
Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 





Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Beleid en praktijk in Nederland 
voor en na de Vreemdelingenwet 2000 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

a
Wolf Legal Publishers 

Centrum voor Migratierecht 

WODC, Ministerie van Justitie 
2004

Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Beleid en praktijk in Nederland 
voor en na de Vreemdelingenwet 2000 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

a
Wolf Legal Publishers 

Centrum voor Migratierecht 

WODC, Ministerie van Justitie 
2004

Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Beleid en praktijk in Nederland 
voor en na de Vreemdelingenwet 2000 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

a
Wolf Legal Publishers 

Centrum voor Migratierecht 

WODC, Ministerie van Justitie 
2004

Toelating van vreemdelingen voor 
verblijf bij religieuze organisaties 

Beleid en praktijk in Nederland 
voor en na de Vreemdelingenwet 2000 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 

a
Wolf Legal Publishers 

Centrum voor Migratierecht 

WODC, Ministerie van Justitie 
2004



TOELATING VAN VREEMDELINGEN VOOR VERBLIJF BIJ 
RELIGIEUZE ORGANISATIES 

© 2004 WODC, Ministerie van Justitie 
Foto omslag © wlp 
Uitgever: Wolf Legal Publishers, Nijmegen/Tilburg <http://www.wlp.biz> 

ISBN: 90-5850-093-4

TOELATING VAN VREEMDELINGEN VOOR VERBLIJF BIJ 
RELIGIEUZE ORGANISATIES 

© 2004 WODC, Ministerie van Justitie 
Foto omslag © wlp 
Uitgever: Wolf Legal Publishers, Nijmegen/Tilburg <http://www.wlp.biz> 

ISBN: 90-5850-093-4

TOELATING VAN VREEMDELINGEN VOOR VERBLIJF BIJ 
RELIGIEUZE ORGANISATIES 

© 2004 WODC, Ministerie van Justitie 
Foto omslag © wlp 
Uitgever: Wolf Legal Publishers, Nijmegen/Tilburg <http://www.wlp.biz> 

ISBN: 90-5850-093-4

TOELATING VAN VREEMDELINGEN VOOR VERBLIJF BIJ 
RELIGIEUZE ORGANISATIES 

© 2004 WODC, Ministerie van Justitie 
Foto omslag © wlp 
Uitgever: Wolf Legal Publishers, Nijmegen/Tilburg <http://www.wlp.biz> 

ISBN: 90-5850-093-4



v

Voorwoord

Dit rapport is totstandgekomen in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van 
Justitie. Het is uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen, on-
der supervisie van prof. dr. W. Wolters, prof. mr. C. Groenendijk, mr. T. 
de Lange en dr. C. Notermans. Het grotendeels kwalitatieve onderzoek is 
uitgevoerd door drs. Ineke Hendrickx, cultureel antropologe. Zij heeft dit 
rapport geschreven in nauwe en zeer plezierige samenwerking met mr. 
Tessel de Lange (Centrum voor Migratierecht), die onder andere de meer 
juridische gedeelten in dit rapport voor haar rekening heeft genomen. 

De religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die hun medewer-
king hebben verleend aan dit onderzoek willen wij heel hartelijk danken. 
De onderzoekster is door hen hartelijk en gastvrij ontvangen, en welwil-
lend van informatie voorzien. Wij spreken de hoop uit dat dit onderzoek 
kan bijdragen aan een aanvaardbare oplossing voor de problematiek die 
deze organisaties ervaren met betrekking tot het verkrijgen van vergun-
ningen tot verblijf. Wij wensen de organisaties veel succes in hun werk-
zaamheden. Ook een woord van dank aan de vreemdelingendiensten, die 
op korte termijn en ondanks drukke werkzaamheden vanwege het over-
dragen van alle dossiers en taken aan de IND, bereid waren om inzage te 
geven in personendossiers. Een speciaal woord van dank aan de ambte-
naar van de vreemdelingendienst Venlo voor het geven van inzicht in de 
diverse procedures. De student-assistenten Claudia Jacobsen en Susanne 
van Steenbergen bedanken wij voor hun competente ondersteuning van 
de onderzoekster, en Jan Zwart voor het voorbereidende literatuuronder-
zoek. Mieke en Joost van der Stok danken wij voor het verwerken van de 
kwantitatieve gegevens in de personendossiers.  
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Tot slot willen wij de heer Beijaard van het WODC bedanken voor de 
prettige samenwerking en de WODC begeleidingscommissie voor hun po-
sitief kritische bijdrage aan dit rapport. De begeleidingscommissie be-
stond uit prof. dr. A.F. Droogers van de Vrije Universiteit (voorzitter), 
drs. J. Goutier (IND), drs. A. de Groot en mr. drs. E. Slijper (ministerie 
van Justitie), dr. P. van Rooden (Universiteit van Amsterdam), drs. J.J. 
Verboom (ministerie van SZW) en dr. F. Beijaard (WODC). 

Nijmegen, juni 2004 

Ineke Hendrickx 
Tessel de Lange 
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Inleiding

Religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen kennen geen grenzen. 
Dit geldt ook voor de organisaties die voortkomen uit een religieuze bele-
ving, een religieuze of levensbeschouwelijke opdracht of overtuiging. De 
katholieke kerk beschouwt zichzelf bijvoorbeeld als een wereldkerk, en 
ziet Nederland als een kerkprovincie. Hierdoor kan het voorkomen dat 
mensen afkomstig uit landen buiten Europa binnen Nederland religieuze 
taken verrichten. Zij overschrijden voor het uitvoeren van die taken niet 
de grens van hun religie of levensbeschouwing, maar wel landsgrenzen. 
Zij worden als vreemdelingen beschouwd en dienen bij een verblijf langer 
dan drie maanden te beschikken over een verblijfsvergunning. In veel 
gevallen hebben ze voor binnenkomst in Nederland een visum nodig. 

Binnen religieuze en levensbeschouwelijke stromingen is onderscheid 
te maken tussen religieuze specialisten die min of meer fulltime vanuit 
religie of levensbeschouwing actief zijn voor die religie of levensbeschou-
wing en mensen die een religie of levensbeschouwing aanhangen, er lid 
van zijn, de geloofsgemeenschap. Dit onderzoeksrapport richt zich op de 
eerste groep, de religieuze specialisten, aangezien alleen voor deze groep 
verblijfsvergunningen worden aangevraagd. Het totale aantal aanvragen 
is daardoor beperkt. 

In de onderzoeksopdracht werden geestelijke voorgangers uit het bui-
tenland die in Nederland werkzaam zijn en onder de Wet Arbeid Vreem-
delingen vallen van het onderzoek uitgesloten aangezien voor hen een 
adequaat beleidskader zou bestaan. Wel diende het onderzoek een signa-
lerende functie te hebben ten aanzien van andere organisaties waarop 
beleid van toepassing zou kunnen zijn. De onderzoekers hebben daarom 
een zo breed mogelijk scala aan religieuze en levensbeschouwelijke orga-
nisaties op hun overeenkomsten en verschillen onderzocht. Ook geestelij-
ke voorgangers maken daarom onderdeel uit van dit onderzoek. 

Er woedt momenteel een hevig maatschappelijk debat over de toela-
ting van vreemdelingen in Nederland. Zeker sinds de aanslagen van 11 
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september 2001 in de Verenigde Staten leven er ook in Nederland onvei-
ligheidsgevoelens ten opzichte van vreemdelingen. De inburgering van 
buitenlandse voorgangers (die een centrale rol zouden moeten spelen bij 
de inburgering van de leden van hun organisatie) is een hot item gewor-
den. Daarnaast is er sprake van een spanning tussen religieuze en le-
vensbeschouwelijke organisaties en de overheid, die samenhangt met een 
aantal andere rechtsprincipes: de vrijheid van godsdienst, het gelijk-
heidsbeginsel (waaruit voortvloeit dat de overheid alle religies en levens-
beschouwingen gelijk moet behandelen), en de verzorgingsstaat (die het 
bestaansminimum voor iedereen wil kunnen garanderen). Ook die begin-
selen en belangen staan immers soms op gespannen voet met elkaar. 

Er is binnen Nederland een toenemende secularisatie te constateren. 
Desondanks maakt religie en levensbeschouwing voor velen in Nederland 
nog steeds een wezenlijk onderdeel uit van het leven en de eigen identi-
teit. In toenemende mate spelen andere dan sinds lang aanwezige religies 
een rol. 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Het overheidsbeleid ten aanzien van toelating op religieuze of levensbe-
schouwelijke gronden was onder de vorige Vreemdelingenwet (Vw (oud)) 
versnipperd. Aanvragen hiertoe werden vaak ingewilligd door uitzonde-
ringen toe te staan op de vereisten voor een tewerkstellingsvergunning 
(twv) of een verblijfsvergunning, op grond van ad hoc regelingen met de 
betrokken organisaties of door gebruik te maken van de discretionaire 
bevoegdheid van de Minister. 

Onder de nieuwe Vreemdelingenwet (Vw 2000), die per 1 april 2001 
in werking is getreden, is het maken van dergelijke uitzonderingen juri-
disch minder eenvoudig omdat een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
alleen verleend wordt onder beperkingen die verband houden met een 
bepaald doel waarvoor verblijf is toegestaan (artikel 14, Vw 2000 en arti-
kel 3.4 Vreemdelingenbesluit 2000). Om toelating voor religieuze of le-
vensbeschouwelijke doeleinden wederom mogelijk te maken, overweegt 
het ministerie van Justitie een nieuw beleidskader te scheppen.1 Dit is 
door de minister ook per brief aan een religieuze organisatie medege-
deeld.2

                                           

1 Startnotitie WODC-onderzoek, 23 oktober 2003, projectnummer 184, inventarisatie 
toelating voor religieuze doeleinden, pagina 2: “De Directie Vreemdelingenbeleid 
acht het noodzakelijk een nieuw beleidskader te scheppen voor toelating op religi-
euze en levensbeschouwelijke gronden”. 

2  “Het beleid ten aanzien van toelating op religieuze of levensbeschouwelijke gronden 
is momenteel versnipperd en ad hoc van aard. Met name door de inwerkingtreding 
van de Vreemdelingenwet 2000 is dit aan het licht gekomen. Op grond hiervan heb 
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 Belangrijke uitgangspunten bij de formulering van dit beleidskader zijn 
het gelijkheidsbeginsel (artikel 1 Grondwet) en de vrijheid van godsdienst 
(artikel 6 Grondwet). Hieruit vloeit voort dat religieuze en levensbe-
schouwelijke stromingen op gelijke wijze dienen te worden behandeld. 
Derhalve is het niet mogelijk de toelating tot Nederland te regelen per 
organisatie of stroming, maar moet deze gebaseerd zijn op de redenen 
waarvoor verblijf wordt aangevraagd en op de aard van de activiteiten die 
in Nederland worden verricht. 

Op het moment is er onvoldoende inzicht in de gronden waarop in het 
verleden, dat wil zeggen voor de invoering van Vw 2000, verblijfsvergun-
ningen en twv’s zijn verleend of onthouden bij aanvragen om toelating 
voor religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden. Tevens is er onvol-
doende inzicht in de activiteiten waarvoor toelating werd aangevraagd 
door religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en welke activiteiten 
door de toegelaten personen werden of worden verricht voor deze organi-
saties. Inzicht in deze zaken kan van nut zijn bij de formulering van 
nieuw beleid waarmee personen tot Nederland toegelaten kunnen worden 
voor religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden. 

Op 15 januari 2004 is, in afwachting van een definitief beleidskader, 
een overgangsregeling voor het verblijf op religieuze of levensbeschouwe-
lijke gronden van kracht geworden.3 Deze overgangsregeling heeft een 
geldigheidsduur van een jaar. 
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bezien om welke redenen de aanvragen precies werden ingediend en 
waarom deze aanvragen werden ingewilligd dan wel afgewezen. Voorts 
wordt aandacht besteed aan de verblijfssituatie van de toegelaten perso-
nen en hun activiteiten voor de betreffende organisaties. Tevens wordt 
nagegaan hoe de religieuze of levensbeschouwelijke organisaties zouden 
functioneren zonder de hulp van hun buitenlandse gasten. 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie te maken van gegevens 
omtrent eerdere aanvragen om toelating van personen tot Nederland van 
religieuze of levensbeschouwelijke organisaties en omtrent het verblijf en 
de activiteiten van deze onder Vw (oud) toegelaten personen. Het gaat bij 
deze inventarisatie om personen die zijn toegelaten voor het uitvoeren 
van (meestal onbetaalde) activiteiten voor een religieuze of levensbe-
schouwelijke organisatie, die als referent optrad. 

1.4 Onderzoeksvragen 

Bovenstaande probleemstelling en doelstelling kunnen worden geopera-
tionaliseerd in de volgende onderzoeksvragen. 
1. Welke organisaties van religieuze of levensbeschouwelijke aard heb-

ben aanvragen ingediend om toelating van buitenlanders tot Neder-
land?

2. Voor welke (categorieën) personen, verblijfssituaties en activiteiten 
werden aanvragen om toelating van vreemdelingen ingediend door re-
ligieuze of levensbeschouwelijke organisaties? 

3. Welke (categorieën) aanvragen werden ingewilligd en op welke gron-
den?

4. Welke (categorieën) aanvragen werden afgewezen en op welke gron-
den?

5. Welke uitzonderingsgronden zijn te identificeren bij inwilligingen van 
dergelijke aanvragen? 

6. Welke soorten verblijfstitels werden verleend? 
7. Welke activiteiten werden door de toegelaten personen verricht voor 

de aanvragende organisaties?
8. Komen deze activiteiten overeen met het oorspronkelijke verblijfsdoel 

waarvoor de persoon in Nederland werd toegelaten? 
9. Wat was (is) de aard van de (wel of niet betaalde) arbeidsrelatie tus-

sen de aanvragende organisatie en de toegelaten personen? 
10. Hoe werd voorzien in het verblijf (levensonderhoud, huisvesting) van 

de toegelaten personen? 
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De antwoorden op bovenstaande vragen zullen worden uitgewerkt in twee 
delen: beleid en praktijk onder Vw (oud) en beleid en praktijk onder Vw 
2000 met betrekking tot toelating voor religieuze of levensbeschouwelijke 
doeleinden. Ten aanzien van de huidige situatie en voor het formuleren 
van nieuw beleid is het volgende van belang: 
11. Ondervinden de aanvragende organisaties problemen in het uitoefe-

nen van hun religieuze of levensbeschouwelijke doelstellingen sinds 
de invoering van Vw 2000 en zo ja, welke problemen ondervinden zij 
hierin?

12. Zijn er andere (soorten) organisaties waarop dit nieuw te vormen be-
leidskader van toepassing zou kunnen zijn? 

13. Welke geschilpunten zijn te identificeren omtrent het beleid zoals dit 
gevoerd werd onder Vw (oud)? 

1.5 Onderzoeksverantwoording 

Binnen het onderzoek zijn in de maanden januari tot april 2004 in totaal 
een kleine 140 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en belan-
genorganisaties benaderd.4 Deze zijn te verdelen in drie groepen: 
1. organisaties zoals genoemd in de startnotitie, niet zijnde individuele 

kloosters; 
2. individuele kloosters, genoemd in de startnotitie; 
3. organisaties die niet in de startnotitie worden genoemd. Deze organi-

saties zijn opgespoord door het raadplegen van religieuze adresboe-
ken en door navraag te doen tijdens interviews (snowball-methode). 

Groep 1. 
Alle organisaties uit de eerste groep zijn bezocht voor een persoonlijk in-
terview en hebben persoonsgegevens beschikbaar gesteld, op één na: deze 
organisatie wilde alleen schriftelijk vragen beantwoorden.

Groep 2. 
Van de individuele kloosters zijn er 63 benaderd, 10 middels een bezoek 
en uitgebreid interview, de anderen via telefonische gesprekken; 36 kloos-
ters hebben te maken met het aanvragen van verblijfsvergunningen voor 
religieuze doeleinden; 27 kloosters vragen geen verblijfsvergunningen 
aan ofwel bleken onbekend of onbereikbaar. 

Groep 3. 
Er zijn 15 hindoeïstische en 15 boeddhistische organisaties benaderd. Bij 
een aantal van deze organisaties bleken vreemdelingen voor religieuze 

                                           

4  Een overzicht van deze organisaties is opgenomen in bijlage 1. 
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De antwoorden op bovenstaande vragen zullen worden uitgewerkt in twee 
delen: beleid en praktijk onder Vw (oud) en beleid en praktijk onder Vw 
2000 met betrekking tot toelating voor religieuze of levensbeschouwelijke 
doeleinden. Ten aanzien van de huidige situatie en voor het formuleren 
van nieuw beleid is het volgende van belang: 
11. Ondervinden de aanvragende organisaties problemen in het uitoefe-

nen van hun religieuze of levensbeschouwelijke doelstellingen sinds 
de invoering van Vw 2000 en zo ja, welke problemen ondervinden zij 
hierin?

12. Zijn er andere (soorten) organisaties waarop dit nieuw te vormen be-
leidskader van toepassing zou kunnen zijn? 

13. Welke geschilpunten zijn te identificeren omtrent het beleid zoals dit 
gevoerd werd onder Vw (oud)? 

1.5 Onderzoeksverantwoording 

Binnen het onderzoek zijn in de maanden januari tot april 2004 in totaal 
een kleine 140 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en belan-
genorganisaties benaderd.4 Deze zijn te verdelen in drie groepen: 
1. organisaties zoals genoemd in de startnotitie, niet zijnde individuele 

kloosters; 
2. individuele kloosters, genoemd in de startnotitie; 
3. organisaties die niet in de startnotitie worden genoemd. Deze organi-

saties zijn opgespoord door het raadplegen van religieuze adresboe-
ken en door navraag te doen tijdens interviews (snowball-methode). 

Groep 1. 
Alle organisaties uit de eerste groep zijn bezocht voor een persoonlijk in-
terview en hebben persoonsgegevens beschikbaar gesteld, op één na: deze 
organisatie wilde alleen schriftelijk vragen beantwoorden.

Groep 2. 
Van de individuele kloosters zijn er 63 benaderd, 10 middels een bezoek 
en uitgebreid interview, de anderen via telefonische gesprekken; 36 kloos-
ters hebben te maken met het aanvragen van verblijfsvergunningen voor 
religieuze doeleinden; 27 kloosters vragen geen verblijfsvergunningen 
aan ofwel bleken onbekend of onbereikbaar. 

Groep 3. 
Er zijn 15 hindoeïstische en 15 boeddhistische organisaties benaderd. Bij 
een aantal van deze organisaties bleken vreemdelingen voor religieuze 

                                           

4  Een overzicht van deze organisaties is opgenomen in bijlage 1. 

Inleiding

5

De antwoorden op bovenstaande vragen zullen worden uitgewerkt in twee 
delen: beleid en praktijk onder Vw (oud) en beleid en praktijk onder Vw 
2000 met betrekking tot toelating voor religieuze of levensbeschouwelijke 
doeleinden. Ten aanzien van de huidige situatie en voor het formuleren 
van nieuw beleid is het volgende van belang: 
11. Ondervinden de aanvragende organisaties problemen in het uitoefe-

nen van hun religieuze of levensbeschouwelijke doelstellingen sinds 
de invoering van Vw 2000 en zo ja, welke problemen ondervinden zij 
hierin?

12. Zijn er andere (soorten) organisaties waarop dit nieuw te vormen be-
leidskader van toepassing zou kunnen zijn? 

13. Welke geschilpunten zijn te identificeren omtrent het beleid zoals dit 
gevoerd werd onder Vw (oud)? 

1.5 Onderzoeksverantwoording 

Binnen het onderzoek zijn in de maanden januari tot april 2004 in totaal 
een kleine 140 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en belan-
genorganisaties benaderd.4 Deze zijn te verdelen in drie groepen: 
1. organisaties zoals genoemd in de startnotitie, niet zijnde individuele 

kloosters; 
2. individuele kloosters, genoemd in de startnotitie; 
3. organisaties die niet in de startnotitie worden genoemd. Deze organi-

saties zijn opgespoord door het raadplegen van religieuze adresboe-
ken en door navraag te doen tijdens interviews (snowball-methode). 

Groep 1. 
Alle organisaties uit de eerste groep zijn bezocht voor een persoonlijk in-
terview en hebben persoonsgegevens beschikbaar gesteld, op één na: deze 
organisatie wilde alleen schriftelijk vragen beantwoorden.

Groep 2. 
Van de individuele kloosters zijn er 63 benaderd, 10 middels een bezoek 
en uitgebreid interview, de anderen via telefonische gesprekken; 36 kloos-
ters hebben te maken met het aanvragen van verblijfsvergunningen voor 
religieuze doeleinden; 27 kloosters vragen geen verblijfsvergunningen 
aan ofwel bleken onbekend of onbereikbaar. 

Groep 3. 
Er zijn 15 hindoeïstische en 15 boeddhistische organisaties benaderd. Bij 
een aantal van deze organisaties bleken vreemdelingen voor religieuze 

                                           

4  Een overzicht van deze organisaties is opgenomen in bijlage 1. 



Hoofdstuk 1

6

doeleinden aanwezig te zijn, of leefde de wens om vreemdelingen voor een 
religieus doel naar Nederland uit te nodigen. Voorts zijn er 11 overkoepe-
lende moslimorganisaties benaderd. Hieruit kwam naar voren dat er 
sprake is van buitenlandse imams die voorgaan in moskeeën in Neder-
land. Er zijn onder andere Surinaamse, Turkse en Marokkaanse moskee-
en. De Surinaamse moskeeën maken niet of nauwelijks gebruik van bui-
tenlandse voorgangers, Turkse en Marokkaanse moskeeën wel. Van de 
katholieke bisdommen zijn er, naast het allochtonenpastoraat, vijf bena-
derd. Zowel bisdommen als allochtonenpastoraat doen aanvragen voor 
verblijfsvergunningen van buitenlandse priesters. Van de in Nederland 
bestaande migrantenkerken zijn er drie, naast enkele overkoepelende 
organisaties, benaderd. De migrantenkerken doen aanvragen voor voor-
gangers uit de landen van herkomst. Tot slot zijn er een aantal overige 
organisaties benaderd die te maken hebben met het aanvragen van ver-
blijfsvergunningen voor religieuze doeleinden. Het betreft onder andere 
de Protestantse Kerk in Nederland, Tyndale Theological Seminary, een 
Sikh tempel, de Missionaries of Charity, een aantal overkoepelende be-
langenorganisaties en een tweetal advocatenkantoren die in hun praktijk 
voor religieuze organisaties aanvragen doen voor verblijfsvergunningen 
en beroepsprocedures hierover hebben aangespannen. 

Het onderzoek heeft het volgende materiaal opgeleverd: 
18 uitgebreide verslagen van semi-gestructureerde interviews met 
bijlagen: dossiers van aanvragen voor een verblijfsvergunning; dos-
siers van beroepsprocedures; brieven aan en van visadiensten en/of 
IND; briefwisselingen van diverse instanties rond de problematiek 
van het verkrijgen van een verblijfsvergunning; voorbeelden van ga-
rantieverklaringen en andere door de overheid gevraagde formulie-
ren; brieven van de overheid waarin individuele regelingen zijn vast-
gelegd.
Verslagen van telefonische gesprekken met alle benaderde organisa-
ties. Enkele organisaties hebben na het telefonisch gesprek bijlagen 
toegezonden, waaronder een volledig dossier van een beroepsprocedu-
re.
161 personendossiers met gegevens over de aanvragende persoon en 
betrokken organisatie met betrekking tot de aanvraag van een mach-
tiging tot verblijf en/of verblijfsvergunning, aankomst en vertrek, te 
verrichten activiteiten, arbeidsrelatie en levensonderhoud.5 Deze per-
sonendossiers zijn voornamelijk afkomstig van de organisaties zoals 
hierboven genoemd onder groep 1 en 2. Het verzamelen van perso-
nendossiers kon alleen in het beginstadium van het onderzoek 

                                           

5  Zie bijlage 2 voor een personendossier. 
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plaatsvinden, aangezien tijd nodig was voor het controleren en aan-
vullen van de gegevens in deze dossiers bij zowel de IND als de 
vreemdelingendiensten (VD’s).6 De gegevens uit de personendossiers 
zijn daarom niet representatief voor het gehele scala aan religieuze en 
levensbeschouwelijke organisaties uit het onderzoek. Er zijn bijvoor-
beeld geen personendossiers van predikanten of imams. Het dossier-
onderzoek werd bemoeilijkt en vertraagd doordat 1) de toestemming 
van de IND om dossiers in te kunnen zien op zich liet wachten; 2) er 
bij de bevoegde instanties onduidelijkheid bestond over de toegang, 
beschikbaarheid en lokatie van personendossiers; 3) er sprake bleek 
te zijn van twee computersystemen met verschillende gegevens (Indis 
en DVAS); 4) er daarnaast sprake was van fysieke dossiers voor iede-
re persoon bij zowel de VD als de IND en er tijdens de looptijd van het 
onderzoek sprake was van het overdragen van dossiers en bevoegdhe-
den van VD naar IND. 
Verder is er een beknopte analyse van de geldende regelgeving in Ne-
derland en van de jurisprudentie op dit terrein gemaakt. Ook is aan 
specialisten op het gebied van het vreemdelingenrecht in alle oude 
EU-lidstaten de vraag voorgelegd of er in die landen speciale wettelij-
ke of beleidsregels met betrekking tot de toelating van religieuzen be-
staan en, zo ja, hoe die regels luiden. 

Dit rapport is in grote mate gebaseerd op bovenstaand materiaal. De in-
formanten die hun medewerking hebben verleend is door de onderzoekers 
anonimiteit gegarandeerd. In de beschrijving van praktijkgevallen zullen 
dan ook geen namen van personen worden genoemd. Het onderzoek werd 
afgesloten op 31 mei 2004. 

                                           

6  In bijlage 3 en 4 zijn de checklijsten opgenomen. Bijlage 5 geeft in een spreadsheet 
een overzicht van een deel van de informatie uit de personendossiers. In bijlage 6 
staat de coderingslijst die bij het spreadsheet in bijlage 5 hoort. Bijlage 7 geeft een 
verdeling van de personendossiers naar land van herkomst. 
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6  In bijlage 3 en 4 zijn de checklijsten opgenomen. Bijlage 5 geeft in een spreadsheet 
een overzicht van een deel van de informatie uit de personendossiers. In bijlage 6 
staat de coderingslijst die bij het spreadsheet in bijlage 5 hoort. Bijlage 7 geeft een 
verdeling van de personendossiers naar land van herkomst. 
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2
Religie en levensbeschouwing 

in Nederland

In dit hoofdstuk schetsen we de historie van religieuze en levensbeschou-
welijke stromingen in Nederland en de bijzondere relatie tussen de religi-
euze en levensbeschouwelijke organisaties en de overheid op diverse ter-
reinen. We zullen ingaan op de taken die binnen religieuze en levensbe-
schouwelijke organisaties worden verricht en de stromingen die een rol 
spelen in ons onderzoek beschrijven. We willen hiermee de organisaties 
die wij in dit onderzoek betrekken in een bredere context plaatsen. 

2.1 Historie 

Sinds de verspreiding van het christelijke geloof in de 8e eeuw na Chris-
tus is in Nederland geïnstitutionaliseerde religie aanwezig. Dit christelij-
ke geloof heeft in de loop der eeuwen vele veranderingen en afsplitsingen 
ondergaan. In 1054 vond de eerste breuk plaats: de christelijke kerk 
splitste zich in Oosters-Orthodoxe kerken met als middelpunt Byzantium 
en de Heilige Roomse kerk (Rooms Katholieke kerk) met als middelpunt 
Rome.7 Verschil van inzicht binnen de Rooms Katholieke kerk was aan-
leiding tot hervormingen, waardoor er steeds meer religieuze stromingen 
en organisaties in Nederland ontstonden. Zo was in de 16e eeuw Luther 
aanleiding tot het ontstaan van de Lutherse gemeenten, Erasmus de va-
der van het vrijzinnig christendom en Calvijn een hervormer die de aan-
leiding was tot de inquisitie, wat jaren later weer leidde tot het ontstaan 
van de Gereformeerde kerk, na 1816 Nederlandse Hervormde Kerk gehe-
ten.8 De katholieke kerk wilde de invloed van de hervorming tegengaan 

                                           

7  Impeta 1972:17. 
8 Ibid. pp.18 – 22. 
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en stelde in 1559 in Nederland 5 bisdommen in om haar positie te ver-
sterken.9 De hervormingen gingen echter door en er ontstonden twee be-
langrijke stromingen naast elkaar: aan de ene kant de katholieke kerk 
die sterk hiërarchisch was en is georganiseerd (en waarvan zich in 1765 
de Oud-Katholieke Kerk afscheidde) en aan de andere kant hervormde, 
protestantse kerken, te onderscheiden in diverse stromingen, gemeenten, 
kerken en broederschappen, die veel meer van onderuit, vanuit de leden 
waren en zijn georganiseerd.  

Het kerkelijk leven in Nederland is lange tijd vrijwel exclusief het 
terrein geweest van deze twee hoofdstromingen: katholicisme en protes-
tantisme.10 Dit beeld verandert rigoureus in de jaren zestig van de vorige 
eeuw. Naast een toenemende ontkerkelijking in de bestaande kerken 
komt de Nederlandse samenleving in aanraking met volgelingen van hin-
doeïstische en boeddhistische groeperingen en met de religieuze opvattin-
gen van etnische en culturele minderheden. De dekolonisatie brengt In-
donesiërs, Molukkers en Surinamers naar Nederland, die hun eigen reli-
gieuze overtuigingen meebrengen. Buitenlandse werknemers en vluchte-
lingen breiden het scala aan religies verder uit. Nederland verandert van 
een monoculturele in een pluriforme samenleving, waarin moskeeën en 
tempels haast net zo vertrouwd zijn als kerkgebouwen.11

2.2 Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en de 
overheid

De scheiding tussen kerk en staat 

De Nederlandse Republiek, zoals die vorm kreeg tijdens de opstand tegen 
Spanje in de zestiende eeuw, werd gekenmerkt door religieuze diversiteit. 
De gereformeerde kerk werd erkend als publieke kerk, ook al was haar 
feitelijke aanhang gering. Zij bezat het monopolie op de openbare uitoefe-
ning van godsdienst. Geen bestuurder mocht behoren tot een andere 
kerk. In sommige steden en gebieden van de Republiek kregen andere 
godsdienstige groepen – doopsgezinden, lutheranen, joden, katholieken, 
na 1625 ook remonstranten – de gelegenheid om religieuze organisaties 
op te bouwen. In de loop van de zeventiende eeuw werden de religieuze 
rechten van zulke groepen informeel erkend, maar van religieuze vrijheid 
was geen sprake. Tolerantie impliceerde sociale achterstelling. Leden van 
de getolereerde kerken waren tweederangs burgers. Omdat de joodse en 

                                           

9  Ibid. p. 25.  
10  Vanaf de 13e eeuw wonen er ook joden in Nederland, maar hun aantal is aanvanke-

lijk gering. Vanaf het einde van de 16e eeuw neemt hun aantal toe. Het merendeel 
van de joden woont dan in Amsterdam (Hoekstra en Ipenburg (2000), p. 322). 

11  Hoekstra en Ipenburg (2000), p. IX. 
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lutherse religieuze gemeenschappen uit immigratie voortkwamen, en 
daardoor geen mogelijk alternatief boden voor de religieus-politieke orde-
ning van de Republiek, kregen zij relatief meer ruimte om zich te ont-
plooien dan de van oorsprong Nederlandse religieuze dissenters, zoals de 
doopsgezinden, de remonstranten, en de katholieken. Plaatselijke over-
heden hielden scherp toezicht op alle religieuze organisaties, niet alleen 
op de dissenters, maar ook op de Gereformeerde Kerk. Geestelijken kon-
den alleen benoemd worden na formele of informele goedkeuring door de 
overheid. Plaatselijke overheden bemoeiden zich ook vergaand met de 
interne werking van religieuze groepen.

Na het einde van de Republiek in 1795 ontstond de moderne, gecen-
traliseerde Nederlandse staat. De scheiding van kerk en staat in 1796 
maakte formeel een eind aan de achtergestelde positie van Nederlandse 
burgers die niet tot de hervormde kerk (zoals de gereformeerde kerk toen 
genoemd werd) behoorden. De bemoeienis van de overheid met de kerken 
eindigde niet, maar vond voortaan plaats op nationaal niveau. Aanslui-
tend bij napoleontische initiatieven, voerde het nieuwe Koninkrijk der 
Nederlanden een drastische reorganisatie door van de protestantse ker-
ken en joodse religieuze groepen. Ze werden omgevormd tot nationale, 
gecentraliseerde organisaties, die in dienst stonden van het natievormen-
de project van de staat. Pogingen om de katholieke kerk op een zelfde 
manier te reorganiseren, en de opleiding van priesters te concentreren in 
een door de overheid opgezet instituut in Leuven, bracht de Belgische ka-
tholieke hogere geestelijkheid ertoe zich achter de Belgische opstand te 
scharen. Protestantse groepen die de religieuze politiek van de staat af-
wezen, zoals de deelnemers aan de Afscheiding van 1834, de eerste 
scheuring in de hervormde kerk sinds de remonstrantse twisten van de 
vroege 17e eeuw, werden vervolgd.12

De nieuwe grondwet van 1848 maakte pas een einde aan de nauwe 
band tussen staat en kerken. Elk gezindte kreeg de vrijheid zich te orga-
niseren zoals zij dat wilde. In 1853 kwam de Wet op de kerkgenootschap-
pen tot stand, waarin bepaald werd dat kerkgenootschappen, anders dan 
gewone verenigingen, geen voorafgaande goedkeuring nodig hebben om 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Al doende werd in de 19e eeuw een 
einde gemaakt aan ‘de bevoorrechting en bevoogding van de Hervormde 
Kerk enerzijds en de achterstelling en onderdrukking van de andere 
godsdiensten anderzijds’.13

De verstrengeling tussen kerk en staat werd in de 20e eeuw verder onge-
daan gemaakt. Tot de wijziging van de Grondwet in 1983 werden de trak-

                                           

12  Voor deze alinea’s danken wij Peter van Rooden. Zie ook zijn boek: Religieuze regi-
mes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990, Amsterdam: Bert 
Bakker, 1996. 

13  Vermeulen (2000), p. 93. 
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tementen en pensioenen van bedienaren van erediensten (deels) nog uit 
de staatskas betaald. In de Grondwet kwam niet expliciet te staan dat 
sprake is van scheiding van kerk en staat: de verhouding tussen kerk en 
staat wordt bepaald door het recht op vrijheid van godsdienst of levens-
overtuiging (art. 6 Gw) en het recht op gelijke behandeling en non-
discriminatie (art. 1 Gw). De internationaalrechtelijke equivalenten van 
artikel 6 Gw zijn artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 
18 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(IVBP). Deze bepalingen hebben betrekking op die gedragingen die naar 
objectieve maatstaven ‘rechtstreeks uitdrukking geven aan een gods-
dienst of levensovertuiging.’14 Wanneer daarvan sprake is vraagt om in-
terpretatie. Die interpretatie vraagt om enige terughoudendheid van bui-
tenstaanders (overheid of rechter), omdat het niet aan hen is om uit te 
maken wat een gelovige onder (het belijden van) zijn godsdienst ver-
staat.15

Op verschillende rechtsterreinen is gezocht naar een passende dui-
ding van de relatie tussen de mensen die uit religieuze of levensbeschou-
welijke overtuiging betrokken zijn bij een organisatie, én die organisatie. 
Bij de duiding van die relatie door wet- en regelgever en rechters speelt 
een rol dat moet worden gezocht naar een balans tussen de vrijheid van 
godsdienst en de daarmee samenhangende vrijheid van interne organisa-
tie, en de met de andere regels te beschermen belangen. Daarom achten 
wij het nuttig ten behoeve van de analyse van deze problematiek hier stil 
te staan bij de manier waarop wat betreft rechtspersoonlijkheid, arbeids-
recht, sociale verzekeringen en inburgering met de relatie tussen ‘religi-
euzen’ en hun organisatie wordt omgegaan. 

Rechtspersoonlijkheid kerkgenootschappen 

In artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de rechtspersoonlijk-
heid van kerkgenootschappen geregeld. De wet bevat geen beschrijving 
van het begrip kerkgenootschap. Kerkgenootschappen worden geregeerd 
door hun eigen statuut, voor zover dat niet in strijd is met de wet (art. 2:2 
lid 2 BW). Kerkgenootschappen hoeven zich dan ook niet in te schrijven 
in een register zoals andere rechtspersonen zich – als zij een onderne-
ming voeren – in de registers van de Kamer van Koophandel moeten in-
schrijven. Ook het aanstellen van geestelijke functionarissen zonder 
overheidsbemoeienis wordt gezien als ‘een typerend element van de auto-
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nomie die religieuze bewegingen in interne zaken genieten krachtens het 
beginsel van scheiding tussen kerk en staat’.16

Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vreemdelingen kan op gespan-
nen voet staan met de vrijheid van godsdienst en het beginsel van schei-
ding van kerk en staat. Witteveen (1983) schreef hier over: ‘Een voorbeeld 
van de spanning die kan bestaan tussen het overheidsbeleid en de eisen 
die de godsdienstbeleving meebrengt, menen wij waar te nemen in het 
vreemdelingenbeleid (…), waarin dit grondrecht al te zeer ondergeschikt 
lijkt te zijn gemaakt aan het oogmerk van een restrictieve toelatingspoli-
tiek’.17

Arbeidsrecht 

Ook in het toelatingsbeleid van vreemdelingen voor religieuze doelen zit 
deze spanning. Zoals wij hierna zullen beschrijven is er in de Vreemde-
lingelingenwet 2000 (Vw 2000) voor gekozen om de toelatingsvraag te 
bezien vanuit het toelatingsbeleid voor buitenlandse studenten of voor 
het verrichten van arbeid als godsdienstleraar of geestelijk voorganger. In 
TBV 2004/2 (overgangsregeling) staat dat de vreemdelingen die bij religi-
euze of levensbeschouwelijke organisaties in Nederland willen verblijven 
niet onder deze laatste categorie vallen omdat zij geen arbeid in loon-
dienst verrichten als geestelijke.

De definitie van een arbeidsovereenkomst in de zin van 7:610 BW 
luidt: ‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, 
de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, 
tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Het aangaan van 
een arbeidsovereenkomst is vormvrij en hoeft niet schriftelijk tot stand te 
zijn gekomen.18 Dat er arbeidsverhoudingen zijn die geen arbeidsover-
eenkomst zijn volgt onder meer uit het Buitengewoon Besluit Arbeids-
verhoudingen 1945. Het BBA 1945 betreft arbeidsverhoudingen en heeft 
hiermee een ruimere toepassing dan alleen op arbeidsovereenkomsten.19

Volgens artikel 2 lid 1 aanhef en onder c BBA 1945 is het BBA 1945 niet 
van toepassing op de arbeidsverhouding van personen, die een geestelijk 
ambt bekleden. Ratio van het BBA is om de werknemer enige bescher-
ming te bieden tegen maatregelen zoals ontslag. De uitzondering voor 
arbeidsverhoudingen van geestelijken is in het leven geroepen om, van-
wege de vrijheid van godsdienst, overheidsbemoeienis met de relatie tus-
sen geestelijken en religieuze organisatie (via ontslagvergunningen en 
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19  Luttmer-Kat 2002, (T&C Arbeidsrecht), Algemene opmerkingen BBA 1945, aant. 3. 
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arbeidsverhoudingen van geestelijken is in het leven geroepen om, van-
wege de vrijheid van godsdienst, overheidsbemoeienis met de relatie tus-
sen geestelijken en religieuze organisatie (via ontslagvergunningen en 
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nomie die religieuze bewegingen in interne zaken genieten krachtens het 
beginsel van scheiding tussen kerk en staat’.16

Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vreemdelingen kan op gespan-
nen voet staan met de vrijheid van godsdienst en het beginsel van schei-
ding van kerk en staat. Witteveen (1983) schreef hier over: ‘Een voorbeeld 
van de spanning die kan bestaan tussen het overheidsbeleid en de eisen 
die de godsdienstbeleving meebrengt, menen wij waar te nemen in het 
vreemdelingenbeleid (…), waarin dit grondrecht al te zeer ondergeschikt 
lijkt te zijn gemaakt aan het oogmerk van een restrictieve toelatingspoli-
tiek’.17

Arbeidsrecht 

Ook in het toelatingsbeleid van vreemdelingen voor religieuze doelen zit 
deze spanning. Zoals wij hierna zullen beschrijven is er in de Vreemde-
lingelingenwet 2000 (Vw 2000) voor gekozen om de toelatingsvraag te 
bezien vanuit het toelatingsbeleid voor buitenlandse studenten of voor 
het verrichten van arbeid als godsdienstleraar of geestelijk voorganger. In 
TBV 2004/2 (overgangsregeling) staat dat de vreemdelingen die bij religi-
euze of levensbeschouwelijke organisaties in Nederland willen verblijven 
niet onder deze laatste categorie vallen omdat zij geen arbeid in loon-
dienst verrichten als geestelijke.

De definitie van een arbeidsovereenkomst in de zin van 7:610 BW 
luidt: ‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, 
de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, 
tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Het aangaan van 
een arbeidsovereenkomst is vormvrij en hoeft niet schriftelijk tot stand te 
zijn gekomen.18 Dat er arbeidsverhoudingen zijn die geen arbeidsover-
eenkomst zijn volgt onder meer uit het Buitengewoon Besluit Arbeids-
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dergelijke) te vermijden. De uitzondering geldt in ieder geval voor predi-
kanten, rooms-katholieke geestelijken, rabbijnen en imams.20 Hier wijkt 
het maatschappelijk belang van ontslagbescherming voor de vrijheid van 
godsdienst.

In het EU-verblijfsrecht is het ontbreken van een arbeidsovereen-
komst naar Nederlands burgerlijk recht in geval van religieuzen opgelost 
door hen te kwalificeren als werknemers zoals bedoeld in art. 39 (oud: art. 
48) EG Verdrag (Steymann). 21 Ook een EU burger die ‘arbeid verricht’ in 
een religieuze commune kan begunstigd EG-onderdaan zijn. Ook als deze 
arbeid geen directe inkomsten oplevert. De voorzieningen die een religi-
euze of een op een andere vorm van levensbeschouwing gestoelde leefge-
meenschap, in dit geval aan haar leden biedt, kunnen als indirecte tegen-
prestatie worden beschouwd voor verrichte ‘reële en daadwerkelijke ar-
beid’. Het ging hier om kost en inwoning en een klein bedrag aan zakgeld. 
De werkzaamheden van Steymann binnen de Bhagwan commune beston-
den uit het verrichten van loodgieterswerkzaamheden en andere huis-
houdelijke taken. Deze werkzaamheden voldeden volgens het Hof van 
Justitie aan de voorwaarde dat ze een wezenlijk onderdeel vormen van 
deelname aan de leefgemeenschap. Naar aanleiding van de interviews 
gehouden met verschillende organisaties waar vreemdelingen als geeste-
lijke voorganger actief zijn, bleek dat ook geestelijk voorgangers in de re-
gel geen arbeid in loondienst verrichten naar burgerlijk recht. 

Sociale verzekeringen 

Het ontbreken van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht tussen 
voorgangers en hun organisatie heeft tot gevolg dat voorgangers niet zijn 
verzekerd op grond van de werknemersverzekeringen. De respectering 
van de vrijheid van godsdienst heeft tot gevolg dat geen premieverplich-
tingen voor werknemersverzekeringen worden opgelegd. Traditioneel in 
Nederland aanwezige geloofsgemeenschappen zoals de rooms-katholieke 
Kerk, hebben hiervoor in de plaats een eigen sociaal vangnet. Bij kleinere 
kerkgemeenschappen en zogenaamde vrije moskeeën is geen sprake van 
een eigen sociaal vangnet. Toch hebben juridische procedures gevoerd 
door met name imams tegen de uitvoeringsorganisaties van de werkne-
mersverzekeringen er niet toe geleid dat zij in aanmerking kwamen voor 
een WW of Ziektewet uitkering. De rechters oordeelden dat deze voorgan-
gers als bekleder van een geestelijk ambt geen arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht hebben en dus geen aanspraak konden maken op werk-

                                           

20  Hoge Raad 30 mei 1986, NJ 1986, 702. 
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nemersverzekeringen.22 Slechts in één geval, waar de imam ook een aan-
stelling als sociaal werker had, werd door de Hoge Raad wel werkne-
merschap in de zin van het burgerlijk wetboek aangenomen.23 In alle an-
dere gevallen prevaleerde de in het arbeidsrecht neergelegde voorrang 
van vrijheid van godsdienst boven het verschaffen van een sociaal vang-
net via werknemersverzekeringen aan een voorganger. Dat dit in de 
praktijk kan betekenen dat deze voorgangers hoogst waarschijnlijk een 
geïnstitutionaliseerd sociaal vangnet voor werknemersrisico’s ontberen, 
maakte dat niet anders.  

Verder is er ook het sociale vangnet via de volksverzekeringen. Hoe 
wordt daarin omgegaan met de verschillende belangen? Vreemdelingen 
die worden toegelaten voor verblijf bij een religieuze organisatie kunnen 
aanspraak maken op een uitkering krachtens de volksverzekeringen (bij-
stand), als zij als ingezetene in de zin van de op dat terrein geldende re-
gels kwalificeren. Een beroep op de bijstand kan echter tot gevolg hebben 
dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, zodat het ingezetenschap 
vervalt en daarmee ook het recht op die uitkering. Verder moeten de reli-
gieuze organisaties – voordat een verblijfsvergunning wordt verleend –
altijd een garantverklaring afgegeven. Als de vreemdeling een bijstands-
uitkering zou ontvangen kunnen de kosten daarvan door de uitkerende 
instantie op de religieuze organisatie worden verhaald.24 Dit is een goed 
voorbeeld van de belangenafweging die in het toelatingsbeleid van 
vreemdelingen een rol speelt: Een vreemdeling die is toegelaten omdat 
met zijn verblijf het belang van een religieuze organisatie en daarmee een 
Nederlands belang is gediend, verliest die status als hij Nederland tot 
last wordt door een beroep te doen op de openbare kas (bijstand). Via de 
afgegeven garantverklaring wordt het risico van deze ‘last’ bij de uitnodi-
gende organisatie gelegd.

Inburgering

Tot besluit noemen wij nog een laatste afweging van belangen, die is ge-
maakt in de Wet Inburgering Nieuwkomers. Ondanks het feit dat geeste-
lijke voorgangers en godsdienstleraren in die hoedanigheid nooit een ver-
blijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit 

                                           

22  Zie bijvoorbeeld: Centrale Raad van Beroep 17 februari 1989, AB 1989, 475; Centra-
le Raad van Beroep 1 november 1989, AB 1990, 36; Centrale Raad van Beroep 23 
januari 1997, USZ 1997/55 en Centrale Raad van Beroep 20 januari 2000, USZ
2000/91. 

23  Hoge Raad 17 juni 1994, NJ 1994, 757. Zie hierover ook S.C. Van Bijsterveld, Gods-
dienstvrijheid in Europees perspectief , Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 52. 

24  Zie in dit kader ook de vragen gesteld in de Eerste Kamer door Van Gennip en Van 
de Beeten (beiden CDA), Handelingen I, 2002/03, Aanhangsel p. 19.  
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nemersverzekeringen.22 Slechts in één geval, waar de imam ook een aan-
stelling als sociaal werker had, werd door de Hoge Raad wel werkne-
merschap in de zin van het burgerlijk wetboek aangenomen.23 In alle an-
dere gevallen prevaleerde de in het arbeidsrecht neergelegde voorrang 
van vrijheid van godsdienst boven het verschaffen van een sociaal vang-
net via werknemersverzekeringen aan een voorganger. Dat dit in de 
praktijk kan betekenen dat deze voorgangers hoogst waarschijnlijk een 
geïnstitutionaliseerd sociaal vangnet voor werknemersrisico’s ontberen, 
maakte dat niet anders.  

Verder is er ook het sociale vangnet via de volksverzekeringen. Hoe 
wordt daarin omgegaan met de verschillende belangen? Vreemdelingen 
die worden toegelaten voor verblijf bij een religieuze organisatie kunnen 
aanspraak maken op een uitkering krachtens de volksverzekeringen (bij-
stand), als zij als ingezetene in de zin van de op dat terrein geldende re-
gels kwalificeren. Een beroep op de bijstand kan echter tot gevolg hebben 
dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, zodat het ingezetenschap 
vervalt en daarmee ook het recht op die uitkering. Verder moeten de reli-
gieuze organisaties – voordat een verblijfsvergunning wordt verleend –
altijd een garantverklaring afgegeven. Als de vreemdeling een bijstands-
uitkering zou ontvangen kunnen de kosten daarvan door de uitkerende 
instantie op de religieuze organisatie worden verhaald.24 Dit is een goed 
voorbeeld van de belangenafweging die in het toelatingsbeleid van 
vreemdelingen een rol speelt: Een vreemdeling die is toegelaten omdat 
met zijn verblijf het belang van een religieuze organisatie en daarmee een 
Nederlands belang is gediend, verliest die status als hij Nederland tot 
last wordt door een beroep te doen op de openbare kas (bijstand). Via de 
afgegeven garantverklaring wordt het risico van deze ‘last’ bij de uitnodi-
gende organisatie gelegd.

Inburgering

Tot besluit noemen wij nog een laatste afweging van belangen, die is ge-
maakt in de Wet Inburgering Nieuwkomers. Ondanks het feit dat geeste-
lijke voorgangers en godsdienstleraren in die hoedanigheid nooit een ver-
blijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit 

                                           

22  Zie bijvoorbeeld: Centrale Raad van Beroep 17 februari 1989, AB 1989, 475; Centra-
le Raad van Beroep 1 november 1989, AB 1990, 36; Centrale Raad van Beroep 23 
januari 1997, USZ 1997/55 en Centrale Raad van Beroep 20 januari 2000, USZ
2000/91. 

23  Hoge Raad 17 juni 1994, NJ 1994, 757. Zie hierover ook S.C. Van Bijsterveld, Gods-
dienstvrijheid in Europees perspectief , Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 52. 
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kunnen verkrijgen, zijn zij sinds 1 januari 2002 toch verplicht deel te ne-
men aan een speciaal ontworpen inburgeringcursus.25 Deze verplichting 
is niet opgelegd aan andere vreemdelingen die voor het verrichten van 
arbeid naar Nederland komen. De wetgever gaat ervan uit dat arbeids-
migranten maar tijdelijk in Nederland blijven en dus niet hoeven in te 
burgeren. Voor godsdienstleraren en geestelijke voorgangers, die een nog 
tijdelijker verblijfsrecht hebben dan andere arbeidsmigranten, is er toch 
voor gekozen een inburgeringsregeling te ontwerpen. De afweging die 
gemaakt is, is niet zozeer dat de voorganger ondanks de tijdelijkheid van 
zijn verblijf toch moet inburgeren, maar dat de voorganger een bijdrage 
moet kunnen leveren aan de inburgering van zijn achterban. Een balans 
moest worden gevonden tussen enerzijds de wens om de integratie van 
allochtonen in Nederland te bevorderen, en anderzijds de onmogelijkheid 
om – gegeven de vrijheid van godsdienst – zich als overheid te mengen in 
de definiëring van de taken van voorgangers. Deze regeling is overigens 
religieneutraal geformuleerd, maar bij het parlementaire debat ging het 
vooral over de inburgering van imams.26

2.3 Religie en levensbeschouwing in hedendaags Nederland 

Religies en levensbeschouwingen zijn op een of andere manier georgani-
seerd in kerken of geloofsgemeenschappen en vervullen ieder op hun ei-
gen wijze een aantal taken, die bij iedere religieuze organisatie terug te 
vinden zijn. Deze taken zijn grofweg te verdelen in drie terreinen: het 
voorgaan in gebed en verkondiging van het geloof door religieuze specia-
listen; opleiding van religieuze specialisten; en management van de orga-
nisatie.

Voorgaan in gebed en verkondiging 

Hieronder verstaan wij het voorgaan van de eigen geloofsgemeenschap in 
meditatie of gebed, tijdens religieuze bijeenkomsten. Het kan ook beteke-
nen bidden of mediteren ten behoeve van de grotere gemeenschap, zoals 
sommige kloosterordes doen. De taak ‘voorgaan in gebed en verkondiging’ 
gaat altijd samen met een groot aantal andere taken, zoals zielzorg bin-
nen de betrokken geloofsgemeenschap, het begeleiden van leden van de 
geloofsgemeenschap bij geboorte, huwelijk, overlijden en andere rituelen, 

                                           

25 Kamerstukken II 1999/00, 27 000 nr. 1-2 e.v., Wet van 28 juni 2001, houdende wijzi-
ging van de Win, Stb. 2001, 351 en de Regeling aanwijzing bijzondere categorieën 
vreemdelingen ten behoeve van inburgering, Stcrt. 20 december 2001, nr. 247, p. 9.  

26  Jonker & Scholten (2002), zie ook de notitie “Inburgering van geestelijke bediena-
ren. Een handleiding voor gemeenten” van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
2001.
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charitatief werk binnen de gemeenschap en administratieve taken die 
hierbij horen. Een taak die hiermee kan samengaan is de taak missie en 
zending. Missie en zending kunnen worden verricht vanuit de eigen ge-
loofsgemeenschap in de naaste omgeving, maar het kan ook betekenen 
dat een organisatie naar elders vertrekt om daar “zieltjes te winnen”, om 
de organisatie en geloofsgemeenschap uit te breiden op plaatsen waar zij 
nog niet aanwezig was. De diverse religies en stromingen gebruiken di-
verse termen om hun voorgangers aan te duiden, zoals pastoor, priester, 
predikant, imam of lama.  

Opleiding en studie 

Religieuze specialisten worden daartoe opgeleid. Dit gebeurt op speciaal 
daarvoor door iedere organisatie opgerichte instituten zoals seminaries 
en bijbelscholen, maar ook binnen religieuze instituten als kloosters en 
moskeeën en op door de overheid erkende onderwijsinstellingen zoals 
universiteiten. Naast studenten aan deze instituten zijn er natuurlijk ook 
docenten die theologie doceren en nieuwe religieuze specialisten inwijden 
en opleiden. Leden van kloostergemeenschappen worden binnen hun ei-
gen gemeenschap opgeleid en gevormd in de leer en spiritualiteit van de 
gemeenschap. Tot slot zijn er religieuze specialisten die wetenschappelijk 
actief zijn. Zij doen onderzoek en publiceren hierover. 

Organisatie en management  

Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties hebben zowel een secu-
liere als een religieuze taak. De organisaties houden administraties bij, 
beheren inkomsten en uitgaven, en onderhouden contacten met de over-
heid. Bisschoppen geven zowel administratieve als religieuze leiding aan 
hun bisdom, net zoals een moederoverste aan haar klooster en klooster-
lingen. Protestants-christelijke kerken hebben een grote autonomie, maar 
zijn verenigd in overkoepelende, ondersteunende organisaties. In seculie-
re taken, zoals boekhouding en administratie, laten religieuze organisa-
ties zich ook ondersteunen door leken.

Hieronder geven we een korte karakteristiek van de religieuze stromin-
gen die in dit onderzoek terugkomen, gebaseerd op de informatie die door 
informanten van de organisaties tijdens het onderzoek is verstrekt. Waar 
dit niet het geval is, verwijzen we in een voetnoot naar de bron. We willen 
opmerken dat het niet mogelijk is om de diverse religieuze en levensbe-
schouwelijke stromingen over één kam te scheren en dat er ook binnen 
deze stromingen sprake is van diversiteit en eigen keuzes. Ook willen we 
opmerken dat we met deze opsomming geenszins volledig kunnen zijn. 
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gen gemeenschap opgeleid en gevormd in de leer en spiritualiteit van de 
gemeenschap. Tot slot zijn er religieuze specialisten die wetenschappelijk 
actief zijn. Zij doen onderzoek en publiceren hierover. 

Organisatie en management  

Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties hebben zowel een secu-
liere als een religieuze taak. De organisaties houden administraties bij, 
beheren inkomsten en uitgaven, en onderhouden contacten met de over-
heid. Bisschoppen geven zowel administratieve als religieuze leiding aan 
hun bisdom, net zoals een moederoverste aan haar klooster en klooster-
lingen. Protestants-christelijke kerken hebben een grote autonomie, maar 
zijn verenigd in overkoepelende, ondersteunende organisaties. In seculie-
re taken, zoals boekhouding en administratie, laten religieuze organisa-
ties zich ook ondersteunen door leken.

