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Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen3 (Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden een vreem-
deling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning of zonder dat een
vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werk-
gever. 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 bete-
kenis van het begrip ‘vreemdeling’ verwijst naar de Vreemdelingenwet 20004  (Vw). Artikel 1 Vw
omschrijft de vreemdeling als eenieder 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 heeft betrekking op een in
artikel 1d lid 1 Besluit uitvoering Wet arbeid vreem-
delingen5  (BuWav) aangewezen categorie van vreem-
delingen (zie artikel 8, onderdelen a-e, k of l Vw en
artikel 14 Vw) en meer specifiek op de zogenoemde
‘kennismigrant’ (zie artikel 3.4 lid 1 onderdeel y BuWav).
Het zijn van een kennismigrant is niet voldoende. In
artikel 1d lid 1 onderdeel a onder 1° en 2° BuWav is
een nadere inkomenseis gesteld. Zijn overeengekomen
vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon als
vergoeding voor zijn arbeid dat hij van de werkgever
ontvangt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar
leeftijd. Als de kennismigrant jonger is dan 30 jaar dan
moet het loon ten minste € 3.484 per maand bedragen.
Als hij ouder is dan 30 jaar dan moet het loon ten
minste € 4.752 per maand zijn. 6  De hier genoemde
bedragen worden op grond van lid 3 van artikel 1d
BuWav met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar
door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) aangepast en bekendgemaakt in de Staatscou-
rant.7 Daar artikel 1d lid 1 onderdeel a BuWav verwijst
naar een tewerkstelling op basis van een arbeidsover-
eenkomst (of een ambtelijke aanstelling) moet onder
‘loon’ worden verstaan: de vergoeding die door de werk-
gever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van
de bedongen arbeid.8  Met andere woorden: loon in
het kader van de arbeidsovereenkomst is niets anders
dan de tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Voor-
beelden van loon zijn; (1) de overwerkvergoeding;9 (2) de
vergoeding wegens niet genoten vakantieaanspraken
(zie art. 7:641 BW);10 (3) de inconveniënten- of onregel-
matigheidstoeslag: dit is een toeslag die wordt gegeven
voor het verrichten van vuil of zwaar werk of voor het

werken op ongebruikelijke tijdstippen;11  (4) het werk-
nemersdeel van de pensioenpremie. De premie wordt
op het loon ingehouden en afgedragen aan de pensi-
oenuitvoerder. Aangezien het gaat om een inhouding
op het loon is het werknemersdeel van de pensioen-
premie loon. Dat deze premie vervolgens aan een derde
wordt betaald doet niet ter zake; 12 en (5) de vakantiebij-
slag, die voortvloeit uit de Wet minimumloon en mini-
mumvakantiebijslag13 (Wml).14 Nu wordt juist de vakan-
tiebijslag die de werkgever is verschuldigd op grond van
de Wml niet tot het loon gerekend waarvan in artikel 1d
lid 1 BuWav sprake is. Het loon dat hier wordt bedoeld
moet minimaal marktconform zijn. Lid 4 van artikel 1d
BuWav verwijst in dat verband naar artikel 3.30a (lid 1)
van het op de Vw2000 gebaseerde Vreemdelingenbe-
sluit 200015 waarin is gewezen op de mogelijkheid dat
als de kennismigrant voor de als referent aangewezen
werkgever arbeid verricht of wil verrichten het over-
eengekomen loon marktconform moet zijn en het aan
de Minister van SZW is om te bepalen of daarvan al
dan niet sprake is. Vindt hij het loon niet marktcon-
form, dan betekent dit dat de verleende verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd niet is verleend (beper-
kende voorwaarde). Het (marktconforme) loon moet
door de werkgever over een periode van ten hoogste
een maand, worden bijgeschreven op een bankreke-
ning, die bestemd voor girale betaling, op naam van de
vreemdeling in kwestie.

Bestuurlijke boete in de praktijk
Als niet is voldaan aan de loonbedragnorm dat in
artikel 1d lid 1 onderdeel a BuWav is aangegeven dan
is er sprake van het overtreden van het in artikel 2 lid 1
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Wav gegeven verbod van het zonder vergunning tewerk-
stellen van een vreemdeling. Die overtreding is op grond
van art. 18 Wav een (bestuursrechtelijke) overtreding
met als sanctie een bestuurlijke boete.

