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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2

Over tewerkstellingsvergun-
ningen en welke rechter
wanneer aan de beurt is 2021-0087

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. 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 eenieder die de Neder-
landse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet
worden behandeld. En zelfs als dan een tewerkstellingsvergunning is verleend, dan kan de daarin
gebezigde woordkeuze alsnog onderwerp van discussie zijn.

Bij de aanleg van de Botlekbrug in opdracht van Rijks-

waterstaat is op 10 oktober 2013 een locatiebezoek

gebracht door arbeidsinspecteurs van de Inspectie

SZW. De opdracht is gegund aan bedrijf A die de

werkzaamheden heeft uitbesteed aan bedrijf B die het

vervolgens weer heeft uitbesteed aan bedrijf C, die weer

aan bedrijf D en die weer aan bedrijf E in Duitsland.

Uiteindelijk is de uitbesteding gedaan aan bedrijf in

Macedonië. Op 17 oktober 2013 is er een administratief

onderzoek geweest bij een adviesbureau dat de admini-

stratie verzorgt voor dit laatstgenoemde bedrijf.

Op 6 februari 2014 heeft een onderzoek plaatsge-

vonden bij de in aanbouw zijnde Botlekbrug. De bevin-

dingen van de onderzoeken zijn vastgelegd in een

boeterapport van 24 november 2014, dat is aange-

vuld op 31 maart 2015 en 18 mei 2016. Het boeterap-

port geeft aan dat op 6 februari 2014 tien personen

met een Macedonische nationaliteit werkzaamheden

verrichten als (constructie)bankwerker, terwijl voor hen

tewerkstellingsvergunningen zijn verleend als lasser.

Dit aantal is overigens in de boetebeschikking terug-

gebracht naar zes personen. De werkgevers voeren

aan dat de tewerkstellingsvergunningen onduidelijk

zijn over wat er nu eigenlijk is toegestaan, omdat de

functie van laser is omschreven en niet de toege-

stane arbeid. De Minister van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid (SZW) heeft niet aangegeven wat onder

de functie van lasser valt. Daarmee is een ruimere

strekking en geldigheid aan de tewerkstellingsver-

gunningen gegeven, waarop mag worden vertrouwd.

De minister geeft aan dat de tewerkstellingsvergun-

ningen voldoende duidelijk zijn en dat zij uitsluitend

voor de functie van ‘lasser’ zijn verleend. Hij bestrijdt

dat bepaalde constructiebankwerkzaamheden onder

laswerkzaamheden vallen. De Utrechtse bestuurs-

rechter gaat in juni 20205 mee in de redenering van de

minister. Hij vindt dat de tewerkstellingsvergunningen

voldoende duidelijk zijn over wat er is toegestaan. Er

kan misverstand hebben bestaan dat de tewerkstel-

lingsvergunningen zijn verleend voor het verrichten

van laswerkzaamheden. Dat op de tewerkstellingsver-

gunningen ‘lasser’ is vermeld en niet ‘lassen’ doet

hieraan niets af. Een lasser verricht immers laswerk-

zaamheden. Uit de e-mailwisseling tussen het Uitvoe-

ringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) dat de

tewerkstellingsvergunningen verleent en het bedrijf in

Macedonië voorafgaand aan de vergunningverlening,

blijkt dat een lasser andere werkzaamheden verricht

dan een constructiebankwerker. Voor de functie van

deze laatste worden geen tewerkstellingsvergunningen

verleend omdat daarvoor kennelijk voldoende zoge-

noemd ‘prioriteitgenietend aanbod’ (zie artikel 8 aanhef

lid 1 onderdeel a Wav) beschikbaar was.

