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Uitgegeven, 6 maart 2014 

 

 

 

 

De minister van Justitie,    

 

A.L. Dowers 
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De minister van SOCIALE ZAKEN, JEUGD en ARBEID  

 

 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter beoordeling van aanvragen voor de aangifte van uitzendvergunningen als 

bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten 

(AB 2013 no. 21), wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de gegevens met 

de bijbehorende bewijsstukken die bij de indiening van dergelijke aanvragen ver-

strekt moeten worden;  

 

 Gelet op: 

 

artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten 

(AB 2013 no. 21);  

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 

Artikel 1 

 

  1. Een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de terbeschikkingstelling 

van arbeidskrachten ingevolge artikel 2 van de Landsverordening terbeschikkingstel-

ling arbeidskrachten (AB 2013 no. 21), gaat vergezeld van de volgende gegevens met 

de bijbehorende bewijsstukken: 

a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid 

als bedoeld in artikel 19 van het Handelsregisterbesluit (AB 1989 no. GT 87), dat 

niet ouder is dan drie maanden;  

b. indien van toepassing, een kopie van de vestigingsvergunning, bedoeld in artikel 

2 van de Vestigingsverordening bedrijven (AB 1990 no. GT 55), alsmede, indien 

van toepassing, een kopie van de directievergunning als bedoeld in de Richtlijnen 

Vestigingsverordening Bedrijven;  

c. indien van toepassing, een kopie van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 7 

of 7a van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. 

GT 33) van de directeur of eigenaar van het uitzendbureau, voor zover de direc-

teur of eigenaar vergunningsplichtig is ingevolge die landsverordening; 

d. een curriculum vitae met opgave van relevante diploma’s en van opleidingen en 

eventuele bijbehorende getuigschriften met betrekking tot de deskundigheid van 

de personen die het dagelijks beleid van het uitzendbureau bepalen; 
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e. een niet ouder dan drie maanden zijnde authentieke verklaring over het fiscale 

gedrag van het uitzendbureau, of een kopie hiervan, opgemaakt onderscheidenlijk 

afgegeven door het Departement der Belastingen; 

f. een kopie van de uitzendovereenkomst, bedoeld in artikel 1615ij van het Burger-

lijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100), dat door het uitzendbureau zal 

worden gehanteerd met de arbeidskrachten;  

g. een kopie van de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van ar-

beidskrachten door het uitzendbureau; 

h. een kopie van een document aan de hand waarvan de identiteit van de directeur of 

eigenaar van het uitzendbureau geverifieerd kan worden.  

 2. Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan het eerste lid, on-

derdeel i, worden aangewezen: 

a. een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2 van de Paspoortwet (Stb. 1991, 

498); 

b.  een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 10, eerste of tweede lid, van de Lands-

verordening wegverkeer (AB 1997 no. 18); 

c.  een geldige identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Identiteits-

kaartenverordening (AB 2001 no. 8); 

d.  een geldig reisdocument dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in het 

land van herkomst van de houder en is voorzien van: 

 1º. een registratienummer van de houder; 

 2º. een pasfoto van de houder; 

 3º. de voornamen en de achternaam van de houder; 

 4º. de geboortedatum en geboorteplaats van de houder; 

 5º. het land van de uitgifte en uitgevende instantie; 

 6º. de datum en plaats van uitgifte van het reisdocument; 

 7º. de vervaldatum van het reisdocument. 

 

Artikel 2 

 

 De aanvraag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt gericht aan de minister, belast 

met Arbeid en gezonden aan de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek. 

 

Artikel 3 

 

 1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op 1 april 2014.  

 2. Zij kan worden aangehaald als Regeling bewijsstukken aanvraag uitzendver-

gunning. 

 

 

P.F.T. Croes 