Hoe pakt dat nu uit in de praktijk? De onderneming
Payroll Specialisten krijgt in november 2014 door de
Minister van SZW een bestuurlijke boete opgelegd van
€ 12.00016 vanwege het niet naleven van artikel 2 lid 1
Wav, dus wegens het ontbreken van de noodzakelijke
tewerkstellingsvergunning. Het gaat hier om een werk-
nemer met de Indiase nationaliteit die ten tijde van
de geconstateerde overtreding rechtmatig in Nederland
verblijft op grond van een aan hem verleende verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd met als verblijfs-
doel ‘verblijf als kennismigrant’. In geschil is of het
door Payroll Specialisten in de maanden mei tot en met
juli 2014 betaalde bruto maandloon van de werknemer
voldoet aan het loonbedragnorm van artikel 1d lid 1
onderdeel a onder 1° BuWav. De werknemer in kwestie
is 30 jaar of ouder en dan betekent het dat de loonbedra-
gnorm € 4.048 (inmiddels € 4 752) per maand moet zijn.
Payroll Specialisten maakt bezwaar tegen de opgelegde
boete, maar dat is ongegrond verklaard. Payroll Speci-
alisten accepteert dit niet en stapt naar de bestuurs-
rechter. Die stelt de Minister van SZW in maart 2016 in
het gelijk. Ook dit accepteert Payroll Specialisten niet
en stapt naar de hoogste bestuursrechter in dezen, de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Payroll Specialisten betoogt dat de (lagere) bestuurs-
rechter ten onrechte heeft overwogen dat de uitbeta-
lingen voor vakantie- en feestdagen geen vaste loonbe-
standdelen zijn in de zin van artikel 1d lid 1 onderdeel a
BuWav en dus niet bij het bruto maandloon kunnen
worden opgeteld.
De Afdeling bestuursrechtspraak maakt in december
201617  korte metten met de uitspraak van de lagere
bestuursrechter. De Afdeling bestuursrechtspraak
verwijst daarbij naar de ABU-CAO voor uitzendkrachten
waarvan de bepalingen door de Minister van SZW
algemeen verbindend zijn verklaard,18  wat met zich
brengt dat de arbeidsvoorwaarden die in die collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn overeengekomen
voor alle werkgevers en werknemers gelden die onder
de reikwijdte van die cao vallen en dus ook Payroll
Specialisten.  Artikel 35 lid 1 van die cao bepaalt dat
de werknemer(uitzendkracht) bij elke volledig gewerkte
maand aanspraak maakt op zestien uren vakantie of
een evenredig deel daarvan als niet de volledige maand
is gewerkt. Lid 6 van artikel 35 van de cao geeft
aan dat de werknemer (uitzendkracht) die werkzaam
is op een uitzendovereenkomst met een uitzendbe-
ding als bedoeld in artikel 7:690 j° artikel 7:691 lid 2
Burgerlijk Wetboek (BW)19 een aanvulling voor vakan-
tiedagen krijgt die wordt uitgedrukt in een percen-

tage van zijn feitelijke loon en dat in artikel 41 lid 1
van de cao is vermeld. Daarnaast ontvangt de werk-
nemer(uitzendkracht) op grond van artikel 38 lid 2 van
de cao ook weer als sprake is van een uitzendovereen-
komst met een uitzendbeding een aanvulling voor alge-
meen erkende feestdagen, wat wordt uitgedrukt in een
percentage waarmee zijn feitelijke loon wordt verhoogd
en dat wordt vermeld in artikel 41 lid 3 van de cao.
Dat de aanvullingen op het feitelijke loon per maand
voor vakantiedagen en feestdagen gebeurt via vaste
percentages, maakt dat is voldaan aan het loonbedra-
gnorm van artikel 1a lid 1 onderdeel a BuWav. De Afde-
ling bestuursrechtspraak geeft ook nog aan dat in het
BuWav geen aanwijzing is te vinden voor de stelling dat
deze bedragen niet meetellen voor de berekening van
de loonbedragnorm, en voegt daaraan toe dat het fluc-
tueren van deze bedragen in hoogte, omdat een uurloon
en geen maandloon is overeengekomen en het aantal
gewerkte uren en de feestdagen per maand verschillen,
niet van belang is, omdat het gaat om vaste percen-
tages. Nu de in de maanden mei, juni en juli van 2014
aan de werknemer betaalde bedragen voor vakantie-
en feestdagen deel uitmaken van het aan hem betaalde
loon waarvan in artikel 1d lid 1 onderdeel a BuWav en
het aan hem betaalde loon steeds hoger is dan het loon-
bedragnorm, is het in artikel 2 lid 1 Wav neergelegde
verbod van het werken zonder tewerkstellingsvergun-
ning niet overtreden.

