
 
 
 
 

ASIELZOEKERS & DAADWERKELIJKE 
TOEGANG TOT WERK 
IN NEDERLAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit 
Tesseltje de Lange  
Ezgi Özdemir 

 
Juli 2020



 
 

Titel Asielzoekers & daadwerkelijke toegang tot werk in Nederland 
Auteurs Tesseltje de Lange en Ezgi Özdemir 
Opmaak Ezgi Özdemir 
Uitgever Centrum voor Migratierecht  
Plaats van uitgave Nijmegen 
Jaar van uitgave 2020 
ISBN 9789090334240 

 
 
Dit project is een initiatief van het Centrum voor Migratierecht (CMR)  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Radboud Universiteit Nijmegen  
https://www.ru.nl/rechten/cmr/ 
 
 
Dit project kwam tot stand in samenwerking met het UWV en met een financiële bijdrage van Ben & Jerry’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Deze publicatie valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
Dit betekent dat de kennis uit deze publicatie hergebruikt mag worden als basis voor de ontwikkeling van nieuwe kennis mits de namen van de 
auteurs hierbij vermeld worden.   

https://www.ru.nl/rechten/cmr/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asielzoekers & daadwerkelijke toegang tot werk in Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesseltje de Lange en Ezgi Özdemir 
 
  



 

 4 

Inhoud 
 

1.  Inleiding 6 
1.1  Doel van het onderzoek 7 
1.2  Onderzoeksvragen 7 
1.3  Afbakening 8 
1.4  Onderzoeksmethoden 8 
1.5  Leeswijzer 8 

 

2.  Wettelijk kader en beleidsontwikkelingen 9 
2.1  Wettelijk kader arbeid en asielzoekers 9 
2.2  Bestuursrechtelijk kader 14 
2.3  Recent debat over uitbreiding toegang tot arbeid voor kansrijke asielzoekers 15 
2.4  Langlopend debat over werk door asielzoekers 16 

 

3.  Bevindingen dossieronderzoek 19 
3.1  Het beoordelingsproces bij het UWV van aanvragen om een  tewerkstellingsvergunning ten 

behoeve van een asielzoeker 19 
3.2  Kenmerken van werkgevers en asielzoekers 26 
3.3  Doen dezelfde werkgevers een aanvraag? 27 
3.4 Waarom wordt de aanvraag afgewezen (administratieve, inhoudelijke of andere redenen) 27 
3.5  Ingetrokken vergunningen 28 
 

4.   Conclusies en aanbevelingen 30 

 

Geraadpleegde literatuur 34 

 

Bijlagen 35 
Bijlage 1: Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning 36 
Bijlage 2: Voorbeeld brief verlening tewerkstellingsvergunning 40 
Bijlage 3: Tabellen 41 
Bijlage 4: Checklist voor werkgevers voor aanvraag Asielzoeker § 29 RuWav 43 

 

  



 

 5 
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WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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1.  Inleiding 
 
 
Tot maart 2020 waren de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt enorm. Werkgevers hadden moeite 
hun vacatures vervuld te krijgen, business bleef liggen. Arbeidsmigratie is in tijden van krapte één 
oplossing. Een andere oplossing is de tewerkstelling van asielzoekers. Asielzoekers leken ook even een 
oplossing voor het wegblijven van arbeidsmigranten toen Nederland in maart 2020 in een intelligente 
lock down kwam ter voorkoming van te snelle verspreiding van het Covid-19 virus (coronacrisis). Zowel 
in tijden van hoogconjunctuur als tijdens een crisis stelden werkgevers het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (hierna: het UWV) de vraag: kunnen we asielzoekers inzetten? Het antwoord 
van het UWV luidde: ja hoor, dat kan. Daar is een procedure voor.  
 
In Nederland kan een werkgever voor een asielzoeker een tewerkstellingsvergunning krijgen als de 
asielzoeker al zes maanden in procedure is en recht heeft op opvangvoorzieningen van het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA). De tewerkstellingsvergunning wordt verleend voor 
maximaal 24 weken.1 Nederland geeft hiermee uitvoering aan de verplichting om de zelfstandigheid 
van asielzoekers te bevorderen en in ieder geval na negen maanden in procedure toegang te geven tot 
betaald werk (artikel 15 Opvangrichtlijn). Er moet gezorgd worden voor daadwerkelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt, wat betekent dat het niet alleen gaat om juridische, maar ook om feitelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt. In Nederland is de toegang tot werk geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: 
Wav). Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wav en de eventuele afgifte van een 
tewerkstellingsvergunning aan de werkgever van een asielzoeker.2 Het blijkt evenwel dat van deze 
mogelijkheid weinig gebruik wordt gemaakt. 
 
 
Aanleiding voor het onderzoek 
Uit gegevens van het UWV bleek dat tijdens de krapte op de arbeidsmarkt er een stijging te zien was 
van het aantal tewerkstellingsvergunningen dat werd aangevraagd door werkgevers voor asielzoekers. 
In 2018 werden er 125 verleend en 43 geweigerd. In 2019 zijn er 393 vergunningen verleend maar ook 
115 vergunningen geweigerd. Een kwart van het totaal aantal aanvragen werden dus geweigerd en, zo 
blijkt later, 64 van de verleende vergunningen werd ongebruikt weer ingetrokken. Wat is er in die 
gevallen aan de hand?   
 
De wachttijd voor het in behandeling nemen van een asielverzoek in Nederland is in oktober 2019 
opgelopen tot tien maanden.3 Van de bijna 20.000 mensen die opgevangen worden in een 
asielzoekerscentrum (zie tabel 1) verblijft een onbekend aantal dus langer dan zes maanden in de 
opvang. De meest voorkomende herkomstlanden zijn Syrië, Iran, Nigeria, Turkije en Eritrea.  
  

 
1 Artikel 11 lid 2, artikel 8 lid 2 Wav, en artikel 11 lid 3 Wav. In De Lange cs. Van azc naar een baan wordt de vraag 
opgeworpen of die beperking tot zes maanden niet in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Hierover is nog nooit een 
uitspraak van een rechter verkregen. 
2 Zie uitgebreider De Lange cs. Van azc naar een baan Amsterdam, UvA 2017. 
3VluchtelingenWerk Nederland, geraadpleegd via: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/overvolle-asielzoekerscentra-
door-lange-wachttijden.  

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/overvolle-asielzoekerscentra-door-lange-wachttijden
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/overvolle-asielzoekerscentra-door-lange-wachttijden
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Tabel 1. Aantal asielzoekers geregistreerd door het COA over het jaar 2019 
 

Leeftijd Man Vrouw Totaal 
18 t/m 25 jaar 3965 925 4890 
25 t/m 35 jaar 5405 1725 7130 
35 t/m 45 jaar 2420 990 3405 
45 t/m 55 jaar  905 415 1320 

Bron: CBS, 2020.4 
 
De afgelopen jaren is er regelmatig onderzoek gedaan naar de consequenties van het lange wachten voor 
de kans op geslaagde inburgering of terugkeer. Alle onderzoeken wijzen uit dat wachten en niets doen 
funest is voor zowel de integratie als de terugkeerbereidheid.5  

 
 
1.1  Doel van het onderzoek 

 
Het doel van dit onderzoek is om te analyseren wat er misschien mis gaat en beter kan in de 
procedure voor het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning zodat asielzoekers 
daadwerkelijk kunnen werken wanneer hun asielprocedure langer dan zes maanden duurt. Uit 
onderzoek is genoegzaam bekend dat werken de latere integratie dan wel terugkeer van 
asielzoekers bevordert.  

 
 
1.2  Onderzoeksvragen 

 
In hoeverre krijgen asielzoekers in Nederland daadwerkelijk toegang tot werk in loondienst na zes 
maanden in procedure? Welke aanpassingen zijn eventueel mogelijk (in wet- en regelgeving of de 
uitvoeringspraktijk) om die daadwerkelijke toegang te verbeteren? 
 
De deelvragen die beantwoord worden zijn: 

1. Hoe is de toegang tot arbeid voor asielzoekers in Nederland geregeld? 
2. Hoe verloopt het besluitvormingsproces bij het UWV op aanvragen om een 

tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een asielzoeker (doorlooptijden, communicatie met 
de werkgever)? 

3. Welke aanvragen zijn ingewilligd (soort werk, soort werkgever, nationaliteit vreemdeling, 
stadium van de procedure)? 

4. Hoe vaak zijn het dezelfde werkgevers en/of asielzoekers (repeat players) die een aanvraag 
doen?  

5. Waarom wordt afgewezen (administratieve, inhoudelijke of andere redenen)? 
6. Waarom wordt een deel van de verleende vergunningen ongebruikt ingetrokken? 

  

 
4 CBS StatLine 2020, geraadpleegd via: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83102ned/table?fromstatweb.  
5 In De Lange e.a. Van azc naar een baan 2017 wordt doorverwezen naar: Advies Commissie voor Vreemdelingenzaken, 
Verloren Tijd 2013, Bakker 2015, WRR/WODC/SCP, ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’, 
Policy Brief 4. Den Haag 2015.  
 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83102ned/table?fromstatweb


 

 8 

1.3  Afbakening 
 

Er zijn in totaal 220 aanvragen uit 2019 onderzocht. Het voornemen was om de dossiers van alle 508 
aanvragen uit 2019 te bestuderen, maar door de lock down was het niet meer mogelijk op het kantoor 
van het UWV te werken. Na een analyse van de resultaten op basis van 220 dossiers menen wij dat onze 
conclusies voldoende solide zijn, ook op basis van 220 dossiers.  

Een asielzoeker kan eventueel ook vrijwilligerswerk verrichten, waarvoor géén wachttermijn van zes 
maanden geldt. Van vrijwilligerswerk is alleen toegestaan als sprake is van formeel erkende vormen van 
vrijwilligerswerk en vooraf toestemming is verleend door het UWV.6 Deze vorm van vrijwilligerswerk 
valt buiten het bereik van dit onderzoek. 

 

1.4  Onderzoeksmethoden 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is bestaande literatuur geraadpleegd, zijn Kamerstukken en 
beleidsdocumenten doorzocht op informatie over de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen. Bij 
het UWV is dossieronderzoek verricht. 508 dossiers zijn ter inzage gegeven. Dat waren de in 2019 
ontvangen aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning, op basis waarvan een aantal basisgegevens 
over dat cohort beschikbaar zijn (bijlage 1). Van de 220 onderzochte aanvragen zijn er in totaal 171 
aanvragen ingewilligd. Daarvan zijn 34 verleende vergunningen later (om verschillende redenen) 
ingetrokken. Er zijn 49 aanvragen geweigerd. Omdat dit verhoudingsgewijs redelijk overeenstemt met 
de cijfers voor de eerste vier maanden van 2020 (140 verleend en 40 geweigerd) is aangenomen dat met 
de 220 onderzochte dossiers een redelijk betrouwbaar beeld kan worden gegeven van de beslispraktijk. 
Deze beperking van het onderzoek betekent wel dat wij de vraag “Hoe vaak zijn het dezelfde werkgevers 
en/of asielzoekers (repeat players) die een aanvraag doen?” niet kunnen beantwoorden, daarvoor zouden 
we wel het hele jaar moeten bekijken. We kunnen over wie de werkgevers zijn die dit asielzoekers 
tewerkstellen dus maar beperkt uitspraken doen. In aanvulling op het dossieronderzoek is een 
bijeenkomst voor nieuwe medewerkers bijgewoond en zijn gesprekken gevoerd met het UWV. 
 
 

1.5  Leeswijzer 
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 schetsen we het wettelijk kader en de relevante 
beleidsontwikkelingen. In hoofdstuk 3 presenteren we bevindingen uit ons dossieronderzoek. We sluiten 
af met conclusies en aanbevelingen voor zowel de overheid als voor werkgevers. Om werkgevers in het 
aanvraagproces wegwijs te maken is een checklist toegevoegd (zie bijlage 4). 

 
6 Zie daarover uitgebreid: T. de Lange, ‘Vrijwilligerswerk door vreemdelingen: klem tussen botsende beleidsvelden’ In: Nieuwe 
wegen voor vluchtelingen in Nederland Amsterdam: AUP (2018). 
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2.  Wettelijk kader en beleidsontwikkelingen 
 
 
In dit hoofdstuk bespreken we eerst het wettelijk kader over arbeid en asielzoekers (§2.1). In deze 
deelparagraaf staan we stil bij het unierechtelijke en nationale wettelijk kader dat bepaalt onder welke 
voorwaarden werkgevers in aanmerking komen voor zo’n tewerkstellingsvergunning, dus of 
asielzoekers mogen werken tijdens hun asielprocedure. Vervolgens bespreken we het bestuursrechtelijk 
kader waarbinnen de besluitvorming over tewerkstellingsvergunningen voor asielzoekers plaatsvindt 
(§2.2). In het derde deel van dit hoofdstuk presenteren we beknopte achtergrondinformatie over het 
Programma Flexibilisering Asielketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wat dat betekent 
voor het asielzoekers en hun toegang op de arbeidsmarkt (§2.3). Hierin schetsen we kort het recentelijk 
debat over uitbreiding toegang tot arbeid voor kansrijke asielzoekers. Omdat de discussie over toegang 
tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers van alle tijden is, volgt daarna een kort historisch overzicht van 
het recht op arbeid (§2.4).  
 
