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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2

Arbeid door vreemdelingen: 
over Aziatische koks  2021-0021

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 tewerkstellingsvergunning 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. 

In artikel 8 lid Wav is onder meer aangegeven 
dat een tewerkstellingsvergunning of een 
 gecombineerde vergunning van verblijf en  arbeid 
altijd, dus dwingend, onder meer wordt 
 geweigerd als: (a) er voor de te vervullen 
 arbeidsplaats het zogenoemde prioriteit-
genietend aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig 
is (prioriteitgenietend aanbod); (b) de beschik-
baarheid van de arbeidsplaats niet minimaal vijf 
weken voor het indienen van de aanvraag voor 
een tewerkstellingsvergunning is gemeld 
 (meldingsplicht); en (c) de werkgever niet kan 
aantonen voldoende inspanningen te hebben 
 gedaan om de arbeidsplaats via prioriteit-
genietend aanbod op de arbeidsmarkt te 
 vervullen (inspanningsplicht). Lid 3 van artikel 8 
Wav geeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) de mogelijkheid om af 
te wijken van onder meer de hiervoor gegeven 
weigeringsgronden. Letterlijk staat er in de 
 aanhef van artikel 8 lid 3 Wav ‘in door Onze 
 Minister te bepalen gevallen’, een wat  ongelukkig 
formulering omdat niet is aangegeven welke 
status die ‘te bepalen gevallen’ hebben, dus een 
ontheffing of vrijstelling van een gegeven 
 wettelijk voorschrift of bij ministeriële regeling. 
Artikel 22 Wav biedt hiervoor een oplossing door 
aan te geven dat de minister nadere regels stelt 
ter bevordering van een goede uitvoering van de 
wet. De regeling die hier is bedoeld is de  regeling 

uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 20145  
(Ruwav). Artikel 9 Wav geeft de zogenoemde 
 facultatieve weigeringsgronden op grond 
 waarvan een tewerkstellingsvergunning of een 
gecombineerde vergunning van verblijf en  arbeid 
kan worden geweigerd. Tot slot maakt artikel 10 
Wav het vervolgens mogelijk om aan een 
 tewerkstellingsvergunning of een  gecombineerde 
vergunning nadere voorschriften te verbinden. 

Een terugblik
Sinds begin 2012 heeft Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (UWV)6 die belast is 
met de uitvoering van de Wav en de daarop 
 gebaseerde bepalingen, geconstateerd dat er 
voor de meeste functies in de Aziatische horeca-
sector7 prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. 
Daarom wordt op aanvragen voor een  vergunning 
vaak negatief beslist (tot 1 april 2014 de tewerk-
stellingsvergunning en na 1 april 2014 de 
 gecombineerde vergunning van verblijf en 
 arbeid). Er zijn om die reden steeds minder 
 vergunningen verleend voor Aziatische koks. 
Daarnaast zijn in de Aziatische horecasector 
sinds begin 2014 veel tewerkstellings-
vergunningen, waarvan een groot deel 
 vergunningen met een looptijd van drie jaar, 
 geëxpireerd. Voor de herziening van de Wav,8 die 
op 1 januari 2014 in werking is getreden,9 gold 
het verbod dat een vreemdeling niet mag werken 
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zonder geldige vergunning, niet voor een 
 vreemdeling die voor een ononderbroken tijdvak 
van drie jaar heeft beschikt over een voor het 
verrichten van arbeid geldige verblijfs vergunning 
(zie artikel 4 lid onderdeel b Wav). Na de hiervoor 
al aangegeven herziening van de Wav is deze 
termijn verlengd naar vijf jaar. 
De sector heeft aangegeven hierdoor in grote 
personele problemen te komen. Om dit  probleem 
aan te pakken is bekeken op welke manier maat-
werk geleverd kan worden aan de sector. De 
 oplossing die voor het oplossen van de personele 
problemen is gekozen is voor de korte termijn 
het tijdelijk buiten werking stellen van de toets 
op prioriteitgenietend aanbod tijdelijk buiten 
werking te stellen en daarnaast voor de lange 
termijn het aanwezig prioriteitgenietend aanbod 
in te zetten en/of geschikt te maken voor  functies 
in de sector, bijvoorbeeld via scholing.  
Daarom is er voor gekozen elk half jaar een 
maximaal  aantal tewerkstellingsvergunningen 
 gecombineerde vergunningen van verblijf en 
 arbeid te verlenen waarbij niet wordt getoetst 
aan artikel 8 lid onderdelen a-c Wav (zie eerste 
alinea na inleiding). Het maximaal aantal 
 tewerkstellingsvergunningen dat tezamen met 
gecombineerde vergunningen voor verblijf en 
arbeid kan worden verleend bedraagt op grond 
van paragraaf 19a Bijlage 1 RuWav van:
(a) 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2015: 900;
(b) 1 april 2015 tot en met 30 september 2015: 750;
(c) 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016: 750;
(d) 1 april 2016 tot en met 30 september 2016: 750.