Commentaar
Opmerkelijk in deze zaak is dat de Minister van SZW niet
terugvalt op de in artikel 1d lid 1 onderdeel a BuWav
genoemde arbeidsovereenkomst op basis waarvan de
vreemdeling werkt en het in dat kader relevante loonbe-
grip, maar op de wijze waarop de Immigratie- en Natu-
ralisatiedienst (IND) het brutoloon berekent waarvan
sprake is in artikel 2.3 Vreemdelingencirculaire 2000
waarin beleidsregels zijn opgenomen met betrekking
tot de Vw en de daarop gebaseerde nadere regelge-
ving. Het gaat dan om de vaste vakantietoeslag en een
dertiende maand en niet de waarde van onzekere, niet
vaste bestanddelen. Opmerkelijk daarbij is dat wordt
verwezen naar een voor de toepassing van de BuWav
niet relevante circulaire van de IND waarbij dan ook
nog eens wordt gewezen op de vakantietoeslag als vast
loonbestanddeel terwijl dat in artikel 1d lid 1 onder-
deel a BuWav juist uitdrukkelijk is uitgesloten van het
loonbedragnorm . Nog los hiervan, bij het loonbedra-
gnorm in artikel 1d lid 1 onderdeel a BuWav staat het
loon in de zin van de arbeidsovereenkomst centraal – de
tegenprestatie voor de bedongen arbeid - en dat maakt
dat het moeten zijn van een vast bestanddeel er veel
minder toe doet  – denk aan de overwerkvergoeding (zie
in het begin) - dan de Minister van SZW kennelijk voor
ogen heeft, maar hij wel had moeten weten. 20
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De IND laat in de Nieuwsbrief zakelijk van februari 2021
weten dat de kennismigrant die gebruik maken van het
ouderschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof of het extra
geboorteverlof, hierdoor niet altijd kunnen voldoen aan
het salariscriterium, dus de loonbedragnorm. Dit geldt
ook bij kort- en langdurend zorgverlof. Deze verlofs-
oorten zijn opgenomen in de Wet arbeid en zorg. 21  In
geval van deze verlofsoorten, kan het worden toege-
staan dat de kennismigrant tijdelijk onder het salariscri-
terium, de loonbedragnorm, uitkomt. Ook kan het voor-
komen dat een kennismigrant tijdelijk onder het sala-
riscriterium, de loonbedragnorm, uitkomt door gebruik
te maken van het recht op staken. Volgens de IND
is het stakingsrecht ook vastgelegd in de wet, maar
dat moet berusten op een misverstand; het stakings-
recht in Nederland is gebaseerd op artikel 6 lid 4 Euro-
pees Sociaal Handvest,22 dat van de Hoge Raad in mei
198623 directe werking heeft gekregen. Komt de kennis-
migrant uit onder het salariscriterium, de loonbedra-
gnorm, door een van bovengenoemde verlofsoorten?
Of door deelname aan een staking? De IND geeft aan
dat dit geen gevolgen heeft voor de verblijfsvergunning
als aan nader aangegeven voorwaarden wordt voldaan.
Er  is alleen een probleem. De IND gaat niet over de
toepassing van artikel 1a lid 1 BuWav als uitzondering
op de tewerkstellingsvergunningsplicht van artikel  2
lid 1 Wav en de handhaving daarvan. Dat betekent dat
de IND dan wel een nadere beleidsmatige invulling
geeft aan de berekening van de hoogte van de loonbe-
dragnorm, maar daarvoor niet de bevoegdheid heeft.
Sterker nog: een dergelijke nadere invulling kán niet
eens op grond van het desbetreffende artikel in het
BuWav.
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boeteoplegging Wav 2014(zie beleidsregel van 17 maart 2014 tot vaststelling
van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2014, Stcrt.
2014, 8252), en de daarbij behorende tarieflijst en dat komt neer op € 12.000
per overtreding (voor rechtspersonen). Inmiddels is deze beleidsregel alweer
vervangen door het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 7 juli 2016 tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging
Wet arbeid vreemdelingen 2016, Stcrt. 2016, 37043 en is de hoogte van de
bestuurlijke boete teruggebracht naar € 8.000 per overtreding (voor rechts-
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