
 
 

Meest gestelde vragen over koks met een arbeidsvrije status 

 

In de afgelopen tijd krijgen wij steeds meer vragen of een kok met een arbeidsvrije status een 

eigen zaak kan beginnen of mede-eigenaar kan worden. Omdat je bij een verkeerde 

beslissing de arbeidsvrije status kunt verliezen, zetten wij hieronder de meeste gestelde 

vragen op een rij.   

 

1.  Ik ben een kok met een arbeidsvrije status. Mag ik zelf een zaak beginnen? 

 

Het antwoord is  in principe “Nee”.  Als kok een arbeidsvrije status heeft dan houdt dat in dat 

deze kok geen GVVA meer nodig heeft om in Nederland in loondienst te mogen werken. De 

arbeid in loondienst vormt de basis van de verblijfsvergunning “arbeid vrij”. Als u dus een eigen 

zaak begint, dan werkt u niet meer in loondienst en loopt uw verblijfsvergunning groot 

gevaar. Wij kennen reeds enkele gevallen, waarbij de kok zijn verblijfsvergunning heeft 

verloren. Dat is natuurlijk erg jammer. 

 

2. Moet ik aan de Immigratie en Naturalisatie dienst melden dat ik een eigen zaak ben 

begonnen?  

 

Ja! Als houder van een verblijfsvergunning bent u verplicht om alle relevante veranderingen in 

uw persoonlijke omstandigheden aan de IND te melden. Doet u dat niet, dan wordt u dat extra 

verweten. Overigens komt de IND er uiteindelijk via Suwinet toch achter dat u geen salaris 

meer ontvangt zodat uw verblijfsvergunning dan achteraf wordt ingetrokken.  

 

3.  Kan ik in loondienst bij mijn eigen B.V.? 

 

Het antwoord is in principe “Nee”.  

 

Wij zeggen eerst NEE. Want als u in loondienst bent van uw eigen B.V., dan is er geen sprake 

van gezagsverhouding met uw werkgever. De gezagsverhouding tussen u en uw werkgever in 

samenhang met de betaling van het salaris, maakt dat er sprake is van arbeid in loondienst. Dit 

is essentieel voor het behouden van de arbeidsvrije status. De norm is dat u voor het behoud 

van de verblijfsvergunning “arbeid vrij” daadwerkelijk in loondienst moet werken en daarmee 

feitelijk minstens het minimumloon moet verdienen.  

 

In het volgende geval, kan misschien sprake zijn van een uitzondering. Indien u daadwerkelijk in 

loondienst werkt en daarmee feitelijk minstens het minimumloon verdient dan kunt u daarnaast 

een eigen bedrijf beginnen of een aandeel kopen in een ander bedrijf. U moet dan wél bij uw 

werkgever blijven werken én minstens het minimumloon blijven verdienen.  

 

 

 

 



 

 

 

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn is dat u een minderheids-aandeelhouder bent van 

een bedrijf, gewoonlijk B.V, en bij dat bedrijf arbeid in loondienst gaat verrichten. U mag dan 

maximaal 24% van de aandelen bezitten. Ons advies is maximaal 20% aandeel te bezitten om 

onduidelijkheid te voorkomen.  

 

Als u een dusdanig klein aandeel in de BV bezit waardoor u geen werkelijke zeggenschap heeft 

dan blijft er sprake van de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer en mag u ook bij 

die B.V. in loondienst gaan werken om uw vergunning arbeid vrij te behouden. Besef wel, deze 

mogelijkheid is nog geen beproefde mogelijkheid dus moet in elke individuele zaak worden 

beoordeeld en ook voorgelegd aan de Immigratie en Naturalisatiedienst. Doet u dat niet dan 

kunt u uw status verliezen! 

 

4.  Kan ik als kok met een arbeidsvrije status buiten het werken in loondienst bij een 

restaurant, ook samen met andere koks met een arbeidsvrije status een restaurant 

openen? Maakt het uit voor welke rechtsvorm wij kiezen (V.O.F. of B.V.)? 

 

Uitgangspunt is dat u daadwerkelijk in loondienst werkt en daarmee feitelijk minstens het 

minimumloon verdient. Alleen dan behoudt u uw verblijfsvergunning “arbeid vrij”.  Daarnaast 

kunt u alleen of met andere personen een eigen bedrijf beginnen. De rechtsvorm van dat 

bedrijf is dan niet belangrijk. Wel is het verstandig is om de vorm van een BV te kiezen omdat 

er dan sprake is van een betere bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid en een 

aandeel in een bv vaak ook wat makkelijker overdraagbaar is.  

 

 

5. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik geen last meer heb van deze regels en verplichtingen?  

 

Het beste is als u een inburgeringsdiploma heeft. U kunt daarmee de Nederlandse nationaliteit 

aanvragen of een ander soort verblijfsvergunning. U kunt dan zonder problemen een eigen 

bedrijf beginnen.  

 

6.  Hoe weet ik zeker dat ik met het beginnen van een eigen zaak of het kopen van een 

aandeel in een zaak mijn verblijfstatus in Nederland niet in gevaar breng? 

