
Bijlage C 23 Besluit van 25 oktober 1979 (Stb. 5 7 4 ! ,  houdende -- 
vaststelling van een algemene maatregel -- -. van - -- Se- 
stuur als bedoeld in artikel 2, eerste i i d ,  onder -- 
c. van de wet arbeid buitenlandse werkne~ers 

Uittreksel 

Artikel 1 
Voor de toepassing van het bij of krachtens de Wet arbeid bui- 
tenlandse werknemers bepaalde wordt niet als vreemdeling bc- 
schouwd een persoon: 

A. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en die inciden- 
teel in Nederland arbeid verricht, uitsluitend bestaande uit: 

le het monteren of repareren van door zijn, buiten ~ederland ge- 
vestigde, werkgever geleverde werktuigen, machines of appa- 
ratuur of uit het instrueren in het gebruik daarvan; 

2e het voeren van zakelijke besprekingen en sluiten van contrac- 
ten voor een buiten Nederland gevestigde opdrachtgever; 

3e het voorbereiden, inrichten, houden en afbreken van een ten- 
toonstelling of stand; 

4e het verzorgen van reportages of het maken van documentaires 
voor een in het buitenland gevestigd publiciteitsmedium; 

5e het werkzaam zijn in de huishouding van toeristen; 
6e het deelnemen aan sportwedstrijden; 
7e het beoefenen van de uitvoerende kunst, niet behorende tot 

de amusementskunst. 

B. 
le die als militair behoort tot de krijgsmacht van een vreemde 

mogendheid; 
2e die als burger werkzaam is in dienst van een Geallieerd 

Hoofdkwartier of de Noordatlantische Verdragsorganisatie; 
3e die als burger werkzaam is in dienst van een vreemde mogend- 

heid, ten behoeve van: 

- een Geallieerd Hoofdkwartier; 
- de ~oordatlantische Verdragsorganisatie; 
- een vreemde krijgsmacht; 

4e die als burger werkzaam is in dienst van een vreemde mogend- 
heid, ten behoeve van een instelling, die in verband met de 
aanwezigheid van een Geallieerd Hoofdkwartier in Nederland 
is gevestigd; 

C. die uitsluitend arbeid verricht op vervoermiddelen in het 
internationale verkeer l) ; 

D. die als stagiaire hier te lande werkzaam is in het kader van 
een met een vreemde mogendheid gesloten overeenkomst; 



E. die houder is van een door de Minister van Buitenlandse Za- 
ken afgegeven legitimatiebewijs, voor de in het legitimatie- 
bewijs genoemde functie; 

F. die optreedt als gastdocent aan een Nederlandse instelling 
voor wetenschappelijk onderwijs, gedurende een periode van ten 
hoogste 6 maanden; 

G. die als correspondent verbonden is aan een publiciteits- 
medium dat zijn hoofdzetel in het buitenland heeft; 

H. die de Indonesische nationaliteit heeft, rechtmatig in Neder- 
land verblijft en v66r 1 oktober 1975 zijn hoofdverblijf in 
Nederland heeft gevestigd; 

I. die bemanningslid is van een zeeschip in de zin van de wet 
van 10 juni 1926 (Stb. 178); 

J. die arbeid verricht in dienst van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, 

Artikel 2 ... 

1) Blijkens de tezamen met het Besluit in het Staatsblad gepu- 
bliceerde Nota van Toelichting op het Besluit geldt de vrijstel- 
ling voor personen als hier bedoeld ook indien zij hun woon- 
plaats in Nederland hebben, hetgeen uiteraard niet betekent dat 
deze personen hiermee aanspraak kunnen doen gelden op een ver- 
gunning tot verblijf. 