Hieronder geven we een korte karakteristiek van de religieuze stromin-
gen die in dit onderzoek terugkomen, gebaseerd op de informatie die door 
informanten van de organisaties tijdens het onderzoek is verstrekt. Waar 
dit niet het geval is, verwijzen we in een voetnoot naar de bron. We willen 
opmerken dat het niet mogelijk is om de diverse religieuze en levensbe-
schouwelijke stromingen over één kam te scheren en dat er ook binnen 
deze stromingen sprake is van diversiteit en eigen keuzes. Ook willen we 
opmerken dat we met deze opsomming geenszins volledig kunnen zijn. 
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Katholieke organisaties 

Het aantal katholieken in Nederland is tussen 1980 en 2002 gedaald van 
5,6 naar 5 miljoen. In percentages is dit een daling van respectievelijk 
39,5% naar 31% van de Nederlandse bevolking. Het aantal katholieke 
kerkgangers is gedaald van 1,2 miljoen in 1982 naar 400.000 in 2002. Het 
aantal werkzame priesters is sinds 1980 gedaald van 3.374 naar 1.112 in 
2002.27

Een in Nederland min of meer exclusief katholiek verschijnsel zijn de 
religieuze instituten: kloosterordes of kloostercongregaties waar paters, 
broeders of zusters zijn ingetreden door het afleggen van een gelofte en 
vervolgens een gemeenschap vormen.28 Religieuze instituten hebben een 
zorgplicht ten opzichte van hun leden, wat betekent dat het instituut de 
volledige zorg draagt voor de leden, tot aan hun dood. De instituten wer-
ken vanuit een “missionaire opdracht” die per orde of congregatie kan 
verschillen, bijvoorbeeld onderwijs en opvoeding, verzorging van zieken, 
nood lenigen van de armen en de opvang van weeskinderen. Een aantal 
van hen hebben dependances gesticht in missiegebieden, vooral in landen 
buiten Europa. Deze dependances zijn volledig verbonden met het moe-
derklooster in Nederland. Aan het hoofd van een orde of congregatie staat 
een provinciaal of generaal bestuur, gekozen uit de leden, via een kapit-
tel.29 Bij internationale congregaties met vestigingen in meerdere landen 
kunnen ook leden van buiten Nederland in het bestuur gekozen worden. 
De gekozen leden komen dan naar Nederland om hun bestuurstaak uit te 
oefenen (periodes van vier of zes jaar).  

Een religieus instituut mag schenkingen aannemen zonder belasting 
te betalen. Wanneer iemand intreedt brengt hij of zij een kapitaal mee. 
Leden met betaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld in het onderwijs) dra-
gen hun inkomen af aan het instituut. Al deze middelen komen ten goede 
aan het religieuze instituut, dat vervolgens zorgt voor levensonderhoud, 
huisvesting, ontspanning, vakantie en ziektekostenverzekering van alle 
leden, die de gelofte van armoede hebben afgelegd. De onderlinge zorg-
plicht betekent dat alle leden binnen de organisatie ook ondersteunende 

                                           

27  Bron: Pius Jaarboek, Almanak Katholiek Nederland 2004.
28  Er is een historisch verschil tussen een orde en een congregatie. Ordes zijn gesticht 

vóór ongeveer 1550, congregaties zijn van ná die tijd. Er is ook een praktisch ver-
schil. Ordes zijn strenger in de gelofte van armoede: aangesloten leden mogen geen 
persoonlijke bezittingen hebben. Leden van congregaties mogen een bepaald vermo-
gen/persoonlijk bezit (bijvoorbeeld uit erfenis) zelf behouden. Deze gelofte van ar-
moede geldt nog steeds. Alle inkomsten van aangesloten leden (inkomsten uit ar-
beid/uitkering/AOW) gaan naar het instituut. Het instituut heeft in ruil daarvoor 
een zorgplicht/onderhoudsplicht. 

29  Een kapittel is een vergadering van de hoofden en gevolmachtigden van een kloos-
terorde of kloostercongregatie. 
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(huishoudelijke) taken verrichten. Er is volgens de religieuze instituten 
géén sprake van een betaalde arbeidsrelatie. Er wordt gewerkt vóór, door 
en binnen de orde of congregatie. Er wordt slechts een minimaal zakgeld 
aan de leden toegekend. De instituten hebben, waar nodig, ook betaalde 
leken in dienst, onder andere voor de administratie, huishoudelijke dienst 
en zorgtaken.30

De Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap is ondergebracht in 
een zevental bisdommen. Deze bisdommen worden geleid door bisschop-
pen. De bisdommen zijn verdeeld in parochies. Aan het hoofd van een pa-
rochie staat een pastoor (priester). Het tekort aan pastoraal personeel 
wordt door de bisdommen nijpend genoemd. Bepaalde gebieden in het 
bisdom Haarlem, bijvoorbeeld, zitten zonder pastoor. Op 170 parochies 
zijn hier momenteel slechts 80 priesters werkzaam. Door vergrijzing zal 
dit aantal nog verminderen. Men pakt de problemen aan door regio’s te 
vormen waar een priester samenwerkt met pastoraal werkers en diakens. 
Nieuwe priesters blijven echter noodzakelijk. Het priestertekort kan al-
leen worden opgelost door het opleiden van nieuwe priesters (waarvoor in 
Europa weinig belangstelling en buiten Europa meer belangstelling be-
staat), of door het naar Nederland halen van in het buitenland reeds ge-
wijde priesters.

Binnen de katholieke organisatie is geen sprake van arbeidsovereen-
komsten met priesters, maar van een kerkrechtelijke relatie tussen pries-
ters en hun bisschop. De bisschop heeft een zorgplicht ten opzichte van de 
priesters vanaf hun wijding tot aan hun dood of uittreding. Dit is een per-
soonlijke en absolute verplichting van de bisschop voor zijn bisdom. Het 
wordt door betrokkenen aangeduid als een persoonlijke relatie en niet als 
een arbeidsrelatie. Een wijdingsbrief is de basis voor de onderhoudsplicht 
en de levenslange relatie. Voor levensonderhoud ontvangt een priester 
een maandelijkse toelage, kost en inwoning in de parochie van vestiging 
en een tegemoetkoming in de kosten van de huishouding. Financiering 
gebeurt vanuit de giften die door gelovigen worden afgedragen. 

Wanneer priesters gerelateerd zijn aan het bisdom (voor bisdomta-
ken) ontvangen zij een honorarium van het bisdom. Wanneer priesters 
zijn gerelateerd aan een parochie, dan vindt betaling van honorarium 
plaats door die parochie. De parochie is een zelfstandig rechtspersoon. De 
zorgplicht wordt door de bisschop uitbesteed aan de individuele paro-
chies. Priesters worden voor parochies aangewezen door het bisdom, en 
wisselen in de loop der jaren van parochie. Bij buitenlandse priesters 
neemt de bisschop de zorgplicht over van de bisschop van het bisdom van 
herkomst, of van de overste van de congregatie uit het buitenland waar 
een priester lid van is. Teruggaan naar bisdom van herkomst is geen 

                                           

30  Voor dit doel worden geen verblijfsvergunningen aangevraagd. 
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Nieuwe priesters blijven echter noodzakelijk. Het priestertekort kan al-
leen worden opgelost door het opleiden van nieuwe priesters (waarvoor in 
Europa weinig belangstelling en buiten Europa meer belangstelling be-
staat), of door het naar Nederland halen van in het buitenland reeds ge-
wijde priesters.

Binnen de katholieke organisatie is geen sprake van arbeidsovereen-
komsten met priesters, maar van een kerkrechtelijke relatie tussen pries-
ters en hun bisschop. De bisschop heeft een zorgplicht ten opzichte van de 
priesters vanaf hun wijding tot aan hun dood of uittreding. Dit is een per-
soonlijke en absolute verplichting van de bisschop voor zijn bisdom. Het 
wordt door betrokkenen aangeduid als een persoonlijke relatie en niet als 
een arbeidsrelatie. Een wijdingsbrief is de basis voor de onderhoudsplicht 
en de levenslange relatie. Voor levensonderhoud ontvangt een priester 
een maandelijkse toelage, kost en inwoning in de parochie van vestiging 
en een tegemoetkoming in de kosten van de huishouding. Financiering 
gebeurt vanuit de giften die door gelovigen worden afgedragen. 

Wanneer priesters gerelateerd zijn aan het bisdom (voor bisdomta-
ken) ontvangen zij een honorarium van het bisdom. Wanneer priesters 
zijn gerelateerd aan een parochie, dan vindt betaling van honorarium 
plaats door die parochie. De parochie is een zelfstandig rechtspersoon. De 
zorgplicht wordt door de bisschop uitbesteed aan de individuele paro-
chies. Priesters worden voor parochies aangewezen door het bisdom, en 
wisselen in de loop der jaren van parochie. Bij buitenlandse priesters 
neemt de bisschop de zorgplicht over van de bisschop van het bisdom van 
herkomst, of van de overste van de congregatie uit het buitenland waar 
een priester lid van is. Teruggaan naar bisdom van herkomst is geen 
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streven. Wie hier goed functioneert, kan voor de rest van zijn leven blij-
ven.

Iedere bisschop heeft als eerste en belangrijkste opdracht het oplei-
den van priesters. Dit gebeurt op een “groot seminarie”. Voor een bisdom 
zijn nieuwe seminaristen van groot belang voor de aanwas van priesters. 
Het betreft een studie van zeven jaar, intern op het seminarie. Studiekos-
ten, levensonderhoud, zakgeld voor boeken en kleding en ziektekosten-
verzekering worden verzorgd door het seminarie. Wanneer priesterstu-
denten het seminarie met goed gevolg doorlopen hebben, worden zij door 
de bisschop tot priester gewijd. De bisschop heeft vanaf dat moment een 
levenslange zorgplicht voor deze priesters. De priesters werken vervol-
gens in parochies die tot het bisdom behoren. In Nederland zijn vijf semi-
naries: Rolduc, Den Bosch, Breda, Utrecht/Groningen en Haarlem (Voge-
lenzang). Daarnaast zijn er kloosterordes met een eigen seminarie, zoals 
de SMA te Cadier en Keer: de Sociëteit Afrikaanse Missie. 

Protestants-christelijke organisaties 

Protestantse Kerk in Nederland en het Hendrik Kraemer Instituut 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is voortgekomen uit drie ker-
ken die per 1 mei 2004 zijn gefuseerd. Het betreft de Nederlandse Her-
vormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch 
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Deze kerken werkten 
al enige tijd samen onder de naam Samen Op Weg-kerk (SOW). Een aan-
tal plaatselijke kerken heeft zich niet bij de fusie aangesloten, maar zijn 
apart gebleven. Bij gereformeerde kerken zijn de plaatselijke gemeentes 
een eigen rechtspersoon. Bij de andere protestantse kerken is sprake van 
een mengvorm, een gedeelde zelfstandigheid. Naast een zekere zelfstan-
digheid van de plaatselijke kerken is er ook een synodale eenheid. Iedere 
gemeente heeft afgevaardigden in de synode. In de synode worden beslui-
ten genomen, die niet altijd bindend zijn. De plaatselijke kerk heeft een 
eigen verantwoordelijkheid. De synode is onderdeel van een wereldwijd 
netwerk, een “familie van protestantse kerken”. 

Onderdeel van het beleid van de protestantse kerken is de solidariteit 
met kerken in de wereld, waarbij een ontmoeting met andere kerken we-
zenlijk is. Dit komt tot uiting in uitwisselingen en (interculturele) cursus-
sen. Het is de synode die internationale contacten onderhoudt, via het 
Landelijk Dienstencentrum. De diverse organisaties (van gemeente tot 
dienstencentrum) worden gefinancierd uit de opbrengst van kerkgelden. 

Het Landelijk Dienstencentrum van de PKN heeft diverse werkafde-
lingen. De afdeling buitenland onderhoudt contact met kerken in het bui-
tenland, werelddiakonaat en zending. Deze afdeling nodigt ook mensen 
uit het buitenland uit naar Nederland voor uitwisselingsprojecten en cur-
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sussen. Het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) is een specialistisch insti-
tuut van de PKN voor opleidingen in een cross cultural setting: voor men-
sen uit Nederland die naar het buitenland gaan, voor buitenlanders die in 
Nederland een cursus/opleiding krijgen en voor interculturele cursussen 
voor mensen binnen Nederland. Het HKI ontwikkelt de cursussen/projec-
ten zelf, onder andere op verzoek van de afdeling buitenland. 

Stichting Jeugd met een Opdracht 

De Stichting Jeugd met een Opdracht is een internationale, interkerkelij-
ke en multiculturele beweging “die gehoor geeft aan het zendingsbevel 
van Jezus Christus (…) Voor ons betekent dat: a. er daadwerkelijk op uit 
gaan, b. mensen daarvoor mobiliseren, toerusten en trainen, c. daar waar 
nood is praktische hulp verlenen”.31 De Stichting Jeugd met een Opdracht 
is wereldwijd actief: 15.000 fulltime werkers (allemaal vrijwilligers) ver-
spreid over 600 locaties in alle landen van de wereld. In Nederland zijn 
ongeveer 200 fulltime vrijwilligers vanuit een religieuze intentie actief en 
jaarlijks zo’n 750 deelnemers aan cursussen en projecten in een tweetal 
interculturele woon- en werkgemeenschappen. Deelname van buitenlan-
ders wordt gezien als een culturele verrijking en is één van de fundamen-
tele waarden van Jeugd met een Opdracht wereldwijd. De stichting heeft 
een drietal doelstellingen: 
1. hulpverlening in de breedste zin van het woord: putten slaan in ont-

wikkelingslanden, werken onder straatprostituees, in kindertehuizen, 
bij Aidsweeskinderen. 

2. evangelisatie: zowel lokaal als wereldwijd de relatie met God uitdra-
gen, het geloof brengen. Leden van alle christelijke kerkorganisaties 
kunnen deelnemen. De basisgeloofsbelijdenis dient onderschreven te 
worden.

3. training: gericht op hulpverlening en evangelisatie. Het aanbod loopt 
van weekendtrainingen tot cursussen van 3 tot 9 maanden. 

De belangrijkste cursus die (onder andere) in Nederland wordt gegeven, 
is de zes maanden durende Discipelschap Training School.  

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 

De eerste Nederlandse missie van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen stamt van november 1864. In de eerste eeuw 
van haar bestaan in Nederland werden ongeveer 14.000 mensen gedoopt. 
De meesten van hen emigreerden naar de Verenigde Staten. Het aantal 
gelovigen in Nederland steeg van bijna 2.700 in 1930 naar ongeveer 8.000 
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Religie en levensbeschouwing in Nederland

21

sussen. Het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) is een specialistisch insti-
tuut van de PKN voor opleidingen in een cross cultural setting: voor men-
sen uit Nederland die naar het buitenland gaan, voor buitenlanders die in 
Nederland een cursus/opleiding krijgen en voor interculturele cursussen 
voor mensen binnen Nederland. Het HKI ontwikkelt de cursussen/projec-
ten zelf, onder andere op verzoek van de afdeling buitenland. 

Stichting Jeugd met een Opdracht 

De Stichting Jeugd met een Opdracht is een internationale, interkerkelij-
ke en multiculturele beweging “die gehoor geeft aan het zendingsbevel 
van Jezus Christus (…) Voor ons betekent dat: a. er daadwerkelijk op uit 
gaan, b. mensen daarvoor mobiliseren, toerusten en trainen, c. daar waar 
nood is praktische hulp verlenen”.31 De Stichting Jeugd met een Opdracht 
is wereldwijd actief: 15.000 fulltime werkers (allemaal vrijwilligers) ver-
spreid over 600 locaties in alle landen van de wereld. In Nederland zijn 
ongeveer 200 fulltime vrijwilligers vanuit een religieuze intentie actief en 
jaarlijks zo’n 750 deelnemers aan cursussen en projecten in een tweetal 
interculturele woon- en werkgemeenschappen. Deelname van buitenlan-
ders wordt gezien als een culturele verrijking en is één van de fundamen-
tele waarden van Jeugd met een Opdracht wereldwijd. De stichting heeft 
een drietal doelstellingen: 
1. hulpverlening in de breedste zin van het woord: putten slaan in ont-

wikkelingslanden, werken onder straatprostituees, in kindertehuizen, 
bij Aidsweeskinderen. 

2. evangelisatie: zowel lokaal als wereldwijd de relatie met God uitdra-
gen, het geloof brengen. Leden van alle christelijke kerkorganisaties 
kunnen deelnemen. De basisgeloofsbelijdenis dient onderschreven te 
worden.

3. training: gericht op hulpverlening en evangelisatie. Het aanbod loopt 
van weekendtrainingen tot cursussen van 3 tot 9 maanden. 

De belangrijkste cursus die (onder andere) in Nederland wordt gegeven, 
is de zes maanden durende Discipelschap Training School.  

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 

De eerste Nederlandse missie van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen stamt van november 1864. In de eerste eeuw 
van haar bestaan in Nederland werden ongeveer 14.000 mensen gedoopt. 
De meesten van hen emigreerden naar de Verenigde Staten. Het aantal 
gelovigen in Nederland steeg van bijna 2.700 in 1930 naar ongeveer 8.000 

                                           

31  Uit een folder van de Stichting Jeugd met een Opdracht. 

Religie en levensbeschouwing in Nederland

21

sussen. Het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) is een specialistisch insti-
tuut van de PKN voor opleidingen in een cross cultural setting: voor men-
sen uit Nederland die naar het buitenland gaan, voor buitenlanders die in 
Nederland een cursus/opleiding krijgen en voor interculturele cursussen 
voor mensen binnen Nederland. Het HKI ontwikkelt de cursussen/projec-
ten zelf, onder andere op verzoek van de afdeling buitenland. 

Stichting Jeugd met een Opdracht 

De Stichting Jeugd met een Opdracht is een internationale, interkerkelij-
ke en multiculturele beweging “die gehoor geeft aan het zendingsbevel 
van Jezus Christus (…) Voor ons betekent dat: a. er daadwerkelijk op uit 
gaan, b. mensen daarvoor mobiliseren, toerusten en trainen, c. daar waar 
nood is praktische hulp verlenen”.31 De Stichting Jeugd met een Opdracht 
is wereldwijd actief: 15.000 fulltime werkers (allemaal vrijwilligers) ver-
spreid over 600 locaties in alle landen van de wereld. In Nederland zijn 
ongeveer 200 fulltime vrijwilligers vanuit een religieuze intentie actief en 
jaarlijks zo’n 750 deelnemers aan cursussen en projecten in een tweetal 
interculturele woon- en werkgemeenschappen. Deelname van buitenlan-
ders wordt gezien als een culturele verrijking en is één van de fundamen-
tele waarden van Jeugd met een Opdracht wereldwijd. De stichting heeft 
een drietal doelstellingen: 
1. hulpverlening in de breedste zin van het woord: putten slaan in ont-

wikkelingslanden, werken onder straatprostituees, in kindertehuizen, 
bij Aidsweeskinderen. 

2. evangelisatie: zowel lokaal als wereldwijd de relatie met God uitdra-
gen, het geloof brengen. Leden van alle christelijke kerkorganisaties 
kunnen deelnemen. De basisgeloofsbelijdenis dient onderschreven te 
worden.

3. training: gericht op hulpverlening en evangelisatie. Het aanbod loopt 
van weekendtrainingen tot cursussen van 3 tot 9 maanden. 

De belangrijkste cursus die (onder andere) in Nederland wordt gegeven, 
is de zes maanden durende Discipelschap Training School.  

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 

De eerste Nederlandse missie van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen stamt van november 1864. In de eerste eeuw 
van haar bestaan in Nederland werden ongeveer 14.000 mensen gedoopt. 
De meesten van hen emigreerden naar de Verenigde Staten. Het aantal 
gelovigen in Nederland steeg van bijna 2.700 in 1930 naar ongeveer 8.000 

                                           

31  Uit een folder van de Stichting Jeugd met een Opdracht. 
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nu. Voor de leden in Nederland is er een tempel in Zoetermeer. Het zen-
dingskantoor van de organisatie zit in Brussel. Dit kantoor verzorgt alles 
rond de zendelingen in het Nederlandse taalgebied. 

Tyndale Theological Seminary 

Tyndale is een in 1985 vanuit de Verenigde Staten opgericht, Engelstalig 
seminarie dat werkt vanuit een bepaalde christelijke, evangelische mis-
sie. Doel van het seminarie is om studenten (m/v) uit de hele wereld op te 
leiden tot

docenten theologie (aan universiteiten en theologische scholen); 
stichters van kerken in de christelijke traditie in gebieden waar deze 
nog niet aanwezig zijn; 
pastors, missionarissen en lokale kerkleiders. 

Cornerstone Missionary Training Centre 

Cornerstone is een internationale, interdenominationele bijbelschool die 
als opleidingsinstituut verbonden is met WEC (Worldwide Evangelisation 
for Christ), een internationale zendingsorganisatie gevestigd te Emmel-
oord. Bij de organisatie WEC te Emmeloord werken geen buitenlanders. 
Cornerstone heeft momenteel 8 stafleden en 37 studenten. De stafleden 
zijn allen afkomstig uit de Europese Unie omdat men, volgens een woord-
voerster, geen verblijfsvergunning heeft kunnen krijgen voor staf van bui-
ten de EU. In 2001 is een Australische medewerker na 10 jaar terugge-
gaan naar Australië, omdat de verblijfsvergunning niet werd verlengd. 
De stafleden zijn allen zendelingen van WEC en ontvangen geen salaris. 
De studenten komen van over de hele wereld (o.a. Korea, Pakistan, India) 
en blijven 1 à 2 jaar. De studenten dienen vóór aanvang van hun studie 
een bedrag te storten voor de kosten in het eerste jaar. 

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 

Er zijn ongeveer 500 pinkstergemeenten in Nederland. Hiervan zijn 120, 
hoewel autonoom, aangesloten bij de VPE. De overige gemeenten zijn an-
ders georganiseerd of onafhankelijk. Een gemeente bestaat uit een groep 
gelovigen. Zij hebben zich verenigd in een kerkgenootschap. Sommige 
hebben een stichting gevormd, anderen hebben geen volledige rechtsper-
soonlijkheid. Op zich is het wenselijk dat een voorganger wordt betaald, 
aldus de woordvoerder van de VPE. Bij kleine gemeenten is dit niet altijd 
mogelijk en is er sprake van vrijwilligerswerk. Een voorganger wordt 
door een gemeente gekozen. Er wordt een soort contract opgesteld, een 
afsprakenbrief, waarin emolumenten en taken staan aangegeven. Betaal-
de voorgangers hebben een theologische opleiding gevolgd (bijvoorbeeld 

Hoofdstuk 2

22

nu. Voor de leden in Nederland is er een tempel in Zoetermeer. Het zen-
dingskantoor van de organisatie zit in Brussel. Dit kantoor verzorgt alles 
rond de zendelingen in het Nederlandse taalgebied. 

Tyndale Theological Seminary 

Tyndale is een in 1985 vanuit de Verenigde Staten opgericht, Engelstalig 
seminarie dat werkt vanuit een bepaalde christelijke, evangelische mis-
sie. Doel van het seminarie is om studenten (m/v) uit de hele wereld op te 
leiden tot

docenten theologie (aan universiteiten en theologische scholen); 
stichters van kerken in de christelijke traditie in gebieden waar deze 
nog niet aanwezig zijn; 
pastors, missionarissen en lokale kerkleiders. 

Cornerstone Missionary Training Centre 

Cornerstone is een internationale, interdenominationele bijbelschool die 
als opleidingsinstituut verbonden is met WEC (Worldwide Evangelisation 
for Christ), een internationale zendingsorganisatie gevestigd te Emmel-
oord. Bij de organisatie WEC te Emmeloord werken geen buitenlanders. 
Cornerstone heeft momenteel 8 stafleden en 37 studenten. De stafleden 
zijn allen afkomstig uit de Europese Unie omdat men, volgens een woord-
voerster, geen verblijfsvergunning heeft kunnen krijgen voor staf van bui-
ten de EU. In 2001 is een Australische medewerker na 10 jaar terugge-
gaan naar Australië, omdat de verblijfsvergunning niet werd verlengd. 
De stafleden zijn allen zendelingen van WEC en ontvangen geen salaris. 
De studenten komen van over de hele wereld (o.a. Korea, Pakistan, India) 
en blijven 1 à 2 jaar. De studenten dienen vóór aanvang van hun studie 
een bedrag te storten voor de kosten in het eerste jaar. 

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 

Er zijn ongeveer 500 pinkstergemeenten in Nederland. Hiervan zijn 120, 
hoewel autonoom, aangesloten bij de VPE. De overige gemeenten zijn an-
ders georganiseerd of onafhankelijk. Een gemeente bestaat uit een groep 
gelovigen. Zij hebben zich verenigd in een kerkgenootschap. Sommige 
hebben een stichting gevormd, anderen hebben geen volledige rechtsper-
soonlijkheid. Op zich is het wenselijk dat een voorganger wordt betaald, 
aldus de woordvoerder van de VPE. Bij kleine gemeenten is dit niet altijd 
mogelijk en is er sprake van vrijwilligerswerk. Een voorganger wordt 
door een gemeente gekozen. Er wordt een soort contract opgesteld, een 
afsprakenbrief, waarin emolumenten en taken staan aangegeven. Betaal-
de voorgangers hebben een theologische opleiding gevolgd (bijvoorbeeld 

Hoofdstuk 2

22

nu. Voor de leden in Nederland is er een tempel in Zoetermeer. Het zen-
dingskantoor van de organisatie zit in Brussel. Dit kantoor verzorgt alles 
rond de zendelingen in het Nederlandse taalgebied. 

Tyndale Theological Seminary 

Tyndale is een in 1985 vanuit de Verenigde Staten opgericht, Engelstalig 
seminarie dat werkt vanuit een bepaalde christelijke, evangelische mis-
sie. Doel van het seminarie is om studenten (m/v) uit de hele wereld op te 
leiden tot

docenten theologie (aan universiteiten en theologische scholen); 
stichters van kerken in de christelijke traditie in gebieden waar deze 
nog niet aanwezig zijn; 
pastors, missionarissen en lokale kerkleiders. 

Cornerstone Missionary Training Centre 

Cornerstone is een internationale, interdenominationele bijbelschool die 
als opleidingsinstituut verbonden is met WEC (Worldwide Evangelisation 
for Christ), een internationale zendingsorganisatie gevestigd te Emmel-
oord. Bij de organisatie WEC te Emmeloord werken geen buitenlanders. 
Cornerstone heeft momenteel 8 stafleden en 37 studenten. De stafleden 
zijn allen afkomstig uit de Europese Unie omdat men, volgens een woord-
voerster, geen verblijfsvergunning heeft kunnen krijgen voor staf van bui-
ten de EU. In 2001 is een Australische medewerker na 10 jaar terugge-
gaan naar Australië, omdat de verblijfsvergunning niet werd verlengd. 
De stafleden zijn allen zendelingen van WEC en ontvangen geen salaris. 
De studenten komen van over de hele wereld (o.a. Korea, Pakistan, India) 
en blijven 1 à 2 jaar. De studenten dienen vóór aanvang van hun studie 
een bedrag te storten voor de kosten in het eerste jaar. 

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 

Er zijn ongeveer 500 pinkstergemeenten in Nederland. Hiervan zijn 120, 
hoewel autonoom, aangesloten bij de VPE. De overige gemeenten zijn an-
ders georganiseerd of onafhankelijk. Een gemeente bestaat uit een groep 
gelovigen. Zij hebben zich verenigd in een kerkgenootschap. Sommige 
hebben een stichting gevormd, anderen hebben geen volledige rechtsper-
soonlijkheid. Op zich is het wenselijk dat een voorganger wordt betaald, 
aldus de woordvoerder van de VPE. Bij kleine gemeenten is dit niet altijd 
mogelijk en is er sprake van vrijwilligerswerk. Een voorganger wordt 
door een gemeente gekozen. Er wordt een soort contract opgesteld, een 
afsprakenbrief, waarin emolumenten en taken staan aangegeven. Betaal-
de voorgangers hebben een theologische opleiding gevolgd (bijvoorbeeld 

Hoofdstuk 2

22

nu. Voor de leden in Nederland is er een tempel in Zoetermeer. Het zen-
dingskantoor van de organisatie zit in Brussel. Dit kantoor verzorgt alles 
rond de zendelingen in het Nederlandse taalgebied. 

Tyndale Theological Seminary 

Tyndale is een in 1985 vanuit de Verenigde Staten opgericht, Engelstalig 
seminarie dat werkt vanuit een bepaalde christelijke, evangelische mis-
sie. Doel van het seminarie is om studenten (m/v) uit de hele wereld op te 
leiden tot

docenten theologie (aan universiteiten en theologische scholen); 
stichters van kerken in de christelijke traditie in gebieden waar deze 
nog niet aanwezig zijn; 
pastors, missionarissen en lokale kerkleiders. 

Cornerstone Missionary Training Centre 

Cornerstone is een internationale, interdenominationele bijbelschool die 
als opleidingsinstituut verbonden is met WEC (Worldwide Evangelisation 
for Christ), een internationale zendingsorganisatie gevestigd te Emmel-
oord. Bij de organisatie WEC te Emmeloord werken geen buitenlanders. 
Cornerstone heeft momenteel 8 stafleden en 37 studenten. De stafleden 
zijn allen afkomstig uit de Europese Unie omdat men, volgens een woord-
voerster, geen verblijfsvergunning heeft kunnen krijgen voor staf van bui-
ten de EU. In 2001 is een Australische medewerker na 10 jaar terugge-
gaan naar Australië, omdat de verblijfsvergunning niet werd verlengd. 
De stafleden zijn allen zendelingen van WEC en ontvangen geen salaris. 
De studenten komen van over de hele wereld (o.a. Korea, Pakistan, India) 
en blijven 1 à 2 jaar. De studenten dienen vóór aanvang van hun studie 
een bedrag te storten voor de kosten in het eerste jaar. 

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 

Er zijn ongeveer 500 pinkstergemeenten in Nederland. Hiervan zijn 120, 
hoewel autonoom, aangesloten bij de VPE. De overige gemeenten zijn an-
ders georganiseerd of onafhankelijk. Een gemeente bestaat uit een groep 
gelovigen. Zij hebben zich verenigd in een kerkgenootschap. Sommige 
hebben een stichting gevormd, anderen hebben geen volledige rechtsper-
soonlijkheid. Op zich is het wenselijk dat een voorganger wordt betaald, 
aldus de woordvoerder van de VPE. Bij kleine gemeenten is dit niet altijd 
mogelijk en is er sprake van vrijwilligerswerk. Een voorganger wordt 
door een gemeente gekozen. Er wordt een soort contract opgesteld, een 
afsprakenbrief, waarin emolumenten en taken staan aangegeven. Betaal-
de voorgangers hebben een theologische opleiding gevolgd (bijvoorbeeld 



Religie en levensbeschouwing in Nederland

23

de Azusa Theologische Hogeschool, ondergebracht bij de Theologische Fa-
culteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam).  

Geloofsgemeenschappen kunnen uit autochtonen of allochtonen be-
staan. De bij de VPE aangesloten gemeenten zijn voornamelijk autoch-
toon. Er zijn ook enkele Zuid-Amerikaanse, enkele Afrikaanse en twee 
Indonesische gemeenten aangesloten. De bij VPE aangesloten gemeenten 
hebben Nederlandse voorgangers, ofwel als vrijwilliger ofwel als betaalde 
kracht. Het doel van de VPE is dat gemeenten zoveel mogelijk zelfstandig 
draaien met Nederlanders. Soms verblijven er tijdelijk Amerikanen om 
bij de opzet van een kerk te helpen. Men wil echter voorkomen dat Neder-
landse gemeenten afhankelijk worden van de leiding van buitenlandse 
voorgangers, die door het buitenland worden betaald. Soms worden er 
echter verblijfsvergunningen gevraagd voor zendelingen (bijvoorbeeld uit 
de VS, altijd met een gezin). Deze zendelingen volgen hun roeping om in 
Nederland voor de pinksterkerken te werken. Dit is werk op landelijk ni-
veau, niet bij individuele kerken. Men geeft bijvoorbeeld les, of helpt op 
andere manier waar nodig. Het gaat momenteel om ongeveer vijf gezin-
nen.

De allochtone pinkstergemeenten die niet zijn aangesloten bij de 
VPE, bijvoorbeeld Afrikaanse pinkstergemeenten, stellen prijs op voor-
gangers uit het land van herkomst. 

Migrantenkerken

Migrantenkerken zijn kerken in Nederland van christenen die van oor-
sprong niet Nederlands zijn. Er zijn kerken met een Europese achter-
grond (zoals de Anglicaanse, Schotse, Duitse en Servisch-Orthodoxe ker-
ken) en kerken van buiten Europa, waaronder bijvoorbeeld de Evange-
lisch Molukse Kerk, GKIN (Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk) en 
kerken met een Afrikaanse achtergrond (vooral uit Ghana en Nigeria). De 
geloofsgemeenschappen van de migrantenkerken bestaan uit migranten 
met een verblijfsvergunning, die zelf kerken oprichten of afdelingen van 
bestaande kerken stichten. Er zijn een drietal mogelijkheden: nieuwe 
kerken die in Nederland worden gesticht door iemand die in Nederland 
verblijft en “hier de geest krijgt”; kerken die hier worden geplant door 
missionarissen of zendelingen van bestaande kerken in het buitenland; 
en kerken die ontstaan doordat leden van een bepaalde kerk elkaar tref-
fen en gezamenlijk een geloofsgemeenschap of gebedsgroep willen vormen 
en daartoe een voorganger kiezen. 

Een groot aantal van de migrantenkerken is lid van SKIN (Samen 
Kerk in Nederland). De 54 bij SKIN aangesloten kerken zijn voornamelijk 
onafhankelijke kerken. Slechts een enkele kerk is een afdeling van een 
reeds bestaande kerk. De meeste zijn echter in Nederland opgericht. De 
kerken bepalen zelf welke predikanten of voorgangers geplaatst worden. 
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Leden van deze kerken kwamen en komen vanaf de jaren zeventig naar 
Nederland. Voor hen is een belangrijke voorwaarde om echt thuis te kun-
nen zijn in de Nederlandse samenleving “het hebben van de mogelijkhe-
den om op eigen wijze kerk te kunnen zijn, het geloof te beleven en de 
Heer te dienen”, zoals een informant het omschreef. 

Hindoeïsme en Boeddhisme 

In 1930 verschijnen met de komst van de eerste Chinezen naar Neder-
land ook de eerste confucianen en boeddhisten.32 Van de 2.520 hindoes 
die in 1971 in ons land woonden was 73% in Suriname geboren; van de 
bijna vijftigduizend hindoes en boeddhisten in 1981 is meer dan drie-
kwart uit Suriname afkomstig. De overigen vormen een bont gezelschap, 
variërend van Chinezen tot Vietnamese bootvluchtelingen en van hindoe-
istische Tamils tot zich tot het boeddhisme aangetrokken voelende au-
tochtone Nederlanders. Hun aantal neemt nog steeds toe en vormt in 
1990 met 81.900 geschatte aanhangers 0,6% van de bevolking.33 Zowel de 
hindoeïstische als de boeddhistische organisaties zijn onder te verdelen in 
organisaties met leden van buitenlandse afkomst (vluchtelingen, migran-
ten) en organisaties die voornamelijk op Nederlanders zijn gericht. 

Islam

Sinds de jaren zestig migreren vele moslims uit vooral Turkije en Marok-
ko naar Nederland. Vóór die tijd was er al een kleine moslimgemeenschap 
in Den Haag, afkomstig uit Nederlands-Indië.34 Ook vanuit Suriname zijn 
moslims naar Nederland gekomen. Deze moslims organiseren zich in hun 
eigen etnische organisaties en stichten hun eigen moskeeën. Door gezins-
hereniging en gezinsuitbreiding is het aantal moslims in Nederland snel 
gestegen, van 1.400 in 1960, naar 920.000 in 2003. Na de rooms-
katholieken en protestants-christelijke vormen zij momenteel de grootste 
religieuze stroming in Nederland (5,7% van de totale bevolking tegen 
4,1% in 1995). Er bestaan grote regionale verschillen in percentages mos-
lims. De hoogste percentages worden waargenomen in de gebieden rond 
de grote steden. In groot Amsterdam is 12,7% van de bevolking moslim, 
in de agglomeratie ’s-Gravenhage 11% en in Groot Rijnmond 9,9%. Op 
enige afstand volgen de Zaanstreek met 8,8% en Utrecht met 7%. Een 
belangrijke verklarende factor voor de regionale verdeling van de moslims 
over Nederland is de spreiding van niet-westerse allochtonen. In Groot 

                                           

32  Knippenberg (1992), p. 222. 
33  Ibid., pp. 224, 225. 
34  Ibid., p. 213. 
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Amsterdam is een op de vier inwoners niet-westerse allochtoon. Voor de 
agglomeratie ’s-Gravenhage en Groot Rijnmond is dat ruim een op vijf. De 
gebieden met de laagste percentages niet-westerse allochtonen zijn Zuid-
oost Drenthe en Zuidwest Friesland (3%). 

Naast etnische verschillen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse mos-
lims) zijn er ook verschillende geloofsrichtingen binnen de islam in Ne-
derland. Zo is er een soennitische, shi’itische en allevitische richting te 
onderscheiden. Landman schatte het aantal moskeeën in Nederland in 
1988 op ruim 300.35

Jodendom36

Uit een onderzoek van de organisatie Joods Maatschappelijk Werk uit 
2000 blijkt dat er naar schatting tussen de 41 tot 45 duizend Joden in 
Nederland wonen.37 De meesten daarvan wonen in de Randstad (45% in 
Amsterdam). Reeds in de vroege middeleeuwen woonden er kleine groep-
jes Joden in de Nederlanden. In de 13e en begin 14e eeuw waren er in 
ieder geval joodse gemeenten in Limburg, Brabant en Gelderland ten oos-
ten van de IJssel. Tijdens de pestepidemie (1347-1349) werden de mees-
ten van hen als zondebokken verdreven. Een nieuwe periode brak in het 
begin van de 16e eeuw aan, toen groepjes Marranen (Joden die door de 
Inquisitie in Spanje en Portugal gedwongen waren Christen te worden) 
zich onder meer in Antwerpen vestigden. Aan het eind van de 16e eeuw 
zochten de meesten van hen een heenkomen in Amsterdam. Dit werd een 
centrum van joods leven en was met zijn 10.000 Joden rond 1700 de 
grootste joodse gemeenschap in West-Europa. In het midden van de 17e 
eeuw vestigden zich als gevolg van de dertigjarige oorlog bij onze Ooster-
buren tal van Hoogduitse en Oost-Europese Joden in ons land. Zij werden 
de Asjkenasische Joden genoemd. Uiteindelijk bleken in 1941, bij een 
door de Duitsers gelaste telling, in Nederland 140.552 Joden te wonen; 
bijna 30.000 méér dan in 1930. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
in het totaal 106.000 Nederlandse Joden vermoord, het hoogste percenta-
ge van heel West-Europa. Het aantal in Nederland wonende Joden heeft 
na 1945 nooit meer het vooroorlogse aantal bereikt. Emigratie naar Israël 
en elders verminderde het kleine aantal overlevenden nog verder. Toch is, 
na een aanvankelijk sterke neiging tot assimilatie, weer een bloeiend 
joods leven tot stand gekomen. Dit is met name het geval in Amster-

                                           

35  Rath et al (1996), p. 33. 
36  De informatie in deze paragraaf komt van de website www.cidi.nl/dossiers/jg/ 

jg.html.
37  Daarbij is uitgegaan van het criterium dat iemand die één Joodse ouder heeft Joods 

genoemd kan worden. In de Joodse wet geldt echter dat iemand Joods is, als hij een 
Joodse moeder heeft of tot het Jodendom toegetreden is. 
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dam/Amstelveen, maar ook in kleinere kernen in en buiten de Randstad. 
Op godsdienstig gebied bestaat een drietal organisaties: het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap, het Portugees-Israëlitisch Kerkgenoot-
schap en het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland. 

Maharishi European Research University en Maharishi Vedic University  

Maharishi Mahesh Yogi, een fysicus afkomstig uit India, is de grondleg-
ger van transcendente meditatie, een beweging die sinds 1970 actief is in 
Nederland. Binnen Nederland zijn momenteel zo’n 80.000 à 90.000 men-
sen die de techniek van transcendente meditatie (waarbij een dieper ni-
veau van bewustzijn wordt nagestreefd) toepassen via diverse meditatie-
centra in het hele land. De techniek van transcendente meditatie komt 
voort uit de Veda’s, een viertal boeken uit mondelinge overlevering over 
de evolutie van het heelal en de plaats van de mens daarin.  

Maharishi Mahesh Yogi is “een verlichte meester”, dat wil zeggen ie-
mand die de constante levende ervaring heeft van het zuiver bewustzijn. 
Zijn doelstelling is om wereldvrede te brengen op basis van de innerlijke 
vrede van individuen. Dit kan worden bereikt door zo veel mogelijk men-
sen (liefst in groepen) te laten mediteren. Ook wil Maharishi de Veda’s 
reconstrueren en toepasbaar maken in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in 
architectuur en geneeskunst. Maharishi verblijft sinds 1 augustus 1990 
in Nederland met een vaste groep medewerkers (20 à 25 personen). 
Sindsdien is de Nederlandse organisatie meer mondiaal gericht.  

De Veda’s zijn gebaseerd op oeroude kennis. Deze kennis is als orale 
traditie nog aanwezig bij pandits, mensen uit India die delen van de Ve-
da’s uit hun hoofd kunnen reciteren. De Maharishi beweging wil deze Ve-
dische kennis zo volledig mogelijk verzamelen en completeren en deze 
radicaal andere wetenschappelijke benadering tot een synthese brengen 
met de Westerse wetenschappelijke benadering. Hiertoe is de onderzoeks-
universiteit (MERU) opgericht waar een eigen wetenschap aan het ont-
staan is. De Vedische wetenschap wordt door de beweging gezien als een 
levensvisie waar een bepaalde levenshouding uit voortkomt en niet als 
een religie. We beschouwen in navolging van Witteveen MERU/MVU dan 
ook als een levensbeschouwelijke organisatie.38

2.4 Samenvatting 

We zijn dit hoofdstuk begonnen met een korte schets van de historie van 
religieuze stromingen in Nederland. Opvallend daarbij zijn de voortdu-

                                           

38  Witteveen (1983), p. 110. 
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rende veranderingen: de komst van nieuwe stromingen en kerken en af-
splitsingen van bestaande stromingen en kerken. Nederland heeft zich 
van een monoculturele naar een pluriforme samenleving ontwikkeld, en 
dat geldt ook voor de religieuze stromingen binnen Nederland. 

In paragraaf 2.2. is ingegaan op de ontwikkeling van de verhouding 
tussen kerk en staat. Gesignaleerd is dat de scheiding van kerk en staat 
pas met de grondwetswijziging van 1983 werd vervolmaakt. De vrijheid 
van godsdienst of levensovertuiging is opgenomen in artikel 6 GW en 
heeft internationaal-rechtelijke equivalenten in het EVRM en het IVBP. 
Ook is de juridische status van kerkgenootschappen zoals geregeld in het 
Nederlands burgerlijk wetboek aan de orde gekomen. Uitleg van de orga-
nisatievrijheid in de vakliteratuur duidt erop dat het autonoom kunnen 
aanstellen van geestelijke functionarissen een wezenlijk onderdeel is van 
de scheiding tussen kerk en staat. De vraag is hoe het Nederlandse toela-
tingsbeleid voor religieuzen zich verhoudt tot de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging en de scheiding van kerk en staat.  

Vervolgens hebben we stilgestaan bij de duiding in andere relevante 
rechtsgebieden van de relatie tussen degene die een religieuze taak uit-
voert en zijn of haar organisatie en de mate waarop de overheid met re-
gelgeving ingrijpt in die relatie. Om dit rapport in het licht van dit vaker 
voorkomende dilemma te kunnen plaatsen zijn voorbeelden aangehaald 
uit het arbeidsrecht, het EU-verblijfsrecht, het sociale verzekeringsrecht 
en de Wet Inburgering Nieuwkomers. In elk van deze voorbeelden speelde 
een afweging tussen de vrijheid van godsdienst en het belang van de met 
de betreffende regeling te dienen doelen, zoals ontslagbescherming, voor-
zien van een sociaal vangnet of de integratie van allochtonen in Neder-
land.

In paragraaf 2.3. hebben we de taken die bij iedere religieuze organi-
satie dienen te worden uitgevoerd verdeeld in drie terreinen: het voor-
gaan in gebed en contemplatie door voorgangers en binnen bijvoorbeeld 
kloostergemeenschappen; het opleiden van religieuze specialisten; en het 
management van de religieuze organisaties. Vervolgens zijn de religieuze 
en levensbeschouwelijke organisaties en stromingen die binnen dit onder-
zoek een rol spelen beschreven vanuit de optiek van de organisaties zelf. 
Een grote gemene deler voor alle beschreven organisaties valt niet direct 
te destilleren. In een later hoofdstuk zullen we hiertoe echter wel een po-
ging doen. 
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Toelating voor verblijf op religieuze 

gronden: regelgeving en jurisprudentie 

In dit hoofdstuk beschrijven wij het toelatingsbeleid voor religieuzen en 
de jurisprudentie daarover.39 Wij bespreken eerst de toepasselijke bepa-
lingen in de Vreemdelingenwet 2000. Vervolgens beschrijven wij de toe-
passelijke bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen. Ten einde de bij 
de Minister voor Vreemdelingen en Integratiezaken voorliggende beleids-
keuzes in een historisch kader te plaatsen laten wij zien dat er in ieder 
geval sinds 1945 vragen over de toelating van religieuzen zijn geweest. 
Wat kunnen we nu leren van in het verleden gemaakte keuzes? Ook is dit 
geen uniek Nederlands probleem. Om eveneens te bezien wat we kunnen 
leren van de keuzes die in andere landen zijn gemaakt staan wij stil bij 
de regels over de toelating van religieuzen in de andere 14 oude EU-
lidstaten.

3.1 Vreemdelingenwet 2000 

Op 1 april 2001 trad de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) in werking.40

Op grond van artikel 13 Vw 2000 wordt een vreemdeling toegelaten als a) 
internationale verplichtingen daartoe nopen; b) met de aanwezigheid van 
de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is gediend of c) klem-
mende redenen van humanitaire aard daartoe nopen. Bij de toelating van 
vreemdelingen voor verblijf bij een religieuze organisatie speelt de vraag 
of met die toelating een Nederlands belang is gediend. 

                                           

39  Wij beperken ons in principe tot dat deel van het toelatingsbeleid dat relevant is 
voor een goed begrip van het empirische deel van dit onderzoek en van de aanbeve-
lingen. 

40  Wet van 23 november 2000, Stb. 495. 
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de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is gediend of c) klem-
mende redenen van humanitaire aard daartoe nopen. Bij de toelating van 
vreemdelingen voor verblijf bij een religieuze organisatie speelt de vraag 
of met die toelating een Nederlands belang is gediend. 

                                           

39  Wij beperken ons in principe tot dat deel van het toelatingsbeleid dat relevant is 
voor een goed begrip van het empirische deel van dit onderzoek en van de aanbeve-
lingen. 

40  Wet van 23 november 2000, Stb. 495. 
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Op grond van artikel 14 van de Vw 2000 kan aan een vreemdeling een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verleend worden onder een beper-
king. Die beperking houdt dan verband met het doel waarvoor het verblijf 
wordt toegestaan. In artikel 3.4 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 
2000) is een lijst met 25 beperkingen opgenomen. Voor zover hier rele-
vant, zijn dit de beperking voor het verrichten van arbeid als geestelijk 
voorganger of godsdienstleraar en die voor het volgen van studie. Er is bij 
de totstandkoming van deze lijst geen aparte beperking opgenomen voor 
religieuzen die geen arbeid verrichten als voorganger of leraar. Daarbij 
valt te denken aan kloosterlingen, zendelingen of vrijwilligers bij religi-
euze organisaties. Wel biedt het derde lid van artikel 3.4 Vb 2000 de mi-
nister de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te verlenen met een 
andere beperking dan de 25 in dat artikel genoemde beperkingen. Als de 
minister van deze mogelijkheid gebruik maakt komt op het verblijfsdo-
cument van de vreemdelingen te staan dat de verblijfsvergunning is ver-
leend “conform beschikking Minister”. Voor betrokkenen is niet altijd 
duidelijk om welke reden die verblijfsvergunning dan precies is verleend. 
Er is namelijk geen onderliggende beschikking van de Minister met een 
motivering van de beslissing om de verblijfsvergunning te verlenen. 

Het thans geldende toelatingsbeleid wijkt niet principieel af van het 
beleid dat onder de Vreemdelingenwet van vóór 1 april 2001 gold. Wel is 
met de invoering van de Vw 2000 een deel van de oude Vreemdelingencir-
culaire (beleidsregels) neergelegd in het Vreemdelingenbesluit (algemene 
maatregel van bestuur). Daarmee is de mogelijkheid van de minister om 
in individuele gevallen uitzonderingen te maken verkleind. 

Omdat de Vw 2000 – voordat de overgangsregeling tot stand kwam – 
voor religieuzen alleen de mogelijkheid biedt van toelating voor geestelij-
ke voorgangers en godsdienstleraren of van toelating voor studie, bespre-
ken wij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om daarvoor in 
aanmerking te komen hier uitgebreider. Bij de bespreking van de toela-
ting voor arbeid als geestelijke voorgangers of godsdienstleraren zullen 
wij een vergelijking maken met “gewone” arbeidsmigranten. Wij maken 
deze vergelijking om aan te geven dat de religieuzen die voor arbeid wor-
den toegelaten een wezenlijk minder zeker verblijfsrecht hebben in Ne-
derland dan “gewone” arbeidsmigranten, zoals een manager bij een mul-
tinational. Verder geven wij dit overzicht opdat de lezers die minder inge-
voerd zijn in het vreemdelingenrecht onze aanbevelingen beter kunnen 
plaatsen.

Verblijfsvergunning geestelijke voorgangers en godsdienstleraren 

De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor geestelijke voorgangers of 
godsdienstleraren kan worden verleend als de religieuze instelling voor 
deze vreemdeling een tewerkstellingsvergunning heeft gekregen op grond 
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van de Wet arbeid vreemdelingen.41 Na afgifte van de tewerkstellingsver-
gunning beoordeelt de minister de afgifte van de verblijfsvergunning. 
Soms vindt deze beoordeling eerder plaats bij de afgifte van het visum 
voor lang verblijf, de machtiging tot voorlopig verblijf of verblijfsvergun-
ning (mvv), waarover hierna meer. 

Verder wordt de verblijfsvergunning alleen verleend als de vreemde-
ling een schriftelijke verklaring ondertekent waarmee hij verklaart te 
weten dat: 
a. slechts verblijf wordt toegestaan voor het verrichten van werkzaam-

heden als geestelijk voorganger of godsdienstleraar ten behoeve van 
de met name te noemen groepering; 

b. het verblijf slechts kan worden toegestaan voor de duur van de werk-
zaamheden;

c. hij na beëindiging daarvan Nederland dient te verlaten, en 
d. het hem niet is toegestaan om gedurende zijn verblijf in Nederland 

werkzaamheden van andere aard te verrichten.42

Anders dan andere arbeidsmigranten, krijgen vreemdelingen die worden 
toegelaten voor arbeid als geestelijke voorganger en godsdienstleraren 
slechts een tijdelijk verblijfsrecht. Als de verblijfsvergunning wordt ver-
leend, is dat ten hoogste voor één jaar en kan de vergunning telkens voor 
één jaar worden verlengd.43 Dit in tegenstelling tot andere arbeidsmi-
granten, die meteen een verblijfsvergunning voor drie jaar kunnen krij-
gen als een tewerkstellingsvergunning voor die periode is afgegeven.44 De 
algemene regel dat een verzoek om verlenging van de geldigheidsduur 
van een verblijfsvergunning dat te laat is ingediend toch in behandeling 
kan worden genomen als die aanvraag alsnog binnen een redelijke ter-
mijn is ingediend, geldt ook niet voor geestelijke voorgangers en gods-
dienstleraren. Hierop is een uitzondering gemaakt voor vreemdelingen 
met de Turkse nationaliteit met een verblijfsrecht op grond van het Asso-
ciatiebesluit 1/80 EEG-Turkije.45

Omdat de beperking “verblijf als geestelijk voorganger of godsdienst-
leraar” een tijdelijk verblijfsrecht is, kan dit verblijfsrecht niet worden 
omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zonder beper-

                                           

41  Vc 2000 B5/5.3. 
42  Art. 3.33 VB 2000. Deze verklaring moest voor de invoering van de Vw 2000 ook 

worden ondertekend, maar had juridisch weinig betekenis omdat zij alleen in de be-
leidsregels als voorwaarde was genoemd. Zie ook Kuijer/Steenbergen, p.231 voet-
noot 598. Over haar huidige juridische lading, dat wil zeggen in hoeverre iemand 
aan deze verklaring kan worden gehouden, is nog geen rechtspraak. 

43  Art. 3. 57 Vb 2000. 
44  Art. 3.59 Vb 2000. 
45  Art. 3.82 lid 2 sub c Vb 2000 en het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad 

EEG/Turkije. 
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algemene regel dat een verzoek om verlenging van de geldigheidsduur 
van een verblijfsvergunning dat te laat is ingediend toch in behandeling 
kan worden genomen als die aanvraag alsnog binnen een redelijke ter-
mijn is ingediend, geldt ook niet voor geestelijke voorgangers en gods-
dienstleraren. Hierop is een uitzondering gemaakt voor vreemdelingen 
met de Turkse nationaliteit met een verblijfsrecht op grond van het Asso-
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41  Vc 2000 B5/5.3. 
42  Art. 3.33 VB 2000. Deze verklaring moest voor de invoering van de Vw 2000 ook 
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king.46 Maar verder kan – zolang de relatie tussen de voorganger en de 
religieuze instelling van kracht blijft – het verblijf “eeuwig” duren. Dit 
betekent wel dat de vreemdeling voor zijn verdere verblijf in Nederland 
afhankelijk is van het instandhouden van de relatie met de religieuze in-
stelling. Het is echter expliciet de bedoeling van de opstellers van het 
Vreemdelingenbesluit geweest dat voorgangers en godsdienstleraren geen 
permanent verblijfsrecht krijgen. Als gevolg daarvan kunnen zij zich ook 
niet tot Nederlander naturaliseren.47

Samenvattend blijkt dat het toelatingsbeleid van Justitie voor geeste-
lijke voorgangers of godsdienstleraren met de invoering van de Vw 2000 
inhoudelijk dus niet is gewijzigd. Wat wel is veranderd is het beleid inza-
ke voortgezette toelating omdat deze vreemdelingen altijd een tijdelijke 
verblijfsstatus zullen houden.

Verblijfsvergunning voor studenten 

Buitenlandse studenten kunnen voor het volgen van een studie in Neder-
land in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.48 Net als de 
verblijfsvergunning voor geestelijke voorgangers en godsdienstleraren is 
dit een naar zijn aard tijdelijke verblijfsvergunning.49 De verblijfsvergun-
ning voor studie is niet om te zetten in een verblijfsvergunning voor on-
bepaalde tijd. 

Om voor deze verblijfsvergunning in aanmerking te komen moet de 
buitenlandse student gaan studeren aan een bij ministeriële regeling 
aangewezen onderwijsinstelling.50 Daarnaast moet de buitenlandse stu-
dent onder andere ook een verklaring tekenen dat hij na voltooiing of tus-
sentijdse beëindiging van de studie Nederland zal verlaten. Ook moet de 
buitenlandse student bewijzen over voldoende financiële middelen te be-
schikken om tijdens de studie in zijn levensonderhoud te voorzien.51 In 
2002 werd in een Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV 
2002/40 Buitenlandse studenten) een overgangsregeling van toepassing 
voor niet-erkende instellingen waarvoor in de praktijk van de vreemde-
lingendiensten wel aan buitenlandse studenten verblijfsvergunningen 
waren verleend.52 Dit waren, voor zover hier relevant het Euro Missiona-

                                           

46  Art. 3.5 Vb 2000, uitgezonderd Turken die aanspraak kunnen maken op verblijf op 
grond van het Associatiebesluit 1/80 EEG-Turkije. 

