
C23-1 Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid 
vreemdelingen 

Koninklijk besluit van de minister van SocialeZaken en 
Werkgelegenheid d.d. 23 augustus 1995, Stb 1995,406. 
Inwerkingtreding 1 september 1995. 

Artikel 1 

Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen is niet 
van toepassing met betrekking tot een vreemdeling: 

e a. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en die incidenteel dan wel gedurende 
een periode van ten hoogste vier weken in Nederland arbeid verricht uitsluitend 
bestaande uit: 
l". het monteren of repareren van door zijn, buiten Nederland gevestigde, werkge- 

ver geleverde werktuigen, machines of apparatuur of uit het instrueren in het 
gebruik daarvan; 

2". het voeren van zakelijke besprekingen en het sluiten van overeenkomsten met 
bedrijven en instellingen voor een buiten Nederland gevestigde opdrachtgever; 

3". het voorbereiden, inrichten, houden en afbreken van een tentoonstelling of 
stand voor een buiten Nederland gevestigde opdrachtgever; 

4". het verzorgen van rapportages of het maken van documentaires voor een buiten 
Nederland gevestigd publiciteitsmedium; 

5". het werkzaam zijn in de huishouding van toeristen; 
6". het deelnemen aan sportwedstrijden; 

b. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en geen arbeidsovereenkomst heeft 
met een in Nederland gevestigde werkgever en uitsluitend arbeid verricht op buiten 
Nederland geregistreerde venroermiddelen in het internationale verkeer; 

c. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en bemanningslid is en schepelingen- 
dienst verricht aan boord van een zeeschip in de zin van de Zeebrievenwet. 

d.  die houder is van een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken afgegeven legiti- 
matiebewijs voor de in het legitimatiebewijs genoemde functie; 

e. die als correspondent werkzaam is in dienst van een publiciteitsmedium dat zijn 
hoofdzetel buiten Nederland gevestigd heeft; 

e f. die als militair behoort tot de krijgsmacht van een vreemde mogendheid; 
g. die als burger werkzaam is in dienst van een Geallieerd Hoofdkwartier of de Noor- 

datlantische Verdragsorganisatie; 
h. die als burger werkzaam is in dienst van een vreemde mogendheid ten behoeve van 

een Geallieerd Hoofdkwartier, de Noordatlantische Verdragsorganisatie dan wel 
een vreemde krijgsmacht; 

i. die als burger werkzaam is in dienst van een vreemde mogendheid ten behoeve van 
een instelling die in verband met de aanwezigheid van een Geallieerd Hoofdkwar- 
tier in Nederland is gevestigd. 

Artikel 2 

Een aantekening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen 
wordt afgegeven aan: 
a. een vreemdeling aan wie krachtens artikel 9 van de Vreemdelingenwet een vergun- 

ning tot verblijf is verleend, indien aan deze vergunning geen beperkingen als 
bedoeld in artikel 11, tweede lid, van die wet zijn verbonden; 
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b. een vreemdeling die krachtens artikel 9 van de Vreemdelingenwet is toegelaten 
voor verblijf bij: 
1. een in Nederland woonachtige Nederlander, of 
2. een vreemdeling aan wie een aantekening als bedoeld in artikel 4, eerse lid, van 

de Wet arbeid vreemdelingen is afgegeven; 
c. een vreemdeling die gedurende een ononderbroken tijdvak van twee jaar heeft 

beschikt over een krachtens artikel 9a van de Vreemdelingenwet afgegeven voor- 
waardelijke vergunning tot verblijf; 

d. een vreemdeling die in het verleden heeft beschikt over een krachtens de Vreemde- 
lingenwet afgegeven vergunning met daarop een aantekening als bedoeld in artikel 
4, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen en die nadien zijn hoofdverblijf niet 
buiten Nederland heeft gevestigd. 

e. een vreemdeling aan wie krachtens artikel 9 van de Vreemdelingenwet een vergun- 
ning tot verblijf is verleend, indien de vreemdeling gedurende ononderbroken 
periode van zeven jaar direct voorafgaande aan de vergunning tot verblijf werk- 
zaam is geweest op zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen en in Nederland 
zijn geregistreerd of op mijnbouwinstallaties op het Nederlandse deel van het con- 
tinentale plat. 

Artikel 3 

Een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd voor werkzaamheden geheel of ten 
dele bestaande in het verrichten van seksuele handelingen met derden of voor der- 
den. 

Artikel 4 

Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen is gedu- 
rende zes en twintig weken na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet 
van toepassing op een vreemdeling die reeds v66r de inwerkingtreding daarvan: 
a. uitsluitend arbeid verricht op vervoermiddelen in het internationale verkeer; 
b. als stagiaire hier te lande werkzaam is in het kader van een met een vreemde 

mogendheid gesloten overeenkomst; 
c. optreedt als gastdocent aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk 

onderwijs; 
d. is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. 
e. arbeid verricht in dienst van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

Artikel 5 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet arbeid vreemdelin- 
gen in werking treedt. 
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