 

2.1  Wettelijk kader arbeid en asielzoekers 
 
De opvang van asielzoekers is Europeesrechtelijk geregeld in de Opvangrichtlijn.7 Een belangrijke 
opdracht aan de lidstaten is het bevorderen van de zelfstandigheid van de asielzoeker. Ingevolge artikel 
15 Opvangrichtlijn moeten de lidstaten asielzoekers uiterlijk negen maanden na het indienen van hun 
asielverzoek toegang geven tot de arbeidsmarkt. Er moet gezorgd worden voor daadwerkelijke toegang 
tot de arbeidsmarkt, wat betekent dat het niet alleen gaat om juridische, maar ook om feitelijke toegang 
tot de arbeidsmarkt. In Nederland is de toegang tot werk geregeld in de Wav. Het UWV is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wav en de eventuele afgifte van een 
tewerkstellingsvergunning aan de werkgever van een asielzoeker.  
 
De Nederlandse asielprocedure kan, met het oog op arbeid, worden verdeeld in twee perioden: de eerste 
zes maanden en de tijd daarna. In de eerste zes maanden van verblijf in het asielzoekerscentrum (hierna: 
azc) mag de asielzoeker geen betaalde arbeid verrichten, ook niet als hij kwaliteiten heeft waaraan 
behoefte bestaat op de Nederlandse arbeidsmarkt.8 Als de asielzoeker langer dan zes maanden in 
procedure zit, mag hij wel werken, mits de werkgever (in ruime zin)9 van het UWV een 
tewerkstellingsvergunning heeft verkregen.  
 
De Wav bepaalt in artikel 8, tweede lid, dat als een tewerkstellingsvergunning wordt gevraagd voor een 
asielzoeker er niet aan de situatie op de arbeidsmarkt wordt getoetst omdat werk bedoeld is ter 
verbetering van de kwaliteit van het verblijf van de asielzoeker. Vervolgens staat in lagere regelgeving, 
het zogenaamde Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (hierna: BuWav) dat de 

 
7 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de normen voor de opvang 
van verzoekers om internationale bescherming (herschikking).  
8 Dit is het gevolg van een strikte categorisering in het vreemdelingenrecht zoals neergelegd in de Vreemdelingenwet en de 
Wav. Die categorisering houdt in dat de vreemdeling of asiel of een ‘reguliere’ verblijfsvergunning vraagt, bijvoorbeeld als 
studie- of arbeidsmigrant. Tijdens de asielprocedure switchen van asiel naar regulier is niet mogelijk omdat de asielzoeker (in 
de regel) niet beschikt over een voor het verrichten van werk afgegeven visum, de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De 
mvv moet worden aangevraagd in het land van herkomst en dat is niet opportuun voor de asielzoeker die verder aan alle criteria 
zou voldoen om te werken en verblijven op grond van de kennismigrantenregeling. Er is, aldus het UWV, in het verleden wel 
over gesproken om een uitzondering te maken voor asielzoekers, maar zonder resultaat.  
9 Artikel 1 sub b Wav. 
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tewerkstellingsvergunning wordt verleend voor maximaal 24 weken binnen een periode van 52 weken.10 
Alleen in geval van werk als artiest, musicus, filmmedewerker of optreden van een artiest of musicus, 
wordt de tewerkstellingsvergunning beperkt tot 14 weken.11 Deze regeling is weer verder uitgewerkt in 
paragraaf 29 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (hierna: RuWav 2014), 
waarover hierna meer. 
 
Doordat de asielzoeker maar 24 weken mag werken ontstaat er een periode waarin hij volgens 
Nederlands recht niet mag werken maar al wel langer dan negen maanden in procedure is, wat deze 
situatie waarschijnlijk in strijd doet zijn met het unierecht. 
 
De werkgever moet de tewerkstellingsvergunning aanvragen, niet de asielzoeker.12 De asielzoeker is 
overigens wel belanghebbende bij een procedure over een tewerkstellingsvergunning voor hem, wat 
betekent dat hij in bezwaar of beroep kan gaan tegen een eventuele weigering.13 Zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen zien wordt de asielzoeker evenwel niet rechtstreeks geïnformeerd over een weigering, 
wat zijn toegang tot de rechtsbescherming mogelijk beperkt.  
 
 
Paragraaf 29 Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 
De Wav kent dwingende en facultatieve weigeringsgronden die door het UWV getoetst moeten worden. 
Voor asielzoekers worden op die algemene weigeringsgronden uitzonderingen gemaakt. De behandelaar 
van het UWV toetst de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning inhoudelijk aan paragraaf 29 van 
de RuWav 2014. Ingevolge paragraaf 29 van de RuWav 2014 dient de asielzoeker, naast al zes maanden 
in procedure te zijn, aanspraak te kunnen maken op opvang van de COA.  De asielzoeker mag binnen 
een tijdsbestek van 52 weken in totaal 24 weken werken en de werkzaamheden dienen onder 
marktconforme voorwaarden14 te worden verricht.  
 
Het type werkzaamheden dat de asielzoeker gaat verrichten is irrelevant, tenzij het gaat om werk als 
artiest, musicus, filmmedewerker of in de vorm van technische ondersteuning van optredens van een 
artiest of musicus. Dan is de toegestane arbeidsperiode hoogstens 14 weken in totaal 24 weken.  
 
 
Informatievoorziening over arbeid door asielzoekers  
De informatievoorziening over de regeling voor arbeidsmarkttoegang voor asielzoekers door het UWV 
online is mogelijk verwarrend. Op de website (zie afbeelding 1 hierna) staat wel dat asielzoekers een 
aparte categorie vormen. Het is niet mogelijk om door te klikken voor de specifieke voorwaarden. Wel 
staat er bij “het maakt niet uit hoe lang ze komen werken”, wat verwarrend is.15 Eerder op de website 
staat wel een verwijzing naar de regeling en de voorwaarden. Daar staat echter niet genoemd welke 
gegevens niet nodig zijn voor deze bijzondere aanvraag, maar staat welke gegevens standaard gevraagd 

 
10 Artikel 11 lid 2, artikel 8 lid 2 Wav, en artikel 11 lid 3 Wav. In Van azc naar een baan wordt de vraag opgeworpen of die 
beperking tot zes maanden niet in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Hierover is nog nooit een uitspraak van een rechter 
verkregen. 
11 Artikel 2a lid 1 sub c BuWav. 
12 Artikel 6 lid 1 Wav. 
13 Dit volgt uit een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 27 juli 2006, nr. 10523/02 COORPLAN-
JENNI GMBH AND HASCIC v. AUSTRIA; zie hierover uitgebreid de Conclusie van Advocaat-Generaal Widdershoven van 7 
november 2018 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3474. 
14 Zie ook artikel 8 Wav. 
15 Naar aanleiding van de conceptversie van dit rapport heeft het UWV in juni 2020 al actie aangekondigd zodat de website 
mogelijk inmiddels is gewijzigd. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3474
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worden op het generieke aanvraagformulier (zoals de genoten opleiding van de asielzoeker, wat er hier 
niet toe doet). 
 
De tekst op de website luidt:16 
 

Voorwaarden 
* De asielzoeker heeft een geldig vreemdelingen identiteitsbewijs (vroeger W-document). 
* Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de asielzoeker gaat doen. 
* De asielzoeker werkt maximaal 24 weken in een periode van 52 weken. 
 
Mee te sturen documenten  
1. Aanvraagformulier met handtekening en datum. 
2. Kopie van het paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto) of kopie van het W-document. 
3. Kopie van de arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever. 
4. In geval van een gemachtigde: een machtiging van de werkgever als iemand namens hem een aanvraag doet. 
Meer over de wettelijke regels voor asielzoekers leest u op wetten.overheid.nl (zie §29). 

 
 
Burgerservicenummer (BSN) 
Om in Nederland betaalde arbeid te kunnen verrichten moet een asielzoeker een Burgerservicenummer 
(hierna: BSN) hebben. Daarvoor moet de asielzoeker opgenomen zijn in de basisregistratie 
persoonsgegevens (hierna: BRP). De hoofdregels is dat asielzoekers die langer dan zes maanden in 
procedure zijn, kunnen geregistreerd worden in de BRP en een BSN krijgen.17  
 
Het BSN staat op een brief (“een uittreksel”) die zij van de gemeente krijgen bij registratie, het staat niet 
op hun vreemdelingenidentiteitsdocument.18 Uit eerder onderzoek bleek dat niet alle asielzoekers die 
langer dan zes maanden in procedure waren, ingeschreven stonden in de BRP, wat werkgevers ervan 
zal weerhouden betrokkenen formeel in dienst te nemen.19 De inschrijving wordt in de praktijk op vier 
asielzoekerscentra direct na het indienen van de asielaanvraag al gefaciliteerd, mits de identiteit van de 
asielzoeker vaststaat, de asielaanvraag is ingediend en “de asielzoeker naar verwachting langer dan 4 
maanden in Nederland zal verblijven”.20 Dit geldt vooral voor kansrijke asielaanvragers21, want 
uitgesloten zijn zogenaamde Dublin-claimanten, asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van 
herkomst en vreemdelingen die al recht hebben op bescherming in een andere lidstaat van de EU. Hun 
asielverzoek zou elders in de EU behandeld moeten worden.  
 
  

 
16 Werk.nl, geraadpleegd via: https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/speciale-voorwaarden-per-
groep/#paragraaf1.  
17 Artikel 21 paragraaf 1 sub f Besluit Basisregistratie Persoonsgegevens. 
18 Een asielzoeker die het uittreksel van zijn BSN kwijt is kan dit opvragen bij de gemeente waar hij woont/zijn opvanglocatie 
is gevestigd. 
19 De Lange e.a. Van azc naar een baan 2017, pag. 18. 
20 Stb. 2017, 315 Besluit 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het verkorten van de 
inschrijftermijn voor niet toegelaten vreemdelingen onder voorwaarden en enige andere wijzigingen. Zie ook COA, 
geraadpleegd via: https://www.coa.nl/nl/asielopvang/vertrek-uit-de-opvang/basisregistratie-personen.  
21 Kansrijke asielzoekers zijn asielzoekers met de nationaliteit van een land waarbij de kans op inwilliging van het asielverzoek 
historisch gezien en op grond van het geldende landenbeleid groot is. Begin 2020 ging het om asielzoekers uit Syrië, Jemen en 
Turkije. 

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/speciale-voorwaarden-per-groep/#paragraaf1
https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/speciale-voorwaarden-per-groep/#paragraaf1
https://www.coa.nl/nl/asielopvang/vertrek-uit-de-opvang/basisregistratie-personen
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Afbeelding 1. Screenshot website UWV 
 

 
Bron: Werk.nl, 2020.22 

 
Bankrekening 
Een BSN is in de regel ook een voorwaarde voor het openen van een bankrekening.23Het hebben van 
een bankrekening is weer een voorwaarde voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst.  De werkgever 
is immers verplicht, ter voorkoming van fraude, zwart werken, en onderbetaling, werknemers giraal uit 
te betalen.24 Banken zijn verplicht in ieder geval één basisbetaalrekening te openen voor “consumenten” 
die rechtmatig in de Europese Unie verblijven, waaronder vreemdelingen die in afwachting zijn van de 
beslissing op een asielaanvraag.25  
 
Asielzoekers krijgen, ook als zij nog geen bankrekening hebben, van het COA een Moneycard van de 
Rabobank, een soort prepaid betaalkaart waarmee zij wel geld kunnen opnemen bij pinautomaten of 
kunnen betalen in winkels, maar waarmee zij niet digitaal kunnen bankieren en ook geen loon op 
ontvangen.26 Een Moneycard hoort namelijk niet bij een bankrekening.  

 
22Werk.nl. Screenshot gemaakt op 4 juni 2020, geraadpleegd via: 
https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/aanvragen/tewerkstellingsvergunning/.  
23 Artikel 11 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 47b Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 
24 Artikel 7a Wet aanpak schijnconstructies. Dit geldt voor alle werknemers met minimumloon, behalve als minder dan vier 
uur per dag huishoudelijk schoonmaakwerk wordt verricht.  
25 Artikel 4:71f sub 2 Wet financieel toezicht ter implementatie van artikel 16, tweede lid Richtlijn 2014/92/EU van 23 juli 
2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen 
naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties, PB L 257, 28.8.2014 (PAD-Richtlijn).  
26 Zie over de moneycard, waar de asielzoeker wekelijks een toelage op gestort krijgt: 
https://www.mycoa.nl/sites/default/files/handleiding_rabobank_nl_coa.pdf, laatst bezocht op 26 juni 2020. 

