Besluit van [[ ]]
tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enkele
wijzigingen omtrent medezeggenschapsactiviteiten van buitenlandse studenten en
studenten van de Academie van Bouwkunst en enkele wijzigingen in de categorieën
vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning wordt voorzien van een aantekening
waaruit blijkt dat aan die vergunning geen beperkingen zijn verbonden voor het
verrichten van arbeid
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
[[datum]], nr. [[nr invullen]];
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel c, en 4, tweede lid, onderdeel c, van de
Wet arbeid vreemdelingen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van [[geen datum invullen]],
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel I
Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd:
A
Het eerste lid van artikel 1f wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b vervalt “of” na de puntkomma.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c, onder 6° door “; of”
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. beschikt over een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor studie als
bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000, en activiteiten
verricht in het kader van medezeggenschap of een bestuursfunctie als bedoeld in artikel
7.51, tweede lid, onder a, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek.
B
In artikel 1m, eerste lid, onderdeel d, wordt “20 uur” vervangen door “32 uur”.
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C
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan onderdeel a wordt onder vervanging van “, of” aan het slot van onderdeel 2˚door
een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 3˚door “;
of” een onderdeel toegevoegd, luidende:
4˚een zelfstandige als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit
2000.
2. Onderdeel g komt te luiden:
g. een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, onder a,
van de Vreemdelingenwet 2000, onder een beperking “tijdelijke humanitaire gronden”,
met uitzondering van een vreemdeling waarvan het doel van het verblijf verband houdt
met de terminale fase van een ziekte van die vreemdeling, of “niet-tijdelijke humanitaire
gronden”, als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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