47  Afdeling rechtspraak van de raad van State, 31 oktober 2001, JV 2002, 32, AB 2002, 
24.

48  Art. 3.4 lid 1 sub n Vb 2000 en Vc 2000 B6. 
49  Art. 3.5 lid 2 Vb 2000. 
50  Art. 3.41 Vb 2000. 
51  Art. 3.42 Vb 2000. 
52 Stcrt. 10 oktober 2002, nr. 195, p. 9. Als bijlage 9 aan dit rapport toegevoegd. 
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ry Training College/stichting WEC/Cornerstone (Beugen), Evangelisatie 
Bijbelschool (Doorn), MERU/MVU (Vlodrop) en Willibrordhuis (Vogelen-
zang). Tyndale Theological Seminary is in een later stadium aan deze lijst 
toegevoegd. Deze overgangsregeling loopt in oktober 2004 af en het is nog 
niet duidelijk welke gevolgen dat zal hebben voor buitenlandse studenten 
die aan deze instellingen willen studeren. 

De aanvraagprocedures 

Hieronder geven wij een beknopt overzicht van de verdeling van be-
voegdheden tussen de IND en de vreemdelingendiensten omdat de religi-
euze organisaties regelmatig verwijzen naar de aanvraagprocedures. Tij-
dens de uitvoering van dit onderzoek wijzigde deze taakverdeling overi-
gens. De Vw 2000 valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Integratie en Vreemdelingenzaken. De Immigratie en Naturalisatie-
dienst (IND) is belast met de uitvoering en neemt de beslissingen over 
toelating namens de Minister. Dit is ook na 1 mei 2004 nog het geval. De 
regionale vreemdelingendiensten functioneerden tot 1 april 2003 als loket 
voor het aanvragen van een advies om afgifte van een mvv en voor ver-
lenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning. Na 1 april 
2003 moesten dit soort aanvragen rechtstreeks – per post – aan de IND 
worden toegezonden. Tot 1 mei 2004 waren de vreemdelingendiensten 
nog het loket waar aanvragen om afgifte van verblijfsvergunningen moes-
ten worden ingediend. Inhoudelijk legden de vreemdelingendiensten de 
aanvragen voor aan de IND.53 Als de vreemdeling in het bezit was van 
een mvv konden de vreemdelingendiensten wel zelfstandig over de afgifte 
van de verblijfsvergunning beslissen.54 Na 1 mei 2004 is het in alle geval-
len de IND die beslist. Alleen de verblijfsvergunning onder de beperking 
“conform beschikking minister” kan sinds de invoering van de Vw 2000 
formeel pas door de IND afgegeven worden, nadat dit is voorgelegd aan 
de afdeling Uitvoeringsbeleid van de IND. Die afdeling beoordeelt of er 
sprake is van een “onvoorzien geval”, zodat de mvv of verblijfsvergunning 
onder beperking “cf beschikking minister” kan worden afgegeven. 

3.2 Machtiging tot voorlopig verblijf 

Als een vreemdeling voor een periode korter dan drie maanden naar Ne-
derland komt, heeft hij of zij geen verblijfsvergunning of machtiging tot 
voorlopig verblijf (mvv) nodig, maar afhankelijk van nationaliteit wel een 

                                           

53  Hiertoe werden voorgedrukte formulieren gebruikt. Het gaat het bestek van dit 
rapport te buiten om op dit punt verder in details te treden. 

54  Art. 3.10 Vv 2000. 
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visum voor kort verblijf, een “Schengenvisum”. Als de vreemdeling tijdens 
het korte verblijf gaat werken (bijvoorbeeld als gastdocent of als voorgan-
ger van één religieuze dienst) heeft de instelling bij wie de vreemdeling 
gaat werken wel een tewerkstellingsvergunning nodig.  

Een vreemdeling die voor een periode van meer dan drie maanden 
naar Nederland komt, heeft een mvv nodig.55 Dit is een bijzonder visum 
dat hij of zij moet aanvragen bij de Nederlandse diplomatieke vertegen-
woordiging in het land van herkomst.56 De bevoegdheid om te beslissen 
over afgifte van dit visum ligt bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De 
Visadienst is met de uitvoering belast. Organisatorisch zijn de Visadienst 
en de IND dezelfde, daarom hebben wij het gemakshalve ook over de IND 
als het formeel wellicht om de visadienst gaat. Ook onze respondenten 
maken dit onderscheid in de regel niet.  

Als de vreemdeling zonder mvv in Nederland een verblijfsvergunning 
aanvraagt dan wordt die geweigerd. De mvv-eis geldt niet voor vreemde-
lingen afkomstig uit de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Zwitser-
land en Liechtenstein, en ook niet afkomstig uit Australië, Canada, Ja-
pan, Monaco, Nieuw Zeeland, Vaticaanstad en de Verenigde Staten van 
Amerika.

De mvv-eis geldt voor religieuze voorgangers en godsdienstleraren ex-
tra strikt omdat het wenselijk is dat voor de komst van betrokkene naar 
Nederland onderzocht kan worden of door diens komst geen ‘problemen 
kunnen ontstaan die verband houden met culturele, politieke of religieuze 
tegenstellingen’. Uitzonderingen op deze eis zijn voor deze groep sinds de 
wetgeving van 2001 nauwelijks meer mogelijk.57

Verkorte mvv-procedure58

Het is mogelijk dat de organisatie bij wie de vreemdeling gaat verblijven 
als “referent” in Nederland bij de IND advies vraagt over de afgifte van 
de mvv. Als dat advies positief is dan instrueert de IND de Nederlandse 
ambassade in het land van herkomst van de vreemdeling om de mvv af te 
geven. Deze procedure kan via een verkort traject lopen als de organisatie 
jaarlijks meer dan tien keer als referent een mvv aanvraagt. De procedu-
re duurt dan ongeveer twee weken in plaats van de meer gebruikelijke 

                                           

55  Art. 16 lid 1 onder a Vw 2000. 
56  De vreemdeling kan de mvv ook aanvragen in een ander land als hij daar bestendig 

verblijf heeft, dat wil zeggen daar al langere tijd legaal verblijft. 
57  Artikel 3.71 lid 1 en lid 3 Vb 2000. Zie ook Kuijer/Steenbergen (2003), p. 230.  
58  De ten tijde van de invoering van de Vw 2000 bestaande procedure is vlak daarna, 

in oktober 2001, aangescherpt ten aanzien van welke organisaties via deze procedu-
re mvv’s kunnen aanvragen, TBV 2001/30, Stcrt. 2001, nr. 196, p. 12. We bespreken 
de situatie na oktober 2001. 

Hoofdstuk 3

34

visum voor kort verblijf, een “Schengenvisum”. Als de vreemdeling tijdens 
het korte verblijf gaat werken (bijvoorbeeld als gastdocent of als voorgan-
ger van één religieuze dienst) heeft de instelling bij wie de vreemdeling 
gaat werken wel een tewerkstellingsvergunning nodig.  

Een vreemdeling die voor een periode van meer dan drie maanden 
naar Nederland komt, heeft een mvv nodig.55 Dit is een bijzonder visum 
dat hij of zij moet aanvragen bij de Nederlandse diplomatieke vertegen-
woordiging in het land van herkomst.56 De bevoegdheid om te beslissen 
over afgifte van dit visum ligt bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De 
Visadienst is met de uitvoering belast. Organisatorisch zijn de Visadienst 
en de IND dezelfde, daarom hebben wij het gemakshalve ook over de IND 
als het formeel wellicht om de visadienst gaat. Ook onze respondenten 
maken dit onderscheid in de regel niet.  

Als de vreemdeling zonder mvv in Nederland een verblijfsvergunning 
aanvraagt dan wordt die geweigerd. De mvv-eis geldt niet voor vreemde-
lingen afkomstig uit de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Zwitser-
land en Liechtenstein, en ook niet afkomstig uit Australië, Canada, Ja-
pan, Monaco, Nieuw Zeeland, Vaticaanstad en de Verenigde Staten van 
Amerika.

De mvv-eis geldt voor religieuze voorgangers en godsdienstleraren ex-
tra strikt omdat het wenselijk is dat voor de komst van betrokkene naar 
Nederland onderzocht kan worden of door diens komst geen ‘problemen 
kunnen ontstaan die verband houden met culturele, politieke of religieuze 
tegenstellingen’. Uitzonderingen op deze eis zijn voor deze groep sinds de 
wetgeving van 2001 nauwelijks meer mogelijk.57

Verkorte mvv-procedure58

Het is mogelijk dat de organisatie bij wie de vreemdeling gaat verblijven 
als “referent” in Nederland bij de IND advies vraagt over de afgifte van 
de mvv. Als dat advies positief is dan instrueert de IND de Nederlandse 
ambassade in het land van herkomst van de vreemdeling om de mvv af te 
geven. Deze procedure kan via een verkort traject lopen als de organisatie 
jaarlijks meer dan tien keer als referent een mvv aanvraagt. De procedu-
re duurt dan ongeveer twee weken in plaats van de meer gebruikelijke 

                                           

55  Art. 16 lid 1 onder a Vw 2000. 
56  De vreemdeling kan de mvv ook aanvragen in een ander land als hij daar bestendig 

verblijf heeft, dat wil zeggen daar al langere tijd legaal verblijft. 
57  Artikel 3.71 lid 1 en lid 3 Vb 2000. Zie ook Kuijer/Steenbergen (2003), p. 230.  
58  De ten tijde van de invoering van de Vw 2000 bestaande procedure is vlak daarna, 

in oktober 2001, aangescherpt ten aanzien van welke organisaties via deze procedu-
re mvv’s kunnen aanvragen, TBV 2001/30, Stcrt. 2001, nr. 196, p. 12. We bespreken 
de situatie na oktober 2001. 

Hoofdstuk 3

34

visum voor kort verblijf, een “Schengenvisum”. Als de vreemdeling tijdens 
het korte verblijf gaat werken (bijvoorbeeld als gastdocent of als voorgan-
ger van één religieuze dienst) heeft de instelling bij wie de vreemdeling 
gaat werken wel een tewerkstellingsvergunning nodig.  

Een vreemdeling die voor een periode van meer dan drie maanden 
naar Nederland komt, heeft een mvv nodig.55 Dit is een bijzonder visum 
dat hij of zij moet aanvragen bij de Nederlandse diplomatieke vertegen-
woordiging in het land van herkomst.56 De bevoegdheid om te beslissen 
over afgifte van dit visum ligt bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De 
Visadienst is met de uitvoering belast. Organisatorisch zijn de Visadienst 
en de IND dezelfde, daarom hebben wij het gemakshalve ook over de IND 
als het formeel wellicht om de visadienst gaat. Ook onze respondenten 
maken dit onderscheid in de regel niet.  

Als de vreemdeling zonder mvv in Nederland een verblijfsvergunning 
aanvraagt dan wordt die geweigerd. De mvv-eis geldt niet voor vreemde-
lingen afkomstig uit de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Zwitser-
land en Liechtenstein, en ook niet afkomstig uit Australië, Canada, Ja-
pan, Monaco, Nieuw Zeeland, Vaticaanstad en de Verenigde Staten van 
Amerika.

De mvv-eis geldt voor religieuze voorgangers en godsdienstleraren ex-
tra strikt omdat het wenselijk is dat voor de komst van betrokkene naar 
Nederland onderzocht kan worden of door diens komst geen ‘problemen 
kunnen ontstaan die verband houden met culturele, politieke of religieuze 
tegenstellingen’. Uitzonderingen op deze eis zijn voor deze groep sinds de 
wetgeving van 2001 nauwelijks meer mogelijk.57

Verkorte mvv-procedure58

Het is mogelijk dat de organisatie bij wie de vreemdeling gaat verblijven 
als “referent” in Nederland bij de IND advies vraagt over de afgifte van 
de mvv. Als dat advies positief is dan instrueert de IND de Nederlandse 
ambassade in het land van herkomst van de vreemdeling om de mvv af te 
geven. Deze procedure kan via een verkort traject lopen als de organisatie 
jaarlijks meer dan tien keer als referent een mvv aanvraagt. De procedu-
re duurt dan ongeveer twee weken in plaats van de meer gebruikelijke 

                                           

55  Art. 16 lid 1 onder a Vw 2000. 
56  De vreemdeling kan de mvv ook aanvragen in een ander land als hij daar bestendig 

verblijf heeft, dat wil zeggen daar al langere tijd legaal verblijft. 
57  Artikel 3.71 lid 1 en lid 3 Vb 2000. Zie ook Kuijer/Steenbergen (2003), p. 230.  
58  De ten tijde van de invoering van de Vw 2000 bestaande procedure is vlak daarna, 

in oktober 2001, aangescherpt ten aanzien van welke organisaties via deze procedu-
re mvv’s kunnen aanvragen, TBV 2001/30, Stcrt. 2001, nr. 196, p. 12. We bespreken 
de situatie na oktober 2001. 

Hoofdstuk 3

34

visum voor kort verblijf, een “Schengenvisum”. Als de vreemdeling tijdens 
het korte verblijf gaat werken (bijvoorbeeld als gastdocent of als voorgan-
ger van één religieuze dienst) heeft de instelling bij wie de vreemdeling 
gaat werken wel een tewerkstellingsvergunning nodig.  

Een vreemdeling die voor een periode van meer dan drie maanden 
naar Nederland komt, heeft een mvv nodig.55 Dit is een bijzonder visum 
dat hij of zij moet aanvragen bij de Nederlandse diplomatieke vertegen-
woordiging in het land van herkomst.56 De bevoegdheid om te beslissen 
over afgifte van dit visum ligt bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De 
Visadienst is met de uitvoering belast. Organisatorisch zijn de Visadienst 
en de IND dezelfde, daarom hebben wij het gemakshalve ook over de IND 
als het formeel wellicht om de visadienst gaat. Ook onze respondenten 
maken dit onderscheid in de regel niet.  

Als de vreemdeling zonder mvv in Nederland een verblijfsvergunning 
aanvraagt dan wordt die geweigerd. De mvv-eis geldt niet voor vreemde-
lingen afkomstig uit de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Zwitser-
land en Liechtenstein, en ook niet afkomstig uit Australië, Canada, Ja-
pan, Monaco, Nieuw Zeeland, Vaticaanstad en de Verenigde Staten van 
Amerika.

De mvv-eis geldt voor religieuze voorgangers en godsdienstleraren ex-
tra strikt omdat het wenselijk is dat voor de komst van betrokkene naar 
Nederland onderzocht kan worden of door diens komst geen ‘problemen 
kunnen ontstaan die verband houden met culturele, politieke of religieuze 
tegenstellingen’. Uitzonderingen op deze eis zijn voor deze groep sinds de 
wetgeving van 2001 nauwelijks meer mogelijk.57

Verkorte mvv-procedure58

Het is mogelijk dat de organisatie bij wie de vreemdeling gaat verblijven 
als “referent” in Nederland bij de IND advies vraagt over de afgifte van 
de mvv. Als dat advies positief is dan instrueert de IND de Nederlandse 
ambassade in het land van herkomst van de vreemdeling om de mvv af te 
geven. Deze procedure kan via een verkort traject lopen als de organisatie 
jaarlijks meer dan tien keer als referent een mvv aanvraagt. De procedu-
re duurt dan ongeveer twee weken in plaats van de meer gebruikelijke 

                                           

55  Art. 16 lid 1 onder a Vw 2000. 
56  De vreemdeling kan de mvv ook aanvragen in een ander land als hij daar bestendig 

verblijf heeft, dat wil zeggen daar al langere tijd legaal verblijft. 
57  Artikel 3.71 lid 1 en lid 3 Vb 2000. Zie ook Kuijer/Steenbergen (2003), p. 230.  
58  De ten tijde van de invoering van de Vw 2000 bestaande procedure is vlak daarna, 

in oktober 2001, aangescherpt ten aanzien van welke organisaties via deze procedu-
re mvv’s kunnen aanvragen, TBV 2001/30, Stcrt. 2001, nr. 196, p. 12. We bespreken 
de situatie na oktober 2001. 



Toelating voor verblijf op religieuze gronden

35

drie maanden (of langer). De organisatie moet, om hiervoor in aanmer-
king te komen, onder andere verklaren garant te staan voor de kosten 
verbonden aan het verblijf van de vreemdeling in Nederland en verklaren 
dat de vreemdeling aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning vol-
doet. Ook moeten zij de IND informeren als de vreemdeling niet langer bij 
hun organisatie te gast is. In de beleidsregels voor de toelating tot de 
mvv-verkorte procedure staat dat bedrijven, onderwijsinstellingen en cul-
turele uitwisselingsorganisatie hiervan gebruik kunnen maken. Uit dit 
onderzoek blijkt dat deze regels soms ook worden toegepast op religieuze 
instellingen, maar religieuze instellingen worden niet met name genoemd 
in de beleidsregels.59

Jurisprudentie mvv 

Veel rechtspraak over de toelating van vreemdelingen voor verblijf bij 
religieuze organisaties ging over de weigering van mvv’s. Tot december 
1998 was de wettelijke basis onder dit mvv-vereiste zwak en oordeelde de 
rechter zowel in verschillende zaken aangespannen door imams die 
voortgezet verblijf wilden, als door christelijke voorgangers die eerste toe-
lating vroegen, dat de mvv-eis niet of niet zonder zorgvuldige belangen-
afweging kon worden gesteld. Wij hebben geen jurisprudentie gevonden 
over de toelating van vreemdelingen die als kloosterling, zendeling of als 
vrijwilliger bij een religieuze organisatie verblijf hebben gevraagd. Hierna 
bespreken wij daarom jurisprudentie over de weigering van mvv’s in ge-
val van eerste toelating van imams, godsdienstleraren, predikanten en 
dominees. Wij bespreken ook jurisprudentie van voor de wetswijziging 
van december 1998 omdat wij niet zozeer de mvv-problematiek aan de 
orde willen stellen, maar de inhoud van de casus willen bespreken om te 
laten zien hoe in het verleden is beslist door de rechter over de afweging 
van de belangen van de overheid bij het handhaven van een restrictief 
toelatingsbeleid, in het bijzonder de bescherming van de openbare orde, 
en het belang van religieuze organisaties om vreemdelingen in religieuze 
posities te benoemen. 

In het geval van een Turkse imam die om wijziging van de beperking 
van zijn verblijfsvergunning vroeg (hij wilde bij een andere moskee gaan 
dienen) oordeelde de rechtbank in 1998 dat de mvv-eis bij voortgezet ver-
blijf niet kon worden gesteld, onder andere omdat die indruiste tegen ‘het 
algemene uitgangspunt dat de rechtspositie van een vreemdeling sterker 
wordt naarmate hij langer legaal in Nederland verblijft’.60 Anders oor-
deelde de rechter echter over de vraag van een Marokkaanse godsdienst-

                                           

59  Vc 2000 B1/1.3. 
60  Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem, 10 juli 1998, JV 1998, 167. 
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leraar, die van 1992 tot 1994 als zodanig had gewerkt, om wijziging van 
de beperking van zijn verblijfsvergunning in ‘arbeid als imam bij de Ma-
rokkaanse Islamitische Vereniging te Delft’. Omdat hij voor dat specifieke 
doel geen mvv had – hij had immers voor een ander doel al een verblijfs-
vergunning in Nederland – werd de aanvraag afgewezen. Terecht, zo oor-
deelde de voorzieningenrechter, want de wijziging van de beperking van 
de verblijfsvergunning wettigde een nieuw onderzoek.61 De betrokkene 
moest dus in zijn herkomstland een nieuwe mvv aanvragen. 

Vier jaar later vond de rechtbank de noodzaak voor zo’n nieuw open-
bare orde onderzoek niet meer zo evident. Een Marokkaanse godsdienst-
leraar die bij een andere geloofsgemeenschap wilde gaan werken liep in 
1997 tegen een negatieve beslissing op wegens het ontbreken van een 
mvv. Net als in de andere zaken die wij hier bespreken had de IND ter 
rechtvaardiging van haar beslissing verwezen naar de uitspraak van de 
Afdeling van de Raad van State uit 1984. De Haagse rechtbank vond ech-
ter dat de IND niet kon volstaan met naar die zaak verwijzen: ‘De over-
wegingen als door de Afdeling toen gebezigd dienen in de context van die 
tijd te worden gezien. In die tijd namen de diverse etnische geloofsmin-
derheden een uitzonderingspositie in binnen de Nederlandse samenle-
ving. Evenwel heeft de Nederlandse samenleving sindsdien een ontwikke-
ling doorgemaakt, onder meer inhoudende dat islamitische geloofsge-
meenschappen in toenemende mate voorkomen in de Nederlandse samen-
leving. Dat verweerder ondanks deze ontwikkelingen in de afgelopen de-
cennia geen aanleiding heeft gezien zijn openbare orde beleid in dezen 
zelfs maar te herijken, geeft temeer aanleiding voor het oordeel dat het 
bestreden besluit geen draagkrachtige motivering heeft’.62 Tot zover de 
procedures aangaande islamitische godsdienstleraren en imams.

Dat het met het mvv-vereiste in geval van eerste toelating niet altijd 
even nauw werd genomen lijkt te volgen uit een uitspraak van een Am-
sterdamse rechter over de situatie van voor december 1998. De procedure 
was aangespannen door een Ghanese predikant die wilde gaan werken bij 
de Stichting Deeper Christian Life ministry (Pinkstergemeente). In eerste 
instantie ontbrak de tewerkstellingsvergunning en werd hem daarom een 
verblijfsvergunning onthouden. Toen de tewerkstellingsvergunning er 
eenmaal was, wierp de IND hem het ontbreken van een mvv tegen. De 
Ghanese predikant stelde dat het ontbreken van de mvv hem niet alsnog 
in het late stadium van de procedure kon worden tegengeworpen en hij 
beriep zich op het gelijkheidsbeginsel. Dat beroep onderbouwde hij door 
te verwijzen naar een verblijfsvergunning die zonder dat er eerst een mvv 
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was afgegeven, was verleend aan een Poolse priester en drie Ghanese 
dominees. In een van die zaken was een brief van de vreemdelingendienst 
uit Amsterdam gepresenteerd. De advocaat van de Ghanese predikant 
voerde aan dat uit die brief ‘blijkt dat aan Ghanese dominees in de Bijl-
mer een verblijfsvergunning kan worden gegeven met voorbijgaan aan 
het beleid dat bedoeld is voor godsdienstleraren en voorgangers (imams)’. 
Justitie voerde aan dat deze vier gevallen “ambtelijke misslagen” waren 
geweest, maar kon de rechtbank niet overtuigen.63

Tot slot komt de beroepsprocedure aangespannen door een Brazili-
aanse geestelijke voorganger van de Comunidade Christã em Amsterdam 
aan de orde. De rechter vond het mvv-beleid voor godsdienstleraren en 
geestelijke voorgangers van voor 11 december 1998 in zijn algemeenheid 
niet onredelijk. Maar omdat het al uitzonderingsbeleid was, namelijk 
strenger dan in “gewone” gevallen, moest wel grote zorgvuldigheid in acht 
worden genomen bij het afwegen van alle belangen. Daarbij merkte de 
rechtbank op dat de IND ‘niet gemotiveerd had kunnen aangeven op 
grond waarvan (ook) … sprake zou kunnen zijn van ‘zeer gevoelige aspec-
ten’ zoals door de Afdeling van de raad van State in de uitspraak van 
1984 bedoeld’.64 Zodoende kon de IND niet motiveren welk belang zij 
meende te hebben bij het vooraf beoordelen van de wenselijkheid van de 
komst van deze voorganger.

Geconcludeerd kan worden dat de strikte handhaving van de mvv-eis 
om mogelijk gevaar voor de openbare orde tijdig te signaleren voor het 
vreemdelingenrechtelijke traject van groot gewicht blijft. Het ministerie 
heeft het advies van de Haagse rechtbank gedaan in haar uitspraak van 
september 2000 om het openbare orde beleid voor religieuzen te herijken 
niet opgevolgd. In ieder geval heeft het niet tot een wezenlijke verande-
ring geleid.65

3.3 De Wet arbeid vreemdelingen  

In september 1995 werd de ook nu nog geldende Wet arbeid vreemdelin-
gen (Wav) van kracht.66 De Wav kent een ruim werkgeversbegrip, wat 
betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op werkzaamheden ver-
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gers wordt verwezen. 
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richt krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar ook van 
toepassing is op werkzaamheden verricht door vreemdelingen die tot hun 
“werkgever” in een andere arbeidsverhouding staan.67 Hieronder valt ook 
vrijwilligerswerk of het werk van de geestelijke voorgangers, die al dan 
niet een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat religieuze instellingen voor deze vreemdelingen over een 
tewerkstellingsvergunning moeten beschikken.  

De Wav valt onder de competentie van het ministerie van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid. De Centrale organisatie voor Werk en Inkomen 
(CWI, voorheen Arbeidsvoorziening) is belast met de uitvoering. De Wav 
beoogt de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen. Daarom wordt de 
tewerkstellingsvergunning in principe pas verleend als een “werkgever” 
bewijst dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt of elders in de Europese 
Economische Ruimte (EER) niemand beschikbaar is om de vacature te 
vervullen.68 Dit Nederlandse of EER aanbod wordt prioriteitgenietend 
aanbod genoemd. De werkgever moet bewijzen dat hij niemand heeft kun-
nen vinden na plaatsing van de vacature bij de CWI en uitgebreide 
wervingsinspanningen.69 Verder moet een tewerkstellingsvergunning 
door de CWI worden geweigerd als blijkt dat de vreemdeling niet min-
stens het minimumloon gaat verdienen.70

Een tewerkstellingsvergunning kan voor maximaal drie jaar worden 
verleend. Als een vreemdeling vervolgens gedurende een ononderbroken 
periode van drie jaar ook een voor het verrichten van arbeid geldige ver-
blijfsvergunning heeft gekregen, krijgt hij de aantekening dat aan zijn 
verblijfsvergunning geen arbeidsmarktbeperkingen meer zijn verbon-
den.71 Overigens heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat 
ook als op grond van de Wav na drie jaar geen tewerkstellingsvergunning 
meer nodig is en de vreemdeling een aantekening krijgt dat hij vrij is op 
de arbeidsmarkt, de verblijfsvergunning nog steeds tijdelijk kan blijven.72

Dit is bij geestelijke voorgangers en godsdienstleraren dus het geval. Ge-

                                           

67  Art. 1 lid 1 onder b Wav.  
68  De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 15 oude EU lidstaten, Noorwegen, 

IJsland en Liechtenstein. Dezelfde regels gelden ook voor Zwitsers. Voor de toegang 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt van werknemers uit de 10 nieuwe lidstaten is een 
overgangsregeling van kracht. 

69  Bij moeilijk te vervullen vacatures verlangt de CWI dat de wervingsinspanningen 
minstens drie maanden duren. De CWI kan echter ook beslissen een tewerkstel-
lingsvergunning toch te verlenen als een werkgever geen of weinig wervingsinspan-
ningen heeft verricht. Het betreft hier namelijk een facultatieve weigeringsgrond, 
art. 9 lid 1 sub a Wav.  

70  Art. 8 lid 1 sub d Wav. 
71  Art. 4 lid 1 en 2 onder b Wav. 
72  Afdeling rechtspraak van de raad van State, 31 oktober 2001, JV 2002, 32, AB
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wone arbeidsmigranten komen daarentegen na vijf jaar mogelijk in aan-
merking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

Tot de invoering van de Vw 2000 in april 2001 werden jaarlijks niet 
meer dan 10 aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen van religieuze 
organisaties geweigerd.73 Het aantal verleende tewerkstellingsvergun-
ning verdubbelde in die periode. In 1996 waren dit er 48 terwijl in 2000 in 
totaal 107 tewerkstellingsvergunning werden verleend aan religieuze 
organisaties.74

In 1998 werden door arbeidsvoorziening een aantal bezwaarschriften 
behandeld betreffende vreemdelingen die als vrijwilliger bij religieuze 
organisaties wilden gaan werken. Struikelblok was dat zij geen markt-
conforme beloning kregen minimaal gelijk aan het minimummaandloon. 
‘De in de Wav beoogde drempelwerking is effectief. In veel gevallen kun-
nen, gegeven de feitelijke situatie, de bezwaren, gezien deze regelgeving, 
niet tot verlening van de vergunning leiden’.75 Voor zover bekend is geen 
van deze religieuze organisaties naar de rechter gestapt om dit standpunt 
aan te vechten. Hier blijkt evident dat de CWI de Wav in 1998 op de door 
het ministerie van SZW voorgeschreven wijze en restrictief uitvoert.  

Politiek debat over toepassing Wav op religieuzen 

Bij een wijziging van de Wav in 2000 is in de Tweede Kamer stilgestaan 
bij de consequenties van de toepassing van deze wet op geestelijken en 
zendelingen.76 De kamerleden van de CDA-fractie pleitten er toen na-
drukkelijk voor – van welke denominatie de geestelijken dan ook zijn – bij 
de toepassing van de Wav rekening te houden met hun bijzondere positie 
door niet te verlangen dat zij aan het inkomensvereiste moeten voldoen. 
Voorwaarde moest dan wel zijn dat de religieuze instelling garant zou 
staan en de mogelijkheid om beroep te doen op een sociale uitkering uit-
gesloten was. Verburg (CDA) diende hiertoe een motie in.77 De leden van 
de SGP vroegen zich af of de Wav wel genoeg ruimte bood voor vrijwilli-
gers, met name bij religieuze organisaties, die tijdelijk in Nederland 
zijn.78 In reactie hierop stelde de minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid dat de regering niet voornemens was de mogelijkheid om vrij-

                                           

73  Koopman (2002), p. 197. 
74  Jaarverslagen Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen van de Algemene Directie voor 

de Arbeidsvoorziening 1997 t/m 2000.  
75 Jaarverslag Arbeidsvoorziening 1998, p. 15. 
76 Kamerstukken II, 1999/00 27 022, nr. 4 p. 11. 
77 Kamerstukken II, 1999/00 27 022, nr. 9. De motie werd niet in stemming gebracht 

omdat Verburg de motie van de agenda liet afvoeren nadat het voorstel tot wetswij-
ziging door de Tweede Kamer was aangenomen, Handelingen II 1999/00,p. 5211/12. 

78 Kamerstukken II, 1999/00 27 022, nr. 4, p.11. Zie ook Handelingen II, 1999/00, pp. 
5120, 5132-33 en 5136. 
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willigerswerk te verrichten uit te breiden en dat de minister van grote 
knelpunten op dat moment niets bekend was.79 De bezwaarschriftproce-
dures over deze materie uit 1998 die hiervoor zijn besproken kwamen niet 
aan de orde. Over de motie van Verburg zei de minister dat hij niet zag 
hoe binnen het algemene systeem van de wet tot een vrijstelling van de 
inkomensverplichting bij volledige garantstelling door de religieuze orga-
nisatie kon worden gekomen.80

Interne instructie over tewerkstellingsvergunning

In de wet is dan wel geen uitzondering gemaakt voor de positie van reli-
gieuzen, de CWI heeft wel een instructie (ambtenaren van de CWI noe-
men het een “bijsluiter”) opgesteld over de beoordeling van aanvragen 
voor tewerkstellingsvergunningen voor “Geestelijken, gebedsvoorgangers, 
imams en andere religieuzen”, waaronder leden van een kloostergemeen-
schap worden verstaan. Deze instructie wordt door de CWI aan werkge-
vers die een aanvraag willen indienen voor een religieus toegezonden als 
“bijsluiter” bij het aanvraagformulier. De instructie is als bijlage 11 bij dit 
rapport gevoegd. De instructie maakt geen deel uit van de in de staats-
courant gepubliceerde uitvoeringsregels bij de Wav of de beleidsregels 
van de CWI. 

Uit de instructie wordt duidelijk dat de toepassing van de Wav op re-
ligieuzen voor de CWI in de praktijk wringt. Volgens de instructie ‘zal er 
in de praktijk vrijwel geen prioriteitgenietend aanbod beschikbaar zijn 
voor het vervullen van een dergelijke vacature. Ook staat het geloofsge-
meenschappen vrij om te bepalen wie zij als geestelijke/gebedsvoorgan-
ger/imam wensen aan te stellen’. Toch moeten geloofsgemeenschappen 
aan de administratieve verplichtingen voldoen door hun vacatures te 
melden bij de CWI en door middel van het plaatsen van advertenties te 
zoeken naar een kandidaat die afkomstig is uit de EER. Volgens de CWI 
ligt het zwaartepunt van de beoordeling van een aanvraag om een te-
werkstellingsvergunning echter niet bij de arbeidsmarkt, maar bij de 
vraag of sprake is van marktconforme beloning. De geloofsgemeenschap 
moet aantonen dat zij in staat is om minimaal het wettelijk minimumloon 
aan haar religieuzen uit het buitenland te kunnen betalen. Daarvoor 
moet zij een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en 
eventueel een accountantsverklaring waaruit haar solvabiliteit blijkt 
overleggen, aldus de instructie van de CWI. Zoals wij in paragraaf 2.2 
schreven, is van inschrijving in het register van de Kamer van Koophan-
del bij kerkgenootschappen geen sprake. Het stellen van deze voorwaarde 
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veroorzaakt in de praktijk bij de religieuze organisaties dan ook de nodige 
beroering. Van nieuw opgerichte genootschappen wordt verder gevraagd 
informatie te verschaffen over het ontstaan, de datum van oprichting, het 
doel en het aantal geregistreerde leden in Nederland. 

Alleen als ‘een vreemdeling uitsluitend werkzaamheden verricht bin-
nen de kloostergemeenschap, volledig wordt onderhouden door de kloos-
tergemeenschap en de gelofte van armoede heeft afgelegd, wordt er niet 
getoetst aan een marktconforme beloning en ook niet of tenminste het 
wettelijk minimumloon … wordt uitbetaald’. De CWI heeft hiermee in 
zekere zin alsnog uitvoering gegeven aan de hiervoor genoemde motie-
Verburg, wat getuigt van begrip voor de praktijk van de kloostergemeen-
schappen.81 Voor arbeid die wordt verricht buiten de kloostergemeen-
schap (bijv. lesgeven, maatschappelijke dienstverlening, etc.) geldt deze 
vrijstelling niet.

Jurisprudentie over tewerkstellingsvergunningen

Net als bij de bespreking van de juridische procedures over de afgifte van 
mvv’s bespreken wij de procedures over de afgifte van tewerkstellingsver-
gunningen vooral om te bezien hoe in de rechtspraktijk is omgesprongen 
met de afweging van het belang van de organisatie bij de uitoefening van 
aan de godsdienstvrijheid gerelateerd “personeelsbeleid” en de met de 
Wav te beschermen belangen. De vier te bespreken zaken betreffen vooral 
de vraag of de religieuze organisatie heeft kunnen aantonen dat er geen 
prioriteitgenietend arbeidsaanbod beschikbaar was. 

De eerste zaak was een beroepszaak, aangespannen door de Stichting 
Islamitische Basisscholen A. te B. De centrale vraag was of er prioriteit-
genietend aanbod beschikbaar was voor een godsdienstleraar.82 Uit de 
casus blijkt dat de aanvraag betrekking had op de Pakistaanse geestelijk 
en wereldlijk leider binnen de Ahle Soennah-leer. Deze geestelijk leider 
was vaak in West Europa om contact te houden met zijn geloofsgemeen-
schap alhier. De vacature die hij zou gaan vervullen was die van ‘docent/ 
onderzoeker/redacteur op het gebied van het islamitisch basisonderwijs’. 
Arbeidsvoorziening stelde zich onder andere op het standpunt dat de 
functie gesplitst kon worden: het lesmateriaal kon in Pakistan gemaakt 
worden en het onderwijs kon verricht worden door de imam die dat al 
deed: daarvoor was niet iemand met de status van betrokken vreemdeling 
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nodig. De rechtbank oordeelde dat Arbeidsvoorziening de tewerkstellings-
vergunning mocht weigeren.

De tweede zaak speelde in 2000. De Stichting A Soefi Orde had geen 
tewerkstellingsvergunning gekregen voor een Soefimeester uit Iran. De 
vergunning was geweigerd omdat de beoogde Soefimeester ouder was dan 
45 jaar.83 De rechtbank vond dat Arbeidsvoorziening deze leeftijdseis, die 
als facultatieve weigeringsgrond in de wet is opgenomen, te beperkt had 
uitgelegd. Toch besloot Arbeidsvoorziening opnieuw om de tewerkstel-
lingsvergunning te weigeren omdat het risico bestond dat de Soefimeester 
gelet op zijn leeftijd een beroep zou doen op de in Nederland bestaande 
sociale voorzieningen, dat moest worden voorkomen. Dit argument sneed 
volgens de rechtbank geen hout omdat de eenmaal toegelaten Soefimees-
ter als geestelijk voorganger een tijdelijk verblijfsrecht zou krijgen. Als 
hij niet meer werkzaam zou zijn bij de stichting, zou de verblijfsvergun-
ning ingetrokken worden zodat hij ook geen aanspraak zou kunnen ma-
ken op sociale voorzieningen.84

Een derde zaak is beschreven door Koopman.85 Het gaat over een 
zaak waarin de rechter oordeelde dat van de Nieuw Testamentische kerk 
niet kon worden verlangd dat ze veel wervingsinspanningen verrichtte 
voor een geestelijk voorganger omdat het ‘een op zichzelf staande en op 
zeer kleine schaal vertegenwoordigde evangelische gemeenschap is en het 
kenbaar was dat niet werd beschikt over de professionaliteit die door-
gaans van werkgevers mag worden verwacht’. 

Tot slot heeft in 2003 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State zich uitgesproken over een hoger beroep ingediend door de 
Stichting Islam Moskee te Vlissingen.86 De Stichting had een tewerkstel-
lingsvergunning gevraagd voor een godsdienstleraar/imam. De vergun-
ning was geweigerd omdat zij de vacature niet bij de CWI had gemeld, 
onvoldoende wervingsinspanningen had verricht en niet kon aantonen 
dat zij het minimumloon ging betalen. Het hoger beroep werd ongegrond 
verklaard omdat de Stichting de stellingen die zij hier tegen in bracht 
niet met documenten kon onderbouwen. Opmerkelijk is dat de Stichting 
had aangevoerd dat de verplichte vacaturemelding bij de CWI voor de 
functie van geestelijken in de periode dat zij de aanvraag deed, van 1 fe-
bruari 2001 tot 1 januari 2002, niet gold. Uit de uitspraak blijkt niet of de 
CWI dit bevestigd had. Gezien de interne instructie van 2003 van de CWI 

                                           

83  Deze leeftijdsgrens geldt niet specifiek voor geestelijken, maar – uitzonderingen 
daargelaten – voor alle arbeidsmigranten. De uitzonderingen betreffen vooral func-
ties die een zekere senioriteit verlangen. 
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is het zeker niet ondenkbaar dat ook in 2001 al minder strenge eisen aan 
de wervingsinspanningen werden gesteld als het om geestelijken ging. 
Hier wreekt zich dat de instructies niet openbaar zijn, zodat rechters er 
moeilijker rekening mee kunnen houden. Een tweede punt van belang is 
dat de Afdeling bestuursrechtspraak stelde dat het beroep van de Stich-
ting op schending van artikel 9 van het EVRM en artikel 18 IVBPR niet 
opging. ‘Zoals met name uit het tweede lid van voormeld artikel 9 en het 
derde lid van artikel 18 blijkt, brengt die vrijheid niet mee dat het een 
religieuze gemeenschap vrij staat een vreemdeling als godsdienstleraar 
en gebedsvoorganger in Nederland te werk te stellen, zonder dat is vol-
daan aan de terzake geldende mede met het oog op de openbare rust en 
orde bij wet in formele zin gestelde eisen’, aldus de Afdeling bestuurs-
rechtspraak. 

Samenvattend blijkt dat weinig aanvragen van religieuze organisaties om 
afgifte van een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd of tot juridi-
sche procedures leiden. Van de vier recente procedures betroffen er drie 
islamitische voorgangers. Dit wil nog niet zeggen dat andere organisaties 
de tewerkstellingsvergunning probleemloos krijgen. Zoals we in hoofd-
stuk vijf zullen zien blijft het aantal afwijzende beslissingen en procedu-
res vooral beperkt doordat de organisaties zich aanpassen – al dan niet 
middels het creëren van een ‘papieren’ werkelijkheid die niet veel van 
doen heeft met de ‘echte’ werkelijkheid – om aan de gestelde eisen te vol-
doen.

3.4 Toelatingsbeleid voor religieuzen van 1945 tot 1995 

Vragen over het toelatingsbeleid voor religieuzen zijn niet nieuw. Vanaf 
1945 hebben vreemdelingen die in Nederland verblijven bij een religieuze 
instelling een verblijfsvergunning nodig. Afhankelijk van het soort activi-
teiten dat de vreemdeling ontplooide was ook een werkvergunning nodig 
op grond van een wet uit 1934.87 Over de afgifte van die werkvergunnin-
gen is de afgelopen zestig jaar met enige regelmaat beleidsmatig wat te 
doen geweest. Daarom gaat dit historische overzicht vooral daarover.

Voor vreemdelingen die als religieuzen naar Nederland kwamen was 
sinds juni 1945 een werkvergunning verplicht naast een verblijfsvergun-
ning. De werkvergunning werd nooit geweigerd, maar de religieuze in-
stellingen wilden ervan af.88 Vanaf in ieder geval 1947 pleitten zij bij hun 

                                           

87  Wet van 16 mei 1934 tot regeling van het verrichten van arbeid in loondienst door 
vreemdelingen, Stb. 1934, 257. 
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op grond van een wet uit 1934.87 Over de afgifte van die werkvergunnin-
gen is de afgelopen zestig jaar met enige regelmaat beleidsmatig wat te 
doen geweest. Daarom gaat dit historische overzicht vooral daarover.

Voor vreemdelingen die als religieuzen naar Nederland kwamen was 
sinds juni 1945 een werkvergunning verplicht naast een verblijfsvergun-
ning. De werkvergunning werd nooit geweigerd, maar de religieuze in-
stellingen wilden ervan af.88 Vanaf in ieder geval 1947 pleitten zij bij hun 
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gewestelijke arbeidsbureaus voor vrijstelling van de verplichte werkver-
gunning voor religieuzen.89 Zij voerden aan dat geen werkvergunning no-
dig was omdat tussen kloosterlingen die in een eigen communiteit sa-
menwonen, geen sprake is van een werkgever-werknemer relatie. In reac-
tie daarop stelde toenmalig Minister van Sociale Zaken Drees in 1947: 
‘Het departement van Sociale Zaken heeft zich steeds op het standpunt 
gesteld, dat geestelijken en religieuzen, wier bezigheden uitsluitend van 
contemplatieve aard zijn, niet vallen onder de bepalingen van de wet van 
16 mei 1934. Zijn kloosterlingen daarentegen werkzaam als verpleegster, 
onderwijskracht, chauffeur enz. zoo behoort voor hen wel een werkver-
gunning te worden aangevraagd’.90

In 1954 werden religieuzen die “als zodanig” werkten expliciet vrijge-
steld van de werkvergunningplicht.91 De uitleg van het begrip “als zoda-
nig” leidde na de invoering tot enige ambtelijke discussie: kern van het 
probleem zat in het feit dat vooral Rooms Katholieke kloosters binnen de 
kloostermuren onderwijs gaven, internaten en kostscholen exploiteerden 
of zieken verpleegden. De leden van de kloostergemeenschap verrichtten 
arbeid in deze internaten of zorginstellingen.92 Omdat het niet te doen 
was om een non die als verpleegster werkte binnen de kloostermuren vrij 
te stellen en voor een non die in een ziekenhuis buiten de kloostermuren 
werkte wél een werkvergunning te laten aanvragen, deden ambtenaren 
op het ministerie van Sociale Zaken het voorstel om alle “liefdewerk” zo-
als de verzorging van zieken, vrij te stellen.93 Dit voorstel vond binnen 
het eigen ministerie echter geen respons. Het in 1954 gemaakte onder-
scheid naar religieuzen die ‘als zodanig’ werkten, lijkt sterk op het onder-
scheid dat anno 2003 door de CWI wordt gemaakt tussen kloosterlingen 

                                           

chief Arbeidsvoorziening bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
inventarislijst van Dhr. Storm (hierna aangeduid als SOZA “Storm”) dossiernr. 409. 
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nr. 430. 
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die alleen werkzaamheden binnen de kloostermuren verrichten en kloos-
terlingen die buiten de kloostergemeenschap werken. 

Bij de invoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers in 1979 
(Wabw, de voorloper van de huidige Wet arbeid vreemdelingen) werd de 
vrijstelling voor religieuzen van de werkvergunning niet langer in het 
uitvoeringsbesluit opgenomen. Toch werd van hen een werkvergunning 
ook toen niet verlangd omdat de functies van religieuzen en bedienaars 
van erediensten niet krachtens arbeidsovereenkomst werden verricht. De 
Wabw was alleen van toepassing op arbeid die wel werd verricht krach-
tens arbeidsovereenkomst. Zodoende vielen de religieuzen en bedienaars 
van erediensten niet onder die wet en was geen tewerkstellingsvergun-
ning nodig.94

Wel had een vreemdeling die als voor verblijf bij een religieuze orga-
nisatie naar Nederland kwam een verblijfsvergunning nodig. Het toela-
tingsbeleid voor religieuzen die geen ‘arbeid’ verrichten in de zin van de 
Wabw, werd dan ook sinds 1979 vooral bepaald door de Staatssecretaris 
van Justitie, die de bevoegdheid tot het verlenen van verblijfsvergunnin-
gen grotendeels overliet aan lokale vreemdelingendiensten. Een algemeen 
toelatingsbeleid voor religieuzen is toen niet gepubliceerd. Wel kwam er 
in 1980 apart beleid inzake de toelating van godsdienstleraren.95 Dit be-
trof vooral Turkse en Marokkaanse godsdienstleraren – en in de praktijk 
ook imams – die op grond van de wervingsovereenkomsten voor buiten-
landse werknemers die Nederland met die landen had gesloten naar Ne-
derland kwamen. Omdat zij als buitenlandse werknemers kwamen, werd 
voor hen wel een tewerkstellingsvergunning verplicht gesteld. Zoals wij 
hiervoor hebben gezien werd in de jurisprudentie over het werkne-
merschap en de toepassing van het BBA 1945 de imam al snel gelijk ge-
steld met andere bekleders van een geestelijk ambt en zodoende uitgeslo-
ten van de werknemersverzekeringen. Die gelijkstelling werd niet door-
gevoerd in het toelatingsbeleid doordat voor de imams een tewerkstel-
lingsvergunning nodig was en voor andere religieuzen niet. Het beleid 
zoals dat begin jaren ’80 voor de godsdienstleraren ging gelden is nadien 
verschillende malen opnieuw geformuleerd. De grote lijn van dit beleid 
bleef echter onveranderd.96 Doel van het toelatingsbeleid was overigens 
om tegemoet te komen aan de in Nederland verblijvende minderheids-
groepen om te beschikken over hun eigen godsdienstleraren.

In 1990 werd dit beleid, dat in eerste instantie dus vooral voor imams 
en islamitische godsdienstleraren gold, door de Raad van State van toe-

                                           

94  Artikel 1 aanhef en onder b van de Wet arbeid buitenlandse werknemers van 9 no-
vember 1978, Stb. 1978, 737. 

95  Rath e.a. (1996), p. 40-41. Zie ook Afdeling Rechtspraak Raad van State, 10 decem-
ber 1981, AB 1982 nr. 244. 

96  Vc 1982 B11.6.6. 
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terlingen die buiten de kloostergemeenschap werken. 

Bij de invoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers in 1979 
(Wabw, de voorloper van de huidige Wet arbeid vreemdelingen) werd de 
vrijstelling voor religieuzen van de werkvergunning niet langer in het 
uitvoeringsbesluit opgenomen. Toch werd van hen een werkvergunning 
ook toen niet verlangd omdat de functies van religieuzen en bedienaars 
van erediensten niet krachtens arbeidsovereenkomst werden verricht. De 
Wabw was alleen van toepassing op arbeid die wel werd verricht krach-
tens arbeidsovereenkomst. Zodoende vielen de religieuzen en bedienaars 
van erediensten niet onder die wet en was geen tewerkstellingsvergun-
ning nodig.94

Wel had een vreemdeling die als voor verblijf bij een religieuze orga-
nisatie naar Nederland kwam een verblijfsvergunning nodig. Het toela-
tingsbeleid voor religieuzen die geen ‘arbeid’ verrichten in de zin van de 
Wabw, werd dan ook sinds 1979 vooral bepaald door de Staatssecretaris 
van Justitie, die de bevoegdheid tot het verlenen van verblijfsvergunnin-
gen grotendeels overliet aan lokale vreemdelingendiensten. Een algemeen 
toelatingsbeleid voor religieuzen is toen niet gepubliceerd. Wel kwam er 
in 1980 apart beleid inzake de toelating van godsdienstleraren.95 Dit be-
trof vooral Turkse en Marokkaanse godsdienstleraren – en in de praktijk 
ook imams – die op grond van de wervingsovereenkomsten voor buiten-
landse werknemers die Nederland met die landen had gesloten naar Ne-
derland kwamen. Omdat zij als buitenlandse werknemers kwamen, werd 
voor hen wel een tewerkstellingsvergunning verplicht gesteld. Zoals wij 
hiervoor hebben gezien werd in de jurisprudentie over het werkne-
merschap en de toepassing van het BBA 1945 de imam al snel gelijk ge-
steld met andere bekleders van een geestelijk ambt en zodoende uitgeslo-
ten van de werknemersverzekeringen. Die gelijkstelling werd niet door-
gevoerd in het toelatingsbeleid doordat voor de imams een tewerkstel-
lingsvergunning nodig was en voor andere religieuzen niet. Het beleid 
zoals dat begin jaren ’80 voor de godsdienstleraren ging gelden is nadien 
verschillende malen opnieuw geformuleerd. De grote lijn van dit beleid 
bleef echter onveranderd.96 Doel van het toelatingsbeleid was overigens 
om tegemoet te komen aan de in Nederland verblijvende minderheids-
groepen om te beschikken over hun eigen godsdienstleraren.

In 1990 werd dit beleid, dat in eerste instantie dus vooral voor imams 
en islamitische godsdienstleraren gold, door de Raad van State van toe-
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passing verklaard op het verzoek om toelating van een Amerikaanse 
voorganger bij het Pinkster Evangelie Centrum.97 Zodoende werd de 
tewerkstellingsvergunning verplicht voor alle voorgangers, in de praktijk 
waarschijnlijk vooral die van nieuwe religieuze organisaties. 

Samenvattend blijkt dat na 1945 vele jaren geen tewerkstellingsver-
gunning nodig was voor religieuzen. Tussen 1954 en 1979 waren religieu-
zen “als zodanig” of hun organisaties vrijgesteld van de verplichting om 
over een werkvergunning of arbeidsvergunning te beschikken. Tussen 
1979 en 1995 vielen religieuzen niet onder de werking van de Wet arbeid 
buitenlandse werknemers, tenzij er sprake was van een arbeidsovereen-
komst. In het geval van godsdienstleraren en sommige geestelijke voor-
gangers werd sedert 1980 door Justitie waarschijnlijk aangenomen dat 
sprake was van een arbeidsovereenkomst, met name in geval van nieuwe 
religieuze organisaties. Daarom werd in die gevallen voor de afgifte van 
de verblijfsvergunning of mvv ook een tewerkstellingsvergunning ver-
langd. Pas in 1995, met de Wet arbeid vreemdelingen, ontstond de juridi-
sche basis voor de eis dat alle religieuze organisaties voor hun voorgan-
gers, ongeacht de arbeidsverhouding, over een tewerkstellingsvergunning 
moesten beschikken. Waarom er na 40 jaar vrijstelling in 1995 formeel 
weer wel een tewerkstellingsvergunning werd verlangd is niet duidelijk. 
Er blijkt nergens uit dat dit een weloverwogen keuze is geweest.  

3.5 Wetgeving en beleid in de andere 14 oude EU-lidstaten 

Een studie die in 1999/2000 in opdracht van de Europese Commissie werd 
uitgevoerd, constateerde dat in veel lidstaten voor de binnenkomst en toe-
lating van geestelijken (godsdienstige voorgangers, missionarissen, zen-
delingen en leden van religieuze gemeenschappen) gunstiger regels gel-
den dan in het algemene toelatingsbeleid voor buitenlandse werknemers. 
Meestal moeten de betrokkenen dan wel aantonen dat zij in een religieu-
ze gemeenschap gaan wonen en werken, en dat zij over voldoende inkom-
sten zullen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.  

In zeven lidstaten zijn geestelijken vrijgesteld van de arbeidsvergun-
ningplicht als ze uitsluitend binnen hun godsdienstige gemeenschap wer-
ken (België, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk). In Denemarken, Duitsland, Finland, Luxemburg, Nederland 
en Zweden is voor geestelijken wel een arbeidsvergunning vereist. In Fin-
land is geen arbeidsvergunning nodig als de geestelijke minder dan drie 
maanden in het land blijft. 

In geen van de lidstaten is het verblijf van geestelijken aan een 
maximumduur gebonden. Deze vergelijkende studie constateert dat Ne-
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derland als enige lidstaat voor de toelating van geestelijken een leeftijd-
seis (18-45 jaar) hanteert.98

Omdat deze studie alweer enkele jaren oud is, hebben wij de leden 
van het Odysseus-netwerk van migratierechtexperts in de EU-lidstaten 
in april 2004 gevraagd om recente informatie over de geldende regelge-
ving op dit punt. Uit de antwoorden bleek dat in sommige lidstaten (Bel-
gië, Oostenrijk en Spanje) het gunstiger regime bij toelating of de vrijstel-
ling van de arbeidsvergunning alleen geldt voor geestelijken van door de 
overheid erkende kerkgenootschappen of godsdiensten. In België is de 
vrijstelling van de arbeidsvergunningplicht, die in feite tot een gemakke-
lijker verlening van een verblijfsvergunning leidt, beperkt tot geestelijken 
van rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, joodse, islamitische en 
oosters-orthodoxe kerken of gemeenten. In Oostenrijk staan naast deze 
kerkelijke organisaties nog kleinere christelijke kerken op de lijst.99 In 
dat land betekent de vrijstelling van de arbeidsvergunning dat geestelij-
ken van de erkende godsdiensten of geloofsgemeenschappen buiten de 
quota voor arbeidsmigranten om een verblijfsvergunning krijgen, als aan 
de algemene voorwaarden (geen bezwaren op grond van openbare orde of 
internationale betrekkingen en voldoende middelen van bestaan) is vol-
daan. Voorgangers van de Jehova Getuigen, een gemeenschap die niet is 
erkend, hebben wel een arbeidsvergunning nodig, vallen onder de quota-
regeling en worden dus alleen toegelaten als ze meer dan 2.000 euro per 
maand verdienen.

In Griekenland is de speciale wetsbepaling over de toelating van or-
thodoxe priesters en andere geestelijken in de vreemdelingenwet van 
1999 omstreden. Bij een wetswijziging in 2000 werd ze geschrapt, maar 
in de immigratiewet van 2002 weer opgenomen. Die wet voorziet ook in 
de toelating van studenten voor de academie van het klooster op de Berg 
Athos. In Denemarken is begin 2004 een wetswijziging aangekondigd die 
beoogt de toelating van imams te bemoeilijken. Frankrijk kent vanwege 
het laïcistische karakter van de republiek geen aparte regels over de toe-
lating van geestelijken. Toelating kan geweigerd worden omdat de be-
trokkene wordt geacht gevaar voor de openbare orde op te leveren. Uit-
zetting is ook mogelijk op die grond. In april 2004 heeft de Franse rege-
ring enkele imams, die reeds jaren legaal in Frankrijk woonden en werk-
ten, uitgezet op verdenking van het oproepen tot jihad of het ondersteu-
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99  Dit zijn de Oud-Katholieke Kerk, de Methodisten, Mormonen, Armenische en 
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Kerk.
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derland als enige lidstaat voor de toelating van geestelijken een leeftijd-
seis (18-45 jaar) hanteert.98

Omdat deze studie alweer enkele jaren oud is, hebben wij de leden 
van het Odysseus-netwerk van migratierechtexperts in de EU-lidstaten 
in april 2004 gevraagd om recente informatie over de geldende regelge-
ving op dit punt. Uit de antwoorden bleek dat in sommige lidstaten (Bel-
gië, Oostenrijk en Spanje) het gunstiger regime bij toelating of de vrijstel-
ling van de arbeidsvergunning alleen geldt voor geestelijken van door de 
overheid erkende kerkgenootschappen of godsdiensten. In België is de 
vrijstelling van de arbeidsvergunningplicht, die in feite tot een gemakke-
lijker verlening van een verblijfsvergunning leidt, beperkt tot geestelijken 
van rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, joodse, islamitische en 
oosters-orthodoxe kerken of gemeenten. In Oostenrijk staan naast deze 
kerkelijke organisaties nog kleinere christelijke kerken op de lijst.99 In 
dat land betekent de vrijstelling van de arbeidsvergunning dat geestelij-
ken van de erkende godsdiensten of geloofsgemeenschappen buiten de 
quota voor arbeidsmigranten om een verblijfsvergunning krijgen, als aan 
de algemene voorwaarden (geen bezwaren op grond van openbare orde of 
internationale betrekkingen en voldoende middelen van bestaan) is vol-
daan. Voorgangers van de Jehova Getuigen, een gemeenschap die niet is 
erkend, hebben wel een arbeidsvergunning nodig, vallen onder de quota-
regeling en worden dus alleen toegelaten als ze meer dan 2.000 euro per 
maand verdienen.