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/aanvragen/tewerkstellingsvergunning/
https://www.mycoa.nl/sites/default/files/handleiding_rabobank_nl_coa.pdf
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Afdracht deel van het loon voor de kosten van de opvang 
Op grond van de Regeling verstrekking asielzoekers 2005 (hierna: Rva 2005) ontvangen asielzoekers 
opvang en leefgeld en een eventuele tegemoetkoming in reiskosten en dergelijke. In deze regeling zijn 
nadere regels gesteld voor de heffing van een eigen bijdrage in de kosten van de opvang van asielzoekers 
die inkomsten ontvangen uit arbeid. Een deel van zijn loon dient de asielzoeker af te dragen aan het 
COA.27 Wanneer de vergunning door het UWV wordt verleend, ontvangt de asielzoeker een brief vanuit 
het COA met de mededeling dat de asielzoeker en de gezinsleden van de asielzoeker op grond van artikel 
20 lid 2 Rva 2005 jo. artikel 5 Reba een vergoeding voor de kosten van de opvang aan het COA moeten 
betalen. De asielzoeker die werk heeft gevonden moet voor aanvang daarvan een zogeheten Verklaring 
Reba ondertekenen. In deze – Nederlandstalige – verklaring verklaart de asielzoeker bekend te zijn met 
het feit dat werken geen gevolg heeft voor het recht op verblijf, dat hij toestaat dat het UWV de 
tewerkstellingsvergunning ook aan het COA stuurt, dat hij de overheid niet aansprakelijk zal houden als 
hij niet langer mag werken, dat werk geen excuus is om niet aan de meldingsplicht van het COA te 
voldoen, dat hij het COA een kopie van de arbeidsovereenkomst en loonstrook zal geven, dat hij weet 
dat in termijnen een vergoeding voor de kosten van de opvang moet worden afgedragen en dat eventuele 
invorderingskosten (kosten gemaakt door COA als hij niet op tijd afdraagt) voor zijn rekening komen. 
Ook geeft de asielzoeker met deze verklaring wel/niet toestemming om de verplichte bijdrage van zijn 
bankrekening af te schrijven. Het gaat het bestek van dit onderzoek te buiten, maar het is zeer de vraag 
of asielzoekers die nog geen Nederlands (mogen) leren, de strekking van deze verklaring helemaal 
begrijpen. 
 
Door deze verplichte bijdrage te betalen aan het COA, houden asielzoekers een klein deel van hun 
inkomen over. Hoeveel een asielzoeker overhoudt aan werken vanuit het azc hangt af van de 
gezinssamenstelling. In Van azc naar een baan worden rekenvoorbeelden gegeven van hoeveel een 
asielzoeker overhoudt: 
 
Tabel 2. Rekenmodel alleenstaande asielzoeker die fulltime werkt 
 

 Inkomen Afdragen Toelichting 
Netto salaris 40 uur 
werkweek 

 € 1.463,48  25% salaris (max. 
€196 te behouden) 

Voedingscomponent  - € 252,48 = 58,31 x 4,33 

Huisvestingscomponent  - € 216,50 = 50 x 4,33 
Totaal vergoeding aan 
COA 

 - € 468,98  

Verdiensten € 994,50   
Bron: Van azc naar een baan, 2017.28 

 
Bij tabel 2 houdt de asielzoeker als alleenstaande netto 994,50 euro per maand over. Hij betaalt 252,48 
euro aan voeding en 216,50 euro aan opvang. De zorgverzekering wordt door het COA betaald.  
  

 
27 Artikelen 3a en 3b Regeling eigen bijdrage asielzoekers (hierna: Reba).  
28 De Lange e.a. Van azc naar een baan 2017, pag. 33. 
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Tabel 3. Rekenmodel asielzoeker die fulltime werkt met vrouw en twee kinderen 
 

 Inkomen Afdragen Toelichting 
Netto salaris 40 uur 
werkweek 

 € 1.463,48  25% salaris (max. 
€196 te behouden) 

Voedingscomponent  - € 710,12 44,70 x 4,33 x 2 
37,30 x 4,33 x 2 

Huisvestingscomponent  - € 433,00 50 x 4,33 
25 x 4,33 
12,5 x 4,33 
12,5 x 4,33 

Totaal vergoeding aan 
COA 

 - € 1143,12  

Verdiensten € 320,36   
Bron: Van azc naar een baan, 2017.29 

 
Tabel 3 laat zien dat als de asielzoeker een vrouw zou hebben en twee kinderen, hij netto 320,36 euro 
per maand overhoudt. De bijdrage voor het eten bedraagt 710,12 euro (voor vier personen) en voor de 
opvang 433 euro. Als de asielzoeker ook nog reiskosten maakt, houdt hij nog minder over.  
 
 
Bestuurlijke handhaving 
Indien de werkgever een asielzoeker laat werken zonder tewerkstellingsvergunning, wanneer die 
vergunning wel verplicht is, riskeert de werkgever een bestuurlijke boete van € 8.000.30 Dit geldt zowel 
voor een inlenende werkgever als voor een uitlener, en zelfs als er (nog) geen loon wordt betaald.  

 
 
2.2  Bestuursrechtelijk kader 

 
De werkgever die vraagt om afgifte van een tewerkstellingsvergunning start daarmee een juridische 
procedure.31 Het UWV is bevoegd te beslissen op deze aanvraag en mag voorschrijven dat de werkgever 
de aanvraag indient door gebruik te maken van een formulier. Het UWV hanteert inderdaad een 
formulier voor de aanvraag en het verzamelen van de nodige gegevens (zie verder bijlage 1). De 
aanvraag moet via de post worden ingediend; alleen als het UWV de elektronische weg expliciet 
openstelt kan die worden gebruikt.32 
 
Als de aanvraag niet compleet is kan het UWV besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 

- De aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen 
van de aanvraag, bijvoorbeeld als de zes-maandentermijn nog niet is verstreken; of 

- De verstrekte gegevens en bijlagen onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, 
bijvoorbeeld omdat een kopie van het W-document van de asielzoeker ontbreekt, of een kopie 
van de arbeidsovereenkomst.  

 

 
29 De Lange e.a. Van azc naar een baan 2017, pag. 34. 
30 Artikel 18 Wav en Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020, te raadplegen via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043328/2020-03-31.  
31 Dit verzoek is een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
32 Artikel 2:15 Awb. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043328/2020-03-31
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Het UWV moet de werkgever wel eerst de gelegenheid geven de aanvraag binnen een door het UWV 
gestelde termijn, wat in de praktijk twee weken is, aan te vullen.33 Hiertoe krijgt de werkgever een brief, 
wat binnen het UWV de “4:5-brief”, naar de relevante wetsbepaling wordt genoemd.  
 
Het UWV kan ook beslissen de aanvraag wel in behandeling te nemen en deze vervolgens af te wijzen 
als zij van oordeel is dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan (inkomen is niet marktconform; er is 
al een tewerkstellingsvergunning afgegeven voor een andere werkgever). Ook dan moet er in principe 
eerst een brief naar de werkgever.34 Dit is een “voornemen tot afwijzing”, ook wel een “4:7-brief” 
genoemd die verstuurd moet worden als een afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen 
die de aanvrager betreffen, en die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft 
verstrekt. Hierbij valt te denken aan arbeidsvoorwaarden die niet overeenstemmen met een geldende 
cao, informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND) of informatie van het UWV 
over een eerder afgegeven tewerkstellingsvergunning. Ook hierop moet de werkgever binnen de 
gestelde termijn van meestal twee weken reageren om de gevraagde vergunning alsnog te kunnen 
krijgen.  
 
 

2.3  Recent debat over uitbreiding toegang tot arbeid voor kansrijke asielzoekers  
 
Kansrijke asielzoekers zijn asielzoekers met de nationaliteit van landen waarbij de kans op inwilliging 
historisch gezien en op grond van het geldende landenbeleid groot is.35 Eind 2019 verzocht de Tweede 
Kamer, middels een aangenomen motie Paternotte/Peters, de regering in het eerste kwartaal van 2020 
te rapporteren over de mogelijkheid om de regels voor het aan het werk helpen van (kansrijke) 
asielzoekers te versoepelen.36 Met een daaropvolgend amendement bij de begroting van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deden Kamerleden een poging om meer middelen beschikbaar 
te laten zijn om de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers te verbeteren omdat voor “slechts 1% of 2% 
van hen die na 26 weken in procedure betaald werk mogen verrichten ontvangt een werkgever een 
tewerkstellingsvergunning”.37  
 
“De indieners vinden het belangrijk dat de periode in de asielprocedure voor kansrijke asielzoekers 
beter benut wordt. Dat betekent inzetten op het maximaal stimuleren van integratie door (taal)les en 
vrijwilligerswerk. Ook betaald werk na 26 weken hoort daarbij. Ruimte is er, aangezien Nederland een 
recordaantal vacatures kent voor werk op verschillende niveaus.”, aldus het amendement.38  
 
Er werd terecht verwezen naar de destijds bestaande vacatures maar niet naar de unierechtelijke 
verplichting om betaald werk ook na 26 weken toe te staan.   
 
Ruimte voor (kansrijke) asielzoekers om meer te werken zou gevonden moeten worden in het 
Programma Flexibilisering Asielketen, waarin alle overheidsorganisaties in de asielketen samenwerken 
aan een flexibele asielketen, onder andere gericht op snelle integratie (of effectieve terugkeer).39  
 
  

 
33 Artikel 4:5, aanhef en eerste lid Awb. 
34 Artikel 4:7, aanhef en eerste lid Awb. 
35 Begin 2020 ging het om asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije. 
36 Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XV, nr. 15 (Motie Paternotte/Peters dd 18 november 2019). 
37 Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XV, nr. 27 (Amendement Paternotte/Peters, dd 28 november 2019). 
38 Ibid. 
39 Kamerstukken II 2019/20, 19 637, nr. 2539 (Het Programma Flexibilisering Asielketen, brief dd 15 november 2019).  
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Minister Koolmees wees deze mogelijkheid evenwel af.  
“In de huidige vreemdelingrechtelijke wet- en regelgeving bestaat het onderscheid tussen kansrijke 
asielzoekers en overige asielzoekers niet. Weliswaar wordt er in de uitvoering van het asielproces op 
onderdelen praktische betekenis gegeven aan dit onderscheid, maar van een juridische afbakening is 
geen sprake. Daarnaast ontbreekt een experimenteer-bepaling in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). 
Het gebrek aan deze wettelijke afbakening en experimenteerbepaling betekent dat een verruiming van 
de wet- en regelgeving daarom voor alle asielzoekers zou gelden. Een verruiming voor alle asielzoekers 
is geen wenselijke aanpassing.”40  
 
De praktijk waar de Minister naar verwijst betreft onder meer de hiervoor al genoemde eerdere 
inschrijving in de BRP van kansrijke asielzoekers en het onderscheid dat de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie maakt bij het projectmatig afdoen van asielverzoeken.41 Vanaf 2020 worden door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook subsidies verstrekt voor verschillende 
projecten en programma’s bij het COA voor kansrijke asielzoekers.42  
 
De huidige vreemdelingenrechtelijke wet- en regelgeving maakt inderdaad geen onderscheid tussen 
kansrijke asielzoekers en niet-kansrijke asielzoekers en een ‘experimenteerbepaling’ in de Wav 
ontbreekt. Daarvoor zou een wetswijziging nodig, aldus de Minister.43 Gelet op de snelheid waarmee de 
tijdens de coronacrisis wetswijzigingen zijn doorgevoerd zou de noodzaak van een wetswijziging geen 
probleem hoeven zijn als de wil er is. 
 
Los daarvan is het de vraag of het standpunt van de Minister juist is. Hiervoor hebben we gezien dat de 
wachttijd van zes maanden niet in de wet is neergelegd maar in de lagere regelgeving, het BuWav en de 
RuWav 2014. Een wijziging van artikel 2a BuWav met verwijzing naar bijvoorbeeld een advies van de 
IND, in het verlengde van de verklaring die de IND, of met eenzelfde indeling van “kansrijke” 
asielzoekers zoals die is gemaakt in bet Besluit basisregistratie personen44 , zou de 
‘experimenteerruimte’ die de Minister zoekt kunnen creëren.  
 
 

2.4  Langlopend debat over werk door asielzoekers45  
 
De discussie over de vraag of asielzoekers niet eerder mogen werken, is al vaker gevoerd. Wij geven 
hier een beknopte weergave van dit langlopende debat. 
 
In 1988 wilden drie Tamils uit Sri Lanka, die in 1985 asiel hadden aangevraagd, seizoensarbeid 
verrichten in de bloembollenteelt. Er waren toen geen aparte regels voor de tewerkstelling van 
asielzoekers. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), destijds de hoogste 
bestuursrechter, overwoog dat de situatie op de arbeidsmarkt in principe bepalend is, maar omdat er 
geen nationaal aanbod van werknemers in de bloembollenteelt was, stond de situatie op de arbeidsmarkt 
verlening van de tewerkstellingsvergunning niet in de weg. Ook moest hun voorgeschiedenis in 
Nederland niet uit het oog verloren worden, aldus de Afdeling.   

