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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter verwezenlijking van de doelstellingen van de  Landsverordening terbeschik-

kingstelling arbeidskrachten wenselijk is nadere regels vast te stellen inzake de plaatsing 

van de vergunning, de verplichting tot informatieverschaffing, het bijhouden van een ad-

ministratie en het verstrekken van gegevens, die met ingang van de dag van inwerkingtre-

ding van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten door het uitzendbu-

reau in acht moeten worden genomen. 

  

 Gelet op: 

 

artikel 6 van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten; 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

 In dit landsbesluit wordt onder vergunninghouder verstaan de houder van een ver-

gunning als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeids-

krachten.  

 

Artikel 2 

 

 1. De vergunninghouder vermeldt in de door hem gevoerde correspondentie het 

nummer en kenmerk van zijn vergunning.  

 2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de vergunning in zijn hoofdvestiging 

op een voor zowel ter beschikking te stellen arbeidskrachten als ondernemingen die voor-

nemens zijn arbeidskrachten in te lenen gemakkelijk toegankelijke plaats zodanig is opge-

hangen, dat deze duidelijk leesbaar is. 

 3. Indien de vergunninghouder nevenvestigingen heeft, draagt hij er zorg voor dat een 

afschrift van de vergunning in ieder van deze vestigingen op een voor zowel ter beschik-

king te stellen arbeidskrachten als ondernemingen die voornemens zijn arbeidskrachten in 

te lenen gemakkelijk toegankelijke plaats als zodanig is opgehangen, dat deze duidelijk 

leesbaar is. 
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Artikel 3 

 

 De vergunninghouder geeft aan de Minister voorafgaand schriftelijke kennis van: 

a. wijziging in de rechtsvorm van de onderneming; 

b. wijziging van de naam of handelsnaam van de onderneming; 

c. wijziging in de leiding van de onderneming; 

d. wijziging in de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de onderneming, onder ver-

melding van naam en adres van de persoon die de bevoegdheid verkrijgt; 

e. wijziging van het adres van de onderneming of van degenen die hierover de leiding 

hebben; 

f. opening en sluiting van filialen of nevenvestigingen die zich met het ter beschikking 

stellen van arbeidskrachten gaan bezighouden; 

g. overname van een onderneming of van een onderdeel van de onderneming die zich be-

zighoudt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten; 

h. verkoop of overdracht anderszins van de onderneming of een deel van de onderneming 

die zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. 

 

Artikel 4 

 

 1. De vergunninghouder voert per onderneming een gescheiden administratie met be-

trekking tot de terbeschikkingstellingsactiviteiten. In deze administratie worden ten minste 

wekelijks bijgehouden: 

a. de naam en het adres van de betrokken onderneming, alsmede de branche of bedrijfstak 

waartoe deze onderneming behoort; 

b. de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de ter beschikking gestelde ar-

beidskracht;  

c. de functie waarin de arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld, alsmede tijdstip van 

aanvang en beëindiging van de terbeschikkingstelling; 

d. het toegekende bruto-uurloon dan wel het per week toegekende bruto-loon; 

e. het aantal gewerkte uren per week. 

 2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de gegevens die in zijn administratie 

zijn opgenomen ten minste gedurende vijf jaar na het tijdstip van opname in die admini-

stratie behouden blijven. 

 

Artikel 5 

 

 1. De vergunninghouder verstrekt aan de Minister ten minste eenmaal per jaar koste-

loos de door de Minister gevraagde gegevens betreffende de door hem ter beschikking ge-

stelde arbeidskrachten met gebruikmaking van een door de Minister daartoe vastgesteld 

formulier en binnen een door de Minister gestelde termijn. 

 2. Onverminderd het eerste lid, verstrekt de vergunninghouder ten minste eenmaal 

per kwartaal de mutaties van de in het eerste lid bedoelde gegevens kosteloos aan de Mi-
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nister met gebruikmaking van een door de Minister daartoe vastgesteld formulier en bin-

nen een door de Minister gestelde termijn. 

 

Artikel 6 

 

 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing 

in het Afkondigingsblad van Aruba. 

 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit terbeschikkingstelling arbeidskrach-

ten. 

 

  

  

 Gegeven te Oranjestad, 10 september 2013 

 F.J. Refunjol 

 

 

De minister van Toerisme, Transport en Arbeid, 

O.E. Oduber 

 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 