In Griekenland is de speciale wetsbepaling over de toelating van or-
thodoxe priesters en andere geestelijken in de vreemdelingenwet van 
1999 omstreden. Bij een wetswijziging in 2000 werd ze geschrapt, maar 
in de immigratiewet van 2002 weer opgenomen. Die wet voorziet ook in 
de toelating van studenten voor de academie van het klooster op de Berg 
Athos. In Denemarken is begin 2004 een wetswijziging aangekondigd die 
beoogt de toelating van imams te bemoeilijken. Frankrijk kent vanwege 
het laïcistische karakter van de republiek geen aparte regels over de toe-
lating van geestelijken. Toelating kan geweigerd worden omdat de be-
trokkene wordt geacht gevaar voor de openbare orde op te leveren. Uit-
zetting is ook mogelijk op die grond. In april 2004 heeft de Franse rege-
ring enkele imams, die reeds jaren legaal in Frankrijk woonden en werk-
ten, uitgezet op verdenking van het oproepen tot jihad of het ondersteu-
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nen van terrorisme in hun preken. Een rechtbank in Lyon oordeelde die 
uitzetting als onrechtmatig en gelastte de regering de terugkeer van de 
betrokken imam mogelijk te maken.100

Het Verenigd Koninkrijk kent de meest uitgewerkte regeling inzake 
de toelating op dit punt in de paragrafen 169-177 van de Immigration
Rules. De tekst van deze regels is als bijlage 10 opgenomen. De regels 
maken duidelijk onderscheid tussen voorgangers (ministers of religion),
zendelingen (missionaries) en leden van religieuze orden. Deze laatsten 
leven in de gemeenschap van die orde. Voor de voorgangers geldt de eis 
dat zij een opleiding van ten minste een jaar voltijds of twee jaar in deel-
tijd hebben gevolgd, dat ze gewijd zijn volgens de regels van die gods-
dienst, dat ze al een jaar als voorganger hebben gewerkt, dat ze geen an-
dere arbeid verrichten en in hun levensonderhoud kunnen voorzien zon-
der beroep op de openbare kas. De voorgangers krijgen een verblijfsver-
gunning voor een jaar, die telkens voor een jaar kan worden verlengd. Na 
vier jaar wordt, desgevraagd, een verblijfsvergunning voor onbepaalde 
tijd (indefinite leave to remain) verleend, als de betrokkene nog steeds 
aan alle voorwaarden voldoet (par. 176). Een geestelijk voorganger kan 
van baan veranderen, als hij maar blijft voldoen aan de regels voor toela-
ting van geestelijken. Ze zijn vrijgesteld van de verplichting om zich bij de 
plaatselijke politie te melden. In het buitenland gevestigde predikers, die 
voor minder dan zes maanden naar het Verenigd Koninkrijk komen, heb-
ben geen verblijfs- of arbeidsvergunning nodig, zolang er geen sprake is 
van verkapte arbeid voor een Britse werkgever. Hetzelfde geldt voor reli-
gieuze musici en zangers (meestal Sikhs).101

Met betrekking tot een reeks van godsdienstige organisaties gelden 
voor de toelating van religieuzen, studenten en vrijwilligers die bij of voor 
die organisaties willen gaan werken, speciale gunstiger regels (concessio-
nary arrangements). Dergelijke afwijkende regels zijn er onder meer voor 
de Divine Light Mission, de Hare Krishna beweging, de Findhorn Foun-
dation, trainees van de Zevendedagsadventisten, Operation Mobilisation, 
het Kagyu Samye Ling Tibetan Centre en de Unification Church (zie bij-
lage 10). De concessie voor Mormoonse zendelingen die voorheen ver-
blijfsvergunningen voor twee jaar kregen is onlangs ingetrokken. De in-
structies van de Home Office aan de immigratie-ambtenaren bevatten 
gedetailleerde overzichten van wat de kerntaken van een geestelijke zijn, 
een standaard vragenlijst voor hun toelating en een bondig overzicht van 
de voornaamste wereldgodsdiensten. 

                                           

100 NRC-AH 29 april, 3 en 21 mei 2004, Trouw 19 mei 2004, Migration Newssheet mei 
2004, p. 23-24. 

101  Zie Annex Q van de gepubliceerde instructies van het Immigration Directorate van 
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Voor de toelating van vrijwilligers die binnen religieuze gemeen-
schappen gaan werken, is verder relevant dat de EG-richtlijn inzake de 
toelating van studenten uit landen buiten de EU, waarover op 30 maart 
2004 door de Raad van Ministers politiek overeenstemming werd bereikt, 
ook regels over de toelating van vrijwilligers bevat. De lidstaten moeten 
hun wetgeving binnen twee jaar aan de regels van die richtlijn aanpas-
sen.102

3.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben wij het toelatingsbeleid voor religieuzen bespro-
ken. Achtereenvolgens zijn de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet arbeid 
vreemdelingen aan de orde gekomen. Besproken is dat na de invoering 
van de Vreemdelingenwet 2000 het slechts mogelijk is om verblijfsver-
gunningen te verlenen onder de beperking “studie”, “arbeid als geestelijke 
voorgangers” of wat heet “conform beschikking van de minister”. Omdat 
in veel gevallen de vreemdeling eerst in het land van herkomst een mvv 
moet aanvragen is vervolgens bij het verkrijgen daarvan stilgestaan. Aan 
het mvv-vereiste wordt door de IND met name in geval van imams streng 
de hand gehouden teneinde vooraf te kunnen beoordelen of er mogelijk 
een openbare orde gevaar dreigt met de toelating. Uit de jurisprudentie 
blijkt dat de rechter echter niet altijd overtuigd was van de openbare orde 
argumenten die de IND aanvoerde om een mvv aan een voorganger te 
weigeren.

Bij de bespreking van de Wet arbeid vreemdelingen kwam allereerst 
naar voren dat een aantal leden van de Tweede Kamer in 2000 al hadden 
aangegeven dat zij van mening waren dat de Wav niet goed toepasbaar is 
op vreemdelingen die voor religieuze doelen naar Nederland komen. De 
CWI hanteert naast het algemene toetsingskader een eigen instructie 
voor het beoordelen van aanvragen van tewerkstellingsvergunningen, 
omdat het gewone toetsingskader niet altijd goed toepasbaar is, mede met 
het oog op het respecteren van de godsdienstvrijheid. Uit de besproken 
praktijk en jurisprudentie over de Wav blijkt dat vóór 1 april 2001 weinig 
aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen werden geweigerd.

Uit het gegeven historische overzicht blijkt dat tussen 1954 en 1995 
geen tewerkstellingsvergunning nodig was voor religieuzen. In geval van 
godsdienstleraren en sommige geestelijke voorgangers werd sinds 1980 
aangenomen dat sprake was van een arbeidsrelatie en werd een tewerk-
stellingsvergunning nodig. Waarom in 1995 formeel voor alle religieuzen 
een tewerkstellingsvergunning nodig werd is niet duidelijk, hier lijkt 
geen weloverwogen beslissing aan ten grondslag te liggen. 

                                           

102  Zie art. 14 in de versie van 30 maart 2004, Raadsdocument 8013/04. 
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Tot slot hebben we gekeken naar het toelatingsbeleid voor religieuzen 
in de 14 andere oude EU-lidstaten. In zeven lidstaten zijn geestelijken 
vrijgesteld van een arbeidsvergunningsplicht als ze alleen bij hun religi-
euze organisatie werken. Sommige landen hebben aparte regels voor de 
toelating van religieuzen. Het Verenigd Koninkrijk kent de meest uitge-
werkte regeling inzake de toelating op dit punt.  
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4
Toelatingsbeleid in de praktijk vóór de 

Vreemdelingenwet 2000 

In dit hoofdstuk komen we tot het kernpunt van dit onderzoek: de vreem-
delingen die voor religieuze doeleinden naar Nederland komen en daar-
voor een verblijfsvergunning vragen. We beginnen met een beschrijving 
van de organisaties die vreemdelingen uitnodigen: voor welke activiteiten 
nodigen zij vreemdelingen uit en hoe wordt er voor hen gezorgd? Na deze 
meer algemene beschrijving die betrekking heeft op de situatie voor én na 
1 april 2001, presenteren we de onderzoeksresultaten zoals die naar vo-
ren komen uit de verzamelde personendossiers voor de periode vooraf-
gaand aan de invoering van de Vw 2000. We schetsen eerst een beeld van 
de aanvraagprocedure. Vervolgens presenteren we de verblijfstitels zoals 
die door de vreemdelingen zijn aangevraagd en welke aan hen zijn toege-
kend, wat daarvoor de motivatie van de overheid was en de problemen die 
de aanvragers al dan niet bij hun aanvraag hebben ondervonden. 

Maar voorafgaand aan dat alles laten wij, ter illustratie, een viertal 
organisaties aan het woord over hun activiteiten en de manier waarop 
vreemdelingen daarbij worden betrokken. 

Voorbeeld 1: 
De missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest zijn een internationa-
le organisatie met wereldwijd 10.000 leden (m/v). Het moederhuis (dat 
wil zeggen de plek waar de congregatie is gesticht) ligt in Steyl. Hier ver-
blijven ongeveer 80 zusters. De congregatie heeft een aantal communitei-
ten in Nederland en is werkzaam in een vijftal andere landen. Het moe-
derhuis in Steyl is de centrale plek voor de leden in de hele wereld, en de 
plek waar de spiritualiteit van de congregatie haar oorsprong heeft en 
verder verdiept wordt. Er wordt van tijd tot tijd een verblijfsvergunning 
aangevraagd voor leidinggevende functies in het moederhuis. Daarnaast 
komen er regelmatig leden van de congregatie vanuit het buitenland voor 
korte cursussen naar Nederland op een Schengenvisum (korter dan 3 
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maanden). De toekomstvisie van de congregatie is dat het moederhuis in 
Steyl blijft. De congregatie bezit hier grote kloostergebouwen en klooster-
tuinen. Om deze toekomstvisie te kunnen realiseren is het verblijf van 
medezusters uit het buitenland, ter ondersteuning van leidinggevende 
taken, noodzakelijk. De grondlegger van de congregatie, pater Arnoldus 
Jansen, die eind 2003 door de paus heilig is verklaard, heeft zijn werk 
gedaan vanuit Steyl en is daar ook gestorven en begraven. De kloosters 
in Steyl zijn daarom in toenemende mate een bedevaartsoord voor pel-
grims.

Voorbeeld 2: 
Slotklooster Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aan-
bidding.
De congregatie is gesticht in 1896 in Steyl, eveneens door pater Arnoldus 
Jansen, als een slotklooster voor de eeuwigdurende aanbidding. Inmid-
dels kent de congregatie 20 kloosters, waarvan de meeste in de Filippij-
nen. In totaal heeft de congregatie ongeveer 410 leden. In Steyl leven 27 
leden. Het generaal bestuur zetelt in Duitsland (Bad Driburg). Er wor-
den alleen zusters van andere huizen naar Nederland gehaald als het 
echt nodig is. Wegens een tekort aan roepingen in Nederland komen jon-
gere zusters uit de Filippijnen voor opleiding en werk in huis naar Ne-
derland. Er is werk in de keuken, de ziekenafdeling, de sacristie, de eigen 
groententuin en boomgaard. Er wordt geen werk buiten het klooster ver-
richt. Het belangrijkste is de deelname van de zusters aan het gebedsle-
ven. De slotzusters vormen een contemplatieve orde, waarin gebed een 
zeer belangrijke plaats inneemt. Zeven maal per dag vindt het koorgebed 
plaats. Dit zijn gezongen gebeden, samengaand met lezingen. Om het 
koor compleet te krijgen zijn enkele jonge zusters noodzakelijk. Ook de 
eeuwigdurende aanbidding (24 uur per dag) is zonder jonge zusters niet 
mogelijk.
De tijd dat Filippijnse zusters in Nederland blijven is verschillend. Som-
mige zusters keren na één of twee jaar terug. Anderen blijven langer hier. 
Eén zuster (organiste) is inmiddels 20 jaar aanwezig. Jonge zusters ko-
men hier proeven aan het kloosterleven, en kunnen daarna intrede doen 
in een klooster in de Filippijnen. De congregatie voorziet de zusters in le-
vensonderhoud, huisvesting, kleding, etcetera. Men leeft zeer sober, 
maakt zelf kleding en heeft een eigen tuin voor groente en fruit. 

Voorbeeld 3: 
Het klooster Sint Ephrem van de Syrisch Orthodoxe kerk is de zetel van 
de aartsbisschop voor het bisdom Centraal-Europa. Nederland telt onge-
veer 12.000 kerkleden (voor een groot deel vluchtelingen, gevlucht voor de 
vervolging van christenen in Turkije), verdeeld over acht eigen kerken. 
Het klooster is het centrum van het bisdom. In het klooster verblijven 
naast de bisschop een achttal monniken en een drietal zusters, allen 
vreemdelingen. Momenteel heeft het klooster ook via de banenpool van de 
gemeente een vluchteling in dienst. De monniken en zusters vervullen een 
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mige zusters keren na één of twee jaar terug. Anderen blijven langer hier. 
Eén zuster (organiste) is inmiddels 20 jaar aanwezig. Jonge zusters ko-
men hier proeven aan het kloosterleven, en kunnen daarna intrede doen 
in een klooster in de Filippijnen. De congregatie voorziet de zusters in le-
vensonderhoud, huisvesting, kleding, etcetera. Men leeft zeer sober, 
maakt zelf kleding en heeft een eigen tuin voor groente en fruit. 

Voorbeeld 3: 
Het klooster Sint Ephrem van de Syrisch Orthodoxe kerk is de zetel van 
de aartsbisschop voor het bisdom Centraal-Europa. Nederland telt onge-
veer 12.000 kerkleden (voor een groot deel vluchtelingen, gevlucht voor de 
vervolging van christenen in Turkije), verdeeld over acht eigen kerken. 
Het klooster is het centrum van het bisdom. In het klooster verblijven 
naast de bisschop een achttal monniken en een drietal zusters, allen 
vreemdelingen. Momenteel heeft het klooster ook via de banenpool van de 
gemeente een vluchteling in dienst. De monniken en zusters vervullen een 
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aantal taken. Zij verzorgen drie maal daags een dienst in de eigen kapel, 
werken in de eigen bibliotheek en uitgeverij, verzorgen begrafenissen in 
de naastgelegen kathedraal met begraafplaats, leiden Nederlandse be-
zoekers rond, verrichten huishoudelijk werk, administratie en be-
stuurstaken. 
De uitgeverij geeft theologische en culturele boeken uit in het Syrisch-
Aramees en diverse andere talen. Iedere monnik heeft een computer voor 
het vertalen en voorbereiden van boeken in 3 talen. Er is samenwerking 
met universiteiten in diverse landen, zowel wat schrijven als vertalen be-
treft. Er is onder andere een eigen encyclopedie geschreven over 3000 jaar 
Aramees volk en de diaspora. 
Op het terrein van het klooster bevindt zich de enige Syrische-Orthodoxe 
begraafplaats van Europa, met momenteel zo’n 450 graven, waar kerkle-
den met het aangezicht naar het Oosten begraven kunnen worden. Ge-
storven leden van de kerkgemeenschap in Europa worden hier begraven. 
Deze begrafenissen worden over het algemeen door veel gasten bezocht, 
zo’n duizend personen. Daartoe is in 1994 een nieuwe kathedraal op het 
terrein ingewijd, die alle gasten aan de begrafenisdienst kan herbergen. 
Er is ook een gemeenschapsruimte, waar na afloop een samenkomst is. 
Kerk, kerkhof, begrafenisdienst en samenkomst worden verzorgd door de 
kloostergemeenschap. Onderin de kathedraal bevindt zich een mausole-
um, waar bisschoppen, monniken en priesters na hun dood worden bij-
gezet. 
De duur van het verblijf is voor iedere monnik/zuster verschillend, af-
hankelijk van de taken. Sommigen komen voor bepaalde tijd, sommigen 
voor onbepaalde tijd. Monniken zijn kloosterlingen en verblijven in het 
klooster al naar gelang de behoefte van het klooster op een bepaalde plek. 
In Europa zijn momenteel 3 kloosters: in Nederland en Zwitserland (10 
monniken, 6 zusters) en in Duitsland (4 monniken, 1 zuster). De gehele 
orde telt ongeveer 115 monniken wereldwijd. 

Voorbeeld 4: 
Buddharama Temple 
Deze boedhistische tempel is ongeveer 25 jaar geleden in Waalwijk ge-
sticht door Thaise vrouwen die als echtgenotes van Indische militairen 
naar Nederland zijn gekomen. De tempel wordt in het weekend bezocht 
door 20 à 25 mensen. Tijdens de vele religieuze feesten wordt de tempel 
bezocht door 250 à 300 mensen. Het eindejaarsfeest wordt gehouden in 
de Brabanthallen, met ongeveer 1500 deelnemers. De bezoekers van de 
tempel zijn veelal van Thaise afkomst, met een verblijfsstatus, vaak ge-
huwd met Nederlanders. Ook komen er bezoekers uit België en Duits-
land.
De tempel wordt geleid door twee Thaise monniken. Deze zijn in Thai-
land opgeleid en maken deel uit van een internationale Thaise organisa-
tie. De monniken en de tempel bestaan van giften van de bezoekers. Het 
is monniken niet toegestaan om geld aan te nemen in dienstverband, zij 
mogen alleen leven van giften. De monniken wonen in de tempel. Huis-
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vesting en levensonderhoud worden verzorgd door (het bestuur van) de 
tempel. De tempel ontvangt geen subsidies. 
De huishoudelijke taken in de tempel worden verricht door drie à vier 
zusters. Dit zijn Thaise vrouwen (met Nederlands paspoort of een legale 
verblijfsstatus) die op vrijwillige basis de tempel verzorgen. In Thailand 
is het heel gewoon, en een eer, dat mensen (ook gehuwde vrouwen) op 
vrijwillige basis enige tijd intreden in een tempel. Er vindt geen betaling 
plaats, er is geen arbeidsovereenkomst. 
De tempel staat open voor iedereen en is dagelijks geopend, het hele jaar 
door, van 06.00-18.00 uur. Er worden Thaise boedhistische feesten ge-
vierd, onder leiding van de monniken. Er vindt dan een dienst plaats, 
waarna er gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. De monniken medi-
teren dagelijks in de tempel, verspreiden de boedhistische leer (geen ac-
tieve zendelingen), begeleiden geboorte, dood en huwelijken, doen aan 
stervensbegeleiding, helpen mensen met problemen. De tempel heeft 
daarmee ook een sociale functie. Het is ook een ontmoetingscentrum voor 
mensen met een Thais boeddhistische achtergrond in Nederland. Er 
wordt ook les gegeven in boeddhisme aan zowel Nederlanders als aan 
Thai.

4.1 Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en hun 
vreemdelingen

Waar in vroeger dagen Nederlanders naar het buitenland trokken vanuit 
een religieuze en missionaire opdracht, is er nu een omgekeerde beweging 
te constateren. Voor alle religieuze taken die we hebben benoemd in 
hoofdstuk twee komen vreemdelingen naar Nederland: om voor te gaan in 
gebed en verkondiging, voor religieuze studie en vorming (meestal om 
daarna terug te keren naar het buitenland om de opgedane kennis en 
vorming daar in te zetten voor religieuze taken) en voor taken in organi-
satie en management. In deze paragraaf beschrijven we per religieuze en 
levensbeschouwelijke stroming voor welke religieuze taken om toelating 
van vreemdelingen is gevraagd, waar zij verblijven en hoe zij voorzien in 
hun levensonderhoud. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op de informa-
tie die ons door de organisaties tijdens het onderzoek is aangereikt. 

Katholieke organisaties 

Religieuze instituten (kloosterordes en -congregaties) 
Alle religieuzen uit het buitenland die in Nederland verblijven zijn lid 
van het instituut waar zij intern verblijven en voeren werkzaamheden uit 
ten dienste daarvan. Dit kan studie, interne vorming en bestuurstaken 
betreffen, en daarnaast huishoudelijke, interne taken. Het grootste deel 
van de vreemdelingen komt voor een tijdelijk verblijf. Voor vrijwel alle 
organisaties geldt dat zij permanent verblijf principieel afwijzen, aange-
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stervensbegeleiding, helpen mensen met problemen. De tempel heeft 
daarmee ook een sociale functie. Het is ook een ontmoetingscentrum voor 
mensen met een Thais boeddhistische achtergrond in Nederland. Er 
wordt ook les gegeven in boeddhisme aan zowel Nederlanders als aan 
Thai.

4.1 Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en hun 
vreemdelingen

Waar in vroeger dagen Nederlanders naar het buitenland trokken vanuit 
een religieuze en missionaire opdracht, is er nu een omgekeerde beweging 
te constateren. Voor alle religieuze taken die we hebben benoemd in 
hoofdstuk twee komen vreemdelingen naar Nederland: om voor te gaan in 
gebed en verkondiging, voor religieuze studie en vorming (meestal om 
daarna terug te keren naar het buitenland om de opgedane kennis en 
vorming daar in te zetten voor religieuze taken) en voor taken in organi-
satie en management. In deze paragraaf beschrijven we per religieuze en 
levensbeschouwelijke stroming voor welke religieuze taken om toelating 
van vreemdelingen is gevraagd, waar zij verblijven en hoe zij voorzien in 
hun levensonderhoud. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op de informa-
tie die ons door de organisaties tijdens het onderzoek is aangereikt. 

Katholieke organisaties 

Religieuze instituten (kloosterordes en -congregaties) 
Alle religieuzen uit het buitenland die in Nederland verblijven zijn lid 
van het instituut waar zij intern verblijven en voeren werkzaamheden uit 
ten dienste daarvan. Dit kan studie, interne vorming en bestuurstaken 
betreffen, en daarnaast huishoudelijke, interne taken. Het grootste deel 
van de vreemdelingen komt voor een tijdelijk verblijf. Voor vrijwel alle 
organisaties geldt dat zij permanent verblijf principieel afwijzen, aange-
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zien zij er naar streven dat de vreemdelingen hun religie en de daarbijbe-
horende taken in hun eigen land uitoefenen en uitdragen. 

De religieuze instituten vragen om toelating van vreemdelingen voor 
het verrichten van de volgende activiteiten: 
1. bestuurstaken (voor een periode van vier tot zes jaar); 
2. ondersteuning van bestuur (administratief of taalkundig); 
3. leidinggeven aan interne studie-, bezinnings- en ontmoetingscentra; 
4. vorming van jonge buitenlandse zusters in de spiritualiteit van de 

orde of congregatie (meestal voor een periode van één tot twee jaar); 
5. studie binnen de eigen orde of congregatie (meestal Nederlandse taal, 

om communicatie binnen de internationale congregatie te bevorderen, 
voor een periode van één tot twee jaar); 

6. studie aan een universiteit; 
7. verrichten van charitatieve werkzaamheden voor kansarmen in wij-

ken, in parochies/liturgie, pastoraatswerk; 
8. deelnemen aan kloosterleven vanwege een tekort aan nieuwe roepin-

gen in Nederland; 
9. intreden in Nederlandse kloosterabdij; 
10. versterken en ondersteunen van bestaande communiteit. 

Uit de gesprekken met de organisaties en de personendossiers komt naar 
voren dat niet voor al deze activiteiten even vaak verblijfsvergunning 
wordt aangevraagd. Vier activiteiten springen eruit. De eerste activiteit 
die regelmatig terugkomt is interne vorming. Deze interne vorming is per 
definitie tijdelijk: leden van buitenlandse communiteiten komen naar 
Nederland om de spiritualiteit van de congregatie in het moederhuis te 
verdiepen gedurende een periode van één tot twee jaar. Daarna keren zij 
terug naar hun eigen communiteit in het buitenland. Bestuurstaken ko-
men op de tweede plaats. Ook deze taken zijn tijdelijk, maar duren wel 
wat langer namelijk zolang de bestuursperiode duurt (vier tot zes jaar). 
Ook een herverkiezing voor een nieuwe periode is mogelijk. Als derde 
scoort het deelnemen aan het kloosterleven voor kortere of langere tijd. 
Dit is met name het geval bij aanbiddingskloosters (contemplatieve con-
gregaties) zoals beschreven in voorbeeld 2. Tot slot wordt met enige re-
gelmaat een verblijfsvergunning aangevraagd voor het geven van leiding 
aan interne studie-, bezinnings- en ontmoetingscentra. De aanvragen 
voor verblijfsvergunningen voor overige activiteiten komen slechts spora-
disch voor.104

Binnen de katholieke organisaties is sprake van een sterke vergrij-
zing en een gebrek aan nieuwe roepingen. Er worden dan ook steeds meer 

                                           

104  Enkele cijfers uit de personendossiers: van 90 dossiers van religieuze instituten zijn 
39 personen aanwezig voor interne vorming, 21 voor bestuurstaken, 14 voor deel-
name aan het kloosterleven en 8 voor het leiding geven aan interne centra. 
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leken ingezet voor taken binnen de organisaties. Dit wordt door de over-
koepelende organisatie ook gestimuleerd. Kloosterbejaardenoorden kopen 
hun hulp bijvoorbeeld volledig in bij leken. Bij een klooster te Veghel zijn 
180 personeelsleden (leken) in dienst voor de verzorging van bejaarde 
zusters, het werk in de keuken en de huishouding. Voor de verzorging en 
verpleging van oudere religieuzen in Nederland door jonge religieuzen uit 
het buitenland zijn tot nu toe géén aanvragen voor de toelating van 
vreemdelingen gedaan. 

Bisdommen
Zowel de bisdommen als het allochtonenpastoraat vragen verblijfsver-
gunningen aan voor buitenlandse priesters. Het gaat om enkele (nog geen 
tien) aanvragen per jaar. De activiteiten van een priester liggen niet pre-
cies vast. Een priester is 24 uur per dag beschikbaar ten dienste van de 
katholieke gemeenschap. Hij verzorgt liturgievieringen, verzorgt doop, 
huwelijk en uitvaart, gaat op huisbezoek, leidt vergaderingen en werk-
groepen en heeft een sociaal-maatschappelijke taak. 

Bisdommen zijn ook betrokken bij de aanvraag van verblijfsvergun-
ningen voor studenten. Het bisdom Haarlem kent twee seminaries: het 
Willibrordushuis te Vogelenzang voor Nederlandse priesterstudenten en 
het seminarie Redemptorischer Mater (RM) te Nieuwe Niedorp, voor bui-
tenlandse priesterstudenten. Dit laatste is opgericht toen het priesterte-
kort binnen Nederland en Europa zichtbaar werd. Wie priester wil wor-
den meldt zich aan in Rome. Vanuit Rome worden de studenten toegewe-
zen aan seminaries over de hele wereld, waaronder dit seminarie van het 
bisdom Haarlem. Jaarlijks verblijven hier in totaal zo’n 20 studenten. Elk 
jaar komen er 4 à 5 nieuwe studenten. Dit kunnen ook studenten van bin-
nen Europa zijn. De priesterstudenten die in het bisdom Haarlem het 
seminarie volgen, worden ook binnen het bisdom Haarlem tot priester 
gewijd. In het jaar 2000 is de eerste student van het RM in het bisdom 
Haarlem tot priester gewijd. 

In het “tussentijds bericht vreemdelingen 2002/40: overgangsregeling 
voor niet-erkende seminaries/opleidingsinstituten” wordt het seminarie 
Willibrordushuis van het bisdom Haarlem genoemd. Toelating van pries-
terstudenten van buiten de EU is daardoor mogelijk. Deze studenten 
kunnen na hun opleiding binnen het bisdom tot priester worden gewijd. 
Het Bisdom Roermond heeft ook een seminarie, Rolduc. Rolduc is niet 
opgenomen in deze regeling zodat zij sinds de invoering daarvan geen 
priesterstudenten meer uit het buitenland kan opnemen. Bij het bisdom 
Roermond is niet bekend waarom zij niet zijn opgenomen en vooral waar-
om zij niet een zelfde behandeling krijgen als het bisdom Haarlem. 

Het bisdom Roermond is verder betrokken bij de aanvraag van ver-
blijfsvergunningen voor andere religieuzen (paters, broeders, zusters en 
leken). Veel kloosters leiden tegenwoordig een kwijnend bestaan of ver-
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den meldt zich aan in Rome. Vanuit Rome worden de studenten toegewe-
zen aan seminaries over de hele wereld, waaronder dit seminarie van het 
bisdom Haarlem. Jaarlijks verblijven hier in totaal zo’n 20 studenten. Elk 
jaar komen er 4 à 5 nieuwe studenten. Dit kunnen ook studenten van bin-
nen Europa zijn. De priesterstudenten die in het bisdom Haarlem het 
seminarie volgen, worden ook binnen het bisdom Haarlem tot priester 
gewijd. In het jaar 2000 is de eerste student van het RM in het bisdom 
Haarlem tot priester gewijd. 

In het “tussentijds bericht vreemdelingen 2002/40: overgangsregeling 
voor niet-erkende seminaries/opleidingsinstituten” wordt het seminarie 
Willibrordushuis van het bisdom Haarlem genoemd. Toelating van pries-
terstudenten van buiten de EU is daardoor mogelijk. Deze studenten 
kunnen na hun opleiding binnen het bisdom tot priester worden gewijd. 
Het Bisdom Roermond heeft ook een seminarie, Rolduc. Rolduc is niet 
opgenomen in deze regeling zodat zij sinds de invoering daarvan geen 
priesterstudenten meer uit het buitenland kan opnemen. Bij het bisdom 
Roermond is niet bekend waarom zij niet zijn opgenomen en vooral waar-
om zij niet een zelfde behandeling krijgen als het bisdom Haarlem. 

Het bisdom Roermond is verder betrokken bij de aanvraag van ver-
blijfsvergunningen voor andere religieuzen (paters, broeders, zusters en 
leken). Veel kloosters leiden tegenwoordig een kwijnend bestaan of ver-
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dwijnen helemaal. Waar de bisschop deze ontwikkeling ongewenst acht, 
en voortzetting van de religieuze activiteiten wenst, zet hij zich in om in 
bestaande kloostergebouwen nieuwe communiteiten te vestigen, voor zo-
wel spirituele, contemplatieve als charitatieve doeleinden. De bisschop 
heeft over deze communiteiten geen zorgplicht, maar stelt zich in de aan-
loopperiode wel voor de communiteit garant, zowel in de richting van de 
generale overste van de communiteit in het land van herkomst, als in de 
richting van de Nederlandse overheid. Dat wil zeggen dat de kosten van 
leden van deze nieuwe communiteiten nooit voor rekening van de over-
heid zullen komen. Op termijn zullen deze nieuwe communiteiten zichzelf 
gaan handhaven, als eigen rechtspersoon, is de verwachting van het bis-
dom. Dit is altijd al een gewone gang van zaken geweest binnen de rooms-
katholieke kerk. Volgens het bisdom is binnen de huidige regelgeving an-
no 2004 het vestigen van een dergelijke nieuwe communiteit vanuit het 
buitenland echter niet mogelijk. Momenteel heeft het bisdom een drietal 
nieuwe congregaties uit het buitenland op het oog voor vestiging in be-
staande kloostergebouwen in Nederland. Dit is een recente ontwikkeling, 
die zich volgens het bisdom nog zal uitbreiden.  

Syrisch Orthodoxe Kerk 

Het Syrisch Orthodox klooster, hierboven beschreven in voorbeeld 3, is 
het enige niet-katholieke klooster dat in dit onderzoek naar voren is ge-
komen. In dit klooster wordt om toelating van vreemdelingen gevraagd 
voor monniken, voor de taak van priester (uitgevoerd door monniken) en 
voor zusters. De activiteiten van de monniken bestaan uit het verzorgen 
van diensten in de eigen kapel en in de kathedraal, het verzorgen van 
begrafenissen, werk in bibliotheek en uitgeverij. De activiteiten van de 
zusters bestaan uit de verzorging en rondleiding van bezoekers, het assis-
teren bij diensten en begrafenissen en het dagelijks onderhoud binnen het 
klooster. Het klooster kent een bezetting van 10 tot 15 personen. Het aan-
tal nieuwe aanvragen jaarlijks is minimaal: gemiddeld hooguit één aan-
vraag per jaar. 

Protestants-christelijke organisaties 

De protestants-christelijke organisaties beslaan een breed scala aan ker-
ken, kerkgenootschappen, seminaries en bijbelscholen en andere organi-
saties. We zullen achtereenvolgens beschrijven de Protestantse Kerk in 
Nederland en het Hendrik Kraemer Instituut, de Stichting Jeugd met een 
Opdracht, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
en Tyndale Theological Seminary.  
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Protestantse Kerk in Nederland en het Hendrik Kraemer Instituut 
De protestantse kerken halen geen voorgangers uit het buitenland om in 
hun eigen kerken voor te gaan. De aanvragen voor een vergunning tot 
verblijf staan in het teken van uitwisseling, vanuit een solidariteitsge-
dachte met gelijkgezinde kerken in de wereld. Medewerkers van protes-
tantse kerken in het buitenland kunnen in Nederland cursussen volgen, 
toegesneden op hun specifieke situatie. Deze cursussen worden door het 
Hendrik Kraemer Instituut (HKI) ontwikkeld en gegeven. Ook gaan me-
dewerkers van het HKI naar het buitenland om daar cursussen te geven. 
Activiteiten waarvoor aanvragen van Schengenvisa en verblijfsvergun-
ningen worden gedaan: 

Cursussen korter dan 3 maanden: jaarlijks 15 à 20 cursisten. 
Diakonaal jaar voor jongeren: momenteel jaarlijks 30 cursisten. Men 
verwacht dat dit aantal gaat groeien naar 50 cursisten per jaar. Hier-
van is een toenemend aantal afkomstig van landen buiten Europa. 
Uitwisselingsbezoeken, korter dan 3 maanden: delegaties van kerken 
uit het Zuiden: jaarlijks 30 à 50 personen. 
Theologische studie: 8 à 10 personen per jaar. Het gaat om verblijfpe-
riodes van 3 maanden tot een jaar of langer. 
Inzendingen. Hierbij gaat het om samenwerkingscontracten ter uit-
wisseling, waarbij iemand uit het zuiden (bv. Ghanese predikant) 
voor enkele jaren naar Nederland komt, om in een Nederlandse kerk 
mee te draaien. Vanwege het streven naar een wederkerige relatie 
denkt men, hoewel de bureaucratie in de praktijk ontmoedigt, dit 
soort aanvragen in de toekomst vaker te gaan doen. 

HKI en PKN staan garant voor hun gasten, zowel voor financiering van 
het bezoek, hun levensonderhoud en de ziektekostenverzekering, als voor 
hun terugkeer. Het is juist niet de bedoeling dat mensen hier blijven, 
maar dat zij terugkeren om de opgedane kennis in te zetten in het buiten-
land. De Protestantse Kerk in Nederland speelt naast dit alles ook een 
ondersteunende rol bij migrantenkerken die wel verblijfsvergunningen 
vragen voor voorgangers. Zie hiervoor onder migrantenkerken. 

Stichting Jeugd met een Opdracht 
De volgende activiteiten worden zowel door vreemdelingen als Nederlan-
ders verricht bij de woon- en werkgemeenschappen van de stichting 
Jeugd met een Opdracht in Nederland: cursussen volgen, cursussen ge-
ven of begeleiden; administratieve taken (financiën, receptie) en onder-
steunende taken (kinderopvang, schoonmaak, voedselbereiding). Nieuwe 
(buitenlandse) medewerkers beginnen met ondersteunende taken en vol-
gen tegelijkertijd een taalcursus. Na studie krijgen medewerkers een plek 
binnen de organisatie. In incidentele gevallen worden mensen vanuit het 
buitenland voor een specifieke taak aangetrokken. Door ondersteunende 
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buitenland voor een specifieke taak aangetrokken. Door ondersteunende 
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taken aan de basis maken medewerkers anderen vrij voor leidinggevende 
taken. Jaarlijks worden hiervoor ongeveer 65 verblijfsvergunningen ge-
vraagd. Een groot deel hiervan (50) betreft verlengingen. De gemiddelde 
verblijfsduur is drie à vier jaar. Het kan ook veel korter of langer zijn, een 
enkeling is inmiddels genaturaliseerd. Levensonderhoud en huisvesting 
worden betaald door de medewerkers zelf. Het zijn vrijwilligers die finan-
cieel worden ondersteund door een achterban. Dit kunnen familieleden of 
vrienden zijn, maar ook een kerkgenootschap.  

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
De organisatie spreekt zelf over 90 zendelingen jaarlijks in Nederlandsta-
lig gebied, waarvan 30 in België en 60 in Nederland. Het zijn jonge kerk-
leden in de leeftijd van 19 tot 21 jaar oud. Zij komen uit de Verenigde 
Staten, Canada, België, Tahiti, Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland, 
Zuid-Amerika en Rusland. Vrouwen verblijven 18 maanden en mannen 
22 maanden in Nederland. De activiteiten van zendeling bestaan uit het 
zoeken en onderwijzen van mensen die geïnteresseerd zijn in “the restored 
gospel of Jesus Christ”. Ook verrichten ze community service. Sommigen 
hebben als speciale taak om het missiewerk te coördineren of om Neder-
landse kerkleiders te ondersteunen. Al het werk is vrijwillig, dus onbe-
taald. De zendelingen betalen de kosten van hun levensonderhoud zelf, 
van spaargeld of van donaties van familie of hun eigen kerkgemeenschap. 

Tyndale Theological Seminary 
De activiteiten waarvoor vreemdelingen naar Tyndale Theological Semi-
nary te Badhoevedorp komen zijn studie en als docent. De docenten wer-
ken zonder betaling, op vrijwillige basis, voor Tyndale. In hun levenson-
derhoud, huisvesting et cetera wordt voorzien door de zendingsorganisa-
ties in het land van herkomst (Verenigde Staten), waar zij lid van zijn 
(ordained). Het betreft religieuze organisaties van verschillende denomi-
naties, meest protestantse stromingen. Omdat het een kleine school be-
treft bekleden de docenten ook organisatorische/bestuurlijke functies. 
Daarnaast werken de docenten aan publicaties en geven zij gastlessen en 
lezingen over de hele wereld. Docenten zijn voor langere duur aan de 
school verbonden. Docenten met een gezin vragen ook voor gezinsleden 
een verblijfsvergunning aan. Na het beëindigen van hun taak keren do-
centen terug naar de Verenigde Staten. 

Gemiddeld staan er per jaar zeventig studenten ingeschreven. Onge-
veer een derde hiervan betreft Nederlanders of buitenlanders die op an-
dere wijze in Nederland al een verblijfsvergunning hebben, voor deeltijd 
cursussen. Twee derde betreft voltijdstudenten, waarvan een groot deel 
afkomstig is uit het buitenland. Ook studenten betalen alles zelf. Een ge-
deelte van de studenten krijgt van Tyndale een gehele of gedeeltelijke 
beurs. Van studenten wordt verwacht dat ze op school hand- en span-
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diensten verrichten. Studenten worden geacht na beëindiging van hun 
studie terug te keren naar het land van herkomst, of naar een land waar 
de behoefte aan geestelijke bedienaren groot is (niet Nederland). Hiertoe 
ondertekenen studenten bij Tyndale een verklaring. Studenten mogen 
van Tyndale geen gezinsleden laten overkomen. 

Jaarlijks gaat het in totaal om ongeveer 10 à 15 nieuwe aanvragen en 
ongeveer 40 verlengingen. 

Migrantenkerken

Bij een aantal migrantenkerken zijn buitenlandse predikanten aanwezig. 
Deze kerken kiezen hiervoor omdat het voor hun kerkgemeenschap we-
zenlijk is dat de voorganger hun oorspronkelijke taal en cultuur kent. Zo 
hebben een Ghanese Methodistenkerk te Amsterdam en een Presbyteri-
aanse kerk in Den Haag momenteel een predikant uit Ghana. Een kleine 
Japanse kerk heeft emeritus predikanten uit Japan uitgenodigd en Perki 
(Persekutuan Kristen Indonesia di Negeri Belanda) heeft 2 voorgangers 
afkomstig uit Indonesië. De Evangelisch Molukse Kerk heeft dertig pre-
dikanten fulltime in dienst. Hiervan zijn er meer dan tien afkomstig van 
de Molukken. De activiteiten van al deze predikanten zijn vergelijknaar 
met de activiteiten van de rooms-katholieke priesters: zij leiden een ge-
loofgemeenschap, verkondigen het woord van God, gaan voor in diensten 
en gebed, verlenen pastorale zorg aan gemeenteleden, gaan voor tijdens 
plechtigheden rond geboorte, huwelijk en overlijden, verzorgen geloofson-
derricht, gaan op zieken- en gevangenenbezoek, et cetera. Om voor een 
verblijfsvergunning in aanmerking te komen moeten de buitenlandse 
voorgangers een arbeidsovereenkomst kunnen overleggen. Dit is voor veel 
kerken problematisch, aangezien er slechts in beperkte mate sprake is 
van een salaris voor de voorgangers. Hier komen we later op terug. 

Voor de meeste bij SKIN (Samen Kerk in Nederland) aangesloten 
kerken geldt dat de voorgangers al in Nederland aanwezig zijn. Het be-
treft migranten die zelf een kerk beginnen en een formele theologische 
opleiding voor een voorganger van minder belang vinden. Volgens een 
woordvoerder van SKIN is het mogelijk dat voor deze kerken over een 
jaar of tien wel de vraag naar voorgangers uit het buitenland gaat spelen. 

Hindoeïsme en Boeddhisme 

Bij een aantal boeddhistische en hindoeïstische organisaties verblijven 
voorgangers uit landen buiten Europa. Deze hindoeïstische en boeddhisti-
sche voorgangers (monniken, priesters, voorlezers, leraren, lama’s of mi-
nisters genoemd) hebben als activiteit het voorgaan in meditatie en het 
geven van spirituele lessen en cursussen. Zij zijn, net als katholieke of 
protestante voorgangers, ook geestelijk verzorger van hun geloofsgemeen-
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schap. Zij ontvangen geen salaris, maar leven van giften of krijgen voed-
sel en onderdak van de ontvangende organisatie. De voorgangers komen 
vooral uit landen als India, Tibet, Vietnam en Thailand, waar zij zijn ver-
bonden en opgeleid aan een klooster van een specifieke richting. In voor-
beeld vier van hoofdstuk twee wordt een boeddhistische organisatie be-
schreven.

Islam

Moslimorganisaties vragen vergunningen tot verblijf voor voorgangers 
(imams) in hun moskeeën. De activiteiten van de imam bestaan uit het 
vijf maal daags voorgaan in het gebed (zeven dagen per week) en preken 
op vrijdag. De imam staat de eigen gemeenschap bij tijdens feestdagen, 
geboorte, huwelijk en overlijden en bemiddelt bij ruzies en problemen bij 
leden van de gemeenschap. Hij is de bron van geloof voor de gemeen-
schap. Soms geeft hij godsdienstonderwijs op zaterdag en zondag of coör-
dineert dit onderwijs.

Normaliter leven imams van giften en bijdragen van de moskeege-
meenschap. Net als in de andere hiervoor beschreven religies is traditio-
neel geen sprake van een arbeidsrelatie. Om te kunnen voldoen aan de 
voorwaarden van het toelatingsbeleid stellen moskeebesturen wel ar-
beidsovereenkomsten op. Op dit thema arbeid komen we later nog terug. 

Een aantal overkoepelende organisaties heeft tijdens ons onderzoek 
aangegeven voorstander te zijn van een imamopleiding in Nederland, 
omdat dit de integratie van de geloofsgemeenschap zou bevorderen. Bij 
gebrek aan in Nederland opgeleide imams of als bewuste keuze, laten 
moskeebesturen al sinds de jaren zeventig imams uit het land van her-
komst komen.105 Er wordt al meer dan twintig jaar gediscussieerd over de 
vraag of imams niet van Nederlandse nationaliteit zouden moeten zijn, 
opgeleid aan scholen in Nederland.106 Ook begin 2004 was dit onderwerp 
actueel: een meerderheid van de Tweede Kamer was voorstander van een 
stop op de komst van imams uit het buitenland en voor de opleiding van 
imams in Nederland.107

                                           

105  De eerste regels over de toelating van imams stammen uit 1980. Zie hierover par. 
3.4.

106  Rath et al. (1996), p. 65-67. 
107  Motie-Sterk cs, Kamerstukken II, 2003/04, 29 200-VI, nr. 143. Alleen de LPF was 

tegen de motie omdat zij niets voelt voor integratie via moskeeën, niet ziet hoe een 
imamopleiding tot stand komt zonder overheidsgeld, en als overheid – in het licht 
van de scheiding tussen kerk en staat – een dergelijke opleiding niet wil financie-
ren. De motie werd aangenomen, Handelingen II, 2003/04, p. 74-4801. Zie ook Dag-
blad de Limburger, 2 april 2004 en NRC-AH 29 april 2004. Zie voor een eerste reac-
tie van de Minister Kamerstukken II, 2003/04, 29 200-VI, nr. 156. Een kabinets-
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Jodendom

Bij joodse kerkgenootschappen zijn jaarlijks ongeveer tien vreemdelingen 
voor religieuze doeleinden aanwezig. Zij komen naar Nederland voor acti-
viteiten als voorganger van een gemeente, als docent of voor studie. Ver-
blijfsvergunningen worden geregeld door de eigen joodse gemeente en 
niet door een overkoepelend orgaan. Nadat de vreemdeling in Nederland 
is aangekomen wordt er vanuit het kerkgenootschap een inburgeringcur-
sus geregeld. De aanvraag van een verblijfsvergunning heeft tot op heden 
nog nooit problemen opgeleverd. De arbeid wordt verricht in loondienst. 
De vreemdelingen krijgen salaris vanuit verschillende onderdelen van het 
kerkgenootschap. Er wordt een tewerkstellingsvergunning aangevraagd, 
die altijd is verleend. De reden voor de vraag naar vreemdelingen is van 
oudsher dat men voor de taken die de vreemdelingen uitvoeren geen Ne-
derlanders kan vinden.  

MERU/MVU

Maharishi European Research University en Maharishi Vedic University 

De activiteiten van MERU/MVU bestaan uit: 
Het verzamelen van de bestaande orale Vedische kennis, door pandits 
uit India in Nederland hun kennis te laten reciteren, dit op te nemen 
op audio/video en te documenteren. 
Het doorgeven van bestaande Vedische kennis, onder andere door de-
ze kennis door middel van televisie via satelliet in zoveel mogelijk ta-
len uit te zenden over de hele wereld. 
Het bestuderen, in praktijk brengen en verbinden van Vedische ken-
nis met Westerse wetenschappelijke kennis op vele terreinen: bouw-
kunst, geneeskunst, landbouw, muziek, onderwijs, et cetera.  

Voor al deze activiteiten nodigt MERU/MVU buitenlanders uit. MERU 
kent geen vast curriculum. Het is als onderwijsinstituut niet erkend door 
de Nederlandse overheid. Studenten aan MERU participeren in onder-
zoeksprojecten. Er is min of meer sprake van een “apprenticeship”, een 
vorm van lerend werken. Door gebruik te maken van moderne communi-
catietechnieken, zoals vergaderingen en conferenties via videoschermen 
en het uitzenden van cursussen via de televisie, is internationale uitwis-
seling van studenten steeds minder noodzakelijk. De personen die mo-
menteel voor langere tijd (één tot drie jaar) naar Nederland komen zijn 

                                           

standpunt kan worden verwacht in de reactie op het rapport ‘Bruggen Bouwen’ van 
de commissie Blok. 
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voornamelijk wetenschappers (zowel Vedische als Westerse wetenschap-
pers) die aan een project werken en pandits die vanuit orale overlevering 
bron van kennis zijn. De hoofdreden van hun verblijf is het doorgeven van 
die kennis. 

Alle gasten nemen deel aan de leefgemeenschap. Primaire activiteit 
voor alle deelnemers is de zelfontwikkeling middels meditatie. Naast me-
ditatie, wetenschappelijk onderzoek en studie verricht iedere deelnemer 
activiteiten voor de eigen gemeenschap: koken, schoonmaken, in de tuin 
werken, drukwerk, het uittypen van teksten in Sanskriet, meehelpen bij 
de uitzending van satellietprogramma’s, organische tuinbouw, Vedisch 
koken, et cetera. Er is met de deelnemers geen contract, en zij ontvangen 
geen salaris. In verreweg de meeste gevallen wordt levensonderhoud en 
huisvesting voor de deelnemers betaald via beurzen (scholarship) vanuit 
een buitenlandse organisatie. Fondsen hiervoor zijn afkomstig uit dona-
ties. Deelnemers leggen geen gelofte af en kunnen elk moment komen en 
gaan. Er bestaan geen verplichtingen. Deelnemers verblijven fulltime op 
het terrein van MERU/MVU. Er is naar eigen zeggen door deelnemers uit 
het buitenland nog nooit een beroep gedaan op fondsen van de overheid in 
Nederland.

4.2 Personendossiers: enig cijfermateriaal 

Zoals in hoofdstuk 1 vermeld hebben wij tijdens dit onderzoek 161 dos-
siers verzameld van vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben 
aangevraagd voor religieuze doeleinden. 118 Vreemdelingen zijn vóór de 
inwerkingtreding naar Nederland gekomen. De overige 43 zijn Nederland 
binnengekomen na de inwerkingtreding van de Vw 2000.  

De informatie in de verzamelde personendossiers is in eerste instan-
tie verstrekt door de geïnterviewde organisaties (persoonsgegevens, visa-
bewijzen, beschikkingen van visadiensten, e.d.). Deze gegevens zijn aan-
gevuld met gegevens die bij de IND en de vreemdelingendiensten te vin-
den waren. De computergegevens van de IND leverden niet zo veel infor-
matie op. Een groot aantal personen was niet bekend en van veel perso-
nen die wel bekend waren, stonden alleen gegevens over het gevraagde 
verblijfsdoel en de toegekende verblijfstitel van de mvv in de computer 
vermeld. Toegekende beperkingen bij aankomst in Nederland of bij ver-
lenging van verblijfsvergunning waren bij de IND niet in het computerbe-
stand opgenomen. De fysieke dossiers van de IND bleken verspreid over 
Nederland te zijn opgeslagen en hebben wij vanwege tijdgebrek niet kun-
nen inzien. Het bezoek aan acht vreemdelingendiensten leverde meer in-
formatie op. In de computerbestanden daar was per vreemdeling een 
overzicht beschikbaar van alle toegekende verblijfstitels en beperkingen 
in de loop der jaren. Ook hebben de onderzoekers bij verschillende 
vreemdelingendiensten fysieke dossiers van personen kunnen inzien. 
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De 161 dossiers zijn terug te voeren op 24 organisaties en zijn daarom 
niet representatief voor alle 140 organisaties die binnen dit onderzoek 
zijn benaderd.108 Deze dossiers geven wel een goed beeld van de uitvoe-
ringspraktijk omdat het beeld werd bevestigd in de interviews met de 
overige organisaties. Hieronder geven we een overzicht van gegevens met 
betrekking tot de verschillende organisaties, landen van herkomst, ver-
blijfsduur, levensonderhoud en arbeidsrelatie, gebaseerd op de personen-
dossiers. 

De 24 organisaties zijn onder te verdelen in 15 individuele klooster-
organisaties, twee katholieke bisdommen, een katholiek kloostersemina-
rie, een protestantse overkoepelende organisatie, een boeddhistische tem-
pel, een Syrisch Orthodox klooster, MERU/MVU, een internationaal geö-
rienteerde christelijke vrijwilligersorganisatie en een internationaal 
geörienteerd protestants-christelijk seminarie. De 161 personen zijn af-
komstig uit 32 verschillende landen. De meeste personen zijn afkomstig 
uit Indonesië (54), gevolgd door de Filippijnen (17), de Verenigde Staten 
(16) en India (15).109 Het grote aantal personen uit Indonesië is te verkla-
ren uit de historische band tussen missie en Nederlands-Indië tijdens de 
koloniale periode. In die tijd zijn Nederlandse religieuzen vanuit een mis-
sionaire opdracht naar het huidige Indonesië getrokken en hebben daar 
kloosters gesticht. 

In het levensonderhoud van de personen werd in 98 gevallen voorzien 
door de kloostergemeenschap, in 34 gevallen door sponsoren uit binnen- 
of buitenland, in dertien gevallen door het bisdom, in tien gevallen door 
de vreemdeling zelf en in zes gevallen door de ontvangende organisatie 
(geen kloostergemeenschap). 98 Personen waren lid van een kloosterorde 
of congregatie, 31 personen werkten als vrijwilliger, dertien personen 
kregen een beurs, elf personen hadden een pseudo-dienstverband, vier 
personen hadden geen enkele arbeidsrelatie (waaronder een Thaise mon-
nik), twee personen waren student, één persoon liep een vorm van stage 
en slechts één persoon had een arbeidsovereenkomst. 

Van het totale aantal aanvragen is voor 150 personen een verblijfs-
vergunning toegekend, voor 6 personen niet, en voor 3 personen nog niet. 
Van 3 personen weten we het niet. Van de 161 personen zijn er 74 nog 
aanwezig, 82 zijn inmiddels vertrokken en van 5 personen weten we het 
niet. Zoals gezegd zijn 118 personen Nederland binnengekomen vóór de 
inwerkingtreding van de Vw 2000. Hiervan zijn er 46 al weer vertrokken 
vóór de inwerkingtreding van de Vw 2000, 22 personen zijn vertrokken 
na de inwerkingtreding van de Vw 2000 en 47 personen zijn nog steeds 

                                           

108  Aangezien voor het aanvullende onderzoek bij IND en VD’s tijd ingeruimd diende te 
worden, zijn er alleen personendossiers verzameld in de eerste weken van het on-
derzoek. 

109  Zie bijlage 7 voor een landenoverzicht. 
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108  Aangezien voor het aanvullende onderzoek bij IND en VD’s tijd ingeruimd diende te 
worden, zijn er alleen personendossiers verzameld in de eerste weken van het on-
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aanwezig. Slechts van drie personen is de onderzoekers niet bekend of ze 
zijn vertrokken of nog aanwezig zijn. De gevraagde en toegekende ver-
blijfstitels voor deze groep bespreken we hierna. Van de 43 personen die 
Nederland zijn binnengekomen na de inwerkingtreding van de Vw 2000 
zijn er 13 weer vertrokken en 27 nog aanwezig. Van drie personen weten 
we niet of ze nog aanwezig zijn. De gevraagde en toegekende verblijfsti-
tels van deze tweede groep bespreken we in hoofdstuk vijf. 

Van het totale aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen voor reli-
gieuze doeleinden is slechts een schatting te geven. Op basis van de in-
terviews met alle organisaties, de verkregen personendossiers en infor-
matie van de vreemdelingendiensten schatten wij het aantal nieuwe aan-
vragen tussen de driehonderd en vijfhonderd per jaar.110

4.3 Vreemdelingenbeleid religieuze doeleinden: praktijk 
voorafgaand aan de Vreemdelingenwet 2000 

4.3.1 Procedure bij de aanvraag van een verblijfsvergunning 

Onder de Vreemdelingenwet 1965 was een korpschef zelfstandig bevoegd 
als het ging om de toelating van religieuze vreemdelingen. De aanvrager 
diende aan het loket de volgende bescheiden te overleggen: een geldig 
grensoverschrijdingsdocument, twee recente pasfoto’s, een garantverkla-
ring door de referent, bewijs van een ziektekostenverzekering, een be-
wustverklaring door betrokkene en een antecedentenverklaring. De ga-
rantverklaring hield in dat de referent garant stond voor huisvesting en 
levensonderhoud van de aanvrager, en dat de aanvrager geen beroep zou 
doen op publieke middelen. Wanneer al deze bescheiden aanwezig en in 
orde waren, werd er door de vreemdelingendienst een verblijfsvergunning 
afgegeven. 