 
40 Kamerstukken II 2019/20, 32 144, nr. 28 (Herziening Wav, brief dd 10 maart 2020). 
41 Kamerstukken II 2019/20, 19 637, nr. 2539 (Het Programma Flexibilisering Asielketen, brief dd 15 november 2019). 
42 Kamerstukken II 2019/20, 32 144, nr. 28 (Herziening Wav, brief dd 10 maart 2020). 
43 Ibid.  
44 Stb. 2017, 315 Besluit 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het verkorten van de 
inschrijftermijn voor niet toegelaten vreemdelingen onder voorwaarden en enige andere wijzigingen. 
45 Deze alinea is grotendeels gebaseerd op onderzoek verricht door Sara Al Wendi ten behoeve van haar masterscriptie Staats- 
en Bestuursrecht (UvA 2015): zij schreef in 2015 haar Masterscriptie Staats- en Bestuursrecht over de geschiedenis van de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers. 
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“De mogelijkheid voor de vreemdeling gedurende die periode door arbeid in zijn onderhoud te voorzien, 
heeft vóór- en nadelen. Als voordeel moet worden genoemd dat de vreemdeling gedurende die periode 
op zinvolle wijze bezig is en dat hij tevens in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Een nadeel kan zijn, 
dat mede door de inschakeling van de vreemdeling in het arbeidsproces voor hem toch een nieuwe band 
met Nederland zou kunnen ontstaan, waardoor bij hem verwachtingen worden gewekt welke achteraf 
zullen blijken niet reëel te zijn geweest.” 46  
 
Deze overweging geeft de kern weer van de discussie over het al dan niet verruimen van het recht op 
toegang tot arbeid voor asielzoekers.  
 
De procedure destijds vroeg om overleg tussen de ministeries van SZW en van Justitie voordat op een 
aanvraag om afgifte van een tewerkstellingsvergunning werd beslist. In de meeste gevallen had Justitie 
bezwaar tegen de afgifte van een tewerkstellingsvergunning aan de asielzoeker.  
“[…] omdat dit een integratie-effect heeft en latere verwijdering bemoeilijkt kan worden. Maar ook 
kunnen door tijdelijke tewerkstelling verkeerde verwachtingen worden gewekt bij asielzoekers 
aangaande hun verblijf. Daarnaast kan door tewerkstelling van asielzoekers een aanzuigende werking 
uitgaan”.47  
 
Dat destijds ‘gevreesde’ integratie-effect is anno 2020, zeker voor kansrijke asielzoekers, juist een 
beoogd doel. Maar ook toen gingen er al stemmen op om de toegang tot arbeid te versoepelen. In 1989 
stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (hierna: WRR) in haar rapport 
‘Allochtonenbeleid’ voor om asielzoekers ongeveer twee maanden na het indienen van hun aanvraag en 
onder bepaalde voorwaarden, toegang te geven tot de arbeidsmarkt.48 Voor de WRR voerde het belang 
van de Nederlandse samenleving om nieuwkomers zo snel mogelijk te integreren de boventoon. 
Asielzoekers zouden dus moeten kunnen werken, eventueel in speciale projecten. Door hen eerst twee 
maanden te laten wachten kon het geen verkapte arbeidsmigratie zijn. Verder zou volgens de WRR 
verveling worden tegengegaan en de asielzoekers zouden in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, wat 
mogelijk weer de kosten van opvang zou kunnen terugdringen. De bewindspersonen van destijds 
voelden hier niets voor.49 Zij vonden het onwenselijk om automatisch werkvergunningen te verstrekken 
aan asielzoekers en hielden vast aan het geldende beleid dat alleen bij hoge uitzondering een 
tewerkstellingsvergunning kon worden verleend. Tien jaar later, in 2000, probeerde ook de Stichting 
van de Arbeid de bezwaren van het kabinet tegen een ruimere toegang tot de arbeidsmarkt van 
asielzoekers weg te nemen.50  
 
De Stichting van de Arbeid deed voorstellen die een ander, ook nu nog relevant bezwaar tegen 
uitbreiding van het recht op arbeid, moesten wegnemen. Dat bezwaar is het ontstaan van een recht op 
een werkloosheidsuitkering wanneer betrokkenen langer dan – nu 24 weken –  zouden werken.  De 
Stichting overwoog ook:  
“Betaald werk draagt bij aan de dagstructurering van de asielzoeker, levert inkomen op, biedt de 
mogelijkheid om werkervaring te behouden en vergroot in beginsel de kansen om na afloop van de 

 
46 ABRvS, 29 februari 1988, AB 1988, nr. 355. Zie ook: ABRvS, 25 oktober 1985, RV 1985, nr. 4, en Rb. Haarlem, 24 februari 
1988, AB 1988, nr. 27.  
47 Kamerstukken II 1990/91, 19 637, nr. 76, pag. 2 (brief dd 20 april 2015).  
 Zie hiervoor ook het gepubliceerde stuk in Migrantenrecht 1991: “Werkvergunning asielzoekers”, Migrantenrecht 1991, afl. 
2, pag. 39-40. 
48 WRR, Allochtonenbeleid, SDU 1989. 
49 Kamerstukken II 1990/91, 19 637, nr. 76 (brief dd 20 april 2015). 
50 Adviesbrief Stichting van de Arbeid, met kenmerk SA 0007896/HA, dd. 13 april 2000.  
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asielprocedure op eigen benen te staan in Nederland of elders. Nu is het algemene beeld dat de 
meerderheid van de toegelaten asielzoekers geen baan kan vinden.”51  
 
Met de invoering van de ook nu nog geldende Wet arbeid vreemdelingen in 1995 konden asielzoekers 
in procedure geen betaalde arbeid meer verrichten. De eind jaren ’80 door de Afdeling gecreëerde 
mogelijkheid om na een belangenafweging een tewerkstellingsvergunning voor asielzoekers te verlenen 
was in eerste instantie door de wetgever geschrapt.52 In het regeerakkoord van 1998 werd evenwel 
afgesproken dat asielzoekers toch bepaalde vormen van betaalde arbeid mochten gaan verrichten.53  
 
Vanaf 2002 ging de huidige regeling in grote lijnen gelden: asielzoekers van wie de asielaanvraag al zes 
maanden in behandeling was mochten maximaal 12 weken in een periode van 52 weken gaan werken. 
Bij de afgifte van die tewerkstellingsvergunning werd niet getoetst aan de situatie op de arbeidsmarkt. 
Het doel was “om extra impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de opvang”.54 Het moest 
gaan om ‘naar zijn aard kortdurende werkzaamheden’, dus name oogstwerkzaamheden die regionaal en 
niet het gehele jaar door verricht kunnen worden.55 De regeling werd in 2003 al geëvalueerd en daaruit 
volgde als aanbevelingen: de 12-wekentermijn te verlengen, wat ook gebeurde, nu is die termijn immers 
24 weken. Ook zou de aanvraagprocedure te lang duren; zoals wij hierna laten zien wordt op dit moment 
zeker binnen de wettelijke termijn en vaak nog sneller beslist. De aanbeveling om asielzoekers meer 
financieel profijt te laten hebben van hun werk door ze minder te laten afdragen aan het COA is destijds 
niet overgenomen.56  

 
51 Adviesbrief Stichting van de Arbeid, met kenmerk SA 0007896/HA, dd. 13 april 2000.  
52 Kamerstukken II 1995/96, 2481, nr. 5, pag. 1.  
53 Kamerstukken II 1999/00, 26 800 VI, pag. 2. Zie ook: J.F.I. Klaver & E. Tromp, Asielzoekers en werk. Evaluatie van de 
mogelijkheden van betaald werken in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen, Regioplan 2003. 
54 Kamerstukken II 1999/00, 26 800 VI, pag. 2. 
55 Nota van Toelichting bij het Besluit van 7 juni 2002 tot wijziging van het 
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden voor asielzoekers in 
procedure en vreemdelingen met een vergunning voor bepaalde tijd onder de beperking voor (voortgezet) verblijf als 
alleenstaande minderjarige vreemdeling, om arbeid te verrichten. 
56 J.F.I. Klaver & A. Odé, De arbeidsintegratie van vluchtelingen: een verkenning van problemen en oplossingen, Regioplan 
2003. 
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3.  Bevindingen dossieronderzoek 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen uit het dossieronderzoek op locatie bij het UWV. We 
schetsen eerst kort hoe het beoordelingsproces bij het UWV van aanvragen om een 
tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een asielzoeker verloopt (§3.1). Vervolgens gaan we na 
welke aanvragen zijn ingewilligd (§3.2). Hierna staan we stil bij de vraag hoe vaak het dezelfde 
werkgevers zijn die een aanvraag doen: repeat players (§3.3) en waarom aanvragen worden afgewezen 
(§3.4). Tot slot worden de ingetrokken vergunningen behandeld (§3.5). 
 
 

3.1   Het beoordelingsproces bij het UWV van aanvragen om een 
 tewerkstellingsvergunning ten behoeve van een asielzoeker 

 
Elke procedure begint met een aanvraag van een werkgever. Daarna volgt het onderzoek en de 
besluitvorming door het UWV, welk proces uit 6 stappen bestaat. Mocht er een afwijzende beslissing 
volgen dan kan de werkgever, of de asielzoeker, rechtsmiddelen aanwenden.  
 
Schema 1. Overzicht aanvraag tewerkstellingsvergunning 
 

 
Bron: eigen grafische weergave van het aanvraagproces. 

 
 
Aanvraag tewerkstellingsvergunning  
De werkgever dient een aanvraag te doen via een op de website van het UWV beschikbaar formulier. 
Per formulier kunnen vergunningen aangevraagd worden voor meerdere asielzoekers. Het formulier (zie 
bijlage 1) wordt digitaal ingevuld en moet daarna enkelzijdig worden geprint.57 Er is (nog) geen digitale 
aanvraagprocedure.  
  

 
57 Werk.nl, geraadpleegd via: 
https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/aanvragen/tewerkstellingsvergunning/index.aspx.  

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/aanvragen/tewerkstellingsvergunning/index.aspx
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Het formulier kent zes stappen waarbij de werkgever eerst zijn eigen gegevens invult en vervolgens die 
van de asielzoeker. Daarna wordt er gevraagd naar informatie over de functie. Het formulier met bijlagen 
(geprint of gekopieerd) wordt door de werkgever naar het op het formulier aangegeven adres van het 
UWV verzonden, per post. De werkgever dient bij de aanvraag de volgende documenten mee te sturen: 

- Het aanvraagformulier voor een tewerkstellingsvergunning; 
- Een kopie van het geldige vreemdelingen identiteitsbewijs (W-document) van de asielzoeker. 

(Dit document heeft de asielzoeker en daarvan moet de werkgever de voor- en achterzijde 
kopiëren en de kopieën meesturen met de aanvraag); 

- Een concept arbeidsovereenkomst of een werkgeversverklaring. 
 
Voorzijde vreemdelingen identiteitsbewijs:  Achterzijde vreemdelingen identiteitsbewijs:58 

 

  
 
 
De wettelijke beslistermijn voor het UWV is vijf weken.59 Deze termijn begint te lopen na ontvangst 
van het formulier met bijlagen. Uit ons dossieronderzoek blijkt dat wanneer de aanvraag compleet is 
ingediend en er direct positieve verklaringen vanuit het COA en in de IND zijn gekomen, op de aanvraag 
binnen een week wordt beslist. Dat is ruim binnen de wettelijke beslistermijn. Wanneer blijkt dat er nog 
aanvullende gegevens door de werkgever verstrekt moeten worden, schort een verzoek daartoe de 
beslistermijn op. Zodra de gegevens binnen zijn gaat de beslistermijn weer lopen. Als de gegevens 
binnen de gestelde termijn van twee weken beschikbaar komen wordt een besluit in de regel alsnog 
binnen vijf weken worden genomen. 
 
 
Beoordeling aanvraag door UWV  
In een gesprek met een leidinggevende van het UWV  is toegelicht hoe het interne proces is ingericht 
om de aanvraag binnen de wettelijke termijn te behandelen. Toegelicht is hoe de (inhoudelijke) 
beoordeling van de aanvraag plaatsvindt die wij onderverdelen in zes stappen.  
 

 
58 Immigratie- en Naturalisatiedienst, geraadpleegd via: https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-
document/model-2014. 
59 Artikel 6 lid 2 Wav. 

https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/model-2014
https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/model-2014
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Schema 2. Stappenschema inhoudelijke beoordeling van de aanvraag voor een 
tewerkstellingsvergunning 

 
Stap 1: voorwaarden waaraan de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning moet 
voldoen 
Stap 1 betreft de ontvangst van de aanvraag en controleert de behandelaar bij het UWV of de aanvraag 
aan de voorwaarden voor een tewerkstellingsvergunning voor asielzoekers voldoet. De behandelaar van 
het UWV dient allereerst e-mails te zenden aan het COA en de IND. Door de IND moet er een positieve 
verklaring worden afgegeven dat de aanvraag van de verblijfsvergunning asiel tenminste zes maanden 
in behandeling is en de asielzoeker niet behoort tot de categorie asielzoekers wier uitzetting aanstaande 
is. In de wet wordt dit De Verklaring van Minister van Justitie genoemd. Het COA geeft een positieve 
verklaring wanneer de asielzoeker recht heeft op opvangvoorziening. Deze verklaringen worden in de 
regel binnen drie werkdagen aan het UWV gestuurd (zie stap 3). 
 