 

Indien u naast het werken in loondienst, een onderneming wilt beginnen, dan raden wij u aan 

om dit van tevoren duidelijk en schriftelijk aan IND voor te leggen. De IND zal u dan laten 

weten of uw plannen een probleem opleveren voor uw verblijfsstatus. Wij begrijpen dat niet 

iedere kok dit zelf direct met IND kan regelen. Daarom werkt VCHO samen met 

Advocatenkantoor Kleijweg, die gespecialiseerd is in vreemdelingenzaken. Voor een vast 

bedrag voor VCHO leden € 300.- en voor niet leden € 375.-, (excl. 21% btw) kan 

Advocatenkantoor Kleijweg dit voor u navragen bij IND, zodat u zeker weet dat u niet het 

intrekken van uw verblijfstatus riskeert. 

 

 

 

  



 

 

有关持有自由工作居留许可的厨师的常见问题 

近期，我们收到了很多关于持自由工作卡的厨师是否能开店或者是否能入股餐饮企业的问题。

由于这个问题在操作上是很容易出现问题，并且有可能影响厨师的居留，所以中饮公会特别列

出了以下常见问题及回答： 

1. 我是一个持自由工作卡的厨师。我可不可以自己经营一家企业？ 

 

针对这个问题，答案基本上是 “不可以”。如果一个厨师持自由工作卡，也就是说这个

厨师在工作时不需要再申请工照了。但是，拥有一份工作是“自由工作” 身份的基础。

也就是说，如果你经营了自己的企业并且不再是某家企业的员工，那么您在荷兰的居

留许可的基础没有了，所以，将有可能产生很大的问题。据我们了解，已经有厨师因

为此类事件很不幸地失去了在荷兰的居留权。 

 

2. 如果我从员工变成了老板，是否需要通知移民局 Immigratie en Naturalisatie Dienst

（IND）？ 

 

需要！作为居留许可的持有者，当您的个人情况产生变化时，您有义务报告 IND。如

果您没有及时通知 IND，如果发生问题，IND 会额外的怪罪您。另外需要提醒一下， 

IND 可以通过 Suwinet 系统查到您所有的收入及报税情况，如果他们发现您不再作为

员工领取工资及报税，IND 有权利撤销您的居留许可。 

 

3. 我可以在自己开的一家 B.V. 企业里工作和领工资吗？ 

 

原则上讲，是 “不可以” 的。 

 

因为如果您在自己的企业内工作，其实您和您的雇主之间是不产生隶属关系。您和雇

主之间的隶属关系和因工作而得到工资，是属于雇佣关系，这是您获得 “自由工作” 居

留许可的基础。标准是：为了维持您的 “自由工作” 居留许可，您必须拥有一份实际有

雇佣关系的带薪工作，而薪资不得低于最低收入水平。 

 

在下面的情况下，可以说是一个例外。如果您真的有一份有雇佣关系的带薪工作，并

且赚取的薪资不低于最低工资水平，您也可以在此之外，自开一家公司或入股一家企

业。但是前提是，您必须继续在存有雇佣关系的企业工作并且所得薪资不低于最低工

资水平。 

 

另外一种可能性是，您可以作为一家企业（企业形式一般都是 B.V.）的小股东，并被

同一家企业雇佣。小股东的意思是，您最多持有企业 24% 的股份，我们的建议是最多

持股 20%，以避免有界限模糊的问题产生。 

 

一般来讲，如果您是一家 B.V. 企业的股份很少，而没有真正控制权，也就是说您在这

家企业工作，您和企业之间还是存在隶属关系的，也就是说您可以通过为这家企业有

偿工作以维持您的 “自由工作” 居留许可。我们要提醒大家的是，这样的案例还没有在

现实里运作过，所以，如果您有此类需求，您需要根据您的个人情况进行评估，我们

建议您是预先向 IND 进行咨询，以避免面临失去居留许可的风险。 



 

 

 

4. 我是一个持 “自由工作” 居留许可的厨师，我是不是可以与其他持有 “自由工作” 居留

许可的厨师一起开餐厅？应该选择哪种企业形式（VOF 或者 BV）？ 

 

首先，您必须有其它的带薪工作而且收入不少于最低工资。只有这样，您才可以保留

住您的 “自由工作” 居留许可。满足以上条件后，您当然可以和其它人一起创建公司。

公司是哪种形式其实并不重要。但是，我们会建议您选择 B.V. 的企业形式，以保护您

的个人资产，并且 B.V. 企业的股份在转让时比较简单。 

 

5. 如何才能彻底摆脱上述的规则和限制？ 

 

我们建议您进行融入考试，之后您可以申请入籍或者更换居留许可的类型。这样，您

将不再受到以上限制的困扰。 

 

6. 如果我想在荷兰经营自己的企业或者入股某企业，如何可以保障我居留许可的安全

性？ 

 

如果您想在荷兰开办自己的企业，我们建议您以信件/邮件的形式将您的情况报告给 

IND。之后 IND 将通知您，您的计划是否会影响到您的居留许可。我们可以理解不是

所用的厨师都能与 IND 沟通自如，为此，中饮公会与擅长移民法的律师事务所 

Advocatenkantoor Kleijweg 合作，为会员提供优良服务和优惠价格。包您整个向 IND

咨询和得到答案的整个手续：中饮公会会员 € 300，非会员 € 375。这样，您就不用担

心您的居留许可了。 


