
2010

800
Wet van 18 november 2010 tot aanpassing van 
de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de 
introductie van de referent in de 
Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de 
wachttermijn voor seizoenswerkers 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er nieuwe doelstellingen 

zijn van het migratiebeleid, waardoor er meer verantwoordelijkheden voor 
referenten ontstaan, alsmede dat het van belang is om hernieuwde 
toelating voor seizoensarbeiders te versnellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET ARBEID VREEMDELINGEN  

De Wet arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Aan artikel 9, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het 
slot van onderdeel i door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, 
luidende: 

j. indien de werkgever geen erkende referent is als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel t, van de Vreemdelingenwet 2000 omdat zijn erkenning is 
ingetrokken of geschorst of omdat zijn aanvraag tot erkenning is 
afgewezen;

k. indien de werkgever een referent is als bedoeld in artikel 1, onderdeel 
s, van de Vreemdelingenwet 2000 of een erkende referent als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel t, van die wet en hem op grond van artikel 55a van die 
wet binnen een periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de aanvraag 
voor een tewerkstellingsvergunning een bestuurlijke boete is opgelegd of 
indien hij in die periode is gestraft op grond van artikel 108 van die wet. 

 B

In artikel 11, derde lid, wordt «acht en twintig weken» vervangen door: 
veertien weken. 
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C

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 12a  

Een tewerkstellingsvergunning kan worden ingetrokken:
a. indien de werkgever geen erkende referent is als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel t, van de Vreemdelingenwet 2000 omdat zijn erkenning is 
ingetrokken of geschorst of omdat zijn aanvraag tot erkenning is afge-
wezen, of

b. indien de werkgever een referent is als bedoeld in artikel 1, onderdeel 
s, van de Vreemdelingenwet 2000 of een erkende referent als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel t, van die wet en hem op grond van artikel 55a van die 
wet binnen een periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de aanvraag 
voor een tewerkstellingsvergunning een bestuurlijke boete is opgelegd of 
indien hij in die periode is gestraft op grond van artikel 108 van die wet. 

 D

In artikel 13, aanhef, wordt «de artikelen 11, tweede lid, en 12, eerste 
lid» vervangen door: de artikelen 11, tweede lid, 12, eerste lid, en 12a. 

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 november 2010
Beatrix 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
H. G. J. Kamp 

Uitgegeven de tiende december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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