Deze voorbereidingen bieden in deze fase een handvat voor de werkgever: 
 
Voorbereiding voor de werkgever – informatie verzamelen 
☐ Loonheffingsnummer 
☐ RSIN, btw en KVK-nummer 
☐ Geprinte kopie van het vreemdelingen identiteitsbewijs (w-document) 
☐ BSN van de asielzoeker (niet verplicht voor twv, wel voor premies & belastingen 
☐ Kopie van de (concept) arbeidsovereenkomst / werkgeversovereenkomst (getekend) klaarleggen  

- brutoloon moet marktconform zijn (CAO-conform als van toepassing) 
- 0-uren contract mag, max. werkweek 40 uur geen min. 
- Houdt met ingangsdatum rekening met behandelingsduur van 2-5 weken 

☐ Bankrekeningnummer van de asielzoeker 
Bron: eigen opgemaakte checklist.60 

 
De behandelaar controleert in deze fase, naast de hierboven genoemde voorbereidingen, of er meerdere 
lopende aanvragen zijn bij dezelfde werkgever en of er eerder een tewerkstellingsvergunning is verleend 
aan de asielzoeker. Om de laatste reden is er van de 220 onderzochte dossiers negen keer een “4:7-brief” 
(een voornemen tot afwijzing brief) verstuurd naar de werkgever met de mededeling dat er al een 
tewerkstellingsvergunning aan dezelfde asielzoeker in de afgelopen 52 weken is verleend.61 De 
werkgever krijgt 14 dagen de tijd om te reageren. Indien de werkgever niet reageert op deze brief, wordt 
de vergunning geweigerd. Deze beschikking heeft als grondslag artikel 8 lid 1 sub a b c d e f Wav en 
artikel 9 sub d Wav. Deze sub-artikelen zien onder andere op de gronden ‘geen prioriteit genietend 
aanbod’, ‘vacature niet tijdig gemeld’, ‘werkgever heeft niet aangetoond dat voldoende 
wervingsinspanningen zijn gepleegd’, ‘indien het een vreemdeling betreft die niet beschikt over een 
voor het verrichten van arbeid geldige verblijfsvergunning’, ‘indien het een vreemdeling betreft aan wie 
een verblijfsvergunning is geweigerd of is ingetrokken’ en ‘beloning voldoet niet aan minimumloon’. 

 
60 Zie bijlage 4 voor de volledige checklist. 
61 Zie het knelpunt hierover in hoofdstuk 3.4 onder het kopje ‘ingetrokken vergunningen’.  
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Uit deze brief blijkt niet duidelijk dat de vergunning niet kan worden verleend omdat er al een 
tewerkstellingsvergunning aan de asielzoeker is verleend. 
 
 
Stap 2: aanvullende gegevens opvragen bij de werkgever 
In deze fase controleert de behandelaar of de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning compleet is 
ingediend. De behandelaar controleert of de persoonsgegevens van de vreemdeling zijn vermeld op het 
aanvraagformulier, of er een kopie van een geldig paspoort/w-document is bijgevoegd, of het 
aanvraagformulier is ondertekend en of er een (concept) arbeidsovereenkomst en/of 
werkgeversverklaring is toegevoegd bij de aanvraag.  
 
De volgende ‘checks’ worden door de behandelaar in deze fase nagelopen: 
 
Beoordeling aanvraag op compleetheid (4.5 procedure – voorwaarden 4:5 Awb) 
☐ Personalia asielzoeker goed ingevuld op aanvraagformulier? 
☐ Kopie geldig paspoort/W-document bijgevoegd? 
☐ Is het BSN van de asielzoeker ingevuld? NB. Niet nodig, wel handig 
☐ NAW-gegevens werkgever op aanvraagformulier ingevuld? 
☐ Naam van de functie op aanvraagformulier ingevuld? 
☐ Gevraagde periode ingevuld? 
☐ Ondertekening aanvraagformulier en/of begeleidend schrijven? 
☐ Indien gevolmachtigde: is een volmacht aanwezig? 
☐ Is een (concept) arbeidsovereenkomst/werkgeversverklaring aanwezig en is deze ondertekend 

door de werkgever? 
Bron: eigen opgemaakte checklist.62 

 
Indien de aanvraag niet compleet is of wanneer er aanvullende gegevens nodig zijn, is de werkinstructie 
voor de behandelaars van het UWV dat zij een brief aan de werkgever sturen die “voornemen tot buiten 
behandeling stellen van de aanvraag” wordt genoemd, dit is in de UWV praktijk tegelijk een 4:5-brief 
als een 4:7- brief.63 De werkgever krijgt 14 dagen de tijd om te reageren en de aanvullende gegevens te 
verstrekken.  
 
Uit enkele dossiers blijkt dat ervoor is gekozen om in plaats van deze brief te versturen, telefonisch 
contact op te nemen met de werkgever en is de werkgever telefonisch verzocht om aanvullende gegevens 
te verstrekken. Van de 220 onderzochte aanvragen, is dit acht keer voorgekomen. Alle achtkeer werd 
hierop positief gereageerd door de werkgever en werden er aanvullende gegevens op tijd verstrekt zodat 
de aanvraag alsnog kon worden ingewilligd.  
 
 
Stap 3: verklaringen controleren van het COA en de IND 
Voordat de aanvraag inhoudelijk door de behandelaar wordt getoetst, worden eerst de mails van het 
COA en de IND gecontroleerd en of zij een positieve verklaring hebben gegeven (zie stap 1). Pas na de 
positieve verklaringen komt men aan stap 4 toe.  
  

 
62 Zie bijlage 4 voor de volledige checklist. 
63 Zie hierover meer stap 5: voornemen tot afwijzing. 
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Als de aanvraag te vroeg is ingediend, dus als de asielzoeker nog geen zes maanden in procedure is, of 
behoort tot de categorie asielzoekers wier uitzetting aanstaande is wordt op de aanvraag onder toepassing 
van de ‘gewone regels’ beslist. Dit geldt ook voor wanneer het COA een negatief advies geeft. De 
werkinstructie voor de behandelaar is dat meteen een voornemen tot afwijzing brief (4:7- brief) wordt 
verstuurd waarbij de werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om op deze brief te reageren. Indien de 
werkgever nalaat om te reageren of niet hard kan maken waarom de asielzoeker wel zes maanden in 
procedure is of niet behoort tot de categorie asielzoekers wier uitzetting aanstaande is, volgt er een 
beschikking van afwijzing op grond van artikel 8 lid 1 sub a, b en c Wav. Deze sub-artikelen zien op de 
gronden ‘geen prioriteit genietend aanbod’, ‘vacature niet tijdig gemeld’ en ‘werkgever heeft niet 
aangetoond dat voldoende wervingsinspanningen zijn gepleegd’. Dit maakt niet inzichtelijk dat de reden 
van weigering is dat er nog geen zes maanden zijn verstreken of dat de asielzoeker behoort tot de 
categorie asielzoekers wier uitzetting aanstaande is.  
 
 
Stap 4: inhoudelijk toetsen aan paragraaf 29 van de RuWav 2014 
Bij de inhoudelijke toets wordt vastgesteld voor welke periode de tewerkstellingsvergunning wordt 
gevraagd en of op grond van de werkzaamheden welke de asielzoeker gaat verrichten 14 of 24 weken 
in 52 weken mag worden gewerkt. Er wordt hierbij gecontroleerd of de asielzoeker in de afgelopen 52 
weken heeft gewerkt en welke periode thans gewerkt mag worden. De behandelaar loopt verder na of 
er sprake is van een marktconforme (cao) beloning, dus of de arbeidsvoorwaarden marktconform zijn. 
Er wordt gekeken naar het functieniveau, of er een marktconforme beloning is opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring en of de arbeidsovereenkomst en/of 
werkgeversverklaring is ondertekend. De gegevens uit de aanvraag moeten overeenkomen met de 
gegevens uit de arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring. Als marktconforme beloning mag 
worden beschouwd het minimumloon, behorende bij de leeftijd van de vreemdeling en eventueel naar 
rato van de eventuele deeltijdfactor. Verder worden ook de overige arbeidsvoorwaarden in de 
arbeidsovereenkomst getoetst.  
 
Deze ‘checks’ staan in deze fase centraal: 
 
Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (4.7 procedure – voorwaarden paragraaf 29 
RuWav) 
☐ A. Is er door het COA een positief verklaring afgelegd? 

B. Is er door de IND een positief verklaring afgelegd? 
☐ Mag op grond van de werkzaamheden maximaal 14 of 24 weken worden gewerkt en komt 

deze periode overeen met de aanvraag? 
☐ Heeft de asielzoeker in de afgelopen 52 weken gewerkt en voor welke periode mogen er nog 

werkzaamheden verricht worden? 
☐ Zijn het brutoloon en verdere arbeidsvoorwaarden marktconform? 
☐ Komt de gevraagde periode overeen met verdere gegevens (arbeidsovereenkomst)? 

Bron: eigen opgemaakte checklist.64 
 
Als niet aan de inhoudelijke voorwaarden van paragraaf 29 RuWav 2014 is voldaan wordt alsnog 
getoetst of er op grond van de algemene regels voor afgifte van een tewerkstellingsvergunning reden is 
om de vergunning te verlenen (toetsing aan de dwingende weigeringsgronden uit artikel 8 Wav én de 
facultatieve weigeringsgronden uit artikel 9 Wav). Omdat zich in het dossier geen gegevens over 

 
64 Zie bijlage 4 voor de volledige checklist. 
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bijvoorbeeld wervingsinspanningen of de schaarste van arbeidsaanbod hoeven te bevinden, is het 
antwoord op deze toets per definitie afwijzend. Dit komt ook in de afwijzende beslissing te staan. 
 
Een aanvraag van een werkgever die duidelijk per abuis een aanvraag had ingediend voor een 
werkstudent in plaats voor een asielzoeker werd niet ambtshalve inhoudelijk beoordeeld op grond van 
paragraaf 29 RuWav 2014. 
 
 
Stap 5: voornemen tot afwijzing 
Uit het dossieronderzoek blijkt dat van de 220 onderzochte aanvragen er 54 keer een brief “voornemen 
tot afwijzing”, ook wel de “4:7-brief”, is verstuurd. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag 
liggen (zie ook par. 3.4). Bijvoorbeeld wanneer er al een tewerkstellingsvergunning aan dezelfde 
asielzoeker in de afgelopen 52 weken was verleend, wanneer er bijlagen ontbreken bij de aanvraag, 
wanneer de beloning niet marktconform is, wanneer er geen persoonlijke gegevens van de werkgever 
en/of asielzoeker zijn vermeld in het aanvraagformulier of arbeidsovereenkomst en wanneer er een 
handtekening van de werkgever ontbreekt op de arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring. Ook 
zien we dat de brief wordt verstuurd wanneer het COA of de IND een negatieve verklaring hebben 
afgegeven, iets waar de werkgever dan van moet aantonen dat dat ten onrechte is. 
 
In de door ons onderzochte dossiers hebben 15 (van de 54) werkgevers op deze brieven gereageerd met 
aanvullende gegevens, waarna de vergunning alsnog verleend kon worden. De overige 39 werkgevers 
hebben nagelaten om te reageren waardoor de aanvraag werd afgewezen. Indien ook deze werkgevers 
op tijd en met de juiste gegevens op de brief van het UWV hadden gereageerd, was hun aanvraag 
mogelijk ook goedgekeurd en had de asielzoeker aan het werk gekund. Nader onderzoek onder 
werkgevers zou kunnen uitwijzen waarom zij het erbij laten zitten. Een mogelijke reden kan zijn dat de 
administratieve last van reageren, in combinatie met de negatieve toonzetting van de brief van het UWV 
“voornemen tot afwijzing” afschrikwekkend werkt.  
 
Tevens kwam uit het dossieronderzoek naar voren dat van deze 54 gevallen, het voornemen tot afwijzing 
(de 4:7-brief) in acht zaken samenvalt met het verzoek om aanvullende gegevens (de 4:5-brief). Los van 
het feit dat de brieven juridisch een andere status hebben draagt de toon van afwijzing van de 4:7-brief, 
terwijl het gaat om een verzoek om aanvullende gegevens om de aanvraag te kunnen inwilligen, 
mogelijk bij aan de lage respons van werkgevers. 
In de zeven zaken waarin COA of IND een negatieve verklaring afgaven zagen we drie keer een 
beschikking met afwijzing en dat vier keer eerst een 4:7-brief verstuurd werd. Hier wordt dus niet 
consequent mee omgegaan.  
 
 
Stap 6: beslissing en informeren 
Het UWV kan de aanvraag vervolgens inwilligen of afwijzen.65 Wanneer de aanvraag wordt ingewilligd, 
ontvangt de werkgever per post de tewerkstellingsvergunning. Op de vergunning staan de 
persoonsgegevens van de asielzoeker en werkgever. Verder wordt de werkgever op grond van artikel 7, 
eerste lid Wav geïnformeerd over de duur van de vergunning. De plaats en de aard van de 
werkzaamheden hoeft niet te worden omschreven.66 In de begeleidende brief wordt vermeld dat indien 

 
65 Artikel 5 Wav. De weigeringsgronden wordt nader in deelparagraaf 4 van dit hoofdstuk behandeld. 
66 Zie paragraaf 3 RuWav 2014: “De verplichting op grond van artikel 7 van de Wav om de aard van de werkzaamheden en de 
plaats van feitelijke tewerkstelling te vermelden op de tewerkstellingsvergunning […] is niet van toepassing als deze 
vergunning is verleend […] zonder toets op de aard van de werkzaamheden bij asielzoekers en werkstudenten”. 
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de werkzaamheden van de asielzoeker zijn beëindigd voordat de geldigheidsduur van de vergunning is 
verstreken, de werkgever dit moet melden met opgave van redenen (bijlage 2).67  
 
Wanneer de aanvraag wordt afgewezen, ontvangt de werkgever per post een beschikking met daarin de 
redenen van afwijzing.  
 