Na de invoering van de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)-plicht 
in december 1998 was de bevoegdheid van de korpschef afhankelijk van 
het land van herkomst. Voor landen die niet mvv-plichtig waren kon de 
vreemdelingendienst zelfstandig handelen. Voor landen die wel mvv-
plichtig waren moest de vreemdelingendienst advies uitbrengen aan de 
IND, die vervolgens de beslissing nam. Er waren drie mogelijkheden: 
1. D7: was een positief advies op basis van richtlijnen. Dit advies kon 

men rechtstreeks naar het consulaat sturen. 

                                           

110  Deze ruwe schatting is als volgt tot stand gekomen: katholieke organisaties 70 
nieuwe aanvragen per jaar; protestants-christelijke stromingen waaronder migran-
tenkerken, stichting Jeugd met een Opdracht, Pinkstergemeenten en Tyndale Theo-
logical Seminary 135; Hindoeïstische en Boeddhistische organisaties 20; Islamiti-
sche organisaties 50 en MERU/MVU 75. Opgeteld zijn dit 350 nieuwe aanvragen. 
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2. D8: was een negatief advies op basis van richtlijnen. Ook dit advies 
kon men rechtstreeks naar het consulaat sturen. 

3. D9: kwesties die niet onder D7 of D8 vielen (dus buiten de richtlijnen 
vielen) moesten worden voorgelegd aan het ministerie. 

Religieuze doeleinden vielen niet onder de richtlijnen zodat voor een aan-
vraag voor religieuze doeleinden altijd een advies aan het ministerie no-
dig was. In de praktijk zoals beschreven door een ambtenaar van een 
vreemdelingendienst liep dit als volgt: de referent of de betrokkene deed 
een mvv-aanvraag bij de buitenlandse vertegenwoordiging. De vreemde-
lingendienst stuurde een D9 met advies “geen bezwaar” aan het ministe-
rie. Vervolgens ging er een positief advies van het ministerie (Visadienst) 
naar de buitenlandse vertegenwoordiging. Betrokkene meldde zich na 
aankomst in Nederland, in het bezit van een geldig mvv, bij de vreemde-
lingendienst, alwaar de korpschef bevoegd was tot verlening van een ver-
blijfsvergunning aangezien de toetsing al had plaatsgevonden. 

Kortom, vreemdelingen voor religieuze doeleinden gingen ofwel recht-
streeks naar het loket van een vreemdelingendienst, of dienden een aan-
vraag in voor een mvv bij een ambassade of consulaat en kwamen daarna 
voor de verblijfsvergunning bij de vreemdelingendienst. De aanvraag voor 
een mvv ging vergezeld van een uitnodigingsbrief voor de betrokkene van 
de referent (de betrokken religieuze organisatie). Sommige aanvragen 
voor katholieken liepen via een overkoepelende organisatie, het Centraal 
Missie Commisariaat (CMC). Hier kwam de vreemdelingendienst niet 
aan te pas. Dit was wel het geval bij verlengingen van de verblijfsvergun-
ningen.

Organisatie-specifieke afspraken 
Een aantal organisaties had eigen afspraken met het ministerie van Jus-
titie over de toelating van vreemdelingen bij hun organisatie. 

In 1984 heeft de staatssecretaris aan de stichting Jeugd met een Op-
dracht een “quotumregeling” toegekend. De stichting kreeg toestemming 
voor het verblijf van maximaal 278 vreemdelingen. De vreemdelingen 
dienden een verklaring te ondertekenen, waarin zij aangaven zich ervan 
bewust te zijn uitsluitend in het kader van verblijf bij de stichting Jeugd 
met een Opdracht te zijn toegelaten. Na beëindiging van hun taak in Ne-
derland diende Nederland te worden verlaten. Deze regeling is steeds 
weer verlengd, laatstelijk tot 1 januari 2004. De stichting heeft tot 2001 
onder deze regeling geen problemen gehad bij het verkrijgen of verlengen 
van verblijfsvergunningen.

Het Syrisch-Orthodoxe klooster kende eveneens een eigen regeling 
met het ministerie van justitie. In een brief van 10 januari 1985 van de 
staatssecretaris aan de bisschop staat onder andere: ‘dat de Nederlandse 
overheid alle vertrouwen heeft in de integriteit van de Syrisch-Orthodoxe 
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met een Opdracht te zijn toegelaten. Na beëindiging van hun taak in Ne-
derland diende Nederland te worden verlaten. Deze regeling is steeds 
weer verlengd, laatstelijk tot 1 januari 2004. De stichting heeft tot 2001 
onder deze regeling geen problemen gehad bij het verkrijgen of verlengen 
van verblijfsvergunningen.

Het Syrisch-Orthodoxe klooster kende eveneens een eigen regeling 
met het ministerie van justitie. In een brief van 10 januari 1985 van de 
staatssecretaris aan de bisschop staat onder andere: ‘dat de Nederlandse 
overheid alle vertrouwen heeft in de integriteit van de Syrisch-Orthodoxe 
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Kerk’. En: ‘Vreemdelingen van het Syrisch-Orthodoxe geloof uit landen 
buiten uw bisdom kunnen niet worden toegelaten. Hiervoor geldt echter 
dat een soepel beleid zal worden gevoerd voor wat betreft hun verblijfs-
aanvaarding indien uwerzijds kan worden aangetoond dat met de komst 
van hen en met hun verblijf hier te lande een bijzonder belang van uw 
Kerk is gediend omdat het voortbestaan van het werk van uw Kerk in het 
geding is.’ De organisatie heeft onder die regeling nooit problemen onder-
vonden bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen. 

Het Centraal Missie Commissariaat (CMC) diende namens de aange-
sloten religieuze instituten mvv-aanvragen in en is in 1996 toegelaten tot 
de verkorte procedure. Het CMC stelde zich garant bij de IND, waardoor 
het CMC voor de IND als referent kon optreden. De aanvragende religi-
euze instituten tekenden op hun beurt een garantstelling voor het CMC. 

Ook Tyndale Theological Seminary kreeg in een brief van 27 juni 
1984 toestemming van het ministerie van Justitie voor de toelating van 
buitenlandse studenten zolang zij geregistreerd stonden bij Tyndale en in 
hun eigen onderhoud konden voorzien, en voor docenten wanneer zij in 
het bezit waren van een werkvergunning. In de daarop volgende twintig 
jaar zijn de regels die van toepassing zijn voor Tyndale diverse malen 
veranderd. Dit betekende voor Tyndale steeds opnieuw veel tijd en kosten 
om de zaak opnieuw uit te leggen aan diverse ambtelijke organisaties, 
maar verblijfsvergunningen werden wel verleend. 

Met MERU/MVU zijn in 1996 afspraken gemaakt. De gasten van 
MERU/MVU kwamen tot dan toe op een visum naar Nederland en vroe-
gen bij de gemeente een verblijfsvergunning aan. Zolang een persoon “in 
de molen zat”, kon deze persoon in Nederland blijven. Dat kon wel drie 
jaar duren. Men bleef al die tijd in de procedure, er kwam geen échte ver-
blijfsvergunning. Voor reizen naar het buitenland kon men een returnvi-
sum krijgen. Om de procedure te verbeteren is er in 1996 onderhandeld 
met de vreemdelingendienst. Er is een compromis bereikt: MERU/MVU 
hoefde niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning, aangezien 
de arbeid bij MERU/MVU niet voldeed aan de definitie van arbeid in die 
wet, zo kwam MERU/MVU overeen met de vreemdelingendienst. Daarop 
is aan een hele groep vreemdelingen ineens (200-300) een verblijfsver-
gunning afgegeven. Daarna liep het goed, aldus MERU/MVU. De organi-
satie kon zowel vergunningen als verlengingen bij de plaatselijke vreem-
delingendienst indienen. Deze stuurde vervolgens een fax naar de IND. 
Deze procedure duurde lang en gaf veel administratief werk, maar er 
werden wél vergunningen afgegeven. Iemand van MERU/MVU trad op 
als gemachtigde voor de gasten van de organisatie. Gasten hoefden zich 
niet in eigen persoon te melden. 

Vanaf 1996 gold voor MERU/MVU ook de verkorte mvv-procedure via 
de IND. Hierover zijn mondelinge afspraken met de IND gemaakt. ME-
RU/MVU kon zelf een standaardformulier invullen, en dit formulier (met 
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een kopie van het paspoort) via de fax naar de IND sturen. De toestem-
ming werd via de fax geretourneerd. Dit gebeurde op basis van vertrou-
wen en verliep goed. Verlengingen werden steeds afgegeven voor de peri-
ode van één jaar. Na 5 jaar (5 verlengingen) kon worden verlengd voor de 
periode van vijf jaar, of zoveel korter als het paspoort geldig was. ME-
RU/MVU gaf bij iedere aanvraag een garantieverklaring af. De verblijfs-
vergunningen werden afgegeven onder voorwaarde dat personen bij ME-
RU/MVU verbleven. Bij beëindigen van het verblijf bij MERU/MVU be-
eindigde ook de verblijfsvergunning en diende de vreemdeling het land te 
verlaten. Van 1990 tot 2001 zijn in totaal 900 verblijfsvergunningen ont-
vangen. Naar eigen zeggen is van deze 900 vreemdelingen in de loop van 
de tijd 80% weer vertrokken en afgemeld.  

Voordat wij verder gaan met het beschrijven van de toegekende verblijfs-
titels en beperkingen, willen wij aan de hand van het voorgaande alvast 
twee conclusies trekken. In hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat van 
1954 tot 1995 in de regel geen tewerkstellingsvergunning nodig was voor 
religieuzen. Over hun toelating werd dus beslist door de vreemdelingen-
diensten en de IND. Voor de traditioneel in Nederland aanwezige religi-
euze organisaties was hiervoor, zo blijkt ook uit de ervaringen beschreven 
in paragraaf 4.1. een voor alle betrokken partijen bevredigende praktijk 
gegroeid. Met de nieuwere organisaties werden organisatie-specifieke af-
spraken gemaakt. 

Verder valt uit de personendossiers op dat weinig aanvragen werden 
afgewezen. Wij komen hier in de slotconclusie van dit hoofdstuk nog op 
terug, maar een eerste indruk is dat de overheid (vreemdelingendiensten 
en IND) zich welwillend opstelden. Samen met de organisaties werd ge-
zocht naar een mogelijkheid om de toelating te regelen.  

4.3.2 Toegekende verblijfstitels en beperkingen 

Een verblijfstitel valt uiteen in een viertal onderdelen: de verblijfstitel, de 
beperking, een specificatie van deze beperking en een arbeidsmarktbe-
perking. Uit het dossieronderzoek kwam naar voren dat IND en vreemde-
lingendiensten codes hanteren voor de diverse beperkingen die zij kunnen 
toestaan. Bij de aanvraag voor een mvv werden codes gehanteerd voor het 
gevraagde verblijfsdoel en voor de toegekende beperking. Bij een vergun-
ning tot verblijf werd alleen een code gehanteerd voor de gevraagde en 
toegekende beperking. De specificatie was een vrije tekst, die daarom per 
vergunning kon afwijken. Of arbeid al dan niet was toegestaan werd niet 
altijd vermeld. 
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Voorbeeld:
Gevraagd verblijfsdoel: “religieuze groeperingen. Verblijf in slot-
klooster te Steyl”. 
Brief d.d. 28 januari 2000 van IND aan korpschef en Nederlandse ver-
tegenwoordiging in Manilla: Vergunning mag worden verleend onder de 
beperking: “verblijf als kloosterzuster in het slotklooster van de Diena-
ressen van de Heilige Geest van de altijddurende aanbidding te Steyl”. 
Toegekende vergunning tot verblijf:
Verblijfstitel: Regulier bepaalde tijd. 
Beperking: Religieuze Groeperingen. 
Specificatie: “anders, nl. verblijf als kloosterlinge bij de slotzusters te 
Steyl. Enige andere arbeid is niet toegestaan. Een beroep op publieke 
middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht”. 

Het “gevraagd verblijfsdoel” zoals dat op het aanvraagformulier terecht 
kwam stemde niet altijd overeen met de activiteiten waarvoor de aanvra-
gende organisaties een vreemdeling wilde laten overkomen. De organisa-
ties verwoordden bijvoorbeeld de specifieke activiteiten die een vreemde-
ling zou gaan verrichten. Dit werd door de overheidsinstanties (VD of di-
plomatieke dienst) geherformuleerd naar een voor de overheid passend 
verblijfsdoel. In december 1996 stuurt de overste van een slotklooster in 
Nederland een brief aan de Nederlandse Ambassade in de Filippijnen 
waarin de volgende tekst:

‘On behalf of our international religious congregation, the Sister-
servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration, with Motherhouse in 
(…), we hereby request that a resident visa be granted to our lay sister 
(…). She has been chosen to undergo special training at our Mother-
house. We expressly declare that we shall provide full support and 
maintenance, including medical insurance, as well as her return travel 
expenses to the Philippines when her training terminates.’ 

Dit verblijfsdoel (special training) wordt door de vreemdelingendienst 
vertaald in het verblijfsdoel “religieuze groeperingen, verblijf in klooster”. 
Deze vertaling toont de bereidwilligheid van de vreemdelingendienst aan 
om de organisatie in aanmerking te laten komen voor de gevraagde ver-
gunning.

Dat de vreemdelingendiensten de religieuze organisaties zo goed mo-
gelijk probeerden te faciliteren, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij 
voorgedrukte formulieren speciaal voor hen ontwikkelden. Op die formu-
lieren stond de beperking “religieuze groepering” al ingevuld. Verlengin-
gen werden soms schriftelijk afgehandeld. Een van de vreemdelingen-
diensten had eigen stickers voor de verblijfsvergunningen voor de kloos-
ters. Hierop stond de volgende tekst: ‘verblijf in het klooster het H. Hart 
te Steyl. Enige andere arbeid is niet toegestaan. Een beroep op publieke 
middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’. 
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Van de 161 personendossiers die in dit onderzoek zijn verzameld zijn er 
118 waarvan de verblijfsvergunning is aangevraagd vóór de inwerking-
treding van de Vw 2000 (de 43 overige dossiers waarbij de verblijfsver-
gunning is aangevraagd na inwerkingtreding van de Vw 2000 bespreken 
we in hoofdstuk vijf). Uit deze 118 personendossiers komt het volgende 
beeld naar voren. 

Verblijfstitel 
Voor vrijwel alle 118 personen geldt dat zij de verblijfstitel “Regulier Be-
paalde Tijd” hebben gekregen, destijds nog “vergunning tot verblijf” ge-
noemd. Twee personen zijn inmiddels genaturaliseerd. Vijf personen heb-
ben een verblijfstitel voor onbepaalde tijd. De personen die nu nog aan-
wezig zijn met de titel Regulier Bepaalde tijd dienen ieder jaar een ver-
lenging aan te vragen. Vier personen hebben deze titel echter voor een 
periode van 5 jaar, 1 persoon voor vier jaar en tot slot is er een persoon 
met een titel voor 3 jaar. 

Beperking
Het – op het aanvraagformulier – aangekruiste “gevraagde verblijfsdoel” 
komt niet altijd overeen met de toegekende beperking. Hieronder daarom 
een overzicht van alle gevraagde verblijfsdoelen én alle toegekende be-
perkingen.

Beperking Gevraagd Toegekend 
Religieuze groeperingen 31 33 
Arbeid in loondienst 12 13 
Beperking cf beschikking minister 2 4 
Arbeid als godsdienstleraar 3 5 
Onderwijzer 1  
Fellowship 5 5 
Stage 6 4 
Stage bij bedrijf/instelling 2 1 
Niet-wetenschappelijk onderwijs 15 13 
Studie 3 3 
Studie voortgezet onderwijs 1 1 
Wetenschappelijk onderwijs 2 2 
Niet bekend 35 34 
 118 118 

Bij verlenging van de verblijfsvergunning of bij omzetting van de mvv in 
een verblijfsvergunning werd de toegekende beperking soms gewijzigd, 
hoewel activiteiten en verblijfsdoel van de vreemdeling zelf niet veran-
derde. Het lijkt erop dat ambassades en vreemdelingendiensten het niet 
altijd eens waren over een beperking. Vreemdelingendiensten probeerden 
de beperkingen binnen hun regio zoveel mogelijk in overeenstemming 
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met elkaar te brengen. Waar een ambassade een mvv af gaf onder de be-
perking “fellowship”, werd deze door vreemdelingendiensten bijvoorbeeld 
vervangen door de beperking “religieuze groeperingen”. 

Na de inwerkingtreding van de Vw 2000 is de beperking voor veel 
personen die verlenging hebben aangevraagd gewijzigd. Van de 71 perso-
nen die na inwerkingtreding van de Vw 2000 nog aanwezig zijn hebben 
nog slechts zeven personen de beperking ‘religieuze groeperingen’ en der-
tig personen hebben inmiddels de beperking ‘conform beschikking minis-
ter’. Deze opvallende verschuiving zal in het volgende hoofdstuk verdui-
delijkt worden. Enkele voorbeelden van tussentijdse wijzigingen van de 
beperking, zonder dat er sprake was van een wijziging in de activiteiten 
of het verblijfsdoel van de vreemdeling: 

Een kloosterzuster kreeg in 1999 de beperking en specificatie “anders 
nl. religieuze groepering. Verblijf in klooster H. Geest te Steyl”. In 
2000 veranderde dit in “voor verblijf als godsdienstleraar ten behoeve 
van een groepering [B11]. Naam groepering: missiezusters van de H. 
Geest te Steyl”. Na 2000 werd de beperking omgezet in: “verblijf on-
der beperking cf beschikking minister. Arbeid niet toegestaan”.  
Een gast van MERU/MVU kreeg bij aankomst de beperking “niet-
wetenschappelijk onderwijs”. Deze werd na enkele jaren omgezet in 
de beperking “arbeid in loondienst”. Inmiddels is deze beperking ge-
wijzigd in “beperking cf beschikking minister. Arbeid niet toege-
staan”.
Een kloosterbroeder kreeg een mvv met de beperking “arbeid in loon-
dienst”. De beperking op de verblijfsvergunning was vervolgens “reli-
gieuze groeperingen”. Inmiddels heeft deze broeder de beperking “be-
perking cf beschikking minister. Arbeid Specifiek”. 
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Verblijf onder beperking cf beschikking minister. Arbeid vrij toege-
staan. TWV niet vereist.
Verblijf onder beperking cf beschikking minister. Arbeid niet toege-
staan.

Specificatie
De specificatie op de verblijfsvergunning is een toevoeging op de toege-
kende beperking waarvan de tekst vrij is in te vullen door de IND of de 
Vreemdelingendienst. We geven hieronder een aantal voorbeelden van 
teksten die we hebben aangetroffen op het verblijfsdocument. De specifi-
catie zit hierin opgenomen. 

Verblijf als Religieus bij de stichting Kongregatie F.I.C. te Maas-
tricht. Enige andere arbeid is niet toegestaan. Een beroep op publieke 
middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht 
Arbeid in loondienst bij Tyndale. TWV vereist. Beroep op publieke 
middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht 
Voor verblijf als godsdienstleraar ten behoeve van Buddharama Tem-
ple Waalwijk. De werkgever dient te beschikken over een TWV. Enige 
andere arbeid is niet toegestaan. Een beroep op publieke middelen 
kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. (Tekst in 2000.) 
Verblijf bij de Buddharama Tempel cf. beschikking Minister. Arbeid 
is niet toegestaan. Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben 
voor verblijfsrecht. (Tekst voor dezelfde persoon in 2003.) 
Stage bij Samen-Op-Weg kerken. TWV vereist. Andere arbeid niet 
toegestaan. Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor 
verblijfsrecht. 
Werkzaamheden bij de Stichting MERU/MVU. Enige andere arbeid is 
niet toegestaan. Een beroep op publieke middelen kan gevolgen heb-
ben voor verblijfsrecht. 

Arbeid
Wat arbeidsmarktbeperkingen betreft zijn er grofweg vijf mogelijkheden: 

arbeid niet toegestaan; 
specifieke arbeid toegestaan mits werkgever beschikt over twv; ande-
re arbeid niet toegestaan; 
arbeid toegestaan, twv niet vereist; 
enige andere arbeid niet toegestaan; 
arbeid toegestaan, twv vereist. 

In het toekennen hiervan is voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
Vw 2000 geen lijn te ontdekken. Voor 93 van de 118 personendossiers 
hebben wij de arbeidsmarktbeperking niet kunnen vinden. Arbeid werd 
niet toegestaan in 5 gevallen, specifieke arbeid was toegestaan in 6 geval-
len, arbeid was zonder twv toegestaan in 8 gevallen, in één geval was eni-
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ge andere arbeid niet toegestaan en in 5 gevallen was arbeid toegestaan, 
maar een twv vereist. Zoals in paragraaf 1.6 reeds aangegeven, hebben de 
verzamelde personendossiers voornamelijk betrekking op de genoemde 
organisaties in de startnotitie (naast kloosters slechts enkele andere or-
ganisaties), waardoor dossiers van predikanten en imams ontbreken. 

Ook de arbeidsmarktbeperking kan bij één persoon, ondanks gelijk-
blijvende activiteiten en verblijfsdoel, in de loop der jaren wisselen. Een 
uit India afkomstige gast van MERU/MVU, die “deelneemt aan coheren-
tie scheppende groep” en “expert is in de vedische wetenschap”, heeft in 
de loop der jaren steeds andere arbeidsmarktbeperkingen in zijn ver-
blijfstitel:

Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1996). 
Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Arbeid is vrij 
toegestaan (geldig tot 16.04.1997). 
Verblijf bij de stichting MERU/MVU als student. Het verrichten van 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1998). 
Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1999). 
Werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere arbeid is niet 
toegestaan. Een beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben 
voor verblijfsrecht (geldig tot 16.02.2001). 

Het was onder de oude wet mogelijk om een verblijfsvergunning voor be-
paalde tijd na 5 jaar om te zetten in een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd. Dit gold niet voor kloosterlingen, aangezien zij geen regelma-
tig inkomen verdienen. Echter dit laatste vereiste (middelen van bestaan) 
verviel na 10 jaar, waardoor kloosterlingen na 10 jaar alsnog een vergun-
ning voor onbepaalde tijd (vergunning tot vestiging) konden krijgen.  

Uit het voorgaande komt naar voren dat er in de praktijk door de 
vreemdelingendiensten, IND en diplomatieke vertegenwoordigingen nog-
al geschipperd werd met de verblijfsdoelen, beperkingen en arbeids-
marktaantekeningen. De aanvragende organisaties hebben zichzelf nooit 
zo in verblijfsdoelen, beperkingen of arbeidsmarktbeperkingen verdiept. 
Daarom is het hen vaak niet eens opgevallen dat er in de loop der tijd 
soms verschillen waren. Dit viel hen pas op tijdens de interviews. Zij 
vroegen een verblijfsvergunning aan voor een bepaald persoon, voor be-
paalde activiteiten, zoals zij die voor ogen hadden en die paste binnen 
hun organisatie. Voor de organisaties was van belang dat er een verblijfs-
vergunning werd toegekend. Het formele verblijfsdoel, de beperking en de 
arbeidsmarktbeperking waren voor hen vervolgens geen thema, ook om-
dat er in hun ogen geen sprake was van arbeid maar van verblijf bij een 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. 
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dat er in hun ogen geen sprake was van arbeid maar van verblijf bij een 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. 

Toelatingsbeleid in de praktijk vóór de Vw 2000

73

ge andere arbeid niet toegestaan en in 5 gevallen was arbeid toegestaan, 
maar een twv vereist. Zoals in paragraaf 1.6 reeds aangegeven, hebben de 
verzamelde personendossiers voornamelijk betrekking op de genoemde 
organisaties in de startnotitie (naast kloosters slechts enkele andere or-
ganisaties), waardoor dossiers van predikanten en imams ontbreken. 

Ook de arbeidsmarktbeperking kan bij één persoon, ondanks gelijk-
blijvende activiteiten en verblijfsdoel, in de loop der jaren wisselen. Een 
uit India afkomstige gast van MERU/MVU, die “deelneemt aan coheren-
tie scheppende groep” en “expert is in de vedische wetenschap”, heeft in 
de loop der jaren steeds andere arbeidsmarktbeperkingen in zijn ver-
blijfstitel:

Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1996). 
Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Arbeid is vrij 
toegestaan (geldig tot 16.04.1997). 
Verblijf bij de stichting MERU/MVU als student. Het verrichten van 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1998). 
Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1999). 
Werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere arbeid is niet 
toegestaan. Een beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben 
voor verblijfsrecht (geldig tot 16.02.2001). 

Het was onder de oude wet mogelijk om een verblijfsvergunning voor be-
paalde tijd na 5 jaar om te zetten in een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd. Dit gold niet voor kloosterlingen, aangezien zij geen regelma-
tig inkomen verdienen. Echter dit laatste vereiste (middelen van bestaan) 
verviel na 10 jaar, waardoor kloosterlingen na 10 jaar alsnog een vergun-
ning voor onbepaalde tijd (vergunning tot vestiging) konden krijgen.  

Uit het voorgaande komt naar voren dat er in de praktijk door de 
vreemdelingendiensten, IND en diplomatieke vertegenwoordigingen nog-
al geschipperd werd met de verblijfsdoelen, beperkingen en arbeids-
marktaantekeningen. De aanvragende organisaties hebben zichzelf nooit 
zo in verblijfsdoelen, beperkingen of arbeidsmarktbeperkingen verdiept. 
Daarom is het hen vaak niet eens opgevallen dat er in de loop der tijd 
soms verschillen waren. Dit viel hen pas op tijdens de interviews. Zij 
vroegen een verblijfsvergunning aan voor een bepaald persoon, voor be-
paalde activiteiten, zoals zij die voor ogen hadden en die paste binnen 
hun organisatie. Voor de organisaties was van belang dat er een verblijfs-
vergunning werd toegekend. Het formele verblijfsdoel, de beperking en de 
arbeidsmarktbeperking waren voor hen vervolgens geen thema, ook om-
dat er in hun ogen geen sprake was van arbeid maar van verblijf bij een 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. 

Toelatingsbeleid in de praktijk vóór de Vw 2000

73

ge andere arbeid niet toegestaan en in 5 gevallen was arbeid toegestaan, 
maar een twv vereist. Zoals in paragraaf 1.6 reeds aangegeven, hebben de 
verzamelde personendossiers voornamelijk betrekking op de genoemde 
organisaties in de startnotitie (naast kloosters slechts enkele andere or-
ganisaties), waardoor dossiers van predikanten en imams ontbreken. 

Ook de arbeidsmarktbeperking kan bij één persoon, ondanks gelijk-
blijvende activiteiten en verblijfsdoel, in de loop der jaren wisselen. Een 
uit India afkomstige gast van MERU/MVU, die “deelneemt aan coheren-
tie scheppende groep” en “expert is in de vedische wetenschap”, heeft in 
de loop der jaren steeds andere arbeidsmarktbeperkingen in zijn ver-
blijfstitel:

Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1996). 
Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Arbeid is vrij 
toegestaan (geldig tot 16.04.1997). 
Verblijf bij de stichting MERU/MVU als student. Het verrichten van 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1998). 
Verrichten van werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere 
arbeid is niet toegestaan (geldig tot 16.04.1999). 
Werkzaamheden bij de St. MERU/MVU. Enige andere arbeid is niet 
toegestaan. Een beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben 
voor verblijfsrecht (geldig tot 16.02.2001). 

Het was onder de oude wet mogelijk om een verblijfsvergunning voor be-
paalde tijd na 5 jaar om te zetten in een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd. Dit gold niet voor kloosterlingen, aangezien zij geen regelma-
tig inkomen verdienen. Echter dit laatste vereiste (middelen van bestaan) 
verviel na 10 jaar, waardoor kloosterlingen na 10 jaar alsnog een vergun-
ning voor onbepaalde tijd (vergunning tot vestiging) konden krijgen.  

Uit het voorgaande komt naar voren dat er in de praktijk door de 
vreemdelingendiensten, IND en diplomatieke vertegenwoordigingen nog-
al geschipperd werd met de verblijfsdoelen, beperkingen en arbeids-
marktaantekeningen. De aanvragende organisaties hebben zichzelf nooit 
zo in verblijfsdoelen, beperkingen of arbeidsmarktbeperkingen verdiept. 
Daarom is het hen vaak niet eens opgevallen dat er in de loop der tijd 
soms verschillen waren. Dit viel hen pas op tijdens de interviews. Zij 
vroegen een verblijfsvergunning aan voor een bepaald persoon, voor be-
paalde activiteiten, zoals zij die voor ogen hadden en die paste binnen 
hun organisatie. Voor de organisaties was van belang dat er een verblijfs-
vergunning werd toegekend. Het formele verblijfsdoel, de beperking en de 
arbeidsmarktbeperking waren voor hen vervolgens geen thema, ook om-
dat er in hun ogen geen sprake was van arbeid maar van verblijf bij een 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. 



Hoofdstuk 4

74

4.3.3 Redenen voor inwilligen of weigeren van verblijfsvergunningen 

In de dossiers is geen informatie terug te vinden over de vraag waarom 
een mvv of een verblijfsvergunning werd ingewilligd. Ook de reden voor 
een bepaalde beperking, specificatie of arbeidsmarktbeperking werd door 
IND of vreemdelingendienst niet benoemd. Positieve beslissingen werden 
niet gemotiveerd. In de periode voorafgaand aan Vw 2000 werden pro-
blemen bij aanvragen in onderling overleg tussen de organisaties en de 
vreemdelingendienst of IND, mondeling, opgelost. Dat is een mogelijke 
verklaring voor het feit dat er bij de onderzoekers voor deze periode geen 
negatieve beslissingen bekend zijn. Zowel in de personendossiers als in de 
gesprekken met organisaties zijn geen negatieve beslissingen naar voren 
gekomen. We hebben in hoofdstuk drie wel gezien dat er in deze periode 
in een aantal gevallen problemen zijn geweest bij de toelating van met 
name imams.

Van belang voor inwilliging was in ieder geval dat aan alle formele 
voorwaarden (in bezit zijn van mvv en van alle verklaringen) werd vol-
daan. Daarnaast was het een kwestie van vertrouwen tussen de vreemde-
lingendiensten en de aanvragende organisaties. Soms waren zelfs naam 
en handtekening van kloosteroversten bij de vreemdelingendienst bekend 
en werd naar de reden van verblijf nauwelijks geïnformeerd. Men kende 
elkaar, wist waar men voor kwam, vreemdelingendiensten hadden met 
deze vreemdelingen nooit problemen gehad en handelde dienovereenkom-
stig welwillend.

In slechts vijf personendossiers is een soort van motivering aangetrof-
fen. Bij de aanvraag van een kloosterbroeder uit Ghana om verblijf bij 
zijn congregatie in Nederland in 1995 geeft een vreemdelingendienst het 
volgende advies aan het ministerie van Justitie: ‘Betrokkene is voor zes 
jaar gekozen tot lid van het bestuur van de kongregatie FIC. Alle door 
aanvrager te maken kosten, zoals levensonderhoud, ziektekostenverzeke-
ring, etc. wordt door eerdergenoemde kongregatie betaald. Het doel van 
zijn verblijf is: ‘verblijf als religieus bij de stichting te Maastricht’. Aan 
betr. kan een mvv verstrekt worden.’ De mvv is vervolgens ingewilligd 
met als beperking: “religieuze groeperingen”. 

Bij een aanvraag voor verblijf van een monnik in het Syrisch Ortho-
doxe klooster wordt in het dossier bij de vreemdelingendienst verwezen 
naar de speciale regeling van de staatssecretaris (brief van 10 januari 
1985, zoals beschreven in paragraaf 4.3.1.). 

De overste van een slotklooster vraagt in 1995 een mvv aan voor een 
Filippijnse medezuster die op dat moment in Warschau verblijft, omdat 
het slotklooster ‘dringend een organiste en een hulp in de huishouding 
nodig heeft’. De korpschef adviseert de Visadienst de aanvraag in te willi-
gen met als motivering: ‘betrokkene maakt deel uit van de r.k. congrega-
tie “Dienaressen van de H. Geest van de altijddurende aanbidding” en 
verbleef van 19jun83 tot 01nov1993 in het slotklooster te Steyl. Door 
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voornoemde congregatie is zij toen verplaatst naar een klooster in Polen. 
In het klooster vinden regelmatig wisselingen plaats v.w.b. de bezetting. 
De huidige organiste is vertrokken en verzoekster zal haar vervangen. Er 
bestaat mijnerzijds geen bezwaar tegen het verlenen van een mvv aan 
aanvrager’. De IND stemde hiermee in. 

Bij een aanvraag voor een Filippijnse medezuster van ditzelfde slot-
klooster in 1997 staat in het dossier bij de vreemdelingendienst de vol-
gende motivering van de korpschef aan de IND: ‘Betrokkene is lid van de 
R.K. Congregatie “dienaressen van de H. Geest van de altijddurende aan-
bidding”. Door de algemeen overste is zij overgeplaatst van de Filippijnen 
naar het slotklooster te Steyl. Tegen het verlenen van de mvv bestaat 
mijnerzijds geen bezwaar’. Ook hier volgde de IND het advies van de 
vreemdelingendienst.

Tot slot is er een aanvraag van een Braziliaanse kloosterzuster voor 
verblijf in het moederhuis van haar congregatie. Zij krijgt bij haar aan-
vraag voor een mvv de beperking “arbeid in loondienst”. Uit het compu-
terbestand bij de vreemdelingendienst blijkt dat dit was, omdat ‘er een 
wezenlijk Nederlands belang wordt gediend, er sprake is van voldoende 
middelen van bestaan, er geen gevaar is voor de openbare orde en veilig-
heid, er een geldig grensoverschrijdingsdocument aanwezig is, er een an-
tecedentenverklaring is afgegeven, tbc onderzoek is verricht en een ga-
rantverklaring is afgegeven’. 

Uit het voorgaande komt naar voren dat de exacte activiteiten van de 
vreemdeling – behalve misschien bij de organiste van het slotklooster in 
Steyl – in de formele procedure nauwelijks nog een rol speelden. Dit on-
derzoek kan daarom geen antwoord geven op de vraag welke activiteiten 
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4.3.4 Problematiek die organisaties ervaren bij het aanvragen van 
verblijfsvergunningen 

Mede ten gevolge van deze faciliterende houding is begrijpelijk dat vrij-
wel alle ondervraagde organisaties voorafgaand aan de Vreemdelingen-
wet 2000 géén problemen hebben ervaren bij de aanvraag van verblijfs-
vergunningen. Slechts een enkele organisatie (MERU/MVU) heeft overleg 
gevoerd met de IND en de plaatselijke vreemdelingendienst over de pro-
cedure. MERU/MVU hebben daarbij een advocaat ingeschakeld, maar na 
stroomlijning van de tot dan toe stroef verlopende procedure verliep alles 
naar wens. 

Een garantverklaring en uitnodiging van een religieuze of levensbe-
schouwelijke organisatie voldeed voor het verkrijgen van een mvv of ver-
blijfsvergunning. Ook het verlengen van een verblijfsvergunning stuitte 
niet op problemen. Men schetst de procedure als een formaliteit en als 
probleemloos. Een aanvraag duurde enkele weken tot maanden, maar een 
vergunning werd altijd afgegeven. Dit gold zowel voor religieuze institu-
ten (kloosters) als voor katholieke of protestantse priesters als voor Thai-
se monniken als voor voorgangers van migrantenkerken. Alleen het CMC 
geeft aan dat er wel eens gevraagd werd naar een kopie van een arbeids-
overeenkomst of een tewerkstellingsvergunning. Een garantverklaring 
van de aanvragende religieuze instelling werd door de IND echter alsnog 
geaccepteerd in plaats van een werkvergunning en de verblijfsvergunning 
werd toegekend. 

Op grond van het voorgaande kan echter niet met zekerheid worden 
geconcludeerd dat er geen problemen waren bij organisaties die wij niet 
hebben gesproken. De faciliterende houding van de vreemdelingendien-
sten kan immers ook zo ver zijn gegaan dat zij organisaties met een 
‘kansloos’ verzoek hebben geadviseerd om maar helemaal geen verzoek 
om toelating van een vreemdeling in te dienen. Als aanvragen die volgens 
de vreemdelingendienst “kansloos” waren, inderdaad überhaupt niet 
werden ingediend en voorgelegd aan de IND, is ook dat een verklaring 
voor het lage aantal afwijzende beslissingen. 

4.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we van een groot aantal religieuze en levensbe-
schouwelijke organisaties beschreven voor welke taken en verblijfsdoelen 
zij vreemdelingen naar Nederland uitnodigen. De overeenkomst tussen 
alle taken en verblijfsdoelen is dat er een rechtstreeks verband is tussen 
de religie of levensbeschouwing en de te verrichten activiteiten. Wanneer 
iemand naar Nederland komt voor vorming betreft het religieuze vor-
ming, een verdieping van een specifieke spiritualiteit. Wie komt voor be-
stuurstaken is daartoe gekozen door medeleden van een orde of congrega-
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tie. Wie naar een slotklooster komt met als hoofdtaak het bespelen van 
het orgel is tegelijkertijd medezuster met andere spirituele taken, zoals 
de eeuwigdurende aanbidding. Er is geen enkele aanvraag voor een ver-
blijfsdoel enkel en alleen voor een lekentaak. Voor dergelijke taken ne-
men de organisaties betaalde leken in dienst, waarvoor zij geen verblijfs-
vergunningen nodig hebben. Uit de personendossiers blijkt dat de vreem-
delingen worden onderhouden door de ontvangende organisatie, of door 
andere (religieuze) sponsoren.

Uit de beschrijving van de aanvraagprocedure blijkt dat de organisa-
ties tamelijk probleemloos een verblijfsvergunning konden krijgen. Hun 
minder formele aanvraag (bijvoorbeeld uitnodigingsbrief) werd door 
vreemdelingendienst en IND omgezet in een formeel verblijfsdoel, waar-
na een verblijfstitel, inclusief beperking, werd toegekend. Die beperking 
was voor de organisatie niet zo interessant. Dat deze beperking wisselde 
is door hen nauwelijks opgemerkt. Het wisselen van beperking heeft niet 
zo zeer een inhoudelijke reden, maar lijkt voort te komen uit een pragma-
tische houding bij vreemdelingendienst en IND om de organisaties ter 
wille te kunnen zijn. De toegekende arbeidsmarktbeperking blijkt voor de 
aanvrager een non-issue en geeft blijk van een onduidelijke lijn bij de 
overheid. Inwilligingen werden door de overheid niet gemotiveerd. Uit de 
praktijk blijkt echter dat het verblijf van vreemdelingen bij een bij de 
overheid goed bekend staande religieuze of levensbeschouwelijke organi-
satie werd gefaciliteerd. De overheid ging er kennelijk van uit dat er bij 
deze categorie aanvragen sprake was van een Nederlands belang. De or-
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5
Toelatingsbeleid in de praktijk na de 

Vreemdelingenwet 2000 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe voorafgaand aan de inwerking-
treding van de Vreemdelingenwet 2000 op 1 april 2004 de aanvraag voor 
een mvv of verblijfsvergunning voor de organisaties binnen dit onderzoek 
vrijwel probleemloos verliep. Dit beeld verandert sterk na invoering van 
de Vreemdelingenwet 2000. De problemen die zich sindsdien voordoen bij 
de aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning voor religieuze doelein-
den waren aanleiding tot dit onderzoeksrapport. Teneinde de onderzoeks-
vragen over de situatie sinds de invoering van de Vw 2000 te kunnen be-
antwoorden bespreken wij deze problemen zoals die zijn verwoord door de 
religieuze organisaties die wij hebben gesproken. 

Een aantal van de gesignaleerde knelpunten ten gevolge van de in-
voering van de Vw 2000 en de centralisatie van de uitvoering heeft moge-
lijk ook andere vreemdelingen geraakt en zijn dus niet specifiek gerela-
teerd aan het feit dat het hier religieuzen betreft. Om een volledig beeld 
te schetsen komen ook die meer algemene klachten aan de orde. Ook om 
een vergelijking met de situatie van vóór 2001 mogelijk te maken bespre-
ken wij de praktijk na 2001 uitgebreid. 

De gesignaleerde knelpunten hebben te maken met hoe de procedure 
van een aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning sinds 1 april 2001 
verloopt, met de verblijfstitels en beperkingen die sindsdien kunnen wor-
den aangevraagd en zijn afgegeven, met onduidelijkheid over de redenen 
voor het inwilligen of weigeren van een vergunning en met de toepassing 
van de Wet arbeid vreemdelingen. Nadat we de knelpunten hebben be-
sproken komen de organisaties aan het woord over het effect dat de Vw 
2000 heeft op het uitoefenen van hun religieuze en levensbeschouwelijke 
doelstellingen. Daarna staan we nog stil bij het wezenlijk Nederlandse 
belang dat volgens de organisaties met hun aanwezigheid in Nederland is 

79

5
Toelatingsbeleid in de praktijk na de 

Vreemdelingenwet 2000 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe voorafgaand aan de inwerking-
treding van de Vreemdelingenwet 2000 op 1 april 2004 de aanvraag voor 
een mvv of verblijfsvergunning voor de organisaties binnen dit onderzoek 
vrijwel probleemloos verliep. Dit beeld verandert sterk na invoering van 
de Vreemdelingenwet 2000. De problemen die zich sindsdien voordoen bij 
de aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning voor religieuze doelein-
den waren aanleiding tot dit onderzoeksrapport. Teneinde de onderzoeks-
vragen over de situatie sinds de invoering van de Vw 2000 te kunnen be-
antwoorden bespreken wij deze problemen zoals die zijn verwoord door de 
religieuze organisaties die wij hebben gesproken. 

Een aantal van de gesignaleerde knelpunten ten gevolge van de in-
voering van de Vw 2000 en de centralisatie van de uitvoering heeft moge-
lijk ook andere vreemdelingen geraakt en zijn dus niet specifiek gerela-
teerd aan het feit dat het hier religieuzen betreft. Om een volledig beeld 
te schetsen komen ook die meer algemene klachten aan de orde. Ook om 
een vergelijking met de situatie van vóór 2001 mogelijk te maken bespre-
ken wij de praktijk na 2001 uitgebreid. 

De gesignaleerde knelpunten hebben te maken met hoe de procedure 
van een aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning sinds 1 april 2001 
verloopt, met de verblijfstitels en beperkingen die sindsdien kunnen wor-
den aangevraagd en zijn afgegeven, met onduidelijkheid over de redenen 
voor het inwilligen of weigeren van een vergunning en met de toepassing 
van de Wet arbeid vreemdelingen. Nadat we de knelpunten hebben be-
sproken komen de organisaties aan het woord over het effect dat de Vw 
2000 heeft op het uitoefenen van hun religieuze en levensbeschouwelijke 
doelstellingen. Daarna staan we nog stil bij het wezenlijk Nederlandse 
belang dat volgens de organisaties met hun aanwezigheid in Nederland is 

79

5
Toelatingsbeleid in de praktijk na de 

Vreemdelingenwet 2000 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe voorafgaand aan de inwerking-
treding van de Vreemdelingenwet 2000 op 1 april 2004 de aanvraag voor 
een mvv of verblijfsvergunning voor de organisaties binnen dit onderzoek 
vrijwel probleemloos verliep. Dit beeld verandert sterk na invoering van 
de Vreemdelingenwet 2000. De problemen die zich sindsdien voordoen bij 
de aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning voor religieuze doelein-
den waren aanleiding tot dit onderzoeksrapport. Teneinde de onderzoeks-
vragen over de situatie sinds de invoering van de Vw 2000 te kunnen be-
antwoorden bespreken wij deze problemen zoals die zijn verwoord door de 
religieuze organisaties die wij hebben gesproken. 

Een aantal van de gesignaleerde knelpunten ten gevolge van de in-
voering van de Vw 2000 en de centralisatie van de uitvoering heeft moge-
lijk ook andere vreemdelingen geraakt en zijn dus niet specifiek gerela-
teerd aan het feit dat het hier religieuzen betreft. Om een volledig beeld 
te schetsen komen ook die meer algemene klachten aan de orde. Ook om 
een vergelijking met de situatie van vóór 2001 mogelijk te maken bespre-
ken wij de praktijk na 2001 uitgebreid. 

De gesignaleerde knelpunten hebben te maken met hoe de procedure 
van een aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning sinds 1 april 2001 
verloopt, met de verblijfstitels en beperkingen die sindsdien kunnen wor-
den aangevraagd en zijn afgegeven, met onduidelijkheid over de redenen 
voor het inwilligen of weigeren van een vergunning en met de toepassing 
van de Wet arbeid vreemdelingen. Nadat we de knelpunten hebben be-
sproken komen de organisaties aan het woord over het effect dat de Vw 
2000 heeft op het uitoefenen van hun religieuze en levensbeschouwelijke 
doelstellingen. Daarna staan we nog stil bij het wezenlijk Nederlandse 
belang dat volgens de organisaties met hun aanwezigheid in Nederland is 

79

5
Toelatingsbeleid in de praktijk na de 

Vreemdelingenwet 2000 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe voorafgaand aan de inwerking-
treding van de Vreemdelingenwet 2000 op 1 april 2004 de aanvraag voor 
een mvv of verblijfsvergunning voor de organisaties binnen dit onderzoek 
vrijwel probleemloos verliep. Dit beeld verandert sterk na invoering van 
de Vreemdelingenwet 2000. De problemen die zich sindsdien voordoen bij 
de aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning voor religieuze doelein-
den waren aanleiding tot dit onderzoeksrapport. Teneinde de onderzoeks-
vragen over de situatie sinds de invoering van de Vw 2000 te kunnen be-
antwoorden bespreken wij deze problemen zoals die zijn verwoord door de 
religieuze organisaties die wij hebben gesproken. 

Een aantal van de gesignaleerde knelpunten ten gevolge van de in-
voering van de Vw 2000 en de centralisatie van de uitvoering heeft moge-
lijk ook andere vreemdelingen geraakt en zijn dus niet specifiek gerela-
teerd aan het feit dat het hier religieuzen betreft. Om een volledig beeld 
te schetsen komen ook die meer algemene klachten aan de orde. Ook om 
een vergelijking met de situatie van vóór 2001 mogelijk te maken bespre-
ken wij de praktijk na 2001 uitgebreid. 

De gesignaleerde knelpunten hebben te maken met hoe de procedure 
van een aanvraag voor een mvv of verblijfsvergunning sinds 1 april 2001 
verloopt, met de verblijfstitels en beperkingen die sindsdien kunnen wor-
den aangevraagd en zijn afgegeven, met onduidelijkheid over de redenen 
voor het inwilligen of weigeren van een vergunning en met de toepassing 
van de Wet arbeid vreemdelingen. Nadat we de knelpunten hebben be-
sproken komen de organisaties aan het woord over het effect dat de Vw 
2000 heeft op het uitoefenen van hun religieuze en levensbeschouwelijke 
doelstellingen. Daarna staan we nog stil bij het wezenlijk Nederlandse 
belang dat volgens de organisaties met hun aanwezigheid in Nederland is 



Hoofdstuk 5

80

gediend en hoe zij omgaan met de beperkte mogelijkheden die zij na 1 
april 2001 hebben om dat Nederlandse belang te dienen. 

Een aantal van de knelpunten die in dit hoofdstuk worden beschreven 
zijn (tijdelijk) weggenomen door de overgangsregeling die inmiddels van 
kracht is geworden.111

5.1 Procedure bij de aanvraag van een verblijfsvergunning 

De Vw 2000 is in hoofdstuk drie toegelicht. Daar is beschreven dat voor 
religieuzen geen aparte beperking “religieuze groeperingen” meer in de 
wet voorkomt, maar dat gekozen moet worden uit “studie” of “arbeid als 
geestelijk voorganger of godsdienstleraar”. De vreemdelingendiensten 
zoeken daarom naar een beperking die het beste past bij de aanvragen 
voor religieuze doeleinden. Als “studie” of “arbeid als geestelijk voorgan-
ger” niet goed paste is er, in overleg met de IND, voor gekozen “verblijf 
onder beperking cf beschikking minister” toe te staan. In de computerbe-
standen van IND en VD wordt vervolgens bij een verlenging de bestaande 
beperking automatisch omgezet in deze laatstgenoemde beperking. Aan-
vankelijk konden vreemdelingendiensten dit nog zelf afhandelen, na enig 
overleg met IND en het ministerie van Justitie. In een later stadium is 
deze bevoegdheid van de vreemdelingendiensten overgenomen door de 
IND. De loketfunctie van de vreemdelingendiensten is hiermee komen te 
vervallen. 

De religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die we gesproken 
hebben tijdens het onderzoek zijn vrijwel allemaal ontevreden over de 
procedure sinds de inwerkingtreding van Vw 2000. Waar voorheen ken-
nelijk goede relaties werden onderhouden met de vreemdelingendiensten, 
wordt sinds het vervallen van de loketfunctie van de vreemdelingendien-
sten geklaagd over de overheidsinstanties. Herhaaldelijk wordt opge-
merkt dat de instanties niet weten wat religieuze organisaties zijn, of hoe 
ze werken. Er is veel onbegrip voor het feit dat de aanvraagprocedure die 
altijd gevolgd werd, nu niet langer voldoet. Bij één van de ondervraagde 
organisaties voelt men zich persoonlijk gekwetst en beschadigd door de 
gang van zaken, met name waar het gaat om de openbare hoorzitting tij-
dens een beroepsprocedure. Anderen spreken over een ‘nare ervaring’, 
over een procedure ‘die veel voeten in de aarde had’, en dat de procedure 
‘heel vervelend gelopen’ is. Het lijkt ons vooral de bureaucratie, het ont-
breken van persoonlijke contacten en het gebrek aan kennis over religi-
euze organisaties, die tot onbegrip en irritatie leiden bij de aanvragende 
religieuze organisaties. 

                                           

111  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2004/2, Staatscourant 13 januari 
2004, nr.7. Zie bijlage 8. 
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111  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2004/2, Staatscourant 13 januari 
2004, nr.7. Zie bijlage 8. 
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Een tweede klacht betreft de aanvraagformulieren van de IND. Mvv’s en 
verblijfsvergunningen dienen voortaan schriftelijk te worden aange-
vraagd bij de IND en er kan alleen nog worden beschikt door de IND. Op 
de aanvraagformulieren voor een mvv dient het verblijfsdoel te worden 
aangekruist. Géén van de aangegeven verblijfsdoelen komt overeen met 
verblijf voor religieuze doeleinden. Er is, kortom, geen hokje meer waar 
dit verblijf in past. Dit leidt tot een aantal complicaties. De procedure 
duurt veel langer en sommige aanvragen worden in het geheel niet afge-
handeld. Er worden tewerkstellingsvergunningen geëist waar dit voor-
heen niet het geval was. Sommige organisaties krijgen nog wel verblijfs-
vergunningen, andere niet meer. Dit laatste leidt tot beroepsprocedures. 
Waar de afhandeling van verlengingen voorheen een routinekwestie was 
voor de vreemdelingendiensten, moeten ook verlengingen nu door de IND 
worden toegekend. Ook voor verlengingen geldt dat sommige organisaties 
deze wél krijgen, en andere organisaties niet. 

Sinds in januari 2004 de overgangsregeling van kracht is geworden, is 
voor een aantal organisaties de afhandeling van aanvragen van zowel 
nieuwe vergunningen als verlengingen wederom mogelijk. In de compu-
terbestanden van zowel IND als de vreemdelingendiensten is te zien dat 
er inmiddels is beschikt op een aantal van de aanvragen die al langere 
tijd in behandeling waren. 

Opzeggen organisatie-specifieke afspraken 

Wat betekent het ingaan van de Vw 2000 voor de organisaties die eigen 
afspraken hadden met het ministerie, zoals wij die hebben besproken in 
paragraaf 4.3.1? Sinds juni 2002 wordt de bijzondere regeling die de 
stichting Jeugd met een Opdracht al sinds 1984 heeft met het ministerie 
niet meer uitgevoerd. Ook is de verkorte procedure sindsdien niet meer 
toegestaan. De bijzondere regeling is vervolgens door de minister van 
Vreemdelingenzaken en Integratie per brief van 11 december 2002 opge-
zegd. De aanvragen die sinds juni 2002 in Rijswijk zijn ingediend, zijn 
door de IND doorgezonden naar de regiokantoren. Een aantal hiervan 
zijn op de regiokantoren behandeld en toegekend. Verlengingen van ver-
blijfsvergunningen laten op zich wachten. Als verblijfsdoel werd door de 
stichting altijd verwezen naar de regeling met justitie. Sinds 2001 is dat 
niet langer voldoende. Het verblijfsdoel dient nader te worden gespecifi-
ceerd, wat ertoe leidt dat een tewerkstellingsvergunning gevraagd wordt 
door de IND. Deze kan de stichting niet leveren, omdat iedereen werkt 
als vrijwilliger en er geen sprake is van een (betaald) dienstverband. De 
stichting is niet overgegaan tot het aanvragen van tewerkstellingsver-
gunningen maar heeft bij de minister aangeklopt voor overleg. 

Op twee aanvragen van het Syrisch Orthodoxe klooster is onlangs ne-
gatief beschikt. Eén aanvraag gold een monnik/priester uit Jerusalem. 
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Hierover is een procedure gaande. De tweede aanvraag gold een non van 
Syrische afkomst die momenteel in het klooster te Zwitserland verblijft. 
Het is de organisatie niet duidelijk of de problemen met de nieuwe wet te 
maken hebben. Aanvankelijk is toelating geweigerd omdat “betrokkene 
bij referent onbekend” zou zijn. Tijdens de beroepsprocedure is de reden 
van weigering gewijzigd. De reden voor weigering was nu dat er een te-
werkstellingsvergunning ontbreekt. 

Sinds de invoering van de nieuwe wet is de verkorte procedure voor 
het Centraal Missie Commissariaat niet meer mogelijk, en kan het CMC 
geen aanvragen meer doen. Enkele uitzonderingen daargelaten, worden 
aanvragen niet meer in behandeling genomen.  

In het jaar 2002 kregen studenten van Tyndale geen vergunning meer 
tot verblijf. Dit betekende dat er een half jaar lang geen nieuwe studen-
ten konden komen. Ook was er de dreiging dat de reeds aanwezige stu-
denten het land zouden moeten verlaten. De mvv-aanvraag van de nieuw 
gekozen president (die eerder al drie jaar in Nederland verbleef, maar op 
dat moment voor één jaar in de Verenigde Staten was) werd aanvankelijk 
niet toegekend omdat de IND eiste dat er een vacature werd geplaatst 
voor deze (onbetaalde fulltime) functie. Enkele faculteitsleden zijn voor 
Tyndale verloren gegaan, vanwege de onzekerheid over het verkrijgen 
van verblijfsvergunningen. In deze periode werden ook geen verlengingen 
toegekend, waardoor aanwezige staf en studenten niet tijdelijk Nederland 
konden verlaten voor familiebezoek. Inmiddels is Tyndale toegelaten tot 
de verkorte mvv-procedure. Vanaf 1 april 2004 kan Tyndale niet meer 
terecht bij de Vreemdelingendienst Haarlemmermeer, maar moeten zij 
hun aanvragen schriftelijk via Zwolle afhandelen.112

Sinds 2001 krijgt MERU/MVU geen respons meer van de IND op 
aanvragen via de verkorte procedure. ‘We hoorden niks meer’. Daarop is 
een advocaat ingeschakeld. Voor 17 personen is alsnog een vergunning 
ontvangen. Dit heeft echter ongeveer één jaar geduurd, waardoor slechts 
één van de personen ook gebruik kon maken van de vergunning. De an-
deren konden niet zo lang wachten. Ook komen er sinds 2001 geen be-
schikkingen op aanvragen voor verlenging van verblijfsvergunningen. 
Voor zestig personen is verlenging aangevraagd. Zij kunnen zonder een 
returnvisum niet voor korte tijd het land uit. Sinds de overgangsregeling 
van kracht geworden is worden de verlengingen weer verleend. 