Artikel 7 Wav, waarin de identificerende gegevens zijn

geregeld, heeft het over ‘een omschrijving van de aard

en de plaats van de door de vreemdeling te verrichten

arbeid’. Opmerkelijk is dat het UWV6  er kennelijk van

uitgaat dat de hier bedoelde ‘aard van de arbeid’ wordt

vermeld via de aanduiding van de functie. Daarbij geeft

het UWV ook nog aan dat dit volkomen in lijn is met
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de toetsing van de aanvragen voor een tewerkstel-

lingsvergunning aan de artikelen 8 en 9 Wav waarin

de dwingende en facultatieve weigeringsgronden zijn

opgenomen, waarin de te vervullen arbeidsplaats (=

functie) centraal staat. Daarbij beroept het UWV zich

op uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) van

mei 20157  en van december 20168. Een arbeidsplaats

is een plaats waar arbeid kan worden/wordt verricht

door één persoon of een plaats waar wordt gewerkt.

Een functie is een taak die iemand uitoefent in verband

met het beroep dat die persoon uitoefent. Dat leidt

tot een rare vergelijking overigens. Als de aard van de

arbeid wordt weergegeven in een functie en die functie

dan hetzelfde is als een arbeidsplaats, is de aard van de

arbeid dus een arbeidsplaats, terwijl dat niet de plaats

is waar arbeid wordt verricht. De Utrechtse bestuurs-

rechter doet het allemaal eigenlijk wat laconiek af; ach,

er staat ‘lasser’ en geen ‘lassen’, maar dat doet aan

de duidelijkheid van wat is toegestaan niet af. Dus niet.

Als het UWV de lijn had gevolgd die in de uitspraken

die zij aanhaalt is gevolgd, dan had op de tewerkstel-

lingsvergunningen moeten staan: ‘arbeid of werkzaam-

heden als lasser’. En dat is in lijn met de uitspraak van

de Afdeling bestuursrechtspraak van december 2016

iets anders dan ‘lassen’ of ‘laswerkzaamheden’. In die

uitspraak geeft de Afdeling bestuursrechtspaak name-

lijk aan dat de taken van een frituur kok meer omvatten

dan alleen frituren; ook schoonmaakwerkzaamheden

op zichzelf genomen behoren tot zijn taak. Dat maakt

dat werkzaamheden als lasser dan ook meer behelst

dan louter en alleen lassen of laswerkzaamheden, zoals

voorbereidende werkzaamheden. Wij stellen voor de

functieomschrijving van de Federatie Metaal Elektro

(FME) daarop nog eens na te slaan, die overigens is

overgelegd, maar waarmee kennelijk niets is gedaan.

Dat de uitleg die de Utrechtse bestuursrechter geeft

aan het zijn van ‘lasser’ als iemand die laswerkzaam-

heden verricht, is dus veel te beperkt. Het vorenstaande

maakt dat de woordkeuze in de tewerkstellingsvergun-

ning - als het gaat om de duiding van de werkzaam-

heden waarvoor de vergunning wordt verleend - aan

duidelijkheid niet te wensen mag overlaten, want ‘taal

doet ertoe’. Zeker omdat het gaat om (beboetbare) over-

tredingen, had de Utrechtse bestuursrechter daaraan

toch op zijn minst meer aandacht moeten besteden.

Commentaar
Als de tewerkstellingsvergunning duidelijk was

geweest, dan had de overtreding kunnen worden vast-

gesteld en was er geen discussie geweest over de

verklaringen die zijn afgelegd en waarbij een tolk is

gebruikt. Het gaat hier om zes werknemers die – met

zoveel woorden – te kennen hebben gegeven, dat (1)

zij niet hebben begrepen dat zij een verklaring hebben

afgelegd, (2) de telefonische tolk niet goed was te

verstaan en (3) de vertaling van de tolk niet duidelijk is

geweest. Bovendien zijn de ondertekende verklaringen

in het Nederlands en niet in de moedertaal opgesteld.

Dit nog los van andere tekortkomingen, zoals (1) het

niet overtuigd zijn van de volledigheid en juistheid van

de verklaring, waarnaar niet is gevraagd dit te verklaren

en (2) het niet hebben gekregen van een afschrift van de

ondertekende verklaring. Dat maakt dan dat de betrok-

kene niet weet wat er door hem is verklaard.

Vervolgens zijn er in Macedonië ten overstaan van een

advocaat andere dan de eerder gegeven verklaringen

afgelegd. Dat maakt dat de Utrechtse bestuursrechter

wel erg gemakkelijk voorbijgaat aan het (ver-)taal-

probleem en bovendien vindt hij dat aan die verkla-

ringen geen bewijskracht hoeft te worden toegekend.