Zowel bij inwilliging als bij weigering van de aanvraag, wordt de asielzoeker niet door het UWV 
geïnformeerd. De werkgever moet zelf de asielzoeker informeren. Het UWV stuurt de 
tewerkstellingsvergunning aan de werkgever en aan het COA. In paragraaf 9 van de RuWav staat dat de 
werkgever een kopie moet verstrekken aan de asielzoeker en eventueel de inlenende werkgever. Dit 
staat ook in de aanbiedingsbrief (bijlage 2).  
 
 
Rechtsmiddelen aanwenden 
De werkgever en de asielzoeker hebben de mogelijkheid om binnen zes weken tegen de beslissing tot 
afwijzing in bezwaar te gaan.68 Dit wordt weinig gedaan. In 2019 werd drie keer een bezwaarschrift 
ingediend, wat in twee gevallen alsnog de verlening van de tewerkstellingsvergunning betekende. Eén 
zaak is aan de rechter voorgelegd; omdat deze zaak bij het schrijven van dit rapport nog onder de rechter 
is gaan wij er niet op in. 
 
Uit het dossieronderzoek blijkt ook dat, als alternatief voor het verstrekken van nadere informatie of 
voor het indienen van een bezwaarschrift, werkgevers er ook wel voor kiezen een nieuwe aanvraag in 
te dienen. Dit zagen we bijvoorbeeld in een dossier waar de werkgever niet had gereageerd op de brief 
“voornemen tot afwijzing” waarin de aanvraag op afwijzen stond omdat de geboortedatum van de 
asielzoeker niet in het aanvraagformulier en de arbeidsovereenkomst stond vermeld. Een maand later 
diende de werkgever een volledige aanvraag in voor dezelfde asielzoeker, die nu wel positief werd 
beslist.  
 
 
Na afgifte van de tewerkstellingsvergunning 
Na afgifte van de tewerkstellingsvergunning, stuurt het UWV de werkgever een brief (bijlage 2). Ook 
stuurt het UWV het COA een kopie daarvan. Het COA informeert de werkgever vervolgens over de 
verplichting van de asielzoeker om te gaan bijdragen aan de kosten van de opvang. Om de bijdrage te 
kunnen berekenen vraagt het COA de werkgever binnen twee weken na aanvang van de werkzaamheden 
een loonstrook mee te geven aan de asielzoeker. Zeker als de werkgever de loonadministratie heeft 
uitbesteed of dit digitaal verloopt kunnen wij ons voorstellen dat dit voor de werkgever een extra 
administratieve handeling inhoudt die deze tewerkstelling, of toekomstige inschakeling van 
asielzoekers, belemmert. Als gezegd, nader onderzoek onder werkgevers en asielzoekers zou hierover 
uitsluitsel kunnen geven.  

 
67 Artikel 7 Wav. 
68 Zie afdeling 6.1 e.v. Awb. Ingevolge artikel 6:7 Awb is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. In 
artikel 6:5 Awb worden de vormschriften van het bezwaarschrift genoemd. Deze vormschriften staan tevens vermeldt in de 
beslissing tot afwijzing.  
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3.2  Kenmerken van werkgevers en asielzoekers 
 
In deze deelparagraaf wordt besproken welke aanvragen in 2019 zijn ingewilligd. Er wordt stil gestaan 
bij de kenmerken van werkgevers, wat voor soort werk, en het type werkgever, en kenmerken van de 
asielzoeker, de nationaliteit en, voor zover te traceren, in welke stadium van de asielprocedure de 
aanvraag is ingediend door de werkgever.  
 
 
Overzicht sectoren 
Van de in totaal 508 ter inzage gegeven dossiers, worden er in 2019 de meeste aanvragen gedaan voor 
werkzaamheden in de horecasector (in totaal 145 van de 508 aanvragen). Van het totaal van 508 
aanvragen waren veel aanvragen afkomstig van werkgevers actief in de agrarische sector (in totaal 55 
aanvragen), in havenbedrijven (in totaal 57 aanvragen) en in detailhandel (in totaal 35 aanvragen).69 
 
 
Type werkgever en werk 
Het type werkgevers dat een aanvraag indient is heel divers. Met name in het uitzendwezen wordt er 
met succes een aanvraag voor tewerkstellingsvergunningen ingediend. Uitzendbureaus werven onder 
andere asielzoekers voor functies zoals order pickers (54 aanvragen), productiemedewerkers (28 
aanvragen) en werkzaamheden in de agrarische sector (50 aanvragen).  Van de 508 aanvragen in 2019, 
werden er 112 aanvragen door uitzendbureaus ingediend.70 Daarnaast is gebleken veelvoorkomende 
aanvragen door restauranteigenaren of andere eigenaren in de horeca werden ingediend (96 aanvragen). 
De aanvragen door restauranteigenaren werden veelal ingediend voor asielzoekers in de bediening of 
als keukenhulp. Overige werkgevers zijn onder andere werkgevers met een eigen kapsalon, 
massagesalon, maar ook een slachthuis.  
 

Voorbeeld van een toelichting bij een aanvraag  
De werkgever in het uitzendwezen: “Het betreft een nieuw bedrijf en werkgever kan niet genoeg 
werknemers vinden voor dit eenvoudige maar "vieze" werk (schoonmaken en verwerken 
slachtafval).” 

 
 
Nationaliteit asielzoeker 
Uit het totaaloverzicht is gebleken dat van de 508 aanvragen er met name voor asielzoekers met een 
Iraanse en Iraakse achtergrond een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan (106 aanvragen voor 
asielzoekers uit Iran en 53 aanvragen voor asielzoekers uit Irak). Daarnaast blijkt dat aanvragen worden 
gedaan voor asielzoekers met een Afghaanse, Nigeriaanse, Ugandese en Turkse achtergrond.71  
 
 
Stadium asielprocedure  
Zoals hiervoor in het juridisch kader aangegeven kan de aanvraag pas worden ingewilligd wanneer zes 
maanden van de asielprocedure zijn verstreken. Van de 220 onderzochte aanvraagdossier, werd vijf keer 
geconstateerd dat er te vroeg in de asielprocedure een aanvraag werd ingediend voor een 

 
69 Zie bijlage 3 voor een compleet overzicht van de sectoren (tabel 4). 
70 Uitzendbureaus dienen vaak een aanvraag in voor meerdere asielzoekers. Voor een functie, bijvoorbeeld die van order picker, 
wordt een aanvraag ingediend voor drie of vier asielzoekers. Indien de aanvraag is ingewilligd, is de vergunning verleend voor 
alle drie of vier asielzoekers en ontvangt de uitzendbureau drie of vier tewerkstellingsvergunningen (zie bijlage 2). Dit verklaart 
waarom er minder aanvragen zijn, maar meer asielzoekers die de functie van bijvoorbeeld order picker vervullen.  
71 Zie bijlage 3 voor een compleet overzicht van de nationaliteiten van asielzoekers (tabel 5). 
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tewerkstellingsvergunning. In dat geval geeft het COA wel een positief advies (betrokkene heeft recht 
op opvang) maar de IND geeft dan een negatief advies aan het UWV. Vooralsnog kan er dan geen 
tewerkstellingsvergunning worden verleend.  
 
In 23 zaken is een aanvraag ingediend voor asielzoekers die al enige tijd in hun asielprocedure zaten, 
wat wij afleiden uit de datum afgifte van het identiteitsdocument (W-document). Van de onderzochte 
dossiers, hebben 11 asielzoekers opnieuw een tewerkstellingsvergunning gekregen. Wij vermoeden dat 
deze asielzoekers minstens één of twee jaar in procedure zitten.  
 

Voorbeeld van een toelichting bij een aanvraag  
De werkgever, een productiebedrijf: “hij heeft kinderen en vrouw in buitenland en wil graag geld 
verdienen." 

 
 

3.3  Doen dezelfde werkgevers een aanvraag?  
 
Met name uitzendbureaus blijken repeat players te zijn die met succes een aanvraag indienen. 
Gezamenlijk hebben zij van de 508 aanvragen in totaal 112 aanvragen ingediend. Uit het 
dossieronderzoek (gebaseerd op 220 aanvragen) is ook gebleken dat 1 restauranteigenaar met succes 14 
aanvragen heeft ingediend. Ook een schoonmaakbedrijf heeft met succes 14 aanvragen ingediend. Twee 
tuinbouwbedrijven hebben gezamenlijk in totaal 30 keer een tewerkstellingsvergunning gekregen voor 
asielzoekers.  
 
Daarnaast hebben we uit het dossieronderzoek geconstateerd dat er drie werkgevers waren die de 
tewerkstelling wilden voortzetten en een nieuwe aanvraag indienden voor dezelfde asielzoeker. 
Verlenging van de tewerkstellingsvergunning is niet mogelijk als deze al zes maanden heeft geduurd, 
maar kan wel als eerst drie maanden is gewerkt en nogmaals drie maanden verlenging gevraagd wordt. 
Een nieuwe vergunning kan pas verleend worden als de asielzoeker zes maanden niet heeft gewerkt.  
 

Voorbeeld van een toelichting bij een aanvraag 
De werkgever: “De heer X heeft afgelopen maanden bij ons gewerkt. Zie vergunning X. Wij willen 
graag verlengen.” 

 
Uit het dossieronderzoek is, anders dan via dit verzoek om ‘verlenging’, niet te herleiden of voor 
dezelfde asielzoeker vaker, na het verstrijken van de zes maanden tussenperiode, aanvragen worden 
gedaan. 
 
 

3.4 Waarom wordt de aanvraag afgewezen (administratieve, inhoudelijke of andere 
redenen)?  

 
Uit het dossieronderzoek is gebleken dat een aanvraag wordt afgewezen om de volgende redenen: 

- Bij negatief advies van het COA indien geen passende huisvesting voor de vreemdeling 
beschikbaar is (drie keer). Dit is opmerkelijk omdat de asielzoeker in principe in het azc 
gehuisvest is; 

- Bij negatief advies van de IND wanneer de asielzoeker bijvoorbeeld nog niet zes maanden in 
de asielprocedure zit of als uitzetting aanstaande is. Van de 220 onderzochte aanvragen, is er 
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zeven keer met deze redenen een beschikking verstuurd en is de aanvraag direct geweigerd, dus 
zonder eerst een voornemen tot afwijzen te versturen;  

- De asielzoeker heeft al in de periode van 24 weken gewerkt in de afgelopen 52 weken (negen 
keer); 

- De aanvraag is en blijft ook na een brief aan de werkgever incompleet, bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring ontbreekt (11 keer), het loon op het formulier en 
de arbeidsovereenkomst stemt niet overeen, het loon is niet marktconform (19 keer), de 
gegevens van de werkgever of asielzoeker zijn incompleet ingevuld (vijf keer), de aanvraag is 
niet (juist) ondertekend (zeven keer); 

- Een enkele keer werd getoetst aan alle weigeringsgronden genoemd in artikel 8, eerste lid Wav 
en aan artikel 9 onder d (passende huisvesting) Wav; 

- Voor de asielzoeker is al een tewerkstellingsvergunning verleend aan een andere werkgever; 
ook in dat geval wordt er eerst een 4:5 en/of 4:7 brief met verzoek om aanvulling gegevens en/of 
“voornemen tot afwijzing” verstuurd naar de werkgever.  

 
 
3.5  Ingetrokken vergunningen  

 
Het is ook goed om kort stil te staan bij de ingetrokken vergunningen. Ingevolge artikel 12 van de Wav 
kan een verleende vergunning worden ingetrokken wanneer er geen gebruik van de vergunning wordt 
gemaakt.72 Van de in totaal onderzochte 171 verleende vergunningen zijn er 34 vergunningen 
ingetrokken. Hier zijn verschillende verklaringen voor. Er is zes keer een vergunning ingetrokken omdat 
de werkgever geen gebruik van de vergunning heeft gemaakt. Dit kan zijn omdat de asielzoeker bij een 
andere werkgever gaat werken of de asielzoeker afziet van werken. In hoofdstuk 2 hebben we besproken 
dat wanneer de vergunning door het UWV wordt verleend en de asielzoeker gaat werken, de asielzoeker 
een deel van het loon voor de kosten van de opvang aan het COA moet afdragen. De brief die de 
asielzoeker hierover krijgt nadat de tewerkstellingsvergunning is verleend, kan een afschrikwekkende 
werking hebben waardoor de asielzoeker afziet van werk. Bovendien kan de hoogte van de Reba-
afdracht een reden zijn om niet te werken.  
 
Vaker komt het voor dat de vergunning wordt ingetrokken omdat de asielzoeker wordt overgeplaatst 
naar een ander azc, waardoor het voor de asielzoeker niet langer mogelijk is om te werken wegens de 
afstand tussen het azc en de werkplek. Met deze reden is tien keer een vergunning ingetrokken. Bij de 
overige ingetrokken vergunningen werd er vaak door de werkgever geen reden opgegeven of gaven 
werkgevers aan dat de werkzaamheden zijn afgerond. 
 