Met het opzeggen van de organisatie-specifieke afspraken is afstand 
gedaan van een systeem dat goed functioneerde en – voor zover wij als 

                                           

112  Ingevolge de centralisatie van de taken van de VD en de IND moeten alle aanvra-
gen om verlenging van verblijfsvergunningen, onafhankelijk van het doel waarvoor 
die vergunning is afgegeven, naar Zwolle gestuurd worden. Zoals blijkt uit de op-
merking van Tyndale, die door andere organisaties wordt gesteund, ervaren de 
aanvragers deze afstand niet als positief. 
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112  Ingevolge de centralisatie van de taken van de VD en de IND moeten alle aanvra-
gen om verlenging van verblijfsvergunningen, onafhankelijk van het doel waarvoor 
die vergunning is afgegeven, naar Zwolle gestuurd worden. Zoals blijkt uit de op-
merking van Tyndale, die door andere organisaties wordt gesteund, ervaren de 
aanvragers deze afstand niet als positief. 
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onderzoekers konden nagaan – geen problemen opleverde voor organisa-
ties of overheid.

5.2 Toegekende verblijfstitels en beperkingen 

Van de 161 verzamelde personendossiers zijn er 43 waarvoor een ver-
blijfsvergunning is aangevraagd ná inwerkingtreding van de Vw 2000. De 
toegekende verblijfstitel is in vrijwel alle gevallen een vergunning regu-
lier voor bepaalde tijd, onder artikel 8, a van de Vw 2000. Van een aantal 
bleek in de computerbestanden van de IND dat nog wordt nagedacht over 
verblijfstitel en beperking. De tekst van de verblijfstitel was bij hen als 
volgt: ‘Vw 2000 artikel 8 onder g en h, in procedure voortgezet verblijf’.113

De toegekende beperkingen voor de 43 personendossiers hebben wij 
hieronder in een tabel gezet. 

Beperking Gevraagd Toegekend 
Religieuze groeperingen 0 0 
Arbeid in loondienst 13 7 
Beperking cf beschikking minister 10 12 
Arbeid als godsdienstleraar 0 0 
Voorganger/godsdienstleraar 1 2 
Studie 11 9 
Stage 1 1 
Uitwisseling 1 0 
Niet bekend 6 12 
 43 43 

De beperking die vóór inwerkingtreding van de Vw 2000 regelmatig werd 
verleend, namelijk “religieuze groeperingen” is met de inwerkingtreding 
van Vw 2000 komen te vervallen. Deze beperking is in de meeste gevallen 
vervangen door “verblijf onder beperking cf beschikking minister”. Dit 
aantal is bij verlengingen nog toegenomen. Ook het aantal beperkingen 
“arbeid in loondienst” is, gemiddeld gezien, toegenomen. 

De oorzaak van deze verschuiving is dat, zoals al eerder gezegd, er 
geen hokje meer bestaat waarin de religieuzen passen. De beperking 
“conform beschikking minister” is duidelijk een noodgreep bij gebrek aan 
een alternatief. De beperking “arbeid in loondienst” zou een alternatief 
kunnen zijn, ware het niet dat er dan een tewerkstellingsvergunning, af-

                                           

113  Artikel 8 onder g en h Vw 2000 regelen dat een vreemdeling die in afwachting is 
van een beslissing op een aanvraag of op een ingediend bezwaarschrift of beroep-
schrift, wel ‘rechtmatig’ in Nederland is. 
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gegeven door de CWI, noodzakelijk is. Dat dit voor de religieuze organisa-
ties problematisch is beschrijven we verderop in dit hoofdstuk. 

Wederom zijn er een aantal dossiers waarin de beperking wisselt van 
aanvraag naar toekenning en verlenging: 

Een frater uit Indonesië heeft als gevraagd verblijfsdoel “uitwisse-
ling”. Toegekend wordt echter “arbeid in loondienst”. Na verlenging is 
dit gewijzigd in “beperking cf. beschikking minister. Arbeid niet toe-
gestaan”.
Een Indiase katholieke priester heeft als gevraagd verblijfsdoel “ar-
beid in loondienst”. Toegekend wordt “voorganger/godsdienstleraar. 
Enige andere arbeid niet toegestaan”. Na verlenging is dit gewijzigd 
in “arbeid in loondienst. Arbeid toegestaan, twv vereist”. 

De specificatie lijkt na inwerkingtreding van de Vw 2000 minder belang-
rijk. We vinden specificaties terug bij de beperking “conform beschikking 
minister”. De specificatie bestaat dan uit de naam van de organisatie 
waar de aanvrager verblijft. 

Bij de toekenning van arbeidsmarktbeperkingen is de onderzoekers 
ook sinds de inwerkingtreding van de Vw 2000 niet duidelijk welke lijn 
daarin wordt gehanteerd door de IND. De beperking “conform beschik-
king minister” wordt in acht gevallen gevolgd door de arbeidsmarktbe-
perking “Arbeid niet toegestaan”, in één geval door “Arbeid specifiek”, en 
in vier gevallen door “Arbeid toegestaan, twv niet vereist”. Eén vreemde-
ling krijgt bij aanvraag “Arbeid niet toegestaan” en bij verlenging “Arbeid 
specifiek”. Een andere vreemdeling krijgt bij aanvraag “Arbeid niet toege-
staan” en bij verlenging “Arbeid toegestaan, twv niet vereist”. Op twee na 
gelden alle hier genoemde arbeidsmarktbeperkingen voor leden van 
kloostercongregaties. Het is zowel de betrokkenen, als de onderzoekers, 
als een informant bij een vreemdelingendienst volstrekt onduidelijk 
waarom de ene of de andere arbeidsmarktbeperking wordt toegekend. 

5.3 Redenen voor inwilligen of weigeren van 
verblijfsvergunningen

Ook voor het beleid na invoering van Vw 2000 geldt dat positieve beslis-
singen niet worden gemotiveerd door vreemdelingendiensten en IND. De 
motivatie voor positieve beslissingen wordt ook uit de dossiers bij VD en 
IND niet duidelijk. Wanneer aanvragen “blijven liggen”, dat wil zeggen 
wel in behandeling zijn genomen maar niet worden afgewerkt, is ook 
daarvoor geen motivering te vinden. De motivering wordt pas expliciet 
wanneer er een negatieve beschikking afkomt. 

Uit gesprekken met de religieuze organisaties komt naar voren dat 
het laten liggen van aanvragen als voornaamste reden heeft dat de amb-
tenaren bij de IND niet weten wat ze er mee aan moeten. Dit is althans 
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de indruk die de organisaties hebben als ze bij de IND navraag doen over 
de stand van zaken. Omdat er geen beperking is waar de aanvrager dui-
delijk aan voldoet, maar de ambtenaren van de IND de aanvraag ook niet 
willen afwijzen, gebeurt er vervolgens niets en blijft de aanvraag liggen.

Met de komst van de overgangsregeling is een aantal van deze dos-
siers inmiddels weer opgepakt, en zijn er mvv’s, verblijfsvergunningen en 
verlengingen toegekend. Voorbeeld van inwilliging na inwerkingtreding 
TBV 2004/2, volgens computerbestand IND: 

Inwilligen: Regulier 
Beperking: beperking cf beschikking minister 
Specificatie: Stichting MERU/MVU 
 Enige andere arbeid niet toegestaan. 

De reden om afwijzend te beschikken is vrijwel steeds dezelfde: het ont-
breken van een tewerkstellingsvergunning. Vóór Vw 2000 werd er bij de 
meeste organisaties niet om een tewerkstellingsvergunning gevraagd. 
Het verblijfsdoel “religieuze doeleinden” in combinatie met een garantie-
verklaring en uitnodigingsbrief van de ontvangende organisatie was vol-
doende. Nu dit hokje is vervallen zoekt men naar een nieuw hokje. Dit is 
de beperking “arbeid in loondienst”. Om een vergunning voor deze beper-
king af te kunnen geven is een arbeidsovereenkomst en tewerkstellings-
vergunning een voorwaarde. Het probleem is vervolgens dat de organisa-
ties niet in staat zijn aan deze voorwaarde te voldoen. Hierop zullen we 
later in dit hoofdstuk dieper ingaan. 

De motivering, zoals die blijkt uit de gegevens van het computerbe-
stand bij de IND, voor de aanvraag van een Indonesisch lid van een zus-
tercongregatie voor het leren van de spiritualiteit en traditie van de con-
gregatie door een periode van anderhalf jaar te leven bij de medezusters 
in Nederland, is als volgt: ‘betrokkene is uitgenodigd door congregatie. Zij 
zullen zorgdragen voor kost en inwoning’. Op 7 juni 2002 wordt de aan-
vraag ingewilligd onder beperking cf beschikking minister. Specificatie: 
bij de liefdezusters van het kostbare bloed. Arbeid niet toegestaan. 

De inwilliging van de aanvraag van een Filippijnse non voor verblijf 
in een slotklooster van haar congregatie in Nederland wordt in een brief 
van de visadienst aan de korpschef op 11 september 2003 als volgt gemo-
tiveerd: ‘In de inwilligende beschikking kan worden aangegeven dat de 
aanvraag wordt ingewilligd vanwege het verblijf bij de betrokken religi-
euze groepering’. 
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5.4 Problematiek die organisaties ervaren bij het aanvragen 
van verblijfsvergunningen 

Anders dan vóór 1 april 2001 is een aantal religieuze organisaties sinds 
de inwerkingtreding van Vw 2000 geconfronteerd met afwijzende beschik-
kingen op aanvragen voor verblijfsvergunningen en/of verlengingen daar-
van. Enkele organisaties hebben na een beroeps- of klachtenprocedure 
alsnog verblijfsvergunningen gekregen, anderen kregen een verblijfsver-
gunning na een moeizame procedure en enig lobbywerk. Voor enkele or-
ganisaties bleken nieuwe aanvragen en verlengingen, ook zonder tewerk-
stellingsvergunning, géén probleem. We zullen hieronder een aantal er-
varingen beschrijven. 

Vergunningen – niet toegekend 

Van een klooster van missiezusters worden mvv-aanvragen wel in behan-
deling genomen, maar er komt geen beschikking. Er wordt door de IND 
gevraagd naar een werkvergunning, werkgeversverklaring en een uit-
treksel uit de Kamer van Koophandel van “het bedrijf”. Aangezien een 
klooster niet werkt als een bedrijf kan het de gevraagde documenten niet 
leveren. Vervolgens blijft de aanvraag bij de IND liggen. Een drietal zus-
ters in het buitenland, die reeds benoemd zijn voor bestuursfuncties in 
Nederland, wacht al langer dan een jaar op toelating. Voor dezelfde ver-
blijfsredenen en verblijfssituatie werd voorafgaand aan Vw 2000 wél ver-
gunning toegekend. 

In de Buddharama tempel zijn al 25 jaar Thaise monniken actief. Na 
de recentelijke terugkeer van de hulpmonnik naar Thailand is er nog 
maar één, oudere, zieke monnik aanwezig. Een tweede monnik wordt 
door de tempel noodzakelijk geacht. Aanvragen voor een verblijfsvergun-
ning worden echter afgewezen. Daarnaast zijn er problemen rond de ver-
lenging van de vergunning van de oude monnik: na 15 jaar aanwezigheid 
zonder tewerkstellingsvergunning wordt nu door de IND om een arbeids-
overeenkomst gevraagd. 

De Evangelisch Molukse Kerk heeft drie aanvragen lopen. Naast een 
procedure bij de CWI over de tewerkstellingsvergunning loopt hierover 
ook een juridische beroepsprocedure. Men is in afwachting van een uit-
spraak. De overheid (dit zal de CWI zijn, maar voor de aanvragers zijn 
alle verschillende instanties vaak “de overheid”) stelt volgens de woord-
voerder van deze kerk de volgende eisen: men moet een advertentie plaat-
sen in Nederlandse dagbladen voor een predikant uit Nederland (op deze 
advertenties is niet één reactie gekomen); het ministerie vraagt een 
verklaring waaruit blijkt dat er geen Molukse studenten studeren aan 
Nederlandse theologische instituten; men vraagt van de Protestantse 
Kerk in Nederland een verklaring dat ook de PKN geen Molukse predi-
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kant kan leveren; men vraagt een verklaring dat Molukse zusterkerken 
in Nederland geen predikant kunnen leveren en tot slot wordt van de 
kerk gevraagd haar solvabiliteit aan te tonen middels een jaarrekening.  

Eén boeddhistische en één hindoeïstische organisatie, aan wie in het 
verleden verblijfsvergunningen zijn toegekend, zijn beide gestopt met re-
cente aanvragen voor voorgangers (monniken). Bij de boeddhistische or-
ganisatie verblijft al tien jaar een Tibetaanse monnik die inmiddels de 
Nederlandse nationaliteit heeft. Deze monnik heeft een ritual assistent
nodig. Tibetaanse monniken zijn verbonden aan een bepaald klooster van 
een bepaalde school. De ritual assistent dient van hetzelfde klooster te 
zijn als de reeds aanwezige monnik. De organisatie heeft in december 
2003 bij de CWI een aanvraag gedaan voor een tewerkstellingsvergun-
ning, die werd geweigerd. De CWI eist dat er een regulier salaris wordt 
betaald, en is er niet van overtuigd dat er binnen Europa geen monnik te 
vinden is: “er zijn immers vele boeddhistische instituten in Europa”. De 
organisatie heeft een advocaat ingeschakeld, die in februari per brief in-
gaat op de bezwaren van de CWI en uitlegt waarom de assistent Tibe-
taans zou moeten zijn en het ontbreken van een reguliere werknemer-
werkgeversrelatie en minimuminkomen verklaart. De CWI heeft 16 fe-
bruari 2004 in een beschikking de twv wederom geweigerd. De boeddhis-
tische organisatie heeft in maart 2004 per brief aan de CWI laten weten 
zeer teleurgesteld te zijn, maar de aanvraag voor een twv noodgedwongen 
in te trekken omdat zij de procedure niet konden bekostigen. 

Bij recente aanvragen door het bisdom Roermond voor het verblijf van 
religieuze zusters van een voor Nederland nieuwe congregatie werd door 
de Visadienst om de volgende bescheiden gevraagd: ‘uittreksel van de 
Kamer van Koophandel m.b.t. uw bedrijf/instelling; een kopie van de te-
werkstellingsvergunning ten behoeve van de betrokken vreemdeling(e); 
een kopie van het arbeidscontract, of stage- of praktikantenoverenkomst; 
een originele werkgeversverklaring voorzien van een handtekening van 
de werkgever en een firmastempel’. Deze aanvragen (van juli 2003) zijn 
nog in procedure. 

De stichting Jeugd met een Opdracht is al eerder in dit hoofdstuk ge-
noemd. Nieuwe aanvragen van deze stichting voor de toelating van bui-
tenlandse zendelingen komen niet in behandeling vanwege het ontbreken 
van een tewerkstellingsvergunning. Daarnaast worden verblijfsvergun-
ningen van mensen die al enige tijd hier zijn niet langer verlengd.114
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Vergunning toegekend na problematische procedure 

Diverse kloosterordes en congregaties beschrijven de moeilijkheden die ze 
ervaren hebben bij de aanvraag van verblijfsvergunningen die uiteinde-
lijk wél zijn toegekend. Doordat de procedure soms wel langer dan een 
jaar duurde, heeft een zustercongregatie een jaar lang met een onderbe-
zet bestuur moeten werken en is een nieuwe intrede bij een Trappistin-
nenklooster niet doorgegaan.

Volgens een congregatie van fraters ‘is het een ramp’. Het lukt moei-
lijk of helemaal niet om voor personen uit Indonesië een verblijfsvergun-
ning voor Nederland te krijgen. Er wordt door de overheid gevraagd om 
werkvergunningen, die er niet zijn. De fraters hebben hierover contact 
gehad met het ministerie van justitie en met kamerleden. In december 
2000 waren er verkiezingen voor het generaal bestuur, dat uit 3 personen 
bestaat. Er werden 1 Nederlander en 2 Indonesiërs gekozen met als 
standplaats Nederland. Begin 2001 is vergunning aangevraagd voor de 
twee Indonesiërs. Deze werden aanvankelijk afgewezen aangezien ‘arbeid 
in loondienst in aanvraag niet is aangegeven’. Na een procedure van één 
jaar zijn de vergunningen alsnog toegekend. In 2002 zijn opnieuw ver-
blijfsvergunningen aangevraagd, ditmaal voor twee Indonesiërs voor de 
opvolging van Nederlandse fraters. Deze aanvragen zijn niet gelukt en de 
fraters hebben de aanvraag teruggetrokken. De Indonesische fraters zijn 
naar Nederland gekomen op een toeristenvisum en reizen nu regelmatig 
op en neer tussen Indonesië en Nederland. 

Een broedercongregatie had tot 2002 geen problemen bij het verkrij-
gen van een verblijfsvergunning voor leden van de congregatie uit het 
buitenland. In mei 2002 doet de congregatie een aanvraag voor een lid 
van de orde uit Indonesië, voor interne financiële en secretariële onder-
steuning van de hoofdzetel van de congregatie. In december 2002 wordt 
de vergunning geweigerd, omdat er geen tewerkstellingsvergunning is 
aangevraagd, en omdat evenmin is aangetoond dat betrokkene niet als 
godsdienstleraar zal gaan werken. Hierop dient de congregatie een be-
zwaarschrift, een aanvullend bezwaarschrift en een klacht in. De congre-
gatie wordt uitgenodigd voor een hoorzitting op 7 oktober 2003. Geba-
seerd op informatie van de website van de congregatie worden vragen ge-
steld aan de generaal-overste. De vragen zijn gericht op invulling van het 
begrip “werk”: wat is pastoraal werk, godsdienstonderwijs, sociaal werk, 
en wat wordt de taak van de aanvrager. In december 2003 ontvangt de 
congregatie, zonder motivatie van de reden waarom, een verblijfsvergun-
ning voor de aanvrager. 

Volgens SKIN is het sinds enige tijd aanzienlijk moeilijker om een 
tewerkstellingsvergunning te krijgen. Voorheen was het voldoende om 
aan te geven: ‘we hebben een voorganger nodig’. Nu moet er een vacature 
aangemeld worden bij de CWI en dient er een werkgeversverklaring te 
worden afgegeven waarbij men zich financieel garant stelt. Omdat dit 
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verplicht is wordt er in kerkelijke vakbladen geadverteerd met vacatures. 
De kerken zoeken hun voorgangers echter in eigen kring, en niet via ad-
vertenties.

Perki heeft twee voorgangers afkomstig uit Indonesië. De eerste is al 
meer dan tien jaar hier. De aanvraag voor een verblijfsvergunning verliep 
destijds zonder problemen, net als de verlengingen. De tweede is als stu-
dent naar Nederland gekomen. Zij heeft haar studie theologie afgerond 
aan de universiteit Groningen. Het verblijf als student was voor de ver-
blijfsvergunning geen probleem. Het verkrijgen van een verblijfsvergun-
ning als predikant heeft bijna twee jaar geduurd. Een verblijfsvergunning 
werd niet afgegeven omdat de twv onvoldoende geregeld was. De woord-
voerder: ‘men begreep elkaar niet goed, er was sprake van ambtelijk ge-
duvel’. Uiteindelijk is er wel een verblijfsvergunning afgegeven op basis 
van een twv. Ook is er een garantieverklaring afgegeven. 

Een advocaat schetst de zaak van een Nigeriaanse dominee die in 
Nederland een eigen kerk had gesticht en geregistreerd, en zichzelf in 
dienst wilde nemen als dominee van deze kerk. De aanvraag voor een te-
werkstellingsvergunning werd door de CWI afgewezen, aangezien de kerk 
onvoldoende middelen zou hebben. In een beroepsprocedure voerde de 
advocaat aan dat de CWI zich in feite bemoeide met het vreemdelingenbe-
leid, door te zeggen dat op deze manier “iedereen” een kerk kan stichten 
en naar Nederland kan komen. De advocaat beriep zich bovendien op het 
gelijkheidsbeginsel en op de vrijheid van godsdienst. Op basis van het 
gelijkheidsbeginsel oordeelde de rechter dat een tewerkstellingsvergun-
ning ten onrechte was geweigerd. 

Voor moslimorganisaties geldt de volgende procedure, die voor iedere 
imam moet worden herhaald. Er moet een geloofsgemeenschap zijn (mos-
kee) die een aanvraag doet voor een tewerkstellingsvergunning. Verschil 
met de andere organisaties is dat moslimorganisaties ook voor de invoe-
ring van de Vw 2000 al een tewerkstellingsvergunning voor hun imams 
moesten aanvragen. De aanvraag duurt, volgens een woordvoerder van 
een moslimorganisatie, ongeveer een jaar.115 Eerst moet er geadverteerd 
worden binnen Nederland, en gewacht op reacties. Bij uitblijven van re-
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Een Nicaraguaanse, lid van een zustercongregatie, wordt in mei 2002 
uitgenodigd voor een verblijf van twee jaar voor een interne opleiding in 
het Moederhuis van de congregatie in Nederland. In oktober 2002 stuurt 
de congregatie een brief aan de IND dat zij nog steeds geen reactie heeft 
ontvangen op deze aanvraag. Deze brief wordt door de IND als klacht in 
behandeling genomen. In november vraagt de IND in een brief om meer 
informatie over het exacte doel op grond waarvan de zuster verblijf in 
Nederland beoogt. De congregatie stuurt een brief met meer informatie, 
waarop de IND in december laat weten dat een nader onderzoek is ver-
eist. In februari 2003 volgt een beschikking van de IND waarin de mvv-
aanvraag wordt geweigerd aangezien het de IND niet duidelijk is of er in 
het verleden voor identieke gevallen verblijf is toegestaan bij de congrega-
tie en daardoor de noodzaak (cf. artikel 3.4, 3e lid van het Vreemdelin-
genbesluit) van het verblijf niet is aangetoond. De congregatie stuurt nog 
diezelfde maand een schriftelijke reactie hierop aan het hoofd van de Vi-
sadienst. Hierop komt geen antwoord. In oktober en november 2003 
stuurt de congregatie achtereenvolgens een bezwaarschrift en een klacht 
aan de IND. In januari 2004 wordt de mvv-aanvraag alsnog ingewilligd, 
zonder dat dit wordt gemotiveerd. De aanvragende congregatie heeft 
daartoe eerst een beroep moeten doen op de overgangsregeling (TBV 
2004/2) door de formulieren Model 48B en M45A in te vullen. In Model 
M45A staat de volgende tekst: ‘Verblijf van voorgenoemde vreemdeling 
bij de organisatie in Nederland wordt slechts toegestaan met het oog op 
religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden.’ 

5.5 Vreemdelingen voor religieuze doeleinden: toepassing van 
de Wet arbeid vreemdelingen  

Uit het onderzoek komt naar voren dat een belangrijke overeenkomst 
tussen alle organisaties is dat aan religieuze taken (gebed, voorgaan, ver-
kondigen, vorming, studie, et cetera) een religieuze of levensbeschouwe-
lijke overtuiging of opdracht ten grondslag ligt. De religieuze taak is een 
afgeleide van de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, en geen 
doel op zich. De werkzaamheden die worden verricht hebben niet als doel 
een inkomen te verwerven. Een eventueel inkomen als gevolg van een 
religieuze taak is slechts bedoeld om deze arbeid mogelijk te maken, door 
te voorzien in het levensonderhoud van degene die de religieuze taak ver-
richt. Voor religieuze taken wordt normaliter geen arbeidsovereenkomst 
afgesloten. Katholieke priesters en religieuzen hebben een “roeping”, leg-
gen een gelofte van armoede af of worden door een bisschop gewijd. Pro-
testants-christelijke voorgangers worden “beroepen”. Boeddhistische 
monniken leggen een gelofte van armoede af en mogen volgens hun geloof 
geen inkomen uit arbeid ontvangen. Hindoeïstische lama’s leven van gif-
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ten en liefdadigheid. Ook bij imams wordt juridisch niet aangenomen dat 
er een arbeidsrelatie is, zoals we hebben gezien in paragraaf 2.2. 

Wij hebben in paragraaf 4.1 uiteengezet dat in het levensonderhoud 
van de religieuze specialisten wordt voorzien door de geloofsgemeenschap 
of door de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. Dit kan op di-
verse manieren: door lidmaatschap (bijvoorbeeld van een kloosterge-
meenschap), door kost en inwoning, door giften, door sponsoring door 
bronnen buiten de organisatie of door een financiële vergoeding van de 
organisatie zelf. De religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn 
geen bedrijven die winst maken, maar bestaan op hun beurt van giften. 
Wanneer de organisaties door de onderzoekers de vraag gesteld wordt 
wat de arbeidsrelatie is tussen hen en de vreemdelingen waar zij ver-
blijfsvergunningen voor aanvragen is het antwoord over het algemeen: 
“geen”. Leden van een kloostergemeenschap verrichten werkzaamheden 
binnen deze gemeenschap, vóór de gemeenschap, en worden binnen die 
gemeenschap niet als werknemers beschouwd. Ze worden ook niet betaald 
maar ontvangen hoogstens een klein zakgeld. Bij diverse protestants-
christelijke organisaties is geen sprake van besloten gemeenschappen, 
maar verrichten vreemdelingen werkzaamheden als vrijwilliger, financi-
eel gesteund door een geloofsgemeenschap of familieleden elders, voor een 
religieuze organisatie.

Sinds de inwerkingtreding van de Vw 2000 wordt van religieuze en 
levensbeschouwelijke organisaties een tewerkstellingsvergunning ge-
vraagd bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning. In paragraaf 3.3 
hebben wij de juridische aspecten van het aanvragen van de tewerkstel-
lingsvergunning besproken. Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties 
niet aan de vraag om een twv kunnen voldoen vanwege het ontbreken 
van een arbeidsrelatie, zoals hierboven geschetst. Ook geven diverse or-
ganisaties aan dat de CWI vergunningen (in eerste instantie) weigert 
omdat er binnen Nederland of Europa voldoende prioriteitsgenietend 
aanbod zou zijn. De organisaties zelf bestrijden dat dit juist is. Volgens 
hen voldoen de door de CWI bedoelde kandidaten niet aan de eisen die zij 
zelf aan een voorganger stellen: een religieuze achtergrond die hoort bij 
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schap. Het plaatsen van advertenties gebeurt pro forma. Een seminarie 
dat werkt met vrijwillige medewerkers zet bijvoorbeeld advertenties 
waarin gevraagd wordt om docenten die zonder salaris willen werken, 
wetende dat hier geen respons op komt. Men vindt dit overigens zelf ‘te 
zot voor woorden’, maar het wordt door de CWI verplicht gesteld. 

Het is moeilijk om af te bakenen voor welke van de religieuze specia-
listen een tewerkstellingsvergunning nu wel of niet aan de orde is. De 
eisen die door de CWI worden gesteld voor het verlenen van een twv, na-
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melijk een arbeidsovereenkomst, betaling van het minimumloon en jaar-
stukken (financiële administratie) komen vrijwel nooit overeen met de 
praktische werkelijkheid van religieuze en levensbeschouwelijke organi-
saties. Dat het toepassen van het toetsingskader van de Wet arbeid 
vreemdelingen ook volgens de ambtenaren van de CWI nuancering be-
hoeft, bleek al uit de instructie die door de CWI hiervoor is opgesteld. 

Bij 17 van de 161 verzamelde personendossiers werd door de IND of 
de vreemdelingendienst een tewerkstellingsvergunning gevraagd. Het 
betreft 9 katholieke priesters, 2 boeddhistische monniken, 4 docenten/ 
stafleden van Tyndale Theological Seminary en 2 predikanten in het ka-
der van uitwisseling. Bij 130 personen werd geen twv gevraagd, en van 14 
personen is het niet bekend. Aangezien de meeste personendossiers 
stammen van vóór de inwerkingtreding van de Vw 2000 is het aantal 
waarbij een twv vereist is klein. Sindsdien is dit aantal sterk toegenomen, 
en wordt van vrijwel alle organisaties in dit onderzoek een twv gevraagd 
bij nieuwe aanvragen of bij verlengingen. Omdat het aantal zaken waarin 
een tewerkstellingsvergunning wordt gevraagd toeneemt, bespreken wij 
hierna de praktijkervaringen van de respondenten met de toepassing van 
de Wet arbeid vreemdelingen.  

Voorgangers: katholieke priesters, predikanten en imams  

Volgens de onderzoeksopdracht zouden geestelijke voorgangers niet bin-
nen dit onderzoek vallen, aangezien priesters (en imams) een arbeidscon-
tract zouden hebben en op grond daarvan een verblijfsvergunning kunnen 
aanvragen (nadat ze bij de CWI een tewerkstellingsvergunning hebben 
aangevraagd).116 Tijdens het onderzoek bleek echter dat de praktijk niet 
zo eenduidig is en dat niet voor alle voorgangers een tewerkstellingsver-
gunning nodig was vóór 1 april 2001. We zullen de ervaringen met deze 
vergunning hieronder beschrijven voor katholieke priesters, predikanten, 
imams en boeddhistische en hindoeïstische voorgangers. 

Katholieke priesters 
Priesters worden in een bepaald bisdom door de bisschop tot priester ge-
wijd en hebben vanaf dat moment een persoonlijke relatie met deze bis-
schop. De bisschop heeft zorgplicht over zijn priesters. Deze zorgplicht 
duurt tot aan de dood. De bisschop benoemt priesters voor een bepaalde 
taak of parochie. Priesters worden binnen het eigen bisdom opgeleid en 

                                           

116  ‘Het onderzoek hoeft zich niet te richten op de toelating van imams, pandits en an-
dere geestelijke voorgangers die onder de Wet Arbeid Vreemdelingen vallen. Over 
hun toelating en werksituaties is voldoende bekend’ (Startnotitie WODC, 23 oktober 
2003, p. 2). 
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het bisdom is dus de eigen, en enige bron voor nieuwe priesters. Daar-
naast is het mogelijk dat een bisschop een priester (en daarmee de zorg-
plicht) overdraagt aan een ander bisdom, zoals in het geval van buiten-
landse priesters die naar Nederland komen. De zorgplicht van het bisdom 
komt overeen met de zorgplicht die kloosterordes en congregaties hebben 
voor hun leden. 

Er is volgens de bisdommen géén sprake van een arbeidsovereen-
komst, maar er vindt wel betaling plaats. Voor levensonderhoud ontvangt 
een priester een maandelijkse toelage, kost en inwoning in de parochie 
van vestiging en een tegemoetkoming in de kosten van de huishouding. 
Dit gebeurt via een pseudo-werknemersovereenkomst. Dit betekent dat er 
wel loonbelasting, premie volksverzekering, pensioen en WAZ wordt be-
taald, maar geen werknemersverzekeringen. Ook wordt er een ziektekos-
tenverzekering betaald.
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Ook een ander bisdom had in eerste instantie problemen met het verkrij-
gen van verblijfsvergunningen voor buitenlandse priesters. Nadat men bij 
de CWI een vast contact had, ‘die de situatie snapte’, verliepen de aan-
vragen gemakkelijk. Men vraagt bij de CWI een twv aan, waarbij de ar-
beidsovereenkomst wordt vervangen door een garantieverklaring van de 
bisschop, een schriftelijke verklaring wat de priester gaat verdienen en 
een korte motivatie dat er binnen Nederland geen priesters voorhanden 
zijn.

Een woordvoerder van weer een ander bisdom geeft aan dat een ar-
beidsovereenkomst in strijd is met de kerkelijke wet. Het aanvragen van 
werkvergunningen via de CWI kan pro forma wel worden gedaan, maar is 
eigenlijk niet in overeenstemming met de feitelijke situatie en de gang 
van zaken binnen de kerkelijke organisatie. Het bisdom meldt “vacatu-
res” bij de CWI te Zoetermeer. Het bisdom zelf is echter de enige opleider 
en daarmee leverancier van priesters. Parochies en bisdommen plaatsen 
dus ook geen advertenties met een vacature. Het is volgens de bisdom-
men algemeen bekend dat er binnen de gehele EU een groot tekort is aan 
zowel priesterstudenten als priesters. De woordvoerder spreekt dan ook 
over ‘een krampachtig systeem’.

Er is volgens de bisdommen enige flexibiliteit noodzakelijk bij aan-
vragen voor verblijfsvergunningen van priesters. Priesters zijn “in dienst” 
van een parochie, maar kunnen na enkele jaren door de bisschop worden 
verplaatst. Wanneer de parochie als werkgever te boek staat, zou een 
priester eerst terug moeten naar het land van herkomst, en zou er een 
nieuwe procedure nodig zijn voor benoeming in een andere parochie. Een 
woordvoerder merkt op dat op deze manier de kerk haar structuur moet 
gaan aanpassen aan de regels rond verblijfsvergunningen. ‘Moet het bis-
dom voortaan de priesters zelf in dienst nemen en nota’s sturen aan de 
parochies?’, is een vraag die aan de onderzoekers werd gesteld. 

Predikanten
Ook voor predikanten van verschillende protestants-christelijke kerken 
die uit het buitenland komen, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Ne-
derland, geldt dat de vraag naar een tewerkstellingsvergunning een pro-
bleem is, aangezien ook hier niet altijd sprake is van een reguliere ar-
beidsovereenkomst. In 1999 vraagt het landelijke dienstencentrum van 
de Protestantse Kerk in Nederland een verblijfsvergunning aan voor een 
predikant uit Ghana in het kader van een uitwisselingsprogramma met 
een kerk in Ghana en in 2001 voor een stage voor iemand uit Sri Lanka, 
ditmaal voor een uitwisselingsprogramma van de Wereldraad van Ker-
ken. Voor beide aanvragen wordt door de CWI een tewerkstellingsver-
gunning gevraagd, ofschoon er geen arbeidsovereenkomst bestaat. De te-
werkstellingsvergunningen zijn na een lange periode en veel correspon-
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dentie toegekend, waarbij door de CWI aan de vacaturemelding en de 
werving voorbijgezien werd. 

Migrantenkerken doen aanvragen voor voorgangers uit de landen van 
herkomst. Daarvoor is een tewerkstellingsvergunning en dus een ar-
beidsovereenkomst en betaling van het minimumloon noodzakelijk. Dit 
wordt door de migrantenkerken als problematisch ervaren. Het zijn vaak 
jonge, kleine kerkgemeenschappen, voor wie het lastig is om zich als 
werkgever op te stellen (financiële administratie niet op orde, onvoldoen-
de inkomen aan giften vanwege het beperkte ledenaantal).  

Een advocaat schetst de door hem gevolgde procedure voor de aan-
vraag van verblijfsvergunningen voor voorgangers van migrantenkerken, 
die in de praktijk blijkt te werken, als volgt. Er wordt een advertentie 
geplaatst in Nederlandse bladen, de vacature wordt gemeld bij de Euro-
pese arbeidsbank en er wordt een melding gedaan bij de CWI. Dit is het 
door de CWI verplichte onderzoek binnen Nederland en Europa naar pri-
oriteitgenietend aanbod. Wanneer er geen reactie op de advertenties 
komt (volgens de advocaat komt er nooit een reactie), wordt er een werk-
vergunning gevraagd bij de CWI. De procedure bij de CWI verloopt daar-
na vlot. ‘Men weet daar inmiddels dat er geen werkeloze voorgangers 
binnen Europa zijn met de juiste geloofsrichting en taal voor de Nigeri-
aanse en Ghanese migrantenkerken’, aldus de advocaat. De vacature-
eisen voor een bepaalde geloofsrichting en een bepaalde Ghanese of Nige-
riaanse taal worden geaccepteerd. De CWI werkt mee zolang er geen fou-
ten worden gemaakt bij de aanvraag. Er wordt wel gecontroleerd of de 
eisen voor de vacature overeenkomen met de kwalificaties van de voorge-
nomen buitenlandse kandidaat. Ook dient er een arbeidsovereenkomst te 
worden overlegd. Er wordt niet gecontroleerd of er voldoende middelen 
aanwezig zijn, of dat de arbeidsovereenkomst ook wordt nageleefd. Na 
twee of drie weken wordt de tewerkstellingsvergunning verstrekt. Op ba-
sis van deze tewerkstellingsvergunning volgt de IND de CWI: er zijn geen 
problemen met het verkrijgen van een mvv of verblijfsvergunning. 

Volgens deze advocaat weten de kerkgenootschappen voordat ze met 
de hele procedure beginnen al welke voorganger ze eigenlijk willen heb-
ben. In zijn ervaring hebben de kerken geen behoefte aan een arbeids-
overeenkomst. Dominees komen in werkelijkheid vaak niet ten laste van 
het (vaak armoedige) kerkgenootschap, omdat ze hun werk gratis doen. 
De levenswijze van deze dominees is sober. De verplichting dat een kerk 
het minimumloon dient te betalen wordt door de CWI niet gecontroleerd. 
Volgens de advocaat zijn kerken strikt genomen niet gebonden aan het 
arbeidsrecht. Ze betalen geen premies en sociale verzekeringen. De advo-
caat bevestigt dat de aanvraagprocedure voor migrantenkerken die geen 
juridische bijstand hebben, tot problemen leidt. 

Volgens een woordvoerster van een overkoepelende organisatie van 
protestants-christelijke migrantenkerken is het verkrijgen van een te-
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werkstellingsvergunning voor de migrantenkerken een probleem. Zij moe-
ten een minimuminkomen voor een gezin garanderen, een financiële 
administratie voeren en werkgeverslasten betalen. Kortom, zij dienen 
zich als werkgever op te stellen. Doordat het vaak kleine kerkjes zijn, be-
staande uit vrijwilligers die nog niet zo lang in Nederland verblijven, 
dient een werkgeverssysteem vaak nog te worden opgezet. Het ontbreekt 
de kerken aan kennis en ervaring. Kerkleden betalen kerkbelasting (tien-
den), maar aangezien het ledenaantal klein is en de nieuwkomers niet 
veel verdienen is het voor kerken moeilijk om aan te tonen dat ze het mi-
nimuminkomen kunnen garanderen. 

Deze woordvoerster merkt ook op dat volgens de bijbel een voorganger 
zou moeten leven van giften. Voor priesters en voorgangers was er dan 
ook nooit sprake van een arbeidsovereenkomst maar van een traktement 
aangevuld met giften (in geld of natura). Waar kerken niet in staat zijn 
hun voorganger voldoende inkomsten te bieden voor levensonderhoud, 
hebben voorgangers vaak een baantje erbij (kranten rondbrengen of 
schoonmaken) om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Een 
andere overkoepelende organisatie bevestigt deze zienswijze: sommige 
kerken werken met een arbeidsovereenkomst, andere weer niet. Ook hier 
verwijst men naar de bijbel: de apostel Paulus had naast zijn religieuze 
taak ook een beroep. Dit geldt ook voor een aantal van de predikanten bij 
de migrantenkerken die hun voorgangers onvoldoende kunnen onderhou-
den.

Ook de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) dienen 
voor een verblijfsvergunning eerst een tewerkstellingsvergunning voor 
hun predikanten aan te vragen. Voor een twv dient geworven te worden 
in Nederland en de Europese ruimte. Ook moet men advertenties plaat-
sen. Dit wordt zinloos geacht, aangezien het volgens de VPE gaat om 
werk als vrijwilliger. De VPE merkt op dat zendelingen geen werk weg-
nemen van Nederlanders aangezien het toegevoegd vrijwillig werk is, dat 
gefinancierd wordt door fondsenwerving in het land van herkomst (bij-
voorbeeld de VS) door de zendelingen zelf. De VPE geeft aan dat, hoewel 
omslachtig en duur, de procedure uiteindelijk wel werkt. Als arbeidsover-
eenkomst wordt een beschrijving van de geldstromen geaccepteerd. Er 
wordt door de aanvragende organisatie aangetoond dat fondsen gewaar-
borgd zijn en dat de vreemdeling niet ten laste komt van de Nederlandse 
gemeenschap.

Volgens een woordvoerder van de Evangelisch Molukse Kerk is er bij 
predikanten géén sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een vrij 
beroep. De predikant krijgt een beroepsbrief van de kerk. Daarin staan de 
rechten en plichten. Er is geen sprake van een salaris of van loondienst, 
maar van een traktement. De predikant verdient minder dan een mini-
mumsalaris, en moet daarvan alles zelf betalen. De CWI stelt nu aan de 
kerk verplicht om nieuwe predikanten minimaal het minimumsalaris te 
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betalen, waardoor ze meer zouden gaan verdienen dan predikanten die al 
lang in functie zijn. Daarnaast wil de overheid dat de kerk een CAO op-
stelt voor de predikanten. Een predikant is echter 24 uur per dag in func-
tie. Hij heeft de volledige verantwoordelijkheid over een gemeente en 
soms zelfs drie of vier gemeentes. Hij verzorgt zondagsdiensten, cateche-
se, pastoraal werk, zielzorg, huisbezoek, ziekenbezoek, bezoek aan gevan-
genissen.

Imams
Voor zowel Turkse als Marokkaanse imams zijn 2 groepen te onderschei-
den. Ten eerste imams die in dienst zijn van de Turkse of Marokkaanse 
overheid (Dyanet, het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken voor 
Turkse imams en het ministerie van godsdienst voor Marokkaanse 
imams) en daar als ambtenaar een salaris van ontvangen. Dyanet stelt 
als voorwaarde dat het moskeebestuur zorgt voor een dienstwoning en 
kost van de imams. Ten tweede zijn er imams van vrije moskeeën. Deze 
ontvangen jaarlijks een symbolisch bedrag van de betrokken moskee en 
leven verder van giften van de geloofsgemeenschap en inzamelingen op 
feestdagen. Iedere Nederlandse moskee heeft een eigen bestuur. Moskee-
en bestaan van giften van de geloofsgemeenschap.

Om een imam te kunnen laten overkomen dient een tewerkstellings-
vergunning te worden aangevraagd bij de CWI en stelt de Nederlandse 
overheid de eis dat minstens het minimumloon wordt betaald. De mos-
keestichting of vereniging dient hiervoor garant te staan. De moskee in 
Nederland treedt alleen op als werkgever voor het verkrijgen van een te-
werkstellingsvergunning. De meeste moskeeën staan voor dit doel als 
vereniging of stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een 
arbeidsovereenkomst waarbij het bestuur van een moskee optreedt als 
opdrachtgever is eigenlijk niet overeenkomstig de werkelijkheid. Het be-
stuur van een moskee kan een imam geen opdrachten geven wat zijn 
werk betreft. Het geloof bepaalt het werk, niet een bestuur. Het is oor-
spronkelijk niet de gewoonte om met een imam een arbeidsovereenkomst 
te sluiten of een salaris te betalen. Wel wordt er een afsprakenlijst opge-
steld over de functie van de imam binnen de moskee.  

Een woordvoerder van een overkoepelende moslimorganisatie wijst er 
op dat een imam niet bij het GAK kan worden opgegeven voor sociale ver-
zekeringen, althans niet in de functie van imam, omdat bij een imam 
geen sprake is van een werknemer/werkgever relatie. Hij kan wel worden 
opgegeven als godsdienstleraar, maar een imam is eigenlijk geen gods-
dienstleraar. 

Overige organisaties 
Een woordvoerder van een overkoepelende hindoeorganisatie vertelt dat 
bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor voorgangers aan de 
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aangesloten organisaties een arbeidsovereenkomst wordt gevraagd. Er is 
echter sprake van vrijwilligerswerk. De voorgangers worden voorzien van 
een kamer, er wordt een ziektekostenverzekering voor hen betaald, en ze 
ontvangen een donatie van 500 tot 600 euro per maand. De organisaties 
zijn geen bedrijf en kunnen niet voldoen aan de eis van een arbeidscon-
tract. Omdat de looninkomsten volgens de CWI te laag zijn is het moeilijk 
om een verblijfsvergunning te krijgen.

Volgens een woordvoerder van een boeddhistische overkoepelende or-
ganisatie kan er geen sprake zijn van een tewerkstellingsvergunning om-
dat lama’s (boeddhistische voorgangers) geen geld verdienen. Er is geen 
sprake van een arbeidsovereenkomst want er wordt geen loon betaald. 
Lama’s, monniken en nonnen leven zeer sober en zijn met erg weinig te-
vreden. Kost en inwoning worden over het algemeen door de geloofsge-
meenschap verzorgd. Een Indiase monnik in een boeddhistisch centrum 
vertelt zelf dat hij geen salaris ontvangt. Er is geen sprake van “salary
business”. Hij krijgt voedsel en onderdak van het centrum. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het verkrijgen van een tewerkstel-
lingsvergunning, en het voldoen aan de criteria voor zo’n vergunning, 
voor alle bovengenoemde organisaties problematisch is. Ook valt op dat 
de CWI uitzonderingen maakt, die vervolgens niet voor alle religieuze 
organisaties of posities worden toegepast. 

5.6 Effect van Vreemdelingenwet 2000 op het uitoefenen van 
de religieuze en levensbeschouwelijke doelstellingen van 
de aanvragende organisaties 

De vraag aan de aanvragende organisaties of zij zich gehinderd voelen in 
het uitoefenen van hun religieuze of levensbeschouwelijke doelstelling 
sinds de inwerkingtreding van de Vw 2000 wordt door vrijwel alle organi-
saties bevestigend beantwoord. Wanneer de onderzoekster organisaties 
telefonisch benaderde werd haar introductie niet zelden onderbroken door 
uitroepen van frustratie. Een groot aantal van de organisaties geeft zelfs 
aan dat de continuïteit van hun organisatie er door in gevaar komt. Ove-
rigens zijn ook de vreemdelingendiensten, zo bleek tijdens het onderzoek, 
niet gelukkig met de wijze waarop de toelating van vreemdelingen voor 
religieuze doeleinden momenteel verloopt. Een medewerker maakte de 
volgende opmerking: ‘we doen maar wat’. Hieronder een overzicht van de 
gezichtspunten die door informanten in de interviews naar voren zijn ge-
bracht.
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Kloostergemeenschappen 

Een congregatie van missiezusters zegt door het uitblijven van verblijfs-
vergunningen voor buitenlandse leden van de congregatie te worden ge-
hinderd in het uitoefenen van haar missionaire opdracht, en daarmee in 
haar reden van bestaan. Een broedercongregatie zegt haar hele bestel te 
moeten herzien als het huidige toelatingsbeleid niet verbetert. De hoofd-
zetel (en oorsprong) van de congregatie is in Nederland. Dit betekent dat 
het hoofdbestuur resideert in Nederland. Wanneer leden uit het buiten-
land daarvoor in Nederland niet meer worden toegelaten kan de congre-
gatie niet meer vanuit Nederland worden bestuurd. Dit zou kunnen bete-
kenen dat in de toekomst de hoofdzetel van de congregatie niet langer in 
Nederland zal kunnen zijn. 

Ook een congregatie van Carmelitessen zegt het Algemeen Bestuur 
en het Algemeen Moederhuis in Nederland niet langer te kunnen hand-
haven wanneer het toelatingsbeleid wordt voortgezet.117 De bestuursle-
den komen immers vanuit de congregatie over de hele wereld. De congre-
gatie zou het zeer betreuren als het moederhuis Nederland zou moeten 
verlaten, met name omdat de historische wortels in Nederland liggen en 
de stichteres van de congregatie hier is overleden en begraven. Het graf 
van de stichteres wordt door veel mensen bezocht. Dit zal nog toenemen 
bij de op korte termijn te verwachten zaligverklaring van de stichteres. 

Een congregatie van Liefdezusters overweegt vanwege de problema-
tiek met verblijfsvergunningen het generalaat te verhuizen naar Indone-
sië. Dit zou betekenen dat ook archief en financiële administratie naar 
Indonesië zouden moeten verhuizen, en niet op de stichtingsplek, in het 
moederhuis zal kunnen blijven.

Een congregatie van Franciscanessen zegt niet goed te kunnen functi-
oneren als de bestuursleden niet in Nederland aanwezig kunnen zijn, 
aangezien de congregatie vanuit Nederland wordt bestuurd. Omdat men 
een jaar lang heeft moeten wachten op de verblijfsvergunning van één 
van de nieuw gekozen bestuursleden, was het bestuur een jaar lang niet 
compleet en werd het bestuur gehinderd in het uitvoeren van de beleids-
lijnen die het kapittel had vastgesteld. Het gehele bestuur is een week 
lang naar de Filippijnen gevlogen, om daar met het nieuw gekozen be-
stuurslid dat geen verblijfsvergunning kreeg, toch te kunnen vergaderen, 
wat tot hoge kosten heeft geleid. De bejaarde Nederlandse zusters in het 
moederhuis in Nederland zijn te oud geworden om zelf te besturen. Het 
voortbestaan en uiteindelijk afbouwen van de congregatie in Nederland 
kan niet zonder hulp van bestuursleden van provincies buiten Europa. 

                                           

117  Het Moederhuis is het eerst gestichte klooster van een orde of congregatie en vaak 
de zetel van het bestuur. 

Toelatingsbeleid in de praktijk na de Vw 2000

99

Kloostergemeenschappen 

Een congregatie van missiezusters zegt door het uitblijven van verblijfs-
vergunningen voor buitenlandse leden van de congregatie te worden ge-
hinderd in het uitoefenen van haar missionaire opdracht, en daarmee in 
haar reden van bestaan. Een broedercongregatie zegt haar hele bestel te 
moeten herzien als het huidige toelatingsbeleid niet verbetert. De hoofd-
zetel (en oorsprong) van de congregatie is in Nederland. Dit betekent dat 
het hoofdbestuur resideert in Nederland. Wanneer leden uit het buiten-
land daarvoor in Nederland niet meer worden toegelaten kan de congre-
gatie niet meer vanuit Nederland worden bestuurd. Dit zou kunnen bete-
kenen dat in de toekomst de hoofdzetel van de congregatie niet langer in 
Nederland zal kunnen zijn. 

Ook een congregatie van Carmelitessen zegt het Algemeen Bestuur 
en het Algemeen Moederhuis in Nederland niet langer te kunnen hand-
haven wanneer het toelatingsbeleid wordt voortgezet.117 De bestuursle-
den komen immers vanuit de congregatie over de hele wereld. De congre-
gatie zou het zeer betreuren als het moederhuis Nederland zou moeten 
verlaten, met name omdat de historische wortels in Nederland liggen en 
de stichteres van de congregatie hier is overleden en begraven. Het graf 
van de stichteres wordt door veel mensen bezocht. Dit zal nog toenemen 
bij de op korte termijn te verwachten zaligverklaring van de stichteres. 

Een congregatie van Liefdezusters overweegt vanwege de problema-
tiek met verblijfsvergunningen het generalaat te verhuizen naar Indone-
sië. Dit zou betekenen dat ook archief en financiële administratie naar 
Indonesië zouden moeten verhuizen, en niet op de stichtingsplek, in het 
moederhuis zal kunnen blijven.

Een congregatie van Franciscanessen zegt niet goed te kunnen functi-
oneren als de bestuursleden niet in Nederland aanwezig kunnen zijn, 
aangezien de congregatie vanuit Nederland wordt bestuurd. Omdat men 
een jaar lang heeft moeten wachten op de verblijfsvergunning van één 
van de nieuw gekozen bestuursleden, was het bestuur een jaar lang niet 
compleet en werd het bestuur gehinderd in het uitvoeren van de beleids-
lijnen die het kapittel had vastgesteld. Het gehele bestuur is een week 
lang naar de Filippijnen gevlogen, om daar met het nieuw gekozen be-
stuurslid dat geen verblijfsvergunning kreeg, toch te kunnen vergaderen, 
wat tot hoge kosten heeft geleid. De bejaarde Nederlandse zusters in het 
moederhuis in Nederland zijn te oud geworden om zelf te besturen. Het 
voortbestaan en uiteindelijk afbouwen van de congregatie in Nederland 
kan niet zonder hulp van bestuursleden van provincies buiten Europa. 

                                           

117  Het Moederhuis is het eerst gestichte klooster van een orde of congregatie en vaak 
de zetel van het bestuur. 

Toelatingsbeleid in de praktijk na de Vw 2000

99

Kloostergemeenschappen 

Een congregatie van missiezusters zegt door het uitblijven van verblijfs-
vergunningen voor buitenlandse leden van de congregatie te worden ge-
hinderd in het uitoefenen van haar missionaire opdracht, en daarmee in 
haar reden van bestaan. Een broedercongregatie zegt haar hele bestel te 
moeten herzien als het huidige toelatingsbeleid niet verbetert. De hoofd-
zetel (en oorsprong) van de congregatie is in Nederland. Dit betekent dat 
het hoofdbestuur resideert in Nederland. Wanneer leden uit het buiten-
land daarvoor in Nederland niet meer worden toegelaten kan de congre-
gatie niet meer vanuit Nederland worden bestuurd. Dit zou kunnen bete-
kenen dat in de toekomst de hoofdzetel van de congregatie niet langer in 
Nederland zal kunnen zijn. 

Ook een congregatie van Carmelitessen zegt het Algemeen Bestuur 
en het Algemeen Moederhuis in Nederland niet langer te kunnen hand-
haven wanneer het toelatingsbeleid wordt voortgezet.117 De bestuursle-
den komen immers vanuit de congregatie over de hele wereld. De congre-
gatie zou het zeer betreuren als het moederhuis Nederland zou moeten 
verlaten, met name omdat de historische wortels in Nederland liggen en 
de stichteres van de congregatie hier is overleden en begraven. Het graf 
van de stichteres wordt door veel mensen bezocht. Dit zal nog toenemen 
bij de op korte termijn te verwachten zaligverklaring van de stichteres. 

Een congregatie van Liefdezusters overweegt vanwege de problema-
tiek met verblijfsvergunningen het generalaat te verhuizen naar Indone-
sië. Dit zou betekenen dat ook archief en financiële administratie naar 
Indonesië zouden moeten verhuizen, en niet op de stichtingsplek, in het 
moederhuis zal kunnen blijven.

Een congregatie van Franciscanessen zegt niet goed te kunnen functi-
oneren als de bestuursleden niet in Nederland aanwezig kunnen zijn, 
aangezien de congregatie vanuit Nederland wordt bestuurd. Omdat men 
een jaar lang heeft moeten wachten op de verblijfsvergunning van één 
van de nieuw gekozen bestuursleden, was het bestuur een jaar lang niet 
compleet en werd het bestuur gehinderd in het uitvoeren van de beleids-
lijnen die het kapittel had vastgesteld. Het gehele bestuur is een week 
lang naar de Filippijnen gevlogen, om daar met het nieuw gekozen be-
stuurslid dat geen verblijfsvergunning kreeg, toch te kunnen vergaderen, 
wat tot hoge kosten heeft geleid. De bejaarde Nederlandse zusters in het 
moederhuis in Nederland zijn te oud geworden om zelf te besturen. Het 
voortbestaan en uiteindelijk afbouwen van de congregatie in Nederland 
kan niet zonder hulp van bestuursleden van provincies buiten Europa. 

                                           

117  Het Moederhuis is het eerst gestichte klooster van een orde of congregatie en vaak 
de zetel van het bestuur. 

Toelatingsbeleid in de praktijk na de Vw 2000

99

Kloostergemeenschappen 

Een congregatie van missiezusters zegt door het uitblijven van verblijfs-
vergunningen voor buitenlandse leden van de congregatie te worden ge-
hinderd in het uitoefenen van haar missionaire opdracht, en daarmee in 
haar reden van bestaan. Een broedercongregatie zegt haar hele bestel te 
moeten herzien als het huidige toelatingsbeleid niet verbetert. De hoofd-
zetel (en oorsprong) van de congregatie is in Nederland. Dit betekent dat 
het hoofdbestuur resideert in Nederland. Wanneer leden uit het buiten-
land daarvoor in Nederland niet meer worden toegelaten kan de congre-
gatie niet meer vanuit Nederland worden bestuurd. Dit zou kunnen bete-
kenen dat in de toekomst de hoofdzetel van de congregatie niet langer in 
Nederland zal kunnen zijn. 

Ook een congregatie van Carmelitessen zegt het Algemeen Bestuur 
en het Algemeen Moederhuis in Nederland niet langer te kunnen hand-
haven wanneer het toelatingsbeleid wordt voortgezet.117 De bestuursle-
den komen immers vanuit de congregatie over de hele wereld. De congre-
gatie zou het zeer betreuren als het moederhuis Nederland zou moeten 
verlaten, met name omdat de historische wortels in Nederland liggen en 
de stichteres van de congregatie hier is overleden en begraven. Het graf 
van de stichteres wordt door veel mensen bezocht. Dit zal nog toenemen 
bij de op korte termijn te verwachten zaligverklaring van de stichteres. 

Een congregatie van Liefdezusters overweegt vanwege de problema-
tiek met verblijfsvergunningen het generalaat te verhuizen naar Indone-
sië. Dit zou betekenen dat ook archief en financiële administratie naar 
Indonesië zouden moeten verhuizen, en niet op de stichtingsplek, in het 
moederhuis zal kunnen blijven.