De hiervoor genoemde herziening van de Wav 
heeft onder meer tot gevolg gehad dat de toets 
van het prioriteitgenietend aanbod is aan-
gescherpt en is ook de mogelijkheid van een 
quotumregeling geïntroduceerd.10 Voor de 
 Aziatische horecasector is van deze quotum-
regeling gebruik gemaakt, zij het dat het gaat 
om een tijdelijk quotum – de regeling geldt tot  
1 oktober 2019.11 De regeling hiervan is neer-
gelegd in artikel 3a Besluit uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen12 (Buwav13). Lid 1 van dit artikel 
stelt het maximum aantal tewerkstellings-
vergunningen of gecombineerde vergunningen 
voor verblijf en arbeid dat voor werkzaamheden 

als kok in de Aziatische horecasector voor 
functie niveau 4 tot en met 6, zoals dit door deze 
sector is vastgesteld, kan worden verleend, 
 bedraagt van: 
(a)  1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017: 

1.800; 
(b)  1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018: 

1.400; 
(c)  1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019: 

1.000, wat op 27 april 2019 is gewijzigd in 
2300.14 

Tewerkstelling van koks ten behoeve van 
de Aziatische horecasector
Vanaf 1 oktober 2019 is het beleid inzake de 
 tewerkstellingsvergunning of de gecombineerde 
vergunning van verblijf en arbeid via paragraaf 
19a Bijlage 1 Ruwav weer opnieuw vorm-
gegeven.15  Deze ziet er nu als volgt uit. Voor 
vreemdelingen die als kok in een  gespecialiseerd 
restaurant in de Aziatische horecasector arbeid 
verrichten kan een tewerkstellingsvergunning of 
een gecombineerde vergunning van verblijf en 
arbeid worden verleend zonder toets aan de 
 inspanningsplicht van de werkgever (zie artikel 8 
lid 1 onderdeel c Wav). De werkgever moet, in 
plaats van een meldingsplicht van vijf weken, de 
beschikbaarheid van een arbeidsplaats ten 
 minste drie weken voor het indienen van de 
 aanvraag aan het UWV te melden (zie artikel 8  
lid 1 onderdeel b Wav). Deze afwijking is 
 gerechtvaardigd omdat, gelet op de huidige situ-
atie op de arbeidsmarkt, op dit moment al op 
voorhand duidelijk is dat geen prioriteit genietend 
aanbod aanwezig is. Specialistische restaurants 
zijn alleen die restaurants waar overwegend 
landspecifiek Aziatisch voedsel wordt bereid. 
Het horecabedrijf moet worden gekenmerkt 
door het aanbieden van Aziatische gerechten, 
die worden bereid volgens recepten van het 
 betreffende land. Een restaurant is een gelegen-
heid waar tegen betaling kan worden gegeten, 
waar de gerechten worden bereid en eventueel 
gerechten kunnen worden afgehaald. Geen 
 specialiteitenrestaurants zijn: snackbars, 
catering bedrijven en bezorgdiensten, tenzij de 
werkgever kan aantonen dat toch een 
 gekwalificeerde kok op functieniveau 4 tot en 
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met 6 noodzakelijk is. Onder Aziatische horeca-
sector in de zin van deze regeling wordt verstaan 
één of meer van de volgende keukens: Chinees, 
Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, 
Thais, Tibetaans en Vietnamees. Deze regeling 
geldt voor gekwalificeerde koks met een 
 nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland in 
functieniveau 4 tot en met 6. In de aanvraag 
moet worden onderbouwd waarom een kok op 
dit niveau noodzakelijk is. 

Indien er twijfel is of het restaurant valt onder de 
regeling of een kok op het gevraagde niveau 
 nodig is, kan worden verzocht om een of 
 meerdere van de volgende documenten: 
- menukaart; 
- beschrijving van bedrijfsactiviteiten met  

 openingstijden en aantal tafels/stoelen in het 
restaurant; 

- geanonimiseerd personeelsbestand van het 
keukenpersoneel waarop de functieniveaus 
zijn opgenomen. 

