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Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet 
arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 
2000 in verband met de implementatie van 
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen met 
het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider 
(PbEU 2014, L 94) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins 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 het noodzakelijk is de Wet 

arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen in 
verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog 
op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94); 

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

ARTIKEL I  

De Wet arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 1, onderdeel h, wordt «onder de beperking «arbeid in 
loondienst» of «lerend werken»» vervangen door: onder de beperking 
«arbeid in loondienst», «lerend werken» of «seizoenarbeid». 

 B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

Na het vijfde lid worden, onder vernummering van het zesde tot het 
achtste lid, twee leden ingevoegd, luidende: 
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6. Bestuursorganen zijn bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd 
verplicht aan Onze Minister, dan wel aan de aangewezen instantie, 
bedoeld in het tweede lid, of het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen, kosteloos de gegevens en inlichtingen te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze 
wet. Bestuursorganen kunnen daarbij gebruikmaken van het vreemdelin-
gennummer, bedoeld in artikel 107, derde lid, van de Vreemdelingenwet 
2000, of het burgerservicenummer. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen regels worden gesteld omtrent deze gegevensverstrekking. 

7. De in het zesde lid bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats 
indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor oneven-
redig wordt geschaad. 

 C

1. Artikel 9, eerste lid, onderdeel i, komt te luiden:
i. indien de werkgever binnen een periode van vijf jaar direct vooraf-

gaande aan de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning of gecombi-
neerde vergunning een bestuurlijke boete is opgelegd wegens het niet of 
onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemers-
verzekeringen of premies voor de volksverzekeringen of inkomensafhan-
kelijke bijdrage, dan wel een bestuurlijke boete is opgelegd op grond van 
een overtreding als bedoeld in:

1°. artikel 10:1 van de Arbeidstijdenwet;
2°. artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet;
3°. artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
4°. artikel 18; of
5°. artikel 16 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs; 

2. Onder vernummering van het tweede tot het derde lid, wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan een gecombineerde 
vergunning onder de beperking «seizoenarbeid», weigeren indien bij de 
werkgever geen economische activiteit plaatsvindt. 

 D

Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 22a  

Het ontwerp voor een krachtens de artikelen 5, vierde lid, en 22 vast te 
stellen ministeriële regeling wordt, voor zover deze betrekking heeft op 
wijziging van de lijst van sectoren, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van 
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoen-
arbeider (PbEU 2014, L 94), aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
overgelegd. De ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan 
vier weken na de overlegging van het ontwerp. 

ARTIKEL II  

In artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 wordt in de definitie van 
«gecombineerde vergunning» de zinsnede «onder de beperking «arbeid in 
loondienst» of «lerend werken»» vervangen door: onder de beperking 
«arbeid in loondienst», «lerend werken» of «seizoenarbeid». 
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ARTIKEL III  

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 die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 7 juni 2017 
Willem-Alexander 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L.F. Asscher 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
K.H.D.M. Dijkhoff 

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok

stb-2017-282
ISSN 0920 - 2064
’s-Gravenhage 2017

Kamerstuk 34 590 

 

Staatsblad 2017 282 3


	Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)
	ARTIKEL I 
	ARTIKEL II 
	ARTIKEL III 