Een congregatie van Franciscanessen zegt niet goed te kunnen functi-
oneren als de bestuursleden niet in Nederland aanwezig kunnen zijn, 
aangezien de congregatie vanuit Nederland wordt bestuurd. Omdat men 
een jaar lang heeft moeten wachten op de verblijfsvergunning van één 
van de nieuw gekozen bestuursleden, was het bestuur een jaar lang niet 
compleet en werd het bestuur gehinderd in het uitvoeren van de beleids-
lijnen die het kapittel had vastgesteld. Het gehele bestuur is een week 
lang naar de Filippijnen gevlogen, om daar met het nieuw gekozen be-
stuurslid dat geen verblijfsvergunning kreeg, toch te kunnen vergaderen, 
wat tot hoge kosten heeft geleid. De bejaarde Nederlandse zusters in het 
moederhuis in Nederland zijn te oud geworden om zelf te besturen. Het 
voortbestaan en uiteindelijk afbouwen van de congregatie in Nederland 
kan niet zonder hulp van bestuursleden van provincies buiten Europa. 

                                           

117  Het Moederhuis is het eerst gestichte klooster van een orde of congregatie en vaak 
de zetel van het bestuur. 



Hoofdstuk 5

100

Wanneer leden van de congregatie van een slotklooster vanuit met name 
de Filippijnen niet meer naar Nederland zouden kunnen komen, zou deze 
contemplatieve congregatie in Nederland ernstig in problemen raken. De 
kloostertaken, met name de contemplatieve taken en gebedstaken, zou-
den niet meer kunnen worden uitgeoefend. De congregatie zou dan ge-
doemd zijn te verdwijnen.  

Andere organisaties 

Voor de Stichting Jeugd met een Opdracht betekent voortzetting van het 
huidige toelatingsbeleid dat op termijn alle aanwezige vreemdelingen (on-
geveer 25 in aantal, waaronder de huidige directeur) het land moeten ver-
laten. Het internationale aspect van de organisatie wordt hierdoor aange-
tast, en daarmee het karakter en één van de uitgangspunten van de 
organisatie. De organisatie is internationaal, interkerkelijk en multicul-
tureel. Door de problemen met verblijfsvergunningen komt het werk stil 
te liggen. Zo zijn er inmiddels al cursussen begonnen zonder cursusleider, 
omdat deze geen verblijfsvergunning kreeg. 

Het wetenschappelijk proces aan de MERU wordt vertraagd doordat 
pandits en wetenschappers uit het buitenland de organisatie niet voor 
langere tijd kunnen bezoeken. Hierdoor komt de doelstelling van de orga-
nisatie, het brengen van wereldvrede door het uitdragen van Vedische 
kennis en het toepassen van deze kennis op allerlei aspecten van weten-
schap en dagelijks leven, eveneens in gevaar. 

Binnen het Syrisch Orthodoxe klooster worden bepaalde taken voor 
de Syrisch Orthodoxe Kerk verricht. Iedere monnik of non heeft een eigen 
functie (boekhouder, leraar, schrijver, et cetera). Niet iedereen is geschikt 
voor elke taak. Wanneer bepaalde taken niet kunnen worden uitgevoerd, 
omdat de juiste persoon niet in Nederland is, c.q. niet naar Nederland 
kan komen, kan de organisatie als geheel niet goed functioneren. Het be-
treft hier specifieke taken die samenhangen met de Syrisch Orthodoxe 
Kerk en wetenschap, die niet kunnen worden uitgevoerd door Nederlan-
ders. De patriarch in Damascus bepaalt de taken voor de kloosters we-
reldwijd. Voor de organisatie bestaan er wat dat betreft geen grenzen. 

Indien de huidige monnik van de Buddharama tempel, die op leeftijd 
en ziek is, geen ondersteuning krijgt van een tweede monnik, ‘is het hier 
binnenkort afgelopen’. De boeddhistische tempel kan niet functioneren 
zonder de aanwezigheid van een (Thaise) monnik. 

Bij de Evangelisch Molukse Kerk gaan binnenkort zes predikanten 
met pensioen. Er zijn geen Nederlandse Molukkers die een theologische 
opleiding volgen. Men moet daarom wel een beroep doen op de Molukse 
kerk in de Molukken voor nieuwe voorgangers. 

De Nederlandse afdeling van Hare Krishna zou graag een verblijfs-
vergunning hebben voor een priestermonnik uit India, maar krijgt deze 
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niet aangezien Hare Krishna geen arbeidsovereenkomst kan aanbieden. 
De organisatie staat garant voor onderhoud, ziektekosten en onderdak. 
Het is echter tegen de principes om monniken loon te betalen. 

De katholieke bisdommen voelen zich ernstig gehinderd in het uitoe-
fenen van hun religieuze functies, zowel in het verkondigen (werk van 
priesters) als in het opleiden van mensen om te kunnen verkondigen. Het 
tekort aan pastoraal personeel is nijpend. Een tekort aan priesters bete-
kent dat sacramentele bediening niet kan plaatsvinden, een grote druk op 
overige priesters die in andere parochies moeten waarnemen, dat minder 
katholieken de liturgieviering kunnen volgen of dat er geen priester aan-
wezig kan zijn bij een huwelijk of begrafenis. Ook nieuwe initiatieven (re-
ligieuze instituten uit het buitenland naar Nederland uitnodigen) om de 
kerkelijke organisatie te ondersteunen, te versterken en in stand te hou-
den zijn in feite niet mogelijk.

Volgens de Protestantse Kerk in Nederland is het in het belang van 
de organisatie dat bepaalde cursussen en uitwisselingen plaatsvinden. De 
problematiek en vertragingen bij het verkrijgen van visa en verblijfsver-
gunningen hindert de planning en organisatie van deze cursussen en 
ontmoetingen. Het kost veel tijd en geld om aanvragen rond te krijgen. 

In het jaar 2002 kregen buitenlandse studenten van Tyndale Theolo-
gical Seminary geen verblijfsvergunningen. Dit betekende dat er een half 
jaar lang geen nieuwe studenten konden komen. Ook was er de dreiging 
dat de reeds aanwezige studenten het land zouden moeten verlaten. Het 
betekende ook dat de nieuw gekozen president (die eerder al drie jaar in 
Nederland verbleef, maar op dat moment voor één jaar in de Verenigde 
Staten was) bijna voor de organisatie verloren is gegaan, aangezien zijn 
mvv-aanvraag aanvankelijk niet werd toegekend. Indien studenten en 
docenten, van wie het grootste deel afkomstig is van landen buiten Euro-
pa, niet langer een verblijfsvergunning kunnen krijgen, betekent dit het 
einde van Tyndale Theological Seminary. 

Een overkoepelende organisatie van Marokkaanse moskeeën zegt dat 
het in vergelijking met vroeger ‘duizend maal moeilijker’ is geworden om 
een imam naar Nederland te halen. Het lukt alleen als je doorzettings-
vermogen hebt. Voor sommige besturen is de inspanning te veel ge-
vraagd. Zij kunnen niet aan alle voorwaarden voldoen. Als gevolg hiervan 
zijn er moskeeën die tijdelijk of permanent zonder imam zitten. 
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organisaties voor Nederland.118 We geven hieronder een kort overzicht 
hiervan.

De organisaties wijzen vooral op het religieuze belang. Geestelijk le-
ven, spiritualiteit en zingeving is een wezenlijke behoefte van veel men-
sen. Religieuze organisaties voorzien in deze behoefte door geloofsover-
dracht, door het begeleiden van spiritualiteit en ruimte te bieden voor 
rust, stilte en bezinning. Ook in de behoefte aan religieuze rituelen bin-
nen een geloofsgemeenschap tijdens belangrijke overgangsmomenten (zo-
als geboorte, huwelijk, overlijden) in het leven van leden van een geloofs-
gemeenschap voorzien de religieuze organisaties. De religieuze organisa-
ties voorzien zowel in menskracht (voorgangers, monniken, zusters, broe-
ders, lama’s) als in fysieke infrastructuur (gebedshuizen, kloosters, ont-
moetingsplekken, begraafplaatsen) als in sociale infrastructuur (hulp bij 
problemen, maatschappelijke taak). Opleiding van nieuwe religieuze spe-
cialisten is van belang vanwege de continuïteit van dit alles. 

Veel religieuze organisaties zijn ook maatschappelijk actief buiten de 
eigen geloofsgemeenschap. Zij komen op voor de belangen van kwetsbare 
groepen, zowel in Nederland als daarbuiten en verrichten “werken van 
barmhartigheid”: charitas, armenzorg, dak- en thuislozenzorg, opvang 
van zwerfjongeren in pensions, opvang van asielzoekers en vluchtelin-
genwerk en werk onder drugsverslaafden. Priesters en religieuzen zijn 
werkzaam in ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen, in het ou-
derenwerk en het gevangeniswezen (categoriale zielzorg). 

Een aantal religieuze organisaties zegt daarnaast het Nederlands re-
ligieus erfgoed, een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse cultuur, te 
vertegenwoordigen. Zij houden bovendien belangrijk cultureel erfgoed in 
stand (al dan niet tot monument verklaarde kerken, kloostergebouwen en 
religieuze kunst). Tot slot is er een economisch belang. Religieuze organi-
saties bieden bijkomende werkgelegenheid op vele terreinen, en dragen 
bij aan de Nederlandse economie (Tyndale Theological Seminary besteedt 
ongeveer 900.000 euro per jaar in Nederland) zonder dat zij gebruik ma-
ken van overheidsgelden of overheidsvoorzieningen. 

Samenvattend geven de organisaties zelf drie elementen van wezen-
lijk Nederlands belang aan. Allereerst dat een samenleving niet zonder 
geestelijk leven, spiritualiteit en zingeving kan: het zijn wezenlijke be-
hoeften van veel mensen. Ten tweede noemen zij hun zorg voor de kwets-
bare groepen in de samenleving en tot slot de zorg voor cultureel erfgoed.

                                           

118  Zie paragraaf 3.1: volgens Vw 2000 kan een vreemdeling worden toegelaten wan-
neer met zijn of haar aanwezigheid een wezenlijk Nederlands belang is gediend. 
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5.7 Copingstrategieën 

De religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zien zich in toenemen-
de mate geconfronteerd met problemen bij het verkrijgen van verblijfsver-
gunningen. In deze paragraaf beschrijven wij de wijze waarop de organi-
saties hiermee omgaan. 

De organisaties proberen vooral om via lobbywerk zowel de politiek 
als de IND van hun problemen op de hoogte te brengen en te pleiten voor 
een oplossing. Zij doen dit op persoonlijke titel, of schakelen belangenor-
ganisaties in. Met name katholieke organisaties zijn goed georganiseerd. 
Er zijn brieven gestuurd naar en persoonlijke contacten geweest met het 
ministerie van Justitie, de IND, burgemeesters, commissarissen der Ko-
ningin, Tweede en Eerste Kamerleden.119 Het CMC geeft aan dat enkele 
aanvragen na Vw 2000 door de minister zijn toegekend na interventie 
van hooggeplaatste personen (een oud-premier, commissarissen der Ko-
ningin, Tweede en Eerste Kamerleden).120

Daarnaast zijn er organisaties die advocaten inschakelen bij de aan-
vraag voor een verblijfsvergunning. Het betreft hier met name MERU/ 
MVU, moslimorganisaties en migrantenkerken. De insteek van de 
Vreemdelingenwet is dat voor alle verblijfsdoelen een hokje bestaat. Om-
dat voor de religieuze organisaties het juiste hokje niet langer bestaat 
moeten organisaties een keuze maken uit de opties die er zijn. Advocaten 
helpen bij die keuze en passen de werkelijkheid aan het gekozen hokje 
aan. Voor de religieuze organisaties is dit ingewikkeld vanwege de sa-
menhang van twee trajecten (CWI en IND). 

Ook worden er in toenemende mate beroepsprocedures aangespan-
nen. Sommige organisaties schakelen daar een advocaat voor in. Katho-
lieke bisdommen hebben eigen (kerk-)juristen die voor hen procedures 
voeren. In paragraaf 6.4 hebben we een aantal beroepsprocedures ge-
schetst. Er zijn ook organisaties die afzien van een beroepsprocedure 
vanwege de complexiteit en de kosten hiervan. 

Tot slot zijn er organisaties die de problematiek omzeilen. Dit is mo-
gelijk door bevriende buitenlandse kerken (vanuit Frankrijk of Duitsland) 
een uitnodiging te laten sturen via de Franse of Duitse ambassades. De 
genodigden komen dan via een ander Europees land naar Nederland. Een 
boeddhistisch centrum dat monniken graag voor langere periode zou wil-
len uitnodigen beperkt zich tot periodes korter dan drie maanden, zodat 

                                           

119  Enkele afzenders: de aartsbisschop van Utrecht (kardinaal Simonis), het Interker-
kelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
(KNR), het Centraal Missie Commissariaat (CMC), diverse kloosterorganisaties en 
de Stichting Jeugd met een Opdracht. 

120  Het CMC is ook nauw betrokken geweest bij het opstellen van de TBV 2004/2 (over-
gangsregeling) die inmiddels van kracht is geworden. 
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een oplossing. Zij doen dit op persoonlijke titel, of schakelen belangenor-
ganisaties in. Met name katholieke organisaties zijn goed georganiseerd. 
Er zijn brieven gestuurd naar en persoonlijke contacten geweest met het 
ministerie van Justitie, de IND, burgemeesters, commissarissen der Ko-
ningin, Tweede en Eerste Kamerleden.119 Het CMC geeft aan dat enkele 
aanvragen na Vw 2000 door de minister zijn toegekend na interventie 
van hooggeplaatste personen (een oud-premier, commissarissen der Ko-
ningin, Tweede en Eerste Kamerleden).120

Daarnaast zijn er organisaties die advocaten inschakelen bij de aan-
vraag voor een verblijfsvergunning. Het betreft hier met name MERU/ 
MVU, moslimorganisaties en migrantenkerken. De insteek van de 
Vreemdelingenwet is dat voor alle verblijfsdoelen een hokje bestaat. Om-
dat voor de religieuze organisaties het juiste hokje niet langer bestaat 
moeten organisaties een keuze maken uit de opties die er zijn. Advocaten 
helpen bij die keuze en passen de werkelijkheid aan het gekozen hokje 
aan. Voor de religieuze organisaties is dit ingewikkeld vanwege de sa-
menhang van twee trajecten (CWI en IND). 

Ook worden er in toenemende mate beroepsprocedures aangespan-
nen. Sommige organisaties schakelen daar een advocaat voor in. Katho-
lieke bisdommen hebben eigen (kerk-)juristen die voor hen procedures 
voeren. In paragraaf 6.4 hebben we een aantal beroepsprocedures ge-
schetst. Er zijn ook organisaties die afzien van een beroepsprocedure 
vanwege de complexiteit en de kosten hiervan. 

Tot slot zijn er organisaties die de problematiek omzeilen. Dit is mo-
gelijk door bevriende buitenlandse kerken (vanuit Frankrijk of Duitsland) 
een uitnodiging te laten sturen via de Franse of Duitse ambassades. De 
genodigden komen dan via een ander Europees land naar Nederland. Een 
boeddhistisch centrum dat monniken graag voor langere periode zou wil-
len uitnodigen beperkt zich tot periodes korter dan drie maanden, zodat 

                                           

119  Enkele afzenders: de aartsbisschop van Utrecht (kardinaal Simonis), het Interker-
kelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
(KNR), het Centraal Missie Commissariaat (CMC), diverse kloosterorganisaties en 
de Stichting Jeugd met een Opdracht. 

120  Het CMC is ook nauw betrokken geweest bij het opstellen van de TBV 2004/2 (over-
gangsregeling) die inmiddels van kracht is geworden. 
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een toeristenvisum kan volstaan. Een internationale bijbelschool zoekt 
haar docenten (vrijwilligers) noodgedwongen binnen de Europese Unie. 

5.8 Samenvatting 

De gesignaleerde knelpunten zouden we als volgt willen samenvatten. 
Het eerste knelpunt dat wij in dit hoofdstuk hebben beschreven is het 
verdwijnen van de loketfunctie van de vreemdelingendiensten, met wie de 
organisaties in zekere zin een vertrouwensrelatie hadden opgebouwd. Het 
tweede knelpunt is het opzeggen van de individuele afspraken van de 
overheid met aanvragende organisaties uit de jaren tachtig. Dit beteken-
de het einde van maatwerk per organisatie. Uit deze twee knelpunten 
volgt een derde, namelijk het ontbreken van bekendheid met de organisa-
ties bij IND ambtenaren en met de IND ambtenaren bij de organisaties. 
De overheid heeft als het ware voor de organisaties geen gezicht meer. 

Uit de beschrijving van de toelatingspraktijk blijkt dat er letterlijk 
een “hokje” ontbreekt op de aanvraagformulieren: de beperking “religieu-
ze doeleinden” is komen te vervallen. Dit knelpunt betekent dat er naar 
andere beperkingen gezocht dient te worden, zoals de beperkingen “ar-
beid in loondienst” en “studie”. De aanvragen blijken hierin echter niet 
goed te passen. Dit knelpunt is tijdelijk opgelost met de overgangsrege-
ling voor de organisaties die daarin worden genoemd, maar nog niet voor 
andere religieuze organisaties. Het ontbreken van het juiste hokje bete-
kende dat aanvragen lang in behandeling waren, of dat de behandeling 
stil kwam te liggen. Bij aanvragen waarbij gewerkt is met de beperking 
“arbeid in loondienst” blijkt, als laatste knelpunt, lang niet altijd sprake 
van arbeid in loondienst te zijn. Dit betekent dat organisaties worden ge-
dwongen aan de eisen van de Wet arbeid vreemdelingen te voldoen. Waar 
dat niet is gelukt, hebben organisaties procedures gevoerd of afgezien van 
het aanvragen van vergunningen. Wat door de religieuze organisaties 
niet als knelpunt is aangegeven, maar wat de onderzoekers wel opviel uit 
de overige geraadpleegde bronnen, is daarnaast de onduidelijke lijn bij de 
toekenning van arbeidsmarktbeperkingen. 

De organisaties voelen zich door de gevolgen en knelpunten van de 
Vw 2000 in hun bestaan bedreigd. Sommigen verwachten geheel uit Ne-
derland te zullen verdwijnen, anderen kunnen (een deel van) hun religi-
euze doelstellingen zonder hun buitenlandse gasten niet langer realise-
ren. De organisaties geven zelf drie elementen van wezenlijk Nederlands 
belang aan: dat een samenleving niet zonder geestelijk leven, spirituali-
teit en zingeving kan, de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving 
en het instandhouden van cultureel en religieus erfgoed. De organisaties 
proberen het tij te keren door lobbywerk, door het inschakelen van advo-
caten, door het aanspannen van beroepsprocedures of door de problema-
tiek te omzeilen. 
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6
Conclusies en aanbevelingen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 
één beantwoord. In dit laatste hoofdstuk geven we om te beginnen een 
samenvatting van de antwoorden op deze vragen. Vervolgens geven wij 
onze conclusies weer en zullen wij enkele aanbevelingen doen. 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Welke organisaties van religieuze of levensbeschouwelijke aard hebben 
aanvragen ingediend om toelating van buitenlanders tot Nederland? 

De onderzoekers hebben een veel breder scala aan religieuze en levensbe-
schouwelijke organisaties en stromingen aangetroffen, die vragen om toe-
lating van vreemdelingen voor religieuze doeleinden, dan op grond van de 
startnotitie werd verwacht. In hoofdstuk twee hebben wij deze organisa-
ties beschreven. De door de IND bij de startnotitie verstrekte lijst noemde 
slechts enkele organisaties en daarnaast de individuele kloosters. Uit het 
onderzoek blijkt dat ook katholieke bisdommen, protestants-christelijke 
organisaties, migrantenkerken, joodse kerkgemeenschappen, hindoeïsti-
sche en boeddhistische organisaties en moslimorganisaties toegang vra-
gen voor vreemdelingen voor religieuze activiteiten bij hun organisatie. 

2. Voor welke (categorieën) personen, verblijfssituaties en activiteiten 
werden aanvragen om toelating van vreemdelingen ingediend door re-
ligieuze of levensbeschouwelijke organisaties? 

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het gaat om een 
breed scala van personen (leden van kloosterordes en congregaties, vrij-
willigers, voorgangers, monniken, lama’s, studenten, docenten), een breed 
scala van verblijfssituaties (in kloosters, in parochies, in woongemeen-
schappen, zelfstandige woonruimte) en een breed scala aan activiteiten 
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(bidden, voorgaan in gebed, bestuurstaken, huishoudelijke taken, vor-
ming en studie). In hoofdstuk vier hebben wij dit brede scala per organi-
satie beschreven. Alle organisaties hebben echter één ding gemeen: de te 
verrichten werkzaamheden zijn onderdeel van de organisatie én van de 
levensovertuiging en betreffen zowel het instandhouden van de organisa-
tie als het verwezenlijken van de religieuze of levensbeschouwelijke doel-
stelling van de organisatie. De vreemdelingen onderschrijven de religieu-
ze of levensbeschouwelijke intentie van de organisatie waar zij bij be-
trokken zijn. Het is moeilijk om de personen, verblijfssituaties en activi-
teiten in categorieën in te delen omdat op alledrie terreinen sprake is van 
overlap. Dit geldt met name voor de activiteiten. Iemand in een klooster 
kan zich daarbinnen tegelijkertijd bezighouden met gebed, de bestuurlij-
ke organisatie en huishoudelijk werk. Een voorganger gaat niet slechts 
voor in gebed, maar heeft ook een pastorale taak wat kan betekenen dat 
hij of zij maatschappelijke ondersteuning geeft aan leden van een kerk. 
Er zijn geen aanvragen om toelating van vreemdelingen ingediend voor 
het louter verrichten van activiteiten die ook door leken kunnen worden 
gedaan.

3. Welke (categorieën) aanvragen werden ingewilligd en op welke gron-
den?

4. Welke (categorieën) aanvragen werden afgewezen en op welke gronden? 
5. Welke uitzonderingsgronden zijn te identificeren bij inwilligingen van 

dergelijke aanvragen? 
6. Welke soorten verblijfstitels werden verleend? 

In dit rapport maken we voor het antwoord op deze vragen onderscheid in 
de situatie voorafgaand aan Vw 2000 (hoofdstuk vier) en ná de inwer-
kingtreding van Vw 2000 (hoofdstuk vijf). Voorafgaand aan Vw 2000 
werden aanvragen vrijwel altijd ingewilligd. Enkele organisaties hadden 
hierover eigen afspraken met het ministerie van Justitie. De overige or-
ganisaties hadden goede contacten met de plaatselijke vreemdelingen-
diensten. De inwilligingen werden niet gemotiveerd, maar uit de praktijk 
wordt duidelijk dat verblijf bij een religieuze organisatie die voor de 
vreemdeling garant stond en dit middels schriftelijke verklaringen liet 
blijken voldoende grond was voor inwilliging. De vreemdelingen kregen 
een vergunning tot verblijf onder beperking. Deze beperking kon verschil-
len en liep uiteen van “religieuze groeperingen”, “arbeid in loondienst” of 
“arbeid als godsdienstleraar”, tot “fellowship”, “stage” en “studie”. Dezelf-
de persoon kon tijdens verlengd verblijf achtereenvolgens verschillende 
beperkingen krijgen voor hetzelfde doel: de beperking van de verblijfsver-
gunning wijzigde zonder dat er in de dagelijkse activiteiten van de vreem-
deling iets was veranderd. Ook konden verschillende personen bij 
dezelfde organisaties verschillende beperkingen krijgen. De verblijfstitel 
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kende een specificatie waarin de betreffende organisatie werd genoemd 
en een arbeidsmarktbeperking die eveneens kon verschillen, dikwijls 
aangevuld met de tekst ‘beroep op publieke middelen kan gevolgen heb-
ben voor het verblijfsrecht’. Er is bij de toekenning van de beperkingen 
geen rechtstreekse relatie te constateren tussen de activiteiten van de 
vreemdeling en de beperking. We hebben bijvoorbeeld bij religieuze zus-
ters vrijwel alle hierboven genoemde beperkingen op enig moment aange-
troffen.

Na de inwerkingtreding van de Vw 2000 werd de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning voor religieuze doeleinden veel moeilijker. Aanvragen 
kwamen wel in behandeling maar er werd niet op beschikt, aanvragen 
werden afgewezen en sommige aanvragen werden wel ingewilligd. Aan-
vragen werden voornamelijk afgewezen vanwege het ontbreken van een 
twv of arbeidsovereenkomst. Inwilligingen werden ook nu niet gemoti-
veerd. De toegekende verblijfstitel was “verblijfsvergunning regulier be-
paalde tijd”. Verlening van een vergunning voor onbepaalde tijd aan per-
sonen die voor een tijdelijk doel zijn toegelaten is niet meer mogelijk. Dit 
was voorafgaand aan Vw 2000 wél mogelijk. Het aantal verschillende be-
perkingen dat werd toegekend is afgenomen. De voornaamste beperkin-
gen zijn “arbeid in loondienst”, “beperking cf beschikking minister” of 
“studie”.

7. Welke activiteiten werden door de toegelaten personen verricht voor de 
aanvragende organisaties?

In hoofdstuk vier hebben wij het antwoord op deze vraag vanuit de prak-
tijk beschreven. Zoals hierboven al vermeld is hierop geen eenduidig ant-
woord te geven. De activiteiten zijn niet alleen heel divers (bidden, zin-
gen, voorgaan in religieuze bijeenkomsten, mensen bezoeken, religieuze 
studie of vorming geven of ondergaan, besturen, het huishouden doen, in 
de tuin werken, het orgel bespelen, et cetera), maar worden vooral in een 
combinatie van allerlei activiteiten uitgevoerd. De verschillende activitei-
ten zijn niet los van elkaar te zien. Vreemdelingen worden niet uitgeno-
digd voor het uitvoeren van één activiteit die ook door een leek zou kun-
nen worden uitgevoerd. In dat geval worden er helemaal geen vreemde-
lingen uitgenodigd, maar worden leken (Nederlanders of vreemdelingen 
met een verblijfsvergunning voor bijvoorbeeld gezinshereniging of als 
vluchteling) in dienst genomen. Er zijn geen buitenlandse religieuze zus-
ters in Nederland, enkel en alleen om de boekhouding van de organisatie 
te doen. Zo’n zuster is lid van de organisatie waarvoor zij deze activiteit 
verricht en neemt daarnaast of tegelijkertijd deel aan alle andere religi-
euze activiteiten die alleen of in groepsverband worden uitgevoerd, zoals 
bidden of de tafel afruimen na het eten. De activiteiten hebben gemeen-
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In hoofdstuk vier hebben wij het antwoord op deze vraag vanuit de prak-
tijk beschreven. Zoals hierboven al vermeld is hierop geen eenduidig ant-
woord te geven. De activiteiten zijn niet alleen heel divers (bidden, zin-
gen, voorgaan in religieuze bijeenkomsten, mensen bezoeken, religieuze 
studie of vorming geven of ondergaan, besturen, het huishouden doen, in 
de tuin werken, het orgel bespelen, et cetera), maar worden vooral in een 
combinatie van allerlei activiteiten uitgevoerd. De verschillende activitei-
ten zijn niet los van elkaar te zien. Vreemdelingen worden niet uitgeno-
digd voor het uitvoeren van één activiteit die ook door een leek zou kun-
nen worden uitgevoerd. In dat geval worden er helemaal geen vreemde-
lingen uitgenodigd, maar worden leken (Nederlanders of vreemdelingen 
met een verblijfsvergunning voor bijvoorbeeld gezinshereniging of als 
vluchteling) in dienst genomen. Er zijn geen buitenlandse religieuze zus-
ters in Nederland, enkel en alleen om de boekhouding van de organisatie 
te doen. Zo’n zuster is lid van de organisatie waarvoor zij deze activiteit 
verricht en neemt daarnaast of tegelijkertijd deel aan alle andere religi-
euze activiteiten die alleen of in groepsverband worden uitgevoerd, zoals 
bidden of de tafel afruimen na het eten. De activiteiten hebben gemeen-
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schappelijk dat ze voortkomen uit een religieuze of levensbeschouwelijke 
intentie.

8. Komen deze activiteiten overeen met het oorspronkelijke verblijfsdoel 
waarvoor de persoon in Nederland werd toegelaten? 

Deze vraag hebben wij tot dit moment nog niet beantwoord. Het oor-
spronkelijke verblijfsdoel zoals aangegeven in de aanvraag voor een mvv 
of verblijfsvergunning is veelal ingegeven door de wettelijke mogelijkhe-
den (de codes en hokjes op de formulieren en in de computerprogramma’s 
bij IND en vreemdelingendienst). Dat is de reden dat er wel eens sprake 
is van afwijkingen. Bij het verblijfsdoel studie blijkt bijvoorbeeld in de 
praktijk dat het gaat om religieuze en spirituele vorming, waarbij de be-
trokkene ook nog huishoudelijke werkzaamheden binnen de organisatie 
kan verrichten. Het verblijfsdoel religieuze doeleinden is volgens de on-
derzoekers echter niet oneigenlijk gebruikt door de aanvragende organi-
saties. Er zijn door de onderzoekers geen gevallen geconstateerd waarbij 
de vreemdeling andere activiteiten verrichtte dan waarvoor hij of zij was 
toegelaten. Dit beeld is bevestigd door de bezochte vreemdelingendien-
sten.

9. Wat was (is) de aard van de (wel of niet betaalde) arbeidsrelatie tussen 
de aanvragende organisatie en de toegelaten personen? 

In paragraaf 5.5 zijn wij uitgebreid ingegaan op deze vraag. Volgens alle 
aanvragende organisaties, ongeacht de godsdienstige of levensbeschouwe-
lijke achtergrond, is er geen sprake van een “normale” arbeidsrelatie. Ook 
in arbeidsrechtelijke zin wordt voor de activiteiten die door toegelaten 
personen worden verricht niet aangenomen dat er een arbeidsovereen-
komst is met de aanvragende instantie. De toegelaten personen ontvan-
gen soms wel, soms niet en soms een beetje beloning. Deze beloning is 
slechts bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van de vreemde-
lingen. De werkzaamheden die door de vreemdelingen worden verricht 
zijn voor hen geen doel op zich, maar zijn een afgeleide van het religieuze 
of levensbeschouwelijke doel dat gediend wordt. De vreemdeling komt 
niet naar Nederland met als doel een inkomen te verdienen. In plaats van 
een arbeidsrelatie is er een andersoortige, religieuze relatie met de ont-
vangende organisatie: men is als lid toegetreden tot de organisatie, men 
is gewijd, beroepen of vrijwilliger, of men heeft een gelofte van armoede 
afgelegd.
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10. Hoe werd voorzien in het verblijf (levensonderhoud, huisvesting) van 
de toegelaten personen? 

Deze vraag hebben wij in hoofdstuk vier beantwoord voor iedere organi-
satie uit dit onderzoek. Alle organisaties hebben inkomsten, voornamelijk 
uit giften. Van leden van geloofsgemeenschappen wordt verwacht dat zij 
een financiële bijdrage geven aan de organisatie. In katholieke kerken 
wordt bijvoorbeeld tijdens iedere dienst gecollecteerd. Een organisatie als 
MERU/MVU ontvangt sponsorgelden vanuit de hele wereld. Vanuit al 
deze inkomsten worden de organisaties financieel ondersteund. Bij som-
mige organisaties betekent dit dat ook de aanwezige vreemdelingen hier-
van worden onderhouden. Bij andere organisaties onderhouden de 
vreemdelingen zichzelf, echter ook vanuit giften of sponsorgelden die zij 
als individu ontvangen. Er is volgens de in dit onderzoek betrokken orga-
nisaties nooit een beroep gedaan op publieke middelen. De onderzoekers 
zijn ook geen enkel geval tegengekomen waar de overheid gebruik heeft 
moeten maken van de afgegeven garantverklaring. 

11. Ondervinden de aanvragende organisaties problemen in het uitoefenen 
van hun religieuze of levensbeschouwelijke doelstellingen sinds de in-
voering van Vw 2000 en zo ja, welke problemen ondervinden zij hierin? 

Veel organisaties ervaren ernstige problemen sinds de invoering van Vw 
2000. In de eerste plaats leidt de centralisatie van de uitvoerende taak 
van de vreemdelingendiensten naar de IND tot veel vertragingen en wil-
lekeurige beslissingen (sommige organisaties krijgen nog wel vergunnin-
gen, andere moeilijk en sommige organisaties krijgen helemaal geen ver-
gunningen meer). Op de tweede plaats geven de organisaties aan dat zij 
niet of moeilijk kunnen functioneren zonder de aanwezigheid van vreem-
delingen. In paragraaf 5.6 hebben wij dit beschreven vanuit de interviews 
met de betreffende organisaties. Een aantal organisaties overweegt de 
activiteiten die zij decennialang in Nederland hebben uitgeoefend te ver-
plaatsen naar het buitenland. Het ontbreken van een specifieke aan deze 
religieuze activiteiten aangepaste beperking in artikel 3.4 van het 
Vreemdelingenbesluit 2000, maakt dat de betrokkenen gedwongen wor-
den zich als arbeidsmigrant op te stellen, terwijl zij in feite geen werkne-
mer zijn. 

12. Zijn er andere (soorten) organisaties waarop dit nieuw te vormen be-
leidskader van toepassing zou kunnen zijn? 

Zoals wij onder vraag één al hebben aangegeven is het aantal (soorten) 
organisaties waarop een nieuw te vormen beleidskader van toepassing 
zou kunnen zijn veel groter dan verwacht. Er blijkt behoefte te zijn aan 
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vreemdelingen voor religieuze doeleinden bij vrijwel alle religieuze stro-
mingen in Nederland. Het gaat daarbij zowel om religieuzen die binnen 
een organisatie verblijven en daarbinnen activiteiten verrichten (zoals 
kloosters of vrijwillige leefgemeenschappen) als om studenten aan religi-
euze opleidingen, als om voorgangers van vrijwel alle kerkelijke gezind-
ten. Het lijkt de onderzoekers een onmogelijke en onwenselijke zaak om 
een uitputtende lijst van organisaties samen te stellen. Daarvoor zijn het 
er veel te veel en is er te weinig sprake van een status quo: in onze pluri-
forme samenleving krijgen we steeds weer te maken met nieuwe organi-
saties en stromingen. Immers, recentelijk nog heeft zich een geloofsge-
meente afgescheiden van de in mei 2004 tot Protestantse Kerk in Neder-
land gefuseerde kerken. 

13. Welke geschilpunten zijn te identificeren omtrent het beleid zoals dit 
gevoerd werd onder Vw (oud)? 

Onder Vw (oud) hebben de onderzoekers geen geschilpunten aangetrof-
fen, noch bij de onderzochte organisaties, noch bij de vreemdelingendien-
sten. Het is natuurlijk mogelijk dat er wel geschillen zijn geweest bij or-
ganisaties die wij niet hebben bezocht, of dat organisaties die mogelijk 
weinig kans maakten op een vergunning op advies van vreemdelingen-
diensten van het indienen van een aanvraag hebben afgezien. Uit de ju-
risprudentie beschreven in hoofdstuk drie blijkt wel dat er geschillen zijn 
geweest rond voornamelijk de toelating van imams. De in die zaken door 
de overheid aangevoerde argumenten (bescherming openbare orde, risico 
van beroep doen op openbare kas, aanwezig prioriteitgenietend arbeids-
aanbod) konden de rechter lang niet altijd overtuigen. De paar juridische 
procedures daargelaten, is het algemene beeld dat in het beleid zoals dit 
gevoerd werd onder de Vw (oud) niet ter discussie stond dat er met de 
komst van vreemdelingen bij religieuze organisaties een wezenlijk Neder-
lands belang was gediend. 

6.2 Conclusies 

Alle organisaties in dit onderzoek, of ze nu rooms-katholiek, protestants-
christelijk, islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch of joods zijn, zijn 
grensoverschrijdende, internationale organisaties of bewegingen op basis 
van een geloof, levensvisie of levensovertuiging. De te verrichten werk-
zaamheden binnen deze organisaties zijn onderdeel van de organisatie én 
van de levensovertuiging en betreffen zowel het instandhouden van de 
organisatie als het verwezenlijken van de doelstelling van de organisatie. 
Vreemdelingen worden voor werkzaamheden bij al deze organisaties niet 
betaald in dienst genomen, maar nemen deel aan leven en werk van de 
organisatie.
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Alle referenten (de betrokken religieuze organisaties) staan financieel 
garant door middel van een schriftelijke verklaring. De religieuze en le-
vensbeschouwelijke organisaties uit dit onderzoek doen géén beroep op 
financiële middelen van de overheid, maar financieren zichzelf door zorg-
plicht van congregatie, orde of bisdom, door giften, sponsoring, beurzen 
en uit eigen middelen. Alle benaderde organisaties vinden het geen enkel 
probleem dit in een garantverklaring vast te leggen. Voor sommige orga-
nisaties is het wel een probleem om hun solvabiliteit op langere termijn 
van te voren middels documenten aan te tonen. Voor zover de benaderde 
organisaties weten, heeft géén van de door hen uitgenodigde vreemdelin-
gen ooit een beroep gedaan op sociale voorzieningen. De organisaties 
melden wanneer vreemdelingen komen en melden deze ook weer af wan-
neer zij vertrekken. 

Voorafgaand aan de VW 2000 leek er geen vuiltje aan de lucht. Reli-
gieuze en levensbeschouwelijke organisaties, met of zonder individuele 
regeling met de overheid hierover, konden vreemdelingen uitnodigen voor 
verblijf en het verrichten van werkzaamheden bij hun organisatie en kre-
gen daar in het algemeen een verblijfsvergunning voor. Wanneer er zich 
problemen voordeden werden die in onderling overleg tussen de lokale 
vreemdelingendienst en de aanvragende organisatie opgelost. Sinds de 
inwerkingtreding van de Vw 2000 ervaren deze zelfde organisaties grote 
problemen bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen voor vreemdelin-
gen voor hetzelfde verblijfsdoel en voor het verrichten van dezelfde activi-
teiten als vóór Vw 2000. De kernproblemen zijn dat binnen de wetgeving 
geen “hokje” bestaat waarin de vreemdelingen passen, dat sinds de Vw 
2000 ambtenaren niet langer de mogelijkheid hebben enigszins “creatief” 
met het toekennen van beperkingen om te gaan, zoals zij in het verleden 
deden, en dat er als gevolg hiervan van de vreemdelingen een arbeids-
overeenkomst wordt gevraagd.

Bij de invoering van de Vw 2000 is geen aparte verblijfscategorie 
“voor verblijf bij religieuze organisatie” of voor “religieuze doeleinden” 
opgenomen. Het is niet duidelijk of dit een weloverwogen keuze is ge-
weest vanuit de gedachte dat er met de aanwezigheid van vreemdelingen 
bij religieuze of levensbeschouwelijke organisaties geen wezenlijk Neder-
lands belang meer was gediend. Vreemdelingen die tot dan toe voor dat 
doel werden toegelaten zijn mogelijk gewoon vergeten. In ieder geval is 
bij het totstandbrengen van de lijst van beperkingen onvoldoende reke-
ning gehouden met hun bijzondere positie. De onder de Vw 2000 bestaan-
de opties “studie” of “arbeid in loondienst” al dan niet als geestelijk voor-
ganger of godsdienstleraar, waarbij een tewerkstellingsvergunning op 
grond van de Wet arbeid vreemdelingen verplicht wordt gesteld, bieden 
zelden een passend toetsingskader voor het beoordelen van die positie. 
Voor de beperking “conform de beschikking minister” bestond tot TBV 
2004/2 (de overgangsregeling) geen eenduidig toetsingskader, zodat de 
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toepassing van die beperking enigszins willekeurig lijkt te zijn geweest. 
Dat heeft ertoe geleid dat tot het onderhavige onderzoek werd besloten.  

Onder de huidige regels is het niet mogelijk om alsnog een “hokje” te 
bedenken waarin alle organisaties passen wat betreft “arbeidsrelatie” 
tussen vreemdeling en ontvangende organisatie. Bij leden van een con-
gregatie is het tamelijk eenduidig (er is géén inkomen, men is lid en er 
wordt voor de vreemdeling gezorgd). Aan de andere kant van het spec-
trum staan voorgangers die soms wél een arbeidscontract hebben. Daar 
tussenin bestaan allerlei mogelijke varianten (vrijwilligers die geen lid 
zijn van een congregatie maar eveneens geen inkomen ontvangen, mon-
niken die slechts kost en inwoning krijgen, priesters en voorgangers met 
een toelage, et cetera). 

Ook wat betreft de activiteiten die de vreemdelingen verrichten is het 
niet mogelijk de werkelijkheid duidelijk afgebakend te categoriseren. Een 
suggestie zou kunnen zijn om de aanvragen te verdelen in de volgende 
activiteiten: contemplatie, maatschappelijke arbeid (al dan niet als vrij-
williger), beroep en studie. Maar er doen zich daarbij onmiddellijk pro-
blemen voor. Onder de noemer contemplatie zouden leden van kloosteror-
des kunnen vallen. Vrijwilligers die geen lid zijn van een gesloten ge-
meenschap maar wel min of meer dezelfde activiteiten verrichten, vallen 
dan mogelijk buiten de boot. Bovendien is er geen enkele vreemdeling die 
naar Nederland komt om alléén te bidden. Werken in de moestuin kan er 
deel van uitmaken. De activiteit “maatschappelijke arbeid” gaat in het 
geval van religieuzen altijd samen met contemplatie, gebed en het (be-
roepsmatig te noemen) voorgaan in gebed. De activiteiten van voorgan-
gers zouden gezien kunnen worden als beroepsmatig. Er bestaan echter 
grote verschillen in beloning, en er is geen sprake van reguliere arbeids-
overeenkomsten of een reguliere arbeidsrelatie. Valt een boeddhistische 
monnik, die net zo leeft als een broeder in een klooster maar ook voorgaat 
in een tempel, leden van zijn geloofsgemeenschap bijstaat bij maatschap-
pelijke problemen en geen inkomen ontvangt maar leeft van giften, nu 
onder “contemplatie”, onder “maatschappelijke arbeid” of onder “religieus 
beroep”? Met deze vraag willen wij aangeven dat een dergelijke categori-
sering de problematiek niet zal kunnen verhelpen. Dit geldt ook voor stu-
denten die studeren bij eigen opleidingen van de religieuze stromingen 
(seminaries, bijbelscholen). Dit zijn niet altijd regulier erkende onderwijs-
instituten, waardoor de categorie “student” voor deze groep niet afdoende 
is. Kortom, het is moeilijk om een harde scheiding aan te brengen tussen 
alle activiteiten die vreemdelingen voor religieuze doeleinden verrichten, 
aangezien de activiteiten met elkaar samenhangen. Uit de beschrijving 
van de organisaties en casussen in dit onderzoeksrapport blijkt dat gene-
raliseren binnen de categorie “religieuze doeleinden” problematisch is. 

Vóór Vw 2000 hadden de organisaties met de vreemdelingendiensten 
een vertrouwensrelatie opgebouwd. De goede samenwerking tussen 

Hoofdstuk 6

112

toepassing van die beperking enigszins willekeurig lijkt te zijn geweest. 
Dat heeft ertoe geleid dat tot het onderhavige onderzoek werd besloten.  

Onder de huidige regels is het niet mogelijk om alsnog een “hokje” te 
bedenken waarin alle organisaties passen wat betreft “arbeidsrelatie” 
tussen vreemdeling en ontvangende organisatie. Bij leden van een con-
gregatie is het tamelijk eenduidig (er is géén inkomen, men is lid en er 
wordt voor de vreemdeling gezorgd). Aan de andere kant van het spec-
trum staan voorgangers die soms wél een arbeidscontract hebben. Daar 
tussenin bestaan allerlei mogelijke varianten (vrijwilligers die geen lid 
zijn van een congregatie maar eveneens geen inkomen ontvangen, mon-
niken die slechts kost en inwoning krijgen, priesters en voorgangers met 
een toelage, et cetera). 

Ook wat betreft de activiteiten die de vreemdelingen verrichten is het 
niet mogelijk de werkelijkheid duidelijk afgebakend te categoriseren. Een 
suggestie zou kunnen zijn om de aanvragen te verdelen in de volgende 
activiteiten: contemplatie, maatschappelijke arbeid (al dan niet als vrij-
williger), beroep en studie. Maar er doen zich daarbij onmiddellijk pro-
blemen voor. Onder de noemer contemplatie zouden leden van kloosteror-
des kunnen vallen. Vrijwilligers die geen lid zijn van een gesloten ge-
meenschap maar wel min of meer dezelfde activiteiten verrichten, vallen 
dan mogelijk buiten de boot. Bovendien is er geen enkele vreemdeling die 
naar Nederland komt om alléén te bidden. Werken in de moestuin kan er 
deel van uitmaken. De activiteit “maatschappelijke arbeid” gaat in het 
geval van religieuzen altijd samen met contemplatie, gebed en het (be-
roepsmatig te noemen) voorgaan in gebed. De activiteiten van voorgan-
gers zouden gezien kunnen worden als beroepsmatig. Er bestaan echter 
grote verschillen in beloning, en er is geen sprake van reguliere arbeids-
overeenkomsten of een reguliere arbeidsrelatie. Valt een boeddhistische 
monnik, die net zo leeft als een broeder in een klooster maar ook voorgaat 
in een tempel, leden van zijn geloofsgemeenschap bijstaat bij maatschap-
pelijke problemen en geen inkomen ontvangt maar leeft van giften, nu 
onder “contemplatie”, onder “maatschappelijke arbeid” of onder “religieus 
beroep”? Met deze vraag willen wij aangeven dat een dergelijke categori-
sering de problematiek niet zal kunnen verhelpen. Dit geldt ook voor stu-
denten die studeren bij eigen opleidingen van de religieuze stromingen 
(seminaries, bijbelscholen). Dit zijn niet altijd regulier erkende onderwijs-
instituten, waardoor de categorie “student” voor deze groep niet afdoende 
is. Kortom, het is moeilijk om een harde scheiding aan te brengen tussen 
alle activiteiten die vreemdelingen voor religieuze doeleinden verrichten, 
aangezien de activiteiten met elkaar samenhangen. Uit de beschrijving 
van de organisaties en casussen in dit onderzoeksrapport blijkt dat gene-
raliseren binnen de categorie “religieuze doeleinden” problematisch is. 

Vóór Vw 2000 hadden de organisaties met de vreemdelingendiensten 
een vertrouwensrelatie opgebouwd. De goede samenwerking tussen 

Hoofdstuk 6

112

toepassing van die beperking enigszins willekeurig lijkt te zijn geweest. 
Dat heeft ertoe geleid dat tot het onderhavige onderzoek werd besloten.  

Onder de huidige regels is het niet mogelijk om alsnog een “hokje” te 
bedenken waarin alle organisaties passen wat betreft “arbeidsrelatie” 
tussen vreemdeling en ontvangende organisatie. Bij leden van een con-
gregatie is het tamelijk eenduidig (er is géén inkomen, men is lid en er 
wordt voor de vreemdeling gezorgd). Aan de andere kant van het spec-
trum staan voorgangers die soms wél een arbeidscontract hebben. Daar 
tussenin bestaan allerlei mogelijke varianten (vrijwilligers die geen lid 
zijn van een congregatie maar eveneens geen inkomen ontvangen, mon-
niken die slechts kost en inwoning krijgen, priesters en voorgangers met 
een toelage, et cetera). 

Ook wat betreft de activiteiten die de vreemdelingen verrichten is het 
niet mogelijk de werkelijkheid duidelijk afgebakend te categoriseren. Een 
suggestie zou kunnen zijn om de aanvragen te verdelen in de volgende 
activiteiten: contemplatie, maatschappelijke arbeid (al dan niet als vrij-
williger), beroep en studie. Maar er doen zich daarbij onmiddellijk pro-
blemen voor. Onder de noemer contemplatie zouden leden van kloosteror-
des kunnen vallen. Vrijwilligers die geen lid zijn van een gesloten ge-
meenschap maar wel min of meer dezelfde activiteiten verrichten, vallen 
dan mogelijk buiten de boot. Bovendien is er geen enkele vreemdeling die 
naar Nederland komt om alléén te bidden. Werken in de moestuin kan er 
deel van uitmaken. De activiteit “maatschappelijke arbeid” gaat in het 
geval van religieuzen altijd samen met contemplatie, gebed en het (be-
roepsmatig te noemen) voorgaan in gebed. De activiteiten van voorgan-
gers zouden gezien kunnen worden als beroepsmatig. Er bestaan echter 
grote verschillen in beloning, en er is geen sprake van reguliere arbeids-
overeenkomsten of een reguliere arbeidsrelatie. Valt een boeddhistische 
monnik, die net zo leeft als een broeder in een klooster maar ook voorgaat 
in een tempel, leden van zijn geloofsgemeenschap bijstaat bij maatschap-
pelijke problemen en geen inkomen ontvangt maar leeft van giften, nu 
onder “contemplatie”, onder “maatschappelijke arbeid” of onder “religieus 
beroep”? Met deze vraag willen wij aangeven dat een dergelijke categori-
sering de problematiek niet zal kunnen verhelpen. Dit geldt ook voor stu-
denten die studeren bij eigen opleidingen van de religieuze stromingen 
(seminaries, bijbelscholen). Dit zijn niet altijd regulier erkende onderwijs-
instituten, waardoor de categorie “student” voor deze groep niet afdoende 
is. Kortom, het is moeilijk om een harde scheiding aan te brengen tussen 
alle activiteiten die vreemdelingen voor religieuze doeleinden verrichten, 
aangezien de activiteiten met elkaar samenhangen. Uit de beschrijving 
van de organisaties en casussen in dit onderzoeksrapport blijkt dat gene-
raliseren binnen de categorie “religieuze doeleinden” problematisch is. 

Vóór Vw 2000 hadden de organisaties met de vreemdelingendiensten 
een vertrouwensrelatie opgebouwd. De goede samenwerking tussen 

Hoofdstuk 6

112

toepassing van die beperking enigszins willekeurig lijkt te zijn geweest. 
Dat heeft ertoe geleid dat tot het onderhavige onderzoek werd besloten.  

Onder de huidige regels is het niet mogelijk om alsnog een “hokje” te 
bedenken waarin alle organisaties passen wat betreft “arbeidsrelatie” 
tussen vreemdeling en ontvangende organisatie. Bij leden van een con-
gregatie is het tamelijk eenduidig (er is géén inkomen, men is lid en er 
wordt voor de vreemdeling gezorgd). Aan de andere kant van het spec-
trum staan voorgangers die soms wél een arbeidscontract hebben. Daar 
tussenin bestaan allerlei mogelijke varianten (vrijwilligers die geen lid 
zijn van een congregatie maar eveneens geen inkomen ontvangen, mon-
niken die slechts kost en inwoning krijgen, priesters en voorgangers met 
een toelage, et cetera). 

Ook wat betreft de activiteiten die de vreemdelingen verrichten is het 
niet mogelijk de werkelijkheid duidelijk afgebakend te categoriseren. Een 
suggestie zou kunnen zijn om de aanvragen te verdelen in de volgende 
activiteiten: contemplatie, maatschappelijke arbeid (al dan niet als vrij-
williger), beroep en studie. Maar er doen zich daarbij onmiddellijk pro-
blemen voor. Onder de noemer contemplatie zouden leden van kloosteror-
des kunnen vallen. Vrijwilligers die geen lid zijn van een gesloten ge-
meenschap maar wel min of meer dezelfde activiteiten verrichten, vallen 
dan mogelijk buiten de boot. Bovendien is er geen enkele vreemdeling die 
naar Nederland komt om alléén te bidden. Werken in de moestuin kan er 
deel van uitmaken. De activiteit “maatschappelijke arbeid” gaat in het 
geval van religieuzen altijd samen met contemplatie, gebed en het (be-
roepsmatig te noemen) voorgaan in gebed. De activiteiten van voorgan-
gers zouden gezien kunnen worden als beroepsmatig. Er bestaan echter 
grote verschillen in beloning, en er is geen sprake van reguliere arbeids-
overeenkomsten of een reguliere arbeidsrelatie. Valt een boeddhistische 
monnik, die net zo leeft als een broeder in een klooster maar ook voorgaat 
in een tempel, leden van zijn geloofsgemeenschap bijstaat bij maatschap-
pelijke problemen en geen inkomen ontvangt maar leeft van giften, nu 
onder “contemplatie”, onder “maatschappelijke arbeid” of onder “religieus 
beroep”? Met deze vraag willen wij aangeven dat een dergelijke categori-
sering de problematiek niet zal kunnen verhelpen. Dit geldt ook voor stu-
denten die studeren bij eigen opleidingen van de religieuze stromingen 
(seminaries, bijbelscholen). Dit zijn niet altijd regulier erkende onderwijs-
instituten, waardoor de categorie “student” voor deze groep niet afdoende 
is. Kortom, het is moeilijk om een harde scheiding aan te brengen tussen 
alle activiteiten die vreemdelingen voor religieuze doeleinden verrichten, 
aangezien de activiteiten met elkaar samenhangen. Uit de beschrijving 
van de organisaties en casussen in dit onderzoeksrapport blijkt dat gene-
raliseren binnen de categorie “religieuze doeleinden” problematisch is. 

Vóór Vw 2000 hadden de organisaties met de vreemdelingendiensten 
een vertrouwensrelatie opgebouwd. De goede samenwerking tussen 



Conclusies en aanbevelingen

113

vreemdelingendiensten en organisaties leidde tot een goed overzicht op 
nieuwe aanvragen en ook van afmeldingen van vreemdelingen die terug-
keerden naar het buitenland. De organisaties hadden hier zelf belang bij, 
want zolang er over hen geen klachten waren verliepen procedures naar 
ieders tevredenheid. Na de overdracht van taken van  de vreemdelingen-
dienst aan de IND, waarmee het directe contact tussen de betrokken 
ambtenaar en de aanvragers van een verblijfsvergunning is komen te 
vervallen, wordt door de religieuze organisaties melding gemaakt van 
misverstanden en slechte communicatie. Door de centralisatie van de be-
handeling en besluitvorming van aanvragen voor verblijfsvergunningen is 
de lokale kennis verloren gegaan. Dit levert tot nu toe zowel de IND als 
de aanvragende organisaties méér werk op: er worden meer bezwaren 
ingediend, er zijn meer beroeps- en klachtenprocedures en de organisaties 
zijn veel tijd kwijt aan lobbywerk. 

Diverse organisaties vinden het een probleem om tewerkstellings-
vergunningen aan te vragen omdat dit door hen gezien wordt als een on-
eigenlijke gang van zaken: zij worden gedwongen vacatures te melden en 
te adverteren, terwijl dat in deze gevallen als een zinloze activiteit wordt 
ervaren (bijvoorbeeld voor vrijwillig werk). Er is bij geen enkele organisa-
tie sprake van arbeidscontracten of vacatures die openstaan voor ieder-
een. Altijd is er een religieuze component, wordt er een religieuze intentie 
verwacht. Door dit alles zijn organisaties overigens selectief in het aan-
vragen van verblijfsvergunningen. Ten eerste kunnen zij niet méér 
vreemdelingen uitnodigen dan zij kunnen betalen. Niet alleen hun finan-
ciële middelen betekenen voor de organisaties een beperking. Ook de hoe-
veelheid te verrichten religieuze werkzaamheden is beperkt. Zoals in 
hoofdstuk vier wordt aangegeven gaat het om een beperkt aantal nieuwe 
aanvragen, geschat op driehonderd tot vijfhonderd per jaar. De meeste 
vreemdelingen voor religieuze doeleinden verblijven tijdelijk in Neder-
land en keren na afloop van hun activiteiten bij de ontvangende organisa-
tie terug naar het buitenland. 

Een vreemdeling wordt slechts tot Nederland toegelaten als daarmee 
een wezenlijk Nederlands belang is gediend, of als internationale ver-
plichtingen of humanitaire redenen daartoe nopen (art. 14 Vw 2000). Bij 
de toelating van vreemdelingen voor verblijf bij een religieuze of levens-
beschouwelijke organisatie dient de vraag te worden gesteld of met die 
toelating een wezenlijk Nederlands belang is gediend. Tot de invoering 
van de Vw 2000 op 1 april 2001 stond dit, zo blijkt uit dit onderzoek, niet 
ter discussie. De toelating vond in principe plaats, alleen in de admini-
stratie van die toelating zijn nogal wat verschillen waargenomen. Omdat 
de vreemdelingen wel werden toegelaten hebben deze verschillen in de 
administratieve verwerking nooit tot geschillen geleid.  