De minister heeft zich volgens hem dan ook terecht

op het standpunt gesteld dat een onder ambtseed of

ambtsbelofte door een verbalisant weergegeven verkla-

ring niet bij voorbaat zou moeten wijken voor een latere,

afwijkende en al dan niet beëdigde verklaring die buiten

het zicht van de toezichthouder onder een zekere regie

van de beboete partij tot stand is gekomen. De onjuist-

heid van de eerdere, ten overstaan van een toezicht-

houder afgelegde verklaring, moet met concrete, veri-

fieerbare gegevens worden aangetoond dan wel moet

er aannemelijk worden gemaakt dat de eerdere verkla-

ring onder ontoelaatbare druk is afgelegd. Waar komt

dit criterium vandaan? Het gaat hier om een (ver-)taal-

probleem. Misschien heeft hij het standpunt van Advo-

caat-generaal Keus van april 20179  gemist. Die geeft

uitdrukkelijk aan dat volgens vaste jurisprudentie het

uitgangspunt is dat in beginsel mag worden uitgegaan

van de juistheid van een op ambtseed of ambtsbelofte

opgemaakt boeterapport. Daarbij past dan wel de kant-

tekening dat dit laatste alleen maar betekenis toekomt

voor wat de verbalisant uit eigen waarneming en onder-

vinding heeft verklaard. Dit uitgangspunt impliceert

volgens hem dat bijvoorbeeld niet zonder meer van de

juistheid van de vertolking of vertaling van een ten over-

staan van verbalisant afgelegde verklaring mag worden

uitgegaan.

In een later stadium van de procedure overgelegde

afwijkende verklaringen zullen in beginsel door het

bestuursorgaan en de bestuursrechter in aanmerking

moeten worden genomen. Dat wil niet zeggen dat de

latere afwijkende verklaringen per sé boven de eerder

ten overstaan van de verbalisant afgelegde verklaringen

prevaleren. De beboete persoon moet dan aantonen dat

en waarom niet van de eerder afgelegde verklaringen

mag worden uitgegaan. Dat die alleen in het Nederlands

zijn opgesteld, een taal die de werknemers in kwestie
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niet machtig zijn, lijkt ons toch een goede reden om

daar als rechter kritisch naar te kijken. Los daarvan,

de arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW hebben het

boeterapport opgesteld louter en alleen op basis van

wat toch wel gemankeerde verklaringen mogen worden

genoemd en dus niet uit eigen waarneming en onder-

vinding, waar Advocaat-generaal Keus juist zo nadruk-

kelijk op wijst.

Er is nog iets vreemds aan de hand. Uit de verkla-

ringen die zijn afgelegd ten overstaan van beëdigde

toezichthouders hebben werknemers verklaard niet

als lasser werkzaam te zijn, maar als monteur, om

dit dan later weer te herroepen. Twee vreemdelingen

verklaren verder uitdrukkelijk geen lasser te zijn,

terwijl de tewerkstellingsvergunningen zijn afgegeven

voor lassers. Bovendien hebben deze wel lasdiploma’s,

die door het UWV zijn opgevraagd en ontvangen, en

zij kunnen en mogen dus lassen. Bovendien is er een

arbeidsovereenkomst gesloten als lasser en ook dien-

overeenkomstig betaald, wat aanzienlijk hoger is dan

constructiebankwerker.

Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden in oktober

2013. Dat betekent dat op dat moment de uitvoerings-

regels van toepassing waren van het Delegatie- en

uitvoeringsbesluit Wav.10 In paragraaf 10 van die uitvoe-

ringsregels staat vermeld dat onmiddellijk door de

werkgever bij de vergunningsaanvraag die geschoold

werk betreft, zoals bijvoorbeeld lassers, de perso-

nalia van de werknemer alsmede als gewaarmerkte

diploma’s en getuigschriften dat aan die kwalificaties

is voldaan, moeten worden gevoegd. Bij buitenlandse

diploma’s moet er een verificatie plaatsvinden bij een

door een deskundige instantie aangegeven verklaring.

