wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid 
vreemdelingen, Stb. 1994, 959.

4. Zie wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreem-
delingenwet, Stb. 2000, 495.

5.  Zie besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid 
vreemdelingen, Stb. 1995, 406.

6. Zie besluit van 22 april 2004 tot wijziging van het Besluit tot  uitvoering 
van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de verdere 
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