Een conclusie die zich aan de onderzoekers opdringt is dat de geleefde 
werkelijkheid van de religieuze organisaties wringt met de huidige regel-
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stratie van die toelating zijn nogal wat verschillen waargenomen. Omdat 
de vreemdelingen wel werden toegelaten hebben deze verschillen in de 
administratieve verwerking nooit tot geschillen geleid.  

Een conclusie die zich aan de onderzoekers opdringt is dat de geleefde 
werkelijkheid van de religieuze organisaties wringt met de huidige regel-
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geving. De organisaties moeten hun structuur aanpassen aan de regelge-
ving om voor verblijfsvergunningen in aanmerking te kunnen komen. 
CWI, IND en het ministerie van Justitie hebben – bij gebrek aan een pas-
send kader in de Vw 2000 en lagere regelgeving – de religieuze organisa-
ties in een bureaucratisch keurslijf gedwongen. De onderzoekers vragen 
zich ernstig af of de overheid daarmee niet zover is gegaan dat sprake 
was van schending van de vrijheid van godsdienst. 

Religie of levensbeschouwing blijkt een zeer belangrijk element in het 
verblijfsdoel van de aanvragers. De te verrichten activiteiten staan recht-
streeks in verband met de religie of levensbeschouwing. Wat de overheid 
wil weten over de vreemdelingen is of zij geen gevaar vormen voor de 
openbare orde, of zij bij een “net gezelschap” behoren of dat een religieus 
genootschap betrouwbaar is waardoor verblijf van vreemdelingen niet zal 
leiden tot problemen van openbare orde of een beroep op de openbare kas. 
De onder de huidige regelgeving door de IND en CWI gevraagde docu-
menten kan een religieuze organisatie vaak niet geven, omdat zij ze niet 
heeft en niet hoeft te hebben (jaarrekening, inschrijving kamer van koop-
handel, arbeidscontracten). Deze informatie geeft de overheid echter niet 
de gewenste zekerheid. 

Omdat duidelijke regels ontbreken, is er zowel bij centrale uitvoering 
(IND en CWI) als bij decentrale uitvoering (vreemdelingendiensten) 
sprake van een willekeurige behandeling door de overheid. Beslissings-
ambtenaren zoeken naar wegen om aan de aanvragen van de religieuze 
organisaties te kunnen voldoen, terwijl de regels van het Vreemdelingen-
besluit 2000 daar weinig ruimte toe bieden. Daardoor worden de regels 
verschillend toegepast. Van sommige voorgangers wordt een arbeidsover-
eenkomst en betaling van het minimumloon geëist. Bij andere voorgan-
gers volstaat een wijdingsbrief of garantverklaring. Ook de aanvragen 
van de religieuze instituten worden verschillend behandeld. Bij sommi-
gen loopt alles als voorafgaand aan Vw 2000, bij anderen worden arbeids-
overeenkomsten en twv’s geëist, sommige aanvragen worden ingewilligd, 
op andere aanvragen komt geen beschikking. Ook gezien vanuit het ge-
lijkheidsbeginsel is deze gang van zaken zeker problematisch te noemen. 

6.3 Aanbevelingen 

Aanbeveling 1 
Het verdient aanbeveling om in de lijst met beperkingen zoals 
opgenomen in artikel 3.4 lid 1 Vb 2000 een beperking ‘verblijf bij 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie’ op te nemen.  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de vreemdelingen die naar Neder-
land komen voor verblijf bij een religieuze of levensbeschouwelijke orga-
nisatie in een bijzondere relatie staan tot die organisatie. Dit geldt ook 
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voor vreemdelingen die naar Nederland komen om als geestelijk voorgan-
ger van een religieuze organisatie actief te zijn of voor studenten. Om aan 
deze realiteit tegemoet te komen is er behoefte aan een aparte beperking 
‘verblijf bij religieuze of levensbeschouwelijke organisatie’.  

Aanbeveling 2 
Het verdient aanbeveling om voor toelating onder deze beperking 
geen tewerkstellingsvergunning te verlangen op grond van de 
Wet arbeid vreemdelingen. 

Omdat het hier niet gaat om arbeidsmarkt-relevante arbeid zou de 
vreemdeling vrijgesteld moeten worden van de Wet arbeid vreemdelin-
gen, zoals van 1954 tot 1995 ook het geval was. Er is geen sprake van een 
arbeidsrechtelijke verhouding en er is ook zelden sprake van loonbeta-
ling. De bestaande beperkingen “arbeid in loondienst” en “arbeid als gees-
telijk voorganger” sluiten niet goed aan op de werkelijke situatie. Om aan 
de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen te voldoen, welke wet 
op sommige voorgangers ook voor 1 april 2001 al werd toegepast, hebben 
religieuze organisaties de afgelopen jaren hun relatie met voorgangers zo 
vormgegeven dat aan die wet kon worden voldaan. Niet zelden hebben zij 
daarvoor hun gebruikelijke organisatorische praktijk geweld aan gedaan, 
althans aangepast ten einde aan de door de overheid gestelde voorwaar-
den te voldoen.

Gebruik maken van de bestaande beperking “arbeid in loondienst”, of 
“arbeid als geestelijke voorganger”, waarbij een tewerkstellingsvergun-
ning voor de religieuze organisatie verplicht is, is ons inziens alleen denk-
baar wanneer dit betekent dat een tewerkstellingsvergunning kan 
worden afgegeven zonder dat getoetst wordt of sprake is van prioriteitge-
nietend aanbod, zonder vacaturemeldingen en zonder minimumlooneisen 
(art. 8 lid 1 onder a, b, en d Wav). Bij toepassing van de Wav is vrijstel-
ling van deze dwingende voorwaarden voor een tewerkstellingsvergun-
ning����� de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk 
in het kader van internationale uitwisseling en andere internationale cul-
turele contacten (art. 8 lid 3 sub 3 Wav). Ook omdat hier in de regel ech-
ter geen sprake is van een vacature die openstaat voor mensen die zich op 
de Nederlandse arbeidsmarkt bevinden, is de Wav ons inziens niet het 
gepaste wettelijke kader om de toelating van religieuzen te regelen. Im-
mers, uit dit onderzoek blijkt dat voor arbeid die wel door leken kan wor-
den verricht, door de organisaties ook leken worden ingeschakeld. 

Zou wel voor de beperking ‘arbeid’ worden gekozen, zonder bovenge-
noemde  vrijstellingen, dan kan geen arbeidsovereenkomst worden ver-
langd van de religieuze organisaties, zoals dat in de praktijk ook in een 
aantal gevallen niet is gebeurd. De aanvraag voor een twv zou vergezeld 
kunnen gaan van verklaringen zoals die in het verleden ook aan de 
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vreemdelingendiensten zijn verstrekt: dat er geen sprake is van arbeid 
maar van religieuze activiteiten en dat de ontvangende religieuze instel-
ling zich garant stelt voor kosten, levensonderhoud, huisvesting, ziekte-
kostenverzekering en eventuele terugkeer naar land van herkomst. Ook 
omdat het vervolgens waarschijnlijk het Ministerie van Justitie en de 
gemeenten zijn die de naleving van een dergelijke garantverklaring zou-
den moeten handhaven, en niet de CWI of een andere uitvoeringsinstan-
tie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, achten wij dit echter geen zinnige oplossing. 

Aanbeveling 3 
Het verdient aanbeveling om in overleg met de organisaties, or-
ganisatie-specifieke richtlijnen te ontwikkelen waarin staat om-
schreven voor welke soorten van religieuze activiteiten welke 
voorwaarden voor toelating worden gesteld.

Onder de oude vreemdelingenwet golden voor een aantal organisaties 
specifieke afspraken. De IND heeft nu geen geschreven richtlijnen terwijl 
de CWI voor de afgifte van tewerkstellingsvergunningen eigen richtlijnen 
heeft ontwikkeld omdat toepassing van de Wet arbeid vreemdelingen ook 
volgens de uitvoerende instantie enige nuancering behoefde. Wij hebben 
laten zien dat in het Verenigd Koninkrijk, net als voorheen in Nederland, 
organisatie-specifieke richtlijnen tot stand zijn gebracht waarin staat om-
schreven voor welke soorten van religieuze werkzaamheden (leden van 
congregaties, vrijwilligers, voorgangers, zendelingen) welke eisen voor 
toelating worden gesteld.

Een alternatief voor organisatie-specifieke richtlijnen is een algemeen 
beleidskader per activiteit, onafhankelijk van de organisatie waarbij die 
activiteit zal worden verricht. Op basis van dit onderzoek zijn dan de vol-
gende categorieën te onderscheiden: contemplatie, voorgaan in gebed en 
verkondiging, opleiding en studie, maatschappelijke arbeid en organisatie 
en management. Zoals we ook al in de vorige paragraaf hebben aangege-
ven vinden we dit geen goede oplossing, aangezien wij te veel onderlinge 
verschillen én overlappingen zien om tot heldere, algemene uitspraken te 
kunnen komen. 

Bij het formuleren van de organisatie-specifieke richtlijnen kan aller-
eerst rekenschap worden gegeven van het Nederlands belang dat met het 
verblijf van vreemdelingen bij die organisatie in Nederland is gediend. 
Daarbij moet er ons inziens van uit worden gegaan dat het voortbestaan 
van de organisaties in Nederland en – mede – ter ondersteuning daarvan 
met de toelating van vreemdelingen, in de regel een wezenlijk Nederlands 
belang is gediend. Wij hebben geen maatschappelijk debat kunnen ont-
waren waaruit zou blijken dat de Nederlandse samenleving in het geheel 
niet meer gebaat is bij de aanwezigheid van deze organisaties. Uit het 
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onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste organisaties die om toe-
lating van vreemdelingen vragen organisaties zijn die niet graag in strijd 
met de wet handelen. Van misbruik van het vreemdelingenrecht is dan 
ook niets gebleken.
In organisatie-specifieke richtlijnen kan ten tweede worden opgenomen 
dat niet iedereen die vanuit een religieuze overtuiging naar Nederland 
zou willen komen, ook hoeft te worden toegelaten. Het is zinvol onder-
scheid te maken tussen aanhangers van een geloof sec, en religieuze spe-
cialisten (in relatie tot een religieuze gemeenschap). Bij toelating van 
vreemdelingen voor verblijf bij een religieuze of levensbeschouwelijke or-
ganisatie zou het moeten gaan om deze religieuze specialisten, zoals ook 
in de praktijk zowel vóór als ná inwerkingtreding Vw 2000 steeds het ge-
val was. Daarbij kan dan, afhankelijk van de behoefte van de organisatie, 
wel worden aangesloten bij de categorisering contemplatie, zendelingen, 
vrijwilligers, voorgangers of studenten. Op die manier kunnen, zoals in 
het Verenigd Koninkrijk ook gebeurt, ook extra eisen worden gesteld aan 
bijvoorbeeld voorgangers.  

Aanbeveling 4 
Het verdient aanbeveling voor voorgangers, als hun toelating be-
oordeeld zou worden buiten het kader van de Wet arbeid vreem-
delingen, voorwaarden op te nemen verband houdende met het 
opleidingsniveau of wijding volgens de criteria van de religieuze 
organisatie.

Voor de toelating van voorgangers zouden aanvullende criteria kunnen 
worden opgesteld, analoog aan de praktijk in het Verenigd Koninkrijk. 
Deze criteria kunnen opleidingseisen betreffen, maar ook wijding volgens 
de criteria van de godsdienstige organisatie die de aanvraag doet. Hier-
mee wordt oneigenlijk gebruik van de beperking “religieuze doeleinden” 
door personen die pretenderen voorganger te zijn maar dit niet kunnen 
aantonen, voorkomen. Omdat het hier niet gaat om arbeidsmarkt-
relevante arbeid zou de vreemdeling vrijgesteld moeten worden van de 
Wet arbeid vreemdelingen, zoals van 1954 tot 1995 ook het geval was. 

Aanbeveling 5 
Het verdient aanbeveling van de aanvragende religieuze en le-
vensbeschouwelijke organisaties een garantverklaring te verlan-
gen.

De organisaties dienen al te verklaren dat de bij hen verblijvende vreem-
delingen niet ten koste zullen komen van de openbare kas en dat zij ga-
rant staan voor eventuele terugkeer van de vreemdeling en van afmel-
ding bij vertrek. Ook hierover kunnen in de organisatie-specifieke afspra-
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Aanbeveling 5 
Het verdient aanbeveling van de aanvragende religieuze en le-
vensbeschouwelijke organisaties een garantverklaring te verlan-
gen.
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ken normen worden vastgelegd, naast per vreemdeling te ondertekenen 
garantverklaringen. De verantwoordelijkheid wordt op deze manier bij de 
religieuze organisaties gelegd. Het verleden heeft uitgewezen dat de or-
ganisaties hiervan geen misbruik maken, maar deze verantwoordelijk-
heid ook nemen. De eis van betaling van minimumloon of het aantonen 
van voldoende financiële middelen zou achterwege kunnen blijven. Onge-
lijkheid tussen kloostercongregaties en andere organisaties van vrijwilli-
gers wordt daarmee voorkomen. 

Aanbeveling 6 
Het verdient aanbeveling om vreemdelingen die worden toegela-
ten voor verblijf bij religieuze organisaties op termijn in aanmer-
king te laten komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaal-
de tijd of naturalisatie.  

Geestelijke voorgangers en godsdienstleraren komen sinds de invoering 
van de Vw 2000 niet meer in aanmerking voor een vaste verblijfsvergun-
ning of voor het Nederlanderschap. Door SKIN (Samen Kerk in Neder-
land) en andere belangenbehartigers wordt dit gezien als een vorm van 
discriminatie van geestelijke bedienaren in vergelijking met andere 
vreemdelingen die ook zijn toegelaten vanwege het wezenlijke Neder-
landse belang dat zij dienen, zoals sommige arbeidsmigranten. De conse-
quentie van het ontbreken van uitzicht op een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd voor deze vreemdelingen is een zwakke verblijfsrechtelij-
ke positie en daarmee een zwakke rechtspositie ten opzichte van de ont-
vangende organisatie. De onderzoekers vragen zich af of dit verstandig is 
zowel voor de betrokkenen zelf als voor hun mogelijke maatschappelijke 
rol, bijvoorbeeld gelegen in de begeleiding van het integratieproces van 
hun achterban. Overigens blijkt in de praktijk dat in het verleden slechts 
een klein gedeelte van de voor religieuze doeleinden toegelaten vreemde-
lingen langer dan vijf jaar in Nederland verbleef.

Aanbeveling 7 
Het verdient aanbeveling om de overheid weer een gezicht te ge-
ven.

Door de centralisatie van taken bij de IND hebben de religieuze organisa-
ties de indruk gekregen dat de overheid niet in hen geïnteresseerd is en 
dat de kennis over hun organisatie verloren is gegaan. Dat heeft hen ge-
frustreerd. Die frustratie zou kunnen worden weggenomen door de over-
heid weer een gezicht te geven: de organisatie-specifieke afspraken zou-
den tot stand kunnen worden gebracht tussen de organisaties en verte-
genwoordigers van het ministerie van Justitie en de gemeenten – die de 
loketfunctie van de vreemdelingendiensten hebben overgenomen. De ge-
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meenteambtenaar zou het nieuwe gezicht kunnen worden, of een vast 
aanspreekpersoon bij de IND zou dat kunnen zijn. Op die manier kan 
recht worden gedaan aan de diversiteit van de vreemdelingen waarvoor 
verblijfsaanvragen worden gedaan en de pluriformiteit van de religieuze 
en levensbeschouwelijke organisaties in de Nederlandse samenleving. 
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Samenvatting

Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties vragen in Nederland om 
toelating van vreemdelingen voor religieuze doeleinden. De Nederlandse 
overheid heeft als taak om de toelating van vreemdelingen te reguleren. 
Er blijkt sinds de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 
2000) een spanning te bestaan tussen de wens van de organisaties en de 
taak van de overheid en de regelgeving op dat gebied. Op dit moment is 
onvoldoende duidelijk hoe vóór de inwerkingtreding van Vw 2000 werd 
beslist op aanvragen van religieuze of levensbeschouwelijke organisaties 
om personen tot Nederland toe te laten om hieromtrent een helder en 
consistent nieuw beleid te kunnen formuleren. Dit onderzoek is uitge-
voerd om in deze lacune te voorzien. 

Er wordt in dit rapport beschreven wat vóór de inwerkingtreding van 
Vw 2000 werd verstaan onder religieuze of levensbeschouwelijke doelein-
den waarvoor verblijf in Nederland werd toegestaan, om welke redenen 
de aanvragen precies werden ingediend en waarom deze aanvragen wer-
den ingewilligd dan wel afgewezen. Ook wordt aandacht besteed aan de 
verblijfssituatie van de toegelaten personen en hun activiteiten voor de 
betreffende organisaties. Tevens wordt nagegaan hoe de religieuze of le-
vensbeschouwelijke organisaties zouden functioneren zonder de hulp van 
hun buitenlandse gasten. Voor het onderzoek zijn in de maanden januari 
tot april 2004 in totaal een kleine 140 religieuze en levensbeschouwelijke 
organisaties en belangenorganisaties van vrijwel alle religieuze stromin-
gen in Nederland benaderd. Dit heeft het volgende materiaal opgeleverd: 
18 uitgebreide verslagen van semi-gestructureerde interviews met bijla-
gen; verslagen van telefonische gesprekken met alle benaderde organisa-
ties; 161 personendossiers met gegevens over de aanvragende persoon en 
betrokken organisatie met betrekking tot de aanvraag van een machti-
ging tot verblijf en/of verblijfsvergunning, aankomst en vertrek, te ver-
richten activiteiten, arbeidsrelatie en levensonderhoud. Het rapport is in 
grote mate gebaseerd op dit materiaal. 

Opvallend binnen de historie van religieuze stromingen in Nederland 
zijn de voortdurende veranderingen: de komst van nieuwe stromingen en 
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kerken en afsplitsingen van bestaande stromingen en kerken. Nederland 
heeft zich van een monoculturele naar een pluriforme samenleving ont-
wikkeld, en dat geldt ook voor de religieuze stromingen binnen Neder-
land. De scheiding van kerk en staat werd verder doorgevoerd na de 
grondwetswijziging van 1983. De vrijheid van godsdienst of levensover-
tuiging is opgenomen in artikel 6 GW en heeft internationaal-rechtelijke 
equivalenten in het EVRM en het IVBP. Uitleg van de organisatievrijheid 
en de juridische status van kerkgenootschappen in vakliteratuur en het 
Nederlands burgerlijk wetboek duiden erop dat het autonoom kunnen 
aanstellen van geestelijke functionarissen een wezenlijk onderdeel is van 
de scheiding tussen kerk en staat. De vraag is hoe het Nederlandse toela-
tingsbeleid voor religieuzen zich verhoudt tot de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging en de scheiding van kerk en staat. 

Wat betreft het toelatingsbeleid voor religieuzen is het na de invoering 
van de Vreemdelingenwet 2000 slechts mogelijk om verblijfsvergunnin-
gen te verlenen onder de beperking “studie”, “arbeid als geestelijke voor-
gangers” of “conform beschikking van de minister”. In veel gevallen dient 
de vreemdeling eerst in het land van herkomst een mvv aan te vragen. 
Aan het mvv-vereiste wordt door de IND met name in geval van imams 
streng de hand gehouden teneinde vooraf te kunnen beoordelen of er mo-
gelijk een openbare orde gevaar dreigt met de toelating. Uit de jurispru-
dentie blijkt dat de rechter echter niet altijd overtuigd was van de open-
bare orde argumenten die de IND aanvoerde om een mvv aan een voor-
ganger te weigeren. Bij aankomst in Nederland is vervolgens een ver-
blijfsvergunning nodig. 

Tussen 1954 en 1995 was geen tewerkstellingsvergunning nodig voor 
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arbeidsvergunningsplicht als ze alleen bij hun religieuze organisatie wer-
ken. Sommige landen hebben aparte regels voor de toelating van religieu-
zen. Het Verenigd Koninkrijk kent de meest uitgewerkte regeling inzake 
de toelating op dit punt. 

Er is in dit onderzoek een veel breder scala aan religieuze en levensbe-
schouwelijke organisaties en stromingen aangetroffen die vragen om toe-
lating van vreemdelingen voor religieuze doeleinden, dan op grond van de 
startnotitie werd verwacht. Uit het onderzoek blijkt dat ook katholieke 
bisdommen, protestants-christelijke organisaties, migrantenkerken, jood-
se kerkgemeenschappen, hindoeïstische en boeddhistische organisaties en 
moslimorganisaties toegang vragen voor vreemdelingen voor religieuze 
activiteiten bij hun organisatie. Het gaat om een breed scala van perso-
nen (leden van kloosterordes en congregaties, vrijwilligers, voorgangers, 
monniken, lama’s, studenten, docenten), een breed scala van verblijfssi-
tuaties (in kloosters, in parochies, in woongemeenschappen, zelfstandige 
woonruimte) en een breed scala aan activiteiten (bidden, voorgaan in ge-
bed, bestuurstaken, huishoudelijke taken, vorming en studie). Alle orga-
nisaties hebben echter één ding gemeen: de te verrichten werkzaamheden 
zijn onderdeel van de organisatie én van de levensovertuiging en betref-
fen zowel het instandhouden van de organisatie als het verwezenlijken 
van de religieuze of levensbeschouwelijke doelstelling van de organisatie. 
De vreemdelingen onderschrijven de religieuze of levensbeschouwelijke 
intentie van de organisatie waar zij bij betrokken zijn. De taken die bij 
iedere religieuze organisatie dienen te worden uitgevoerd zijn te verdelen 
in drie terreinen: het voorgaan in gebed en contemplatie door voorgangers 
en binnen bijvoorbeeld kloostergemeenschappen; het opleiden van religi-
euze specialisten; en het management van de religieuze organisaties. Het 
is moeilijk om de personen, verblijfssituaties en activiteiten in deze cate-
gorieën in te delen omdat op alle terreinen sprake is van overlap. Dit 
geldt met name voor de activiteiten. Iemand in een klooster kan zich 
daarbinnen tegelijkertijd bezighouden met gebed, de bestuurlijke organi-
satie en huishoudelijk werk. Een voorganger gaat niet slechts voor in ge-
bed, maar heeft ook een pastorale taak wat kan betekenen dat hij of zij 
maatschappelijke ondersteuning geeft aan leden van een kerk. Er zijn 
geen aanvragen om toelating van vreemdelingen ingediend voor het lou-
ter verrichten van activiteiten die ook door leken kunnen worden gedaan. 

Voor de beschrijving van de toelatingspraktijk wordt in dit rapport 
onderscheid gemaakt in de situatie voorafgaand aan Vw 2000 en ná de 
inwerkingtreding van Vw 2000. Voorafgaand aan Vw 2000 werden aan-
vragen vrijwel altijd ingewilligd. Enkele organisaties hadden hierover 
eigen afspraken met het ministerie van Justitie. De overige organisaties 
hadden goede contacten met de plaatselijke vreemdelingendiensten. De 
inwilligingen werden niet gemotiveerd, maar uit de praktijk wordt duide-
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lijk dat verblijf bij een religieuze organisatie die voor de vreemdeling ga-
rant stond en dit middels schriftelijke verklaringen liet blijken voldoende 
grond was voor inwilliging. De vreemdelingen kregen een vergunning tot 
verblijf onder beperking. Deze beperking kon verschillen en liep uiteen 
van “religieuze groeperingen”, “arbeid in loondienst” of “arbeid als gods-
dienstleraar”, tot “fellowship”, “stage” en “studie”. Dezelfde persoon kon 
tijdens verlengd verblijf achtereenvolgens verschillende beperkingen krij-
gen voor hetzelfde doel: de beperking van de verblijfsvergunning werd 
soms door IND of VD gewijzigd, zonder dat er in de dagelijkse activiteiten 
van de vreemdeling iets was veranderd. Ook konden verschillende perso-
nen bij dezelfde organisaties verschillende beperkingen krijgen. De ver-
blijfstitel kende een specificatie waarin de betreffende organisatie werd 
genoemd en een arbeidsmarktbeperking die eveneens kon verschillen, 
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kingen geen rechtstreekse relatie te constateren tussen de activiteiten 
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Na de inwerkingtreding van de Vw 2000 werd de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning voor religieuze doeleinden veel moeilijker. Aanvragen 
kwamen wel in behandeling maar er werd niet op beschikt, aanvragen 
werden afgewezen en sommige aanvragen werden wel ingewilligd. Aan-
vragen werden voornamelijk afgewezen vanwege het ontbreken van een 
twv of arbeidsovereenkomst. Inwilligingen werden ook nu niet gemoti-
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paalde tijd”. Verlening van een vergunning voor onbepaalde tijd aan per-
sonen die voor een tijdelijk doel zijn toegelaten is niet meer mogelijk. Dit 
was voorafgaand aan Vw 2000 wél mogelijk. Het aantal verschillende be-
perkingen dat werd toegekend is afgenomen. De voornaamste beperkin-
gen zijn “arbeid in loondienst”, “beperking cf beschikking minister” en 
“studie”.

Het oorspronkelijke verblijfsdoel zoals aangegeven in de aanvraag 
voor een mvv of verblijfsvergunning is veelal ingegeven door de wettelijke 
mogelijkheden (de codes en hokjes op de formulieren en in de computer-
programma’s bij IND en vreemdelingendienst). Dat is de reden dat er wel 
eens sprake is van afwijkingen. Bij het verblijfsdoel studie blijkt bijvoor-
beeld in de praktijk dat het gaat om religieuze en spirituele vorming, 
waarbij de betrokkene ook nog huishoudelijke werkzaamheden binnen de 
organisatie kan verrichten. Het verblijfsdoel religieuze doeleinden is vol-
gens de onderzoekers echter niet oneigenlijk gebruikt door de aanvragen-
de organisaties. Er zijn door de onderzoekers geen gevallen geconstateerd 
waarbij de vreemdeling andere activiteiten verrichtte dan waarvoor hij of 
zij was toegelaten. Dit beeld is bevestigd door de bezochte vreemdelin-
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Volgens alle aanvragende organisaties, ongeacht de godsdienstige of le-
vensbeschouwelijke achtergrond, is er geen sprake van een “normale” ar-
beidsrelatie. Ook in arbeidsrechtelijke zin wordt voor de activiteiten die 
door toegelaten personen worden verricht niet aangenomen dat er een 
arbeidsovereenkomst is met de aanvragende instantie. De toegelaten per-
sonen ontvangen soms wel, soms niet en soms een beetje beloning. Deze 
beloning is slechts bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van de 
vreemdelingen. De werkzaamheden die door de vreemdelingen worden 
verricht zijn voor hen geen doel op zich, maar zijn een afgeleide van het 
religieuze of levensbeschouwelijke doel dat gediend wordt. De vreemde-
ling komt niet naar Nederland met als doel een inkomen te verdienen. In 
plaats van een arbeidsrelatie is er een andersoortige, religieuze relatie 
met de ontvangende organisatie: men is als lid toegetreden tot de organi-
satie, men is gewijd, beroepen of vrijwilliger, of men heeft een gelofte van 
armoede afgelegd. 

Alle organisaties hebben inkomsten, voornamelijk uit giften. Van le-
den van geloofsgemeenschappen wordt verwacht dat zij een financiële 
bijdrage geven aan de organisatie. In katholieke kerken wordt bijvoor-
beeld tijdens iedere dienst gecollecteerd. Een organisatie als MERU/MVU 
ontvangt sponsorgelden vanuit de hele wereld. Vanuit al deze inkomsten 
worden de organisaties financieel ondersteund. Bij sommige organisaties 
betekent dit dat ook de aanwezige vreemdelingen hiervan worden onder-
houden. Bij andere organisaties onderhouden de vreemdelingen zichzelf, 
echter ook vanuit giften of sponsorgelden die zij als individu ontvangen. 
Er is volgens de organisaties nooit een beroep gedaan op publieke midde-
len. De onderzoekers zijn ook geen enkel geval tegengekomen waar de 
overheid gebruik heeft moeten maken van de afgegeven garantverklaring. 

Veel organisaties ervaren ernstige problemen sinds de invoering van Vw 
2000. In de eerste plaats leidt de centralisatie van de uitvoerende taak 
van de vreemdelingendiensten naar de IND tot veel vertragingen en wil-
lekeurige beslissingen (sommige organisaties krijgen nog wel vergunnin-
gen, andere moeilijk en sommige organisaties krijgen helemaal geen ver-
gunningen meer). Op de tweede plaats geven de organisaties aan dat zij 
niet of moeilijk kunnen functioneren zonder de aanwezigheid van vreem-
delingen. Een aantal organisaties overweegt de activiteiten die zij decen-
nialang in Nederland hebben uitgeoefend te verplaatsen naar het buiten-
land. Het ontbreken van een specifieke aan deze religieuze activiteiten 
aangepaste beperking in artikel 3.4 van het Vreemdelingenbesluit 2000, 
maakt dat de betrokkenen gedwongen worden zich als arbeidsmigrant op 
te stellen, terwijl zij in feite geen werknemer zijn. 

Onder Vw (oud) hebben de onderzoekers geen geschilpunten aange-
troffen, noch bij de onderzochte organisaties, noch bij de vreemdelingen-
diensten. Het is natuurlijk mogelijk dat er wel geschillen zijn geweest bij 
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organisaties die niet zijn bezocht door de onderzoekers, of dat organisa-
ties die mogelijk weinig kans maakten op een vergunning op advies van 
vreemdelingendiensten van het indienen van een aanvraag hebben afge-
zien. Uit de jurisprudentie beschreven in hoofdstuk drie blijkt wel dat er 
geschillen zijn geweest rond voornamelijk de toelating van imams. De in 
die zaken door de overheid aangevoerde argumenten (bescherming open-
bare orde, risico van beroep doen op openbare kas, aanwezig prioriteitge-
nietend arbeidsaanbod) konden de rechter lang niet altijd overtuigen. De 
paar juridische procedures daargelaten, is het algemene beeld dat in het 
beleid zoals dit gevoerd werd onder de Vw (oud) niet ter discussie stond 
dat er met de komst van vreemdelingen bij religieuze organisaties een 
wezenlijk Nederlands belang was gediend. 

Uit de beschrijving van de aanvraagprocedure blijkt dat de organisa-
ties tamelijk probleemloos een verblijfsvergunning konden krijgen. Hun 
minder formele aanvraag (bijvoorbeeld uitnodigingsbrief) werd door de 
overheid omgezet in een formeel verblijfsdoel, waarna een verblijfstitel, 
inclusief beperking, werd toegekend. Die beperking was voor de organisa-
tie niet zo interessant. Dat deze beperking wisselde is door hen nauwe-
lijks opgemerkt. Het wisselen van beperking heeft niet zo zeer een inhou-
delijke reden, maar lijkt een bureaucratische kwestie. Wat de toegekende 
arbeidsmarktbeperking betreft constateren de onderzoekers dat de over-
heid hierin een onduidelijke lijn hanteerde, maar dat dit voor de aanvra-
gers zelf geen thema was. Inwilligingen werden door de IND en de 
vreemdelingendienst niet gemotiveerd. Uit de praktijk blijkt echter dat 
het verblijf van vreemdelingen bij een bij de overheid goed bekend staan-
de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie werd gefaciliteerd en er 
dus kennelijk door de overheid van werd uitgegaan dat er bij deze catego-
rie aanvragen sprake was van een Nederlands belang. De organisaties 
hebben de uitvoeringspraktijk voorafgaand aan Vw 2000 dan ook niet als 
problematisch ervaren. 

In dit onderzoek zijn, wat betreft de huidige praktijk van toelating 
van vreemdelingen voor religieuze doeleinden, een aantal knelpunten ge-
signaleerd die als volgt samengevat kunnen worden. Het eerste knelpunt 
is het verdwijnen van de loketfunctie van de vreemdelingendiensten, met 
wie de organisaties in zekere zin een vertrouwensrelatie hadden opge-
bouwd. Het tweede knelpunt is het opzeggen van de individuele afspra-
ken van de overheid met aanvragende organisaties uit de jaren tachtig. 
Dit betekende het einde van maatwerk per organisatie. Uit deze twee 
knelpunten volgt een derde, namelijk het ontbreken van bekendheid met 
de organisaties bij IND ambtenaren en met de IND ambtenaren bij de 
organisaties. De overheid heeft als het ware voor de organisaties geen 
gezicht meer. 

Uit de beschrijving van de toelatingspraktijk blijkt dat er letterlijk 
een “hokje” ontbreekt op de aanvraagformulieren: de beperking “religieu-
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ze doeleinden” is komen te vervallen. Zowel IND, vreemdelingendiensten 
als aanvragende organisaties dienen naar andere beperkingen te zoeken, 
zoals de beperkingen “arbeid in loondienst” en “studie”. De aanvragen 
blijken hierin echter niet goed te passen. Dit knelpunt is tijdelijk opgelost 
met de overgangsregeling (TBV 2004/2 van 13 januari 2004) voor de or-
ganisaties die daarin worden genoemd. Het ontbreken van het juiste hok-
je betekende dat aanvragen lang in behandeling waren, of dat de behan-
deling stil kwam te liggen. Bij aanvragen waarbij gewerkt is met de be-
perking “arbeid in loondienst” blijkt, als laatst te noemen knelpunt, lang 
niet altijd sprake van arbeid in loondienst te zijn. Dit betekent dat orga-
nisaties worden gedwongen aan de eisen van de Wet arbeid vreemdelin-
gen te voldoen. Waar dat niet is gelukt, hebben organisaties procedures 
gevoerd of afgezien van het aanvragen van vergunningen. Wat door de 
religieuze organisaties niet als knelpunt is aangegeven, maar wat de on-
derzoekers wel opviel uit de overige geraadpleegde bronnen, is daarnaast 
de onduidelijke lijn bij de toekenning van arbeidsmarktbeperkingen op de 
verblijfsvergunningen. 

De organisaties voelen zich door de gevolgen en knelpunten van de 
Vw 2000 in hun bestaan bedreigd. Sommigen verwachten geheel uit Ne-
derland te zullen verdwijnen, anderen kunnen (een deel van) hun religi-
euze doelstellingen zonder hun buitenlandse gasten niet langer realise-
ren. De organisaties geven zelf drie elementen van wezenlijk Nederlands 
belang aan: dat een samenleving niet zonder geestelijk leven, spirituali-
teit en zingeving kan, de zorg die de religieuze organisaties verlenen aan 
kwetsbare groepen in de samenleving en het instandhouden van cultureel 
en religieus erfgoed. De organisaties proberen het tij te keren door lobby-
werk, door het inschakelen van advocaten, door het aanspannen van be-
roepsprocedures of door de problematiek te omzeilen. 

Het aantal (soorten) organisaties waarop een nieuw te vormen be-
leidskader van toepassing zou kunnen zijn is veel groter dan verwacht. Er 
blijkt behoefte te zijn aan vreemdelingen voor religieuze doeleinden bij 
vrijwel alle religieuze stromingen in Nederland. Het gaat daarbij zowel 
om religieuzen die binnen een organisatie verblijven en daarbinnen acti-
viteiten verrichten (zoals kloosters of vrijwillige leefgemeenschappen) als 
om studenten aan religieuze opleidingen, als om voorgangers van vrijwel 
alle kerkelijke gezindten. 

De onderzoekers komen tot de volgende aanbevelingen. Het verdient aan-
beveling
1. om in de lijst met beperkingen, zoals opgenomen in artikel 3.4 lid 1 

Vb 2000, een beperking “verblijf bij religieuze of levensbeschouwelijke 
organisatie” op te nemen.

2. om voor toelating onder deze beperking geen tewerkstellingsvergun-
ning te verlangen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. 
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3. om in overleg met de organisaties, organisatie-specifieke richtlijnen te 
ontwikkelen waarin staat omschreven voor welke soorten van religi-
euze activiteiten welke voorwaarden voor toelating worden gesteld.  

4. voor voorgangers, als hun toelating beoordeeld zou worden buiten het 
kader van de Wet arbeid vreemdelingen, voorwaarden op te nemen 
verband houdende met het opleidingsniveau of wijding volgens de cri-
teria van de religieuze organisatie. 

5. van de aanvragende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties 
een garantverklaring te verlangen. 

6. om vreemdelingen die worden toegelaten voor verblijf bij religieuze 
organisaties op termijn in aanmerking te laten komen voor een ver-
blijfsvergunning voor onbepaalde tijd of naturalisatie.  

7. om de overheid weer een gezicht te geven. 
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Summary

Religious and ideological organisations ask the Dutch government to ad-
mit migrants to the Netherlands for religious purposes. It is the task of 
the Dutch government, more in particular the Secretary1 for Immigration 
and Integration Affairs, to regulate the admission of migrants in general. 
It has become clear that, ever since the Vreemdelingenwet 2000 (Vw 
2000) (Aliens Act) came into force, there has been a mismatch between 
the wishes of these religious and ideological organisations and the mi-
grants they wish to sponsor, the task of the government and the applica-
ble rules. At present it is not quite clear how, before the Vw 2000 came 
into force, the Dutch authorities dealt with requests of religious organisa-
tions and the like to admit persons to the Netherlands. The Vw 2000 does 
not provide any rules on this issue, which makes it difficult to formulate a 
clear and consistent new policy. The research presented in this report was 
done in order to cover this gap. This research describes what, prior to the 
coming into force of the Vw 2000, are to be regarded as religious or ideo-
logical purposes for which residence in the Netherlands was granted, for 
what reasons exactly requests were made and on what grounds these re-
quests were either granted or denied. Attention was paid to the residen-
tial circumstances of the admitted persons and their activities for the or-
ganisations concerned. Also, it was determined how the religious or ideo-
logical organisations would have functioned without the help of their for-
eign guests. For this research almost 140 religious and ideological groups 
and communities of almost all religious groups in the Netherlands have 
been approached in the period of January to April 2004. This has resulted 
in 18 extensive reports of semi-structural interviews with enclosures; ac-
counts of telephone conversations with all organisations approached; 161 
personal files containing data on applicants and their organisation, on the 
application of an entry clearance visa or a residence permit, and on the 

                                           

1  In order to prevent misunderstanding with clergical ministers, we will refer to the 
Minister voor Vreemdelingen- en Integratiezaken with the English word Secretary. 
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applicants’ arrival and departure, the activities to be performed and their 
employment relationship and life support. The report is largely based on 
this material. 

The history of religious groups in the Netherlands is characterised by 
constant changes: the arrival of new groups and churches and schisms of 
existing groups and churches. The Netherlands have developed from a 
mono-cultural to a multi-form society, and the same goes for religious 
groups in the Netherlands. The separation of church and state was rein-
forced when the constitution was revised in 1983. Freedom of religion or 
philosophy of life is embodied in article 6 of the Constitution and has in-
ternational legal equivalents in the ECRM and the International Conven-
tion on Civil and Political Rights. The interpretation of the freedom of 
organisation and of the legal status of religious communities in specialist 
literature shows that the right to appoint clergymen autonomously is an 
essential part of the separation of church and state. The question is, what 
is the relation between the Dutch admission policy for religious people 
and the freedom of religion and philosophy of life and the separation of 
church and state. 

Since the Vw 2000 came into force, it is only possible to grant resi-
dence permits under the restriction of “studie” (study), “arbeid als gees-
telijke voorgangers” (working as clerical minister) or “conform beschik-
king van de minister” (in accordance with the secretary’s ruling). In many 
cases, the immigrant first has to apply for an entry clearance visa in his 
country of origin. The Immigration and Naturalisation Department 
(IND), resorting under the secretary, tends to strictly enforce the rules on 
entry clearance visas in respect of imams. The rationale behind this is 
that the IND prefers to be able to judge in advance the possible danger to 
public society caused by admitting these immigrants. However, case law 
shows that judges have not been convinced by the IND’s argument that 
the threat posed to the Dutch society might be a reason to deny an entry 
clearance visa to a minister. After entering the Netherlands with the en-
try clearance visa, the migrant will need a residence permit. Before May 
1st 2004, requests for such permits had to be filed with the local immigra-
tion police.

Between 1954 and 1995 religious people needed no work permit. 
Where religious teachers and some ministers were concerned, as of 1980 
it was assumed that a working relation existed and a work permit was 
necessary. Under the Act on the Employment of Foreigners of 1995 (Wet 
arbeid vreemdelingen), all ‘employers’ of immigrants coming to the Neth-
erlands for religious activities needed to have a work permit. It is not 
quite clear why this requirement was introduced; this issue does not seem 
to have been given much consideration. In 2000 several members of the 
Tweede Kamer (one of the houses of Parliament) argued that the Act on 
the Employment of Foreigners should not apply to immigrants for reli-
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gious purposes. During this research it has become clear that the authori-
ties responsible for the work permits (the Central organisation for Work 
and Income, CWI), apart from the general guidelines, use their own 
guidelines when judging applications for work permits for religious 
‘workers’, as the general guidelines do not always fit the facts of these 
cases. Common practice and case law on the Act on the Employment of 
Foreigners show that before April 1, 2001 few applications for working 
permits were refused. 

A survey of the admission policy in the 14 other EC members shows 
that in 7 member states religious people are exempted of the work permit 
obligation if they only work for their religious organisation. Some coun-
tries have enacted specific rules for the admission of religious people. The 
United Kingdom has the most elaborate regulation regarding admission 
in this context. 

The researchers came upon a much wider range of organisations and 
groups that request admission of immigrants for religious purposes than 
expected, based on the initial order. The research shows that Catholic 
dioceses, Protestant organisations, migrant churches, Jewish communi-
ties, as well as Hindu, Buddhist and Muslim organisations request the 
admission of immigrants for religious activities with their organisations. 
This involves a wide range of persons (members of monastic orders and 
congregations, volunteers, ministers, monks, lamas, students, teachers), a 
wide range of domestic circumstances (in monasteries, parishes, commu-
nities and independent living accommodation) and a wide range of activi-
ties (prayer, lead in prayer, management, domestic work, education). All 
organisations, however, have one thing in common: the activities to be 
carried out form part of the organisation and of the philosophy of life and 
relate to both the preservation of the organisation as the realisation of 
the religious or philosophical goals of the organisation. The immigrants 
endorse the religious or philosophical views of the organisation in which 
they are involved. The tasks that need to be carried out in each religious 
organisation can be divided in three areas: leading in prayer and contem-
plation by ministers in (for instance) monastic communities; training and 
educating religious specialists; and managing religious organisations. It 
is difficult to classify people, domestic circumstances and activities as 
there is an overlap in all categories, mainly for activities. A person in a 
monastery can be occupied with prayer, management and domestic duties 
all at the same time. A minister not only leads in prayer, but also has pa-
rish duties, which may include giving social support to members of the 
church. There have not been applications for the admission of immigrants 
just for work that could also be done by laymen. 

When looking at the practice of admission, a distinction is to be made 
to the situation prior to Vw 2000 and after Vw 2000. Prior to Vw 2000 
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ties responsible for the work permits (the Central organisation for Work 
and Income, CWI), apart from the general guidelines, use their own 
guidelines when judging applications for work permits for religious 
‘workers’, as the general guidelines do not always fit the facts of these 
cases. Common practice and case law on the Act on the Employment of 
Foreigners show that before April 1, 2001 few applications for working 
permits were refused. 

A survey of the admission policy in the 14 other EC members shows 
that in 7 member states religious people are exempted of the work permit 
obligation if they only work for their religious organisation. Some coun-
tries have enacted specific rules for the admission of religious people. The 
United Kingdom has the most elaborate regulation regarding admission 
in this context. 

The researchers came upon a much wider range of organisations and 
groups that request admission of immigrants for religious purposes than 
expected, based on the initial order. The research shows that Catholic 
dioceses, Protestant organisations, migrant churches, Jewish communi-
ties, as well as Hindu, Buddhist and Muslim organisations request the 
admission of immigrants for religious activities with their organisations. 
This involves a wide range of persons (members of monastic orders and 
congregations, volunteers, ministers, monks, lamas, students, teachers), a 
wide range of domestic circumstances (in monasteries, parishes, commu-
nities and independent living accommodation) and a wide range of activi-
ties (prayer, lead in prayer, management, domestic work, education). All 
organisations, however, have one thing in common: the activities to be 
carried out form part of the organisation and of the philosophy of life and 
relate to both the preservation of the organisation as the realisation of 
the religious or philosophical goals of the organisation. The immigrants 
endorse the religious or philosophical views of the organisation in which 
they are involved. The tasks that need to be carried out in each religious 
organisation can be divided in three areas: leading in prayer and contem-
plation by ministers in (for instance) monastic communities; training and 
educating religious specialists; and managing religious organisations. It 
is difficult to classify people, domestic circumstances and activities as 
there is an overlap in all categories, mainly for activities. A person in a 
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applications were almost always granted. Some organisations had their 
own arrangements with the Department of Justice on the subject. The 
other organisations had good contacts with local immigration police offi-
cials. Positive decisions on the applications were not motivated, but prac-
tice shows that staying with a religious organisation that vouched for the 
immigrant and confirmed this in writing, was enough grounds for grant-
ing a residence permit. Immigrants were granted a restricted residence 
permit. These restrictions could differ and could range from “religious 
groups”, to “paid employment” or “working as religious teacher” or “fel-
lowship”, “teaching practice”, “study”. The same person might have dif-
ferent consecutive restrictions for the same purpose during lengthened 
stay: the restriction of the residence permit was sometimes changed by 
the IND or a local immigration police official, without any change to the 
daily activities of the immigrant. Also, different persons staying at the 
same organisation could have different restrictions. The permit carried a 
specification that named the organisation concerned and a labour market 
restriction that could differ as well, often amplified by the wording ‘be-
roep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’ (a 
claim to public financial assistance may endanger the right to stay). No 
direct connection seems to have existed between the immigrant’s activi-
ties and the restriction. The religious sisters can serve as an example: the 
researchers found all the restrictions mentioned above were applied to 
them at some point in time. 

After the Vw 2000 came into force, obtaining a residence permit for 
religious purposes became a lot more difficult. Applications were taken 
into consideration, but not decided upon, applications were denied and 
some were granted. Mainly, applications were denied because there was 
no work permit or labour contract. Decisions granting a residence permit 
were (again) not motivated. The granted permit is called ‘verblijfsvergun-
ning regulier bepaalde tijd’ (regular temporary residence permit). It is no 
longer possible to grant permits for an indefinite period of time to persons 
that have been admitted for a temporary goal. Before Vw 2000 this was 
possible. The number of restrictions are now “paid employment”, “restric-
tion or ruling by Home Secretary” and “study”. 

The original residence goal, as stated on the application for an entry 
clearance visa or residence permit, often results from the legal possibili-
ties (the codes and boxes on the forms and in computer programmes of 
the IND and immigrant registration offices). As a result, the box ticked 
does not adequately reflect the intended activities. To give an example, 
the residence goal “study” may mean that the religious and spiritual edu-
cation also involves domestic work within the organisation. The research-
ers found that the residence goal “religious purposes” was never used im-
properly by the applying organisations. The researchers did not find any 
cases where the immigrant performed other activities than those he was 
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admitted for. The local immigration police officers that were visited had 
the same impression. 

All applying organisations, regardless of religious or ideological back-
ground, agree that the work of religious people cannot be qualified as 
“normal” employment. Also, in terms of labour law, it is not assumed that 
a labour agreement with the applying organisation exists for the activi-
ties carried out by admitted persons. Admitted persons sometimes receive 
an allowance, sometimes they do not and sometimes only a small one. 
These allowances are only meant to provide for the cost of living. The ac-
tivities carried out by the immigrants are not a goal in itself, but origi-
nate from the religious or ideological goal. The immigrant’s goal in com-
ing to the Netherlands is not to earn an income. Instead of an employ-
ment relationship, there is a different, religious relation to the organisa-
tion: one has joined the organisation as a member, one is ordained, called 
upon or one is a volunteer, or one has taken vows of poverty. 

All organisations receive income, mainly from donations. Members of 
religious societies are expected to contribute financially to the organisa-
tion. In Catholic churches, for instance, there is a weekly collection. An 
organisation such as MERU/MVU receives sponsor donations from all 
over the world. All these forms of income support the organisation finan-
cially. For some organisations these means are used to support the immi-
grants staying with them. At other organisations the immigrants support 
themselves, by donations or sponsor donations received as individuals. 
The organisations state they never appealed to public means or funds. 
The researchers did not come across any case where the authorities had 
to use the guarantee issued. 

Many organisations have experienced serious problems since Vw 2000. 
Firstly, the centralisation of the responsibilities of local immigration po-
lice offices to the IND has lead to many delays and arbitrary decisions 
(some organisations have still been granted permits, others have dif-
ficulties and some have not received any permits at all). Secondly, the 
organisations state they cannot function or function badly without the 
immigrants. Some are contemplating moving their activities, which have 
been performed in the Netherlands for decades, abroad. In the absence of 
a specific restriction for these religious activities in the Vw 2000 and the 
consecutive regulations, the people concerned are compelled to act as la-
bour migrants although they are no factual employees. 

As to the former act, the researchers did not come across any disputes 
with the organisations that were examined or with the immigration police 
officers. Of course it is possible that disputes existed at organisations that 
were not visited, or that organisations that had little chance of obtaining 
a permit refrained from applying, following the advice of immigration po-
lice officers. Case law described in chapter 3 does show there were dis-
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putes on the admission of imams. The arguments made by the govern-
ment in these cases (protecting society, the risk of appealing to public 
funds, availability of national workers) could hardly ever convince the 
courts. Leaving aside these few legal procedures, the general picture is 
that under the former Act no discussion existed about an essential Dutch 
interest being served by the coming of immigrants to religious organisa-
tions.

The description of the application procedure shows that organisations 
had no real trouble in obtaining residence permits. Their less formal ap-
plication (e.g. a letter of invitation) was turned into a formal ground for 
residence by the authorities, after which a permit including a restriction 
was granted. This restriction was of no real interest to the organisation. 
The fact that the restriction changed was hardly noticed. Changing the 
restriction has no important reason and appears to have been a bureau-
cratic matter. Regarding the awarded labour market restriction, the re-
search shows that the authorities followed no clear-cut policy, but this 
was not an issue for the applicant. Positive decisions were not motivated. 
Common practice shows, however, that residence with religious or ideo-
logical organisations that had a good reputation with the authorities was 
facilitated and therefore it is apparent that the authorities assumed a 
Dutch interest in these cases. The organisations had no problems with 
obtaining permits before Vw 2000. 

During the research a number of bottlenecks were noticed concerning 
the present practice of admitting immigrants for religious purposes. The 
first problem is the disappearance of the counter service of the immigra-
tion police offices, with whom the organisations had established a rela-
tionship of trust. The extensions of residence permits and since May 1st 
also first applications have been dealt with by the IND, to whom all paper 
work must be sent by mail. The second problem is the fact that the gov-
ernment cancelled the individual agreements made with some of the reli-
gious organisations in the 1980ties. This put an end to “tailor-made” 
agreements with individual organisations. These two problems created a 
third one, namely the fact that organisations are not familiar with IND 
civil servants and vice versa. The organisations no longer have a contact 
person at the government that they are familiar with and vice versa. 

The description of the admission practice shows that literally one box 
is missing on the application forms: the restriction “religious purposes” 
has disappeared. Both IND, registration offices and applying organisa-
tions have to look for other restrictions, such as “paid employment” and 
“study”. However, the applications do not seem to fit. This bottleneck was 
temporarily solved by the temporary measures (TBV 2004/2 of January 
13, 2004) for the organisations mentioned in it. The absence of the right 
box resulted in longer reviewing periods of applications or a complete 
standstill. Finally, the applications that use “paid employment” do not 
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has disappeared. Both IND, registration offices and applying organisa-
tions have to look for other restrictions, such as “paid employment” and 
“study”. However, the applications do not seem to fit. This bottleneck was 
temporarily solved by the temporary measures (TBV 2004/2 of January 
13, 2004) for the organisations mentioned in it. The absence of the right 
box resulted in longer reviewing periods of applications or a complete 
standstill. Finally, the applications that use “paid employment” do not 
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putes on the admission of imams. The arguments made by the govern-
ment in these cases (protecting society, the risk of appealing to public 
funds, availability of national workers) could hardly ever convince the 
courts. Leaving aside these few legal procedures, the general picture is 
that under the former Act no discussion existed about an essential Dutch 
interest being served by the coming of immigrants to religious organisa-
tions.

The description of the application procedure shows that organisations 
had no real trouble in obtaining residence permits. Their less formal ap-
plication (e.g. a letter of invitation) was turned into a formal ground for 
residence by the authorities, after which a permit including a restriction 
was granted. This restriction was of no real interest to the organisation. 
The fact that the restriction changed was hardly noticed. Changing the 
restriction has no important reason and appears to have been a bureau-
cratic matter. Regarding the awarded labour market restriction, the re-
search shows that the authorities followed no clear-cut policy, but this 
was not an issue for the applicant. Positive decisions were not motivated. 
Common practice shows, however, that residence with religious or ideo-
logical organisations that had a good reputation with the authorities was 
facilitated and therefore it is apparent that the authorities assumed a 
Dutch interest in these cases. The organisations had no problems with 
obtaining permits before Vw 2000. 

During the research a number of bottlenecks were noticed concerning 
the present practice of admitting immigrants for religious purposes. The 
first problem is the disappearance of the counter service of the immigra-
tion police offices, with whom the organisations had established a rela-
tionship of trust. The extensions of residence permits and since May 1st 
also first applications have been dealt with by the IND, to whom all paper 
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always regard a situation where there was actual paid employment. This 
forces organisations to meet the demands of the Act on the Employment 
of Foreigners. Where this failed, organisations got involved in lawsuits or 
stopped applying for permits. Although the researchers noticed from con-
sulted authorities that there was no consistency in awarding labour-
market restrictions on residence permits, this was not reported as a prob-
lem by the religious organisations. 

The organisations feel threatened in their existence by the conse-
quences and bottlenecks of the Vw 2000. Some expect they will disappear 
from the Netherlands completely, others will no longer be able to realise 
(part of) their religious goals without their foreign guests. The organisa-
tions state three elements that prove their importance to Dutch society: a 
society cannot do without religious life, spirituality and meaning, care for 
vulnerable groups in society and upholding its cultural and religious heri-
tage. The organisations try to turn the tide by lobbying, using legal coun-
sel, instituting legal procedures or by bypassing obstacles. 

For the sake of future policy, the number and variety of organisations 
is much larger than expected. Almost all religious groups in the Nether-
lands have a need for immigrants for religious purposes. This involves 
both religious people who stay within an organisation and work there 
(such as monasteries or voluntary communities), students at religious 
training, as well as ministers of practically all religious denominations. 

The researchers recommend: 
1. that a restriction “verblijf bij religieuze of levensbeschouwelijke or-

ganisatie” (residence with religious or ideological organisation) be 
added to the list of grounds for admission; 

2. that persons admitted on this restriction need no working permit on 
the grounds of the Act on the Employment of Foreigners; 

3. that the government should consult the organisations concerned so as 
to develop guidelines describing the terms of admission for specific re-
ligious activities; 

4. including conditions for ministers relating to the level of education or 
consecration according to the religious organisations’ criteria, if the 
admission of ministers is reviewed outside the frame of the Act on the 
Employment of Foreigners; 

5. that a guarantee be required from the applying religious and ideologi-
cal organisations; 

6. that migrants that are admitted to stay with religious organisations 
may obtain indefinite residence or naturalisation in due time; 

7. giving the government a “human” face by installing contact persons at 
a local level. 
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Lijst van afkortingen 

BBA:  Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
Bw:  Burgerlijk Wetboek 
CMC:  Centraal Missie Commissariaat 
CWI:  Centrale organisatie voor Werk en Inkomen 
EER:  Europese Economische Ruimte 
EG:  Europese Gemeenschap 
EU:  Europese Unie 
Gw:  Grondwet 
HKI:  Hendrik Kraemer Instituut 
IND:  Immigratie- en Naturalisatie Dienst 
MERU: Maharishi European Research University 
MVU:  Maharishi Vedic University 
Mvv:  Machtiging tot voorlopig verblijf 
PKN  Protestantse Kerk in Nederland 
SKIN:  Samen Kerk in Nederland 
SOW:  Samen Op Weg 
SZW:  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TBV:  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire 
Twv:  Tewerkstellingsvergunning 
Vb:  Vreemdelingenbesluit 
VD:  Vreemdelingendienst 
VPE:  Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 
Vw:  Vreemdelingenwet 
Wabw: Wet arbeid buitenlandse werknemers 
Wav:  Wet arbeid vreemdelingen 
WEC:  Worldwide Evangelisation for Christ 
WODC: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
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