Voorbeeld van een toelichting bij de intrekking  
De werkgever: “Wegens overplaatsing. Helaas, het is niet langer mogelijk voor de heer X op tijd op 
werk te komen met openbare vervoer." 

 
Een knelpunt dat wij hier signaleren is dat werkgevers soms nalaten te melden dat van de vergunning 
geen gebruik gemaakt wordt als de asielzoeker toch niet is komen werken, bijvoorbeeld omdat hij is 
overgeplaatst naar een ander azc. Als een tweede werkgever voor die asielzoeker dan een vergunning 
aanvraagt, is dat een reden voor het UWV om te weigeren; er kunnen geen twee 
tewerkstellingsvergunningen naast elkaar afgegeven worden voor dezelfde asielzoeker, tenzij het bij 
beide werkgevers gaat om een parttime baan. In de praktijk staat in het voornemen tot afwijzen brief 

 
72 Artikel 12 lid 1 sub c Wav.  



 

 29 

(4:7-brief) dat er nog een vergunning loopt. De werkgever moet dan – via de asielzoeker – de andere 
werkgever ertoe aanzetten de niet gebruikte vergunning in te trekken. De aan de eerdere werkgever 
verleende maar niet gebruikte tewerkstellingsvergunning wordt niet door het UWV ambtshalve 
ingetrokken. Praktisch gezien zal de tweede werkgever, de asielzoeker of wellicht het COA hiervoor 
contact op moeten nemen met de eerste werkgever. Die eerste werkgever wordt in de aanbiedingsbrief 
(bijlage 2) overigens wel gevraagd de vergunning in te trekken bij geen gebruik, maar dat gebeurt niet 
altijd.  
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4.   Conclusies en aanbevelingen 
 
 
De conclusie uit dit onderzoek naar de vraag In hoeverre asielzoekers in Nederland daadwerkelijk 
toegang krijgen tot werk in loondienst na zes maanden in procedure, is dat asielzoekers maar beperkt 
‘daadwerkelijk’ toegang tot arbeid in loondienst hebben. Het begint met een laag aantal aanvragen op 
het totale aantal asielzoekers. De oorzaken daarvan hebben wij niet onderzocht; nader onderzoek onder 
werkgevers, en eventueel ook onder asielzoekers, is daarom geboden. Mogelijke verklaringen zouden 
onder meer kunnen zijn dat zij niet bekend zijn met de mogelijkheid om asielzoekers te laten werken, 
of geen asielzoekers kennen, of de administratieve lasten te hoog vinden dan wel de toegestane 
arbeidsduur van zes maanden te kort vinden. Asielzoekers zien mogelijk af van werken omdat zij een 
deel van hun verdiende loon weer moeten afdragen aan het COA.  
 
Met dit rapport willen wij meer bekendheid geven aan de mogelijkheid asielzoekers te laten werken. 
Wij doen suggesties voor betere regelgeving en het vergemakkelijken van de aanvraagprocedure voor 
zowel het UWV, als voor werkgevers. Mogelijk dat ook de rol van het COA in deze versterkt kan 
worden.  
 
Het blijkt dat goed geïnformeerde werkgevers die niet schrikken van de juridische en complexe brieven, 
de bestaande procedure wel weten te doorlopen. Werkgevers die het systeem evenwel niet kennen haken 
snel af en zouden beter door het UWV kunnen worden begeleid in het doen van een succesvolle 
aanvraag. Hier zien wij ruimte voor verbetering van de informatievoorziening aan werkgevers en de 
uitvoeringspraktijk van het UWV.  
 
De verbeteringen die denkbaar zijn liggen niet enkel op het terrein van de uitvoering door het UWV. 
Aan de hand van dit onderzoek, en voortbouwend op eerder onderzoek (Van azc naar een baan, 2017) 
signaleren we ook een aantal mogelijke aanpassingen (in wet- en regelgeving) om de daadwerkelijke 
toegang tot arbeid voor asielzoekers te verbeteren. 
 
 
Mogelijke aanpassing wet- en regelgeving  
De Minister stelde dat de Wav geen ruimte biedt voor experimenteren met arbeid door kansrijke 
asielzoekers. Dat er behoefte aan zo’n experiment is blijkt niet zo zeer uit ons onderzoek maar uit recent 
politiek debat en eerdere onderzoeken. Anders dan de Minister stelde is een wetswijziging voor 
versnelde toegang tot arbeid evenwel niet nodig omdat de wachttijd van zes maanden in artikel 2a, eerste 
lid onder a BuWav staat. Deze regel is eenvoudiger te wijzigen dan de wet.  
 

Aanbeveling 1: Overweeg aan artikel 2a BuWav een bepaling toe te voegen die het mogelijk 
maakt om asielzoekers met een nationaliteit waarmee zij volgens de IND kansrijke asielzoeker 
zijn, eerder, bijvoorbeeld al na twee maanden toegang tot arbeid te verlenen.73 
 

In Van azc naar een baan is uiteengezet dat de beperking tot 24 weken arbeid, waarna weer 24 
weken inactiviteit verplicht is, in strijd is met het Unierecht (Opvangrichtlijn). Nederland is het 
enige land in Europa dat asielzoekers op deze manier beperkt in hun toegang tot arbeid.   

 

 
73 In Van azc naar een baan werd geen onderscheid gemaakt tussen kansrijke of niet kansrijke asielzoekers, maar werd in 
aanbeveling 2 (pag. 101) een alternatief systeem van getrapte toelating tot de arbeidsmarkt voorgesteld.  
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Aanbeveling 2: Overweeg de beperking tot 24 weken arbeid neergelegd in artikel 2a, eerste lid 
onder a BuWav te schrappen wegens strijd met het unierecht.74 

 
Het is vervolgens de vraag of het systeem waarbij de werkgever een tewerkstellingsvergunning moet 
aanvragen de daadwerkelijke toegang tot arbeid niet te zeer belemmert; het lijkt een (te) hoge 
administratieve drempel te zijn voor werkgevers. Een alternatief is om de asielzoeker een 
persoonsgebonden werkvergunning te geven waaruit blijkt dat betrokkene toegang heeft tot de 
arbeidsmarkt. Eventueel kan aangesloten worden bij de meldingssystematiek die geldt voor Europese 
arbeidsmigranten, zodat wel gecontroleerd kan worden of de asielzoeker onder marktconforme 
omstandigheden gaat werken.75 
 

Aanbeveling 3: Overweeg de verplichte tewerkstellingsvergunning te schrappen en over te 
schakelen op een persoonsgebonden werkvergunning en een meldplicht voor werkgevers.  
 
 

Mogelijke verbetering uitvoeringspraktijk UWV 
De uitvoeringspraktijk van het UWV komt efficiënt over. Aanvragen worden binnen de wettelijke 
termijnen beslist. Om onnodig heen en weer schrijven te voorkomen worden de 4:5-brief, waarin de 
werkgever om aanvullende gegevens wordt gevraagd en de 4:7-brief, waarin een voornemen tot 
afwijzing wordt gegeven en ook nog de kans wordt geboden die afwijzing af te wenden, samengevoegd. 
Het lijkt er sterkt op dat de brieven die bedoeld zijn om nadere gegevens op te vragen maar als onderwerp 
“voornemen tot afwijzing” hebben een afschrikwekkende werking hebben. Er wordt verder zelden 
gebeld met een werkgever om uit te leggen wat er schort aan een aanvraag en, wellicht nog belangrijker, 
het dossier wordt formalistisch beoordeeld: een loonbedrag in het formulier dat niet correspondeert met 
de arbeidsovereenkomst, of een ontbrekende geboortedag, die wel uit andere stukken bekend is, is reden 
tot weigering.  
 
De aanbevelingen hebben betrekking op de aanvraag, de beoordeling en de intrekking bij geen gebruik.  
 
Bij de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning voor een asielzoeker zit een checklist. De checklist 
en het formulier zijn niet geharmoniseerd, wat verwarring kan wekken. Dat is één punt ter verbetering 
van het aanvraagformulier. 
 

Aanbeveling 4: Verbeter de informatievoorziening op de website door een checklist voor 
werkgevers toe te voegen. 
 
Aanbeveling 5: Verbeter het aanvraagformulier zodat er geen bijlagen meer gekopieerd hoeven 
worden en toegevoegd of om stukken wordt gevraagd die niet relevant zijn:  

- Het aanvraagformulier kan bijvoorbeeld al een werkgeversverklaring bevatten; 
- Het identiteitsdocument kan ingescand worden of er kan volstaan worden met het 

nummer en de datumafgifte omdat de rest van de informatie via de IND kan worden 
verkregen; 

- Vraag op het formulier alleen de gegevens die relevant zijn voor het beoordelen van de 
aanvraag (dus schrap de vraag over vooropleiding en huisvesting); 

- Overweeg het aanvraagproces te digitaliseren. 
 

 
74 Zie ook aanbeveling 3 Van azc naar een baan, 2017, pag. 102. 
75 Artikel 2a Wav opent de mogelijkheid van een meldplicht in plaats van een vergunningplicht. 



 

 32 

Door deze aanbeveling op te volgen vraagt het UWV geen informatie op bij de werkgever die zij ook 
bij de IND kan krijgen of informatie die niet nodig is. Kanttekening bij het volstaan met een 
werkgeversverklaring is wel dat het UWV de arbeidsovereenkomst niet kan nalopen om de asielzoeker 
eventueel te beschermen tegen onredelijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst.  
 
Na ontvangst van de aanvraag wordt voor de beoordeling zo nodig met de werkgever gecommuniceerd 
over ontbrekende gegevens. Deze correspondentie is nogal technisch en de kop “voornemen tot 
afwijzing”, hoewel juridisch juist, kan afschrikwekkend werken. 
 

Aanbeveling 6: Train UWV medewerkers in het oppakken van de telefoon – of sta communicatie 
via email toe. Zo kan ontbrekende informatie van werkgever, COA of IND sneller aan het 
dossier worden toegevoegd en waar nodig aan de werkgever uitgelegd worden wat er schort 
aan de aanvraag. 
 
Aanbeveling 7: Verbeter de standaardbrieven die naar de werkgever worden gestuurd zodat 
deze minder juridisch-technisch zijn maar in toonzetting en helderheid gericht op de 
daadwerkelijke toegang tot werk voor asielzoekers.  
 
Aanbeveling 8: Motivering van een afwijzende beschikking met verwijzing naar de voorwaarde 
van paragraaf 29 RuWav 2014.  
 
 

Mogelijke verbetering uitvoeringspraktijk COA 
Uit dit onderzoek is gebleken dat asielzoekers soms na verlening van de tewerkstellingsvergunning 
alsnog afzien van werken. Nader onderzoek onder asielzoekers moet uitwijzen wat daarvan de oorzaak 
is. Soms bleek dat dit kwam door verhuizing (van opvanglocatie), waartoe het COA beslist. Bij de keuze 
om een asielzoeker te doen verhuizen kan meer rekening gehouden worden met diens mogelijkheid om 
te werken, zo werd ook in Van azc naar een baan geadviseerd.76 Hier zouden wij graag herhalen dat uit 
dit onderzoek de indruk opkomt dat de inhouding van het loon door COA, niet zozeer de daadwerkelijke 
toegang tot de arbeidsmarkt belemmert, maar mogelijk wel de motivering van de asielzoeker om te 
werken wegneemt; ook dat vraagt om nader onderzoek. Ook werkgevers zouden van de informatiebrief 
van het COA over de inhouding van het loon van de asielzoeker kunnen schrikken. Ook weet het COA 
welke werkgevers tewerkstellingsvergunningen ongebruikt laten, wat kan verhinderen dat de 
asielzoeker elders aan de slag kan. Het COA kan de daadwerkelijke toegang tot werk van asielzoekers 
meer faciliteren. 
 

Aanbeveling 9: Heroverweeg de verplichting een (groot) deel van het loon af te dragen voor de 
kosten van de opvang of richt het administratieve proces rond deze afdracht begrijpelijker in. 
 
Aanbeveling 10: Volg in hoeverre asielzoekers werken na afgifte van een 
tewerkstellingsvergunning en indien dat niet het geval is, dring bij de werkgever aan op 
intrekking van de tewerkstellingsvergunning. 

  

 
76 Zie ook aanbeveling 3 Van azc naar een baan, 2017, pag. 103. 
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Mogelijke verbeteringen voor werkgevers 
Werkgevers kunnen aan asielzoekers bijzonder waardevolle werknemers hebben, ze kunnen met 
asielzoekers de diversiteit op de werkvloer vergroten of gewoon in tekorten voorzien. Hoewel ten tijde 
van het afronden van dit rapport de coronacrisis dreigt uit te lopen op een economische crisis en de 
behoefte aan arbeidskrachten minder groot is dan begin 2020, betekent de coronacrisis ook dat mobiliteit 
van bijvoorbeeld Europese arbeidskrachten bemoeilijkt wordt. Het inschakelen van al aanwezige 
asielzoekers kan dan een goed alternatief zijn. 
 