In paragraaf 3 uitvoeringsregels van het Delegatie-

en uitvoeringsbesluit Wav is vervolgens aangegeven

dat de aanvraag van die buitenlandse werkgever moet

bevatten de plaats en de aard van arbeid. In onder-

deel 6 UWV beleidsregels uitvoering Wav11  is echter

geen sprake van de aard van de arbeid, maar van het

vermelden van de functie wat dan weer niet in over-

eenstemming is met die uitvoeringsregels van het Dele-

gatie- en uitvoeringsbesluit Wav, maar waar het UWV

kennelijk een beroep op doet.12

De vraag is dus of dit allemaal wel klopt en of het UWV

onrechtmatig heeft gehandeld en om die reden schade-

plichtig is. Voor het antwoord op die vraag is de volg-

orde van de te volgen procedure van belang. Zo heeft

de Hoge Raad onder meer in april 2014 13 aangegeven

dat de taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en

de bestuursrechter met zich brengt dat als tegen het

besluit van een bestuursorgaan, zoals een afgegeven

tewerkstellingsvergunning, een met voldoende waar-

borgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang heeft

opengestaan en deze of niet is gebruikt of niet heeft

geleid tot de vernietiging van het besluit in kwestie,

de burgerlijke rechter moet uitgaan van de geldigheid

van dat besluit. Dat brengt met zich dat de burger-

lijke rechter ervan uitgaat dat het besluit zowel wat

betreft de wijze waarop het tot stand is gekomen als

wat betreft de inhoud ervan in overeenstemming is met

de desbetreffende wettelijke voorschriften en algemene

rechtsbeginselen. Hierop valt de Amsterdamse Kanton-

rechter in februari 202114 terug. Hij wijst er terecht op

dat er geen bezwaar is gemaakt tegen de tewerkstel-

lingsvergunningen; er is wel bezwaar gemaakt tegen

het opleggen van de bestuurlijke boete.

Vervolgens geeft de kantonrechter aan wie waartegen

bezwaar had kunnen maken en dat de feitelijke werkge-

vers zelf andere tewerkstellingsvergunningen hadden

kunnen vragen met een duidelijker omschrijving. Ook

geeft hij aan dat het werken met een keten van

(onder-)aannemers een toe te rekenen eigen keuze is.

Ook eventuele onduidelijkheden achteraf zijn voor eigen

rekening en risico. De kantonrechter rondt af met de

vaststelling dat het vorenstaande een beroep op de

formele rechtskracht van het besluit niet in de weg

staat. Het gaat dus alleen over de verdeling en de volg-

orde van de rechterlijke bevoegdheid.

Wat ons eigenlijk het meest is opgevallen in deze zaak

is dat de burgerlijke rechter gewoon had kunnen en

moeten volstaan met een verwijzing naar de Hoge Raad

uit mei 2014 over welke rechter wanneer en waarover

bevoegd is en het belang van de goede volgorde. Maar

dat doet hij niet; hij beweegt zich op het terrein van

het bestuursrecht waarover hij niet gaat. Zo vindt hij

dat de feitelijke werkgever belanghebbende is (in de

zin van artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht 15)

en dus bezwaar had moeten maken. Het ligt ook op

de weg van de feitelijke werkgever om zich ervan te

vergewissen dat hij met de afgegeven tewerkstellings-

vergunningen uit de voeten kan, dus welke arbeid er

wel of niet mag worden verricht. Hij vindt eigenlijk dat

de aanvrager of andere werkgevers in een keten die

geconfronteerd worden met de verplichte aanwezigheid

van een tewerkstellingsvergunning, zelf de duidelijk-

heid of onduidelijkheid ervan moeten beoordelen en als

er maar iets niet duidelijk is, er dan maar een nieuwe

tewerkstellingsvergunning moet worden aangevraagd.

Dus nogmaals, hierover gaat de burgerlijke rechter

niet. Maar afgezien daarvan, het lijkt ons dat de kwaliteit

van de tewerkstellingsvergunning toch echt behoort tot

de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie,

het UWV, die de tewerkstellingsvergunningen afgeeft.
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