De specialiteiten kok, souschef dan wel chef-kok 
moet traditionele gerechten uit een van de 
 genoemde keukens kunnen bereiden op basis 
van originele recepten. Voor het aantonen van de 
kwalificaties gelden artikel 3 RuWav (diploma’s 
en getuigschriften) en paragraaf 8 Bijlage I 
RuWav (kwalificaties van de vreemdeling) 
 onverkort met dien verstande dat ook een 
 certificaat kan worden overgelegd waarmee de 
kwalificaties worden aangetoond. Uit dat 
 certificaat moet blijken dat de kok de taken zoals 
beschreven binnen de functie beheerst. Indien 
er wordt getwijfeld aan de juistheid van het 
 diploma of certificaat, kan het UWV verzoeken te 
laten verifiëren wat de waarde is van het 
 document en dat het gaat om een  gekwalificeerde 
kok. Een vergunning wordt in afwijking van 
 artikel 11 lid 1 Wav in plaats van de maximale 
duur van één jaar voor twee jaar verleend. Aan 
de vergunning worden de voorschriften 
 verbonden (zie artikel 10 aanhef en onderdelen b 
en d Wav). Paragraaf 43 Bijlage 1 RuWav is van 
toepassing en dat betekent dat op de werkgever 
een inspanningsplicht rust, en op het wegnemen 
van eventuele gebreken in arbeidsvoorwaarden. 

Dat houdt in dat de werkgever tijdens de geldig-
heidsduur van de vergunning elke maand het 
overeengekomen loon volledig betaalt en aan 
ten minste één van de volgende voorschriften 
voldoet: 
- het opleiden van niet-vergunningplichtig 

keuken personeel; 
-  het bieden van een stage aan een student van 

een ROC koksopleiding. 

De werkgever moet bij een nieuwe aanvraag op 
grond van deze versoepelde regeling aan het 
UWV inzage geven in hoe aan de voorgenoemde 
voorschriften is voldaan. Een tewerkstellings-
vergunning of een gecombineerde vergunning 
van verblijf en arbeid kan na een opvolgende 
respectievelijk verlengingsaanvraag alleen 
 worden verleend als de werkgever heeft aan-
getoond aan alle voorwaarden die op grond van 
de Wav hiervoor gelden te hebben voldaan. 
Mocht de werkgever niet voldoen aan de voor-
schriften dan kan de tewerkstellingsvergunning 
of de gecombineerde vergunning van verblijf en 
arbeid worden geweigerd of ingetrokken (zie 
 artikel 9 lid 1 onderdeel c en artikel 13 Wav).

Tot slot
Met ingang van 1 oktober 2019 is op basis van 
artikel 3a lid 3 Buwav het quotum voor aan-
vragen van tewerkstellingsvergunningen dan 
wel gecombineerde vergunningen voor 
 Aziatische koks vervallen. In de plaats daarvan is 
in paragraaf 19a Bijlage 1 Ruwav vreemdelingen 
voorzien in een regeling voor Aziatische koks. Dit 
betekent feitelijk dat er vanaf 1 oktober 2019 
 onbeperkt aanvragen – zonder quotum - kunnen 
ingediend voor een tewerkstellingsvergunning. 
De vraag is of dit terecht is, met andere  woorden: 
geeft de nieuwe regeling voldoende mogelijk-
heden om een aanvraag te weigeren? In theorie 
wel, door de koppeling aan paragraaf 43 Bijlage 
1 Ruwav kan het UWV de aanvraag voor een 
 tewerkstellingsvergunning weigeren als de 
werkgever zich niet aan de voorschriften houdt 
om niet-vergunningplichtig personeel op te 
 leiden dan wel een stage aan te bieden aan een 
student van een koksopleiding van een ROC. Op 
zich zijn deze weigeringsgronden vergelijkbaar 
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met de oude regeling, maar dan zonder het 
 ingestelde quotum op grond van artikel 3a 
BuWav. Het hangt dus af van het UWV of bij het 
verlenen van de tewerkstellingsvergunning (of in 
geval van het adviseren aan de IND bij  
de  procedure voor de aanvraag van de 
 gecombineerde vergunning van verblijf en 
 arbeid) de inspanningen van de werkgever al dan 
niet als voldoende worden beoordeeld. We 
 moeten afwachten of en zo ja, hoe het UWV deze 
inspanningsplicht aan werkgevers (ambtshalve) 
gaat toetsen. Wij zullen dit kritisch blijven 
 volgen.
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