Aanbeveling 11: werkgevers zouden: 
- Zich beter kunnen voorbereiden op de administratieve lasten rond de tewerkstelling van 

asielzoekers;  
- Bij ontbreken van gegevens contact kunnen opnemen met het UWV om een aanvraag 

wel aan te vullen; 
- Het UWV informeren wanneer zij geen gebruik meer maken van de 

tewerkstellingsvergunning zodat de asielzoeker elders aan de slag kan. 
 
Afsluitend hopen wij dat met dit onderzoeksverslag de daadwerkelijke toegang tot arbeid voor 
asielzoekers kan worden verbeterd. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1:  Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning 
 
1. Inleiding 
 
Waarom dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u als werkgever een tewerkstellingsvergunning aan. 
   
  
Invullen en printen 
U vult eerst het doel van het verblijf en uw eigen gegevens in, daarna de gegevens van de vreemdeling. Kunt u 
een vraag niet beantwoorden? Geef dan onder aan het formulier een toelichting waarom u dat niet kunt. U kunt 
in 1 formulier vergunningen aanvragen voor meerdere vreemdelingen die met hetzelfde doel naar Nederland 
komen. Voor een vreemdeling die met een ander doel komt, vult u een nieuw formulier in. Na het invullen print 
u het formulier. Print het formulier enkelzijdig. Dan kunnen wij het formulier beter verwerken. 
  
Bijlagen meesturen  
Het is belangrijk dat u alle gevraagde documenten meestuurt. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. 
Onder aan het formulier vindt u een overzicht met de bijlagen die u moet meesturen. Wilt u van te voren al 
weten welke bijlagen u mee moet sturen? Kijk dan op Toelichtingen aanvraag werkvoorziening. 
  
Opsturen 
Verstuur het formulier met bijlagen op tijd: ten minste 5 weken voor de begindatum van de gevraagde 
vergunning. Het adres is:  
 
UWV  
afdeling TWV 
Postbus 16140 
2500 BC Den Haag 
  
Na de aanvraag 
Na de aanvraag ontvangt u een beslissing over de vergunning. Wij streven ernaar u deze beslissing toe te 
sturen binnen 5 weken nadat wij de complete aanvraag hebben ontvangen. 
  
Meer informatie? 
Meer informatie over het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning vindt u op werk.nl. 
Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Bel dan naar UWV, afdeling TWV, telefoon 088 898 20 70. 

 

2. Doel 
  
  
Het doel van het verblijf van de vreemdeling bepaalt welke tewerkstellingsvergunningen u moet aanvragen.  
Dat doel richt zich doorgaans op de aard van de activiteiten die de vreemdeling gaat doen. 
Een uitleg per doelgroep vindt u hier.  
  
  
Voor welke regeling doet u een aanvraag? 
Asielzoeker 
 

3. Werkgever 
  
  
 Bedrijfsnaam 
  
Vul de statutaire naam volgens het uittreksel KvK in indien van toepassing. 
  
  
Loonheffingennummer 
 
 
RSIN 
 
 
KvK-nummer 
 
 
Sector 
  

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkvergunning/voorwaarden/meesturen
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkvergunning/speciale-voorwaarden-per-groep
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Website 
  
  
Aantal werknemers in dienst 
 
 
Vestigingsadres (geen postbus) in: 
- Nederland 
- Buitenland 
 
Postcode 
  
  
Huisnummer/Postbusnummer 
  
  
Toevoeging 
  
  
Straat 
  
  
Plaats 
 
Is dit adres ook het correspondentieadres voor deze aanvraag? 
Ja 
Nee 
 

Gegevens contactpersoon 
  
Contactpersoon werkt bij 
- Hierboven genoemde werkgever 
- Gemachtigde 
 
Indien gemachtigde: Stuur de machtiging mee. 
 
 
Bij welk bedrijf is de contactpersoon in dienst?  
  
  
Naam contactpersoon 
   
  
Aanspreekvorm  
  
 
Functie contactpersoon 
  
  
Telefoonnummer contactpersoon 
  
  
E-mailadres contactpersoon 
 
 
Is de contactpersoon degene die het formulier ondertekent? 
 

Gegevens vreemdeling 

 
Voornamen 
 
 
Voorvoegsel 
 
 
Achternaam 

 
Geslacht 
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Geboortedatum 
  
  
Nationaliteit 
  
Stuur een kopie mee van uw paspoort of kopie van een geldige verblijfsvergunning voor Nederland. 
 
  
Heeft de vreemdeling een burgerservicenummer? 
Ja/nee  
 
Burgerservicenummer 
  
 
Heeft de vreemdeling een geldige verblijfsvergunning of visum? 
Ja/nee  
  
Geldig tot en met 
 
Heeft de vreemdeling een V-nummer van de IND? 
Ja/Nee 
 
V-nummer 
 
 
Wat is de (voor)opleiding van de vreemdeling? 
 

Functie 
  
Voor welke functie vraagt u de vergunning aan?  
  
  
Wat zijn de taken in deze functie?  
  
  
Welke opleiding is voor deze functie nodig? 
  
  
Welke werkervaring is voor deze functie nodig? 
 

Arbeidsvoorwaarden 

 
Hoeveel uur per week gaat de vreemdeling werken? 
 
 
Wat is het brutoloon per maand (excl. vakantiegeld)? (€) 
Werkstudenten en asielzoekers mogen hier ook een uurloon opgeven. 
 
 
Stuur een door de werkgever getekende conceptarbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring mee met daarin:  
 
a naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever, 
b de naam van de functie; 
c de personalia van de vreemdeling; 
d het geboden brutoloon per maand; 
e het aantal uren per week; 
f de duur van het contract; 
g de handtekening van de werkgever. 

 

 
Geldt er een cao? 
Ja/Nee 
 
 
Licht hoogte van salaris toe waaruit blijkt dat dit marktconform is. 
Bijvoorbeeld met behulp van de door het bedrijf gehanteerde loontabellen. 
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Periode werkvergunning 
  
Voor welke periode vraagt u de vergunning aan?  
Houd rekening met: 
- de tijd die UWV nodig heeft om de aanvraag te behandelen, namelijk 5 weken;  
- de tijd die de vreemdeling nodig heeft om naar Nederland te reizen. 
 
UWV heeft tijd nodig om de aanvraag te behandelen. Houd daarmee rekening bij de gevraagde startdatum. 
 

De status van de vreemdeling 
  
Heeft de vreemdeling een geldig W-document? 
Ja/Nee 
 
Stuur een kopie mee van de voorkant en de achterkant van het W-document. 

 

Toelichting bij de aanvraag 
  
Hier kunt u een toelichting geven op uw aanvraag. 
 

Bijlagen 
  
  
Stuur de volgende bijlage(n) met het aanvraagformulier mee: 
  
- Verklaring dat de werkgever de contactpersoon machtigt; 
  
- Kopie paspoort of kopie geldige verblijfsvergunning voor Nederland; 
- Door de werkgever getekende conceptarbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met daarin:  
a naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever, 
b de naam van de functie; 
c de personalia van de vreemdeling; 
d het geboden brutoloon per maand; 
e het aantal uren per week; 
f de duur van het contract; 
g de handtekening van de werkgever. 
  
- Kopie van de voor- en achterzijde van het W-document. 
 
5. Controleren 
 
6. Ondertekenen 
 
Contactpersoon 
Datum 
 
Handtekening 
  
Zijn de ingevulde gegevens juist en naar waarheid ingevuld? 
Ja/Nee 
 

Uw aanvraag printen en opsturen 
  
Let op: u moet uw aanvraag printen en per post versturen. 
Hieronder leest u hoe dat moet. 
 
1. Open het formulier in een PDF-versie of HTML-versie.  
  
2. Print het formulier. 
  
3. U of uw gemachtigde ondertekenen het formulier. 
  
4. Stuur het ondertekende formulier naar: 
  
UWV  
afdeling TWV 
Postbus 16140 
2500 BC Den Haag 
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Bijlage 2:  Voorbeeld brief verlening tewerkstellingsvergunning 
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Bijlage 3:  Tabellen 
 
Tabel 4. Overzicht sectoren op totaal van 508 dossiers 
 

Sector Aantal aanvragen 
Horeca algemeen 145 
Uitzendbedrijven 112 
Havenbedrijven 57 
Agrarisch bedrijf 55 
Detailhandel en ambachten 35 
Slagers overig 12 
Zakelijke dienstverlening  12 
Reiniging 10 
Overige activiteiten 9 
Algemene industrie 9 
Gezondheid en maatschappelijke 
belangen 

7 

Bouwbedrijf 6 
Voedingsindustrie 6 
Groothandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 
Bakkerijen 4 
Textielindustrie 4 
Metaal & Technisch Bedrijfstak 4 
Slagersbedrijven 3 
Metaalindustrie 3 
Vervoer Posterijen 2 
Telecommunicatie 2 
Delfstoffen Industrie 1 
Schildersbedrijf 1 
Houtwaren 1 
Vervoer en opslag 1 
Overig Landlucht Goederenvervoer 1 
Horeca catering 1 
Onbekend 1 
  
Eindtotaal 508 
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Tabel 5. Overzicht nationaliteit asielzoeker op totaal van 508 dossiers 
 

Nationaliteit asielzoeker Aantal 

Iraanse 106 
Iraakse 53 
Onbekend 52 
Ugandese 35 
Afghaanse 33 
Turkse 30 
Burger van Nigeria 27 
Venezolaanse 13 
Gambiaanse 13 
Burger van Azerbeidzjan 11 
Cubaanse 10 
Chinese 9 
Egyptische 8 
Eritrese 8 
Colombiaanse 7 
Syrische 7 
Kameroense 7 
Pakistaanse 6 
Libische 6 
Sri Lankaanse 6 
Burundische 6 
Burger van Bangladesh 4 
Nepalese 4 
Libanese 4 
Burger van Rusland 3 
Jordaanse 3 
Burger van Armenië 3 
Nicaraguaanse 3 
Tanzaniaanse 2 
Soedanese 2 
Sierra Leoonse 2 
Marokkaanse 2 
Surinaamse 2 
Guinese 2 
Jemenitische 2 
Malinese 2 
Burger van Georgië 1 
Tsjadische 1 
Ecuadoraanse 1 
Rwandese 1 
Palestijn 1 
Namibische 1 
Burger van Servië 1 
Mexicaanse 1 
Togolese 1 
Guatemalteekse 1 
Ethiopische 1 
Somalische 1 
Ivoriaanse 1 
Senegalese 1 
Congolese 1   

Eindtotaal 508 
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Bijlage 4:  Checklist voor werkgevers voor aanvraag Asielzoeker § 29 RuWav  
 

Voorbereiding voor de werkgever – informatie verzamelen 
☐ Loonheffingsnummer 
☐ RSIN, btw en KVK-nummer 
☐ Geprinte kopie van het vreemdelingen identiteitsbewijs (w-document) 
☐ BSN van de asielzoeker (niet verplicht voor twv, wel voor premies & belastingen 
☐ Kopie van de (concept) arbeidsovereenkomst / werkgeversovereenkomst (getekend) klaarleggen  

- Brutoloon moet marktconform zijn (CAO-conform als van toepassing); 
- 0-uren contract mag, max. werkweek 40 uur geen min.; 
- Houdt met ingangsdatum rekening met behandelingsduur van 2-5 weken. 

☐ Bankrekeningnummer van de asielzoeker 
 

Beoordeling aanvraag op compleetheid (4.5 procedure – voorwaarden 4:5 Awb) 
☐ Personalia asielzoeker goed ingevuld op aanvraagformulier? 
☐ Kopie geldig paspoort/W-document bijgevoegd? 
☐ Is het BSN van de asielzoeker ingevuld? NB. Niet nodig, wel handig 
☐ NAW-gegevens werkgever op aanvraagformulier ingevuld? 
☐ Naam van de functie op aanvraagformulier ingevuld? 
☐ Gevraagde periode ingevuld? 
☐ Ondertekening aanvraagformulier en/of begeleidend schrijven? 
☐ Indien gevolmachtigde: is een volmacht aanwezig? 
☐ Is een (concept) arbeidsovereenkomst/werkgeversverklaring aanwezig en is deze ondertekend door de 

werkgever? 
 

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (4.7 procedure – voorwaarden § 29 RuWav) 
☐ A. Is er door het COA een positief verklaring afgelegd? 

B. Is er door de IND een positief verklaring afgelegd? 
☐ Mag op grond van de werkzaamheden maximaal 14 of 24 weken worden gewerkt en komt deze periode 

overeen met de aanvraag? 
☐ Heeft de asielzoeker in de afgelopen 52 weken gewerkt en voor welke periode mogen er nog 

werkzaamheden verricht worden? 
☐ Zijn het brutoloon en verdere arbeidsvoorwaarden marktconform? 
☐ Komt de gevraagde periode overeen met verdere gegevens (arbeidsovereenkomst)? 

 
Na verlening tewerkstellingsvergunning 
☐ Kopie tewerkstellingsvergunning aan asielzoeker geven 
☐ Loonstrookje meegeven ten behoeve van het COA 

 
Tewerkstellingsvergunning toch niet nodig 
☐ Het UWV informeren en de vergunning intrekken 
☐ Het COA informeren 

 
Tewerkstellingsvergunning geweigerd: 
☐ Eventueel in bezwaar tegen weigering bij het UWV 
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