o~ber..n

aohter

De.l

G-4

Ve.

(na d. &&D8ebrijTinCT&D 25.4.1979)
MINIS~ERIB ViN JUS~I~IB
Directie Vree8delincen.&ken
nr.

.uZ

f8-GraTelU1&C8,6..i 1980

1888/1:-979-"-356

Ä8A de hooLden T8A plaat.elijke politi.
i.8.8. de procnareur.-ceneraal,
~id.
directeuren T8A politie
onderwerp I OTercangerecalingillecale
bui tenland.e
"ermeun.

OTerlec

--.
heeLt

ertoe

Wet arbeid

tuII.en de re~

caleid

.n de 'r"eede ~r

dat er naar &8AleidinC

buitenland.e

verme..n

der Stat8JO-Generaal

Tan de inverk1nCtred1nC

al.noc

een oTercanC88&&tregel

Tan de
in het

leTen i. caroepen.
De.. regelinC, neergelegd in een be.oh1kk1nc Tan de MiDi.ter T&D
Sooi&1e

Zaken,

in

oTereeD8teaaiDC

me~

de

MiDi.ter

Tan

Justitie

en

de

Staat..eoretari.T8A Ju.titie, met de toeliohtinC. gepaà11oeerd in de Hederland.e Staat.oourant, luidt &1. Tolct.
"
.OTer.-n«8re..liD«ill.«81e buitenland.e verknemera
art. 1. Indien .en t."erk.telliDgeTergann1nc"ordt &8AceTraagd, en "ordt
Told&8A &AA de in art. 2 TerY&tte Toorwaarden, sullen bij de aLhanddinC Tan de.. a&DT1:'&&g
de in artikd 8 T&D de Wet arbdd buitenland.e "erme..n

TerYatte "eicarincegrondenniet vorden toece-

put.

brieL
art. 2.1J)e&8ATrUC dient uiterlijk op 16 11181
1980 bij a&Dg8t8kende
te "orden Ter.onden &8A het ge"e.telijk arbeid.bureau, .n dient
Ter&8.eld

te

.ijn

Tan

een

naar

"aarheid

inc8TUlde

Terklarinc

Tan

de betrokken "erkgeyer, inhoudende I
a. dat de Tree.deling gedurende de periode Tan 1 januari 1978

tot

.n met 31 oktober 1979 onaLg.broken krachten8 arbeid.OT.reenkoaat in .ijn ond.meainc arbeid heeLt T.rricht,
~

b. dat g.durende dit tijdTak oT.reeAkom.tig de "ettelijk. bepalingen aLdracht Tan loonbeluting .n pr.aie. TOO;:de 80eiale T.r..k.rincen lIIet
betrekking tot d. betrokken Tre.md.ling h..Lt
plaat.

geTond

en,

c. dat hij bereid i. d..g.Traagd &&a, door de MiDist.r Tan Sociale
Zaken daartoe &&Dce"e..n,ambt.nar.ndan "el &aD d. d..b.treLL.nd..b.drijfsT.renigingennad.re inlicht1ncan .n b."ijs.tukken te
Ter.chaLf.n lIIet
betrekking tot het onder a. en b. ge.teldel
d. de D&&III
Tan de bedrijLsTereD1ging"aarbij hij i. aangeeloten .n het nU8lller
"aaronder hij i. inC..cbreTen.
2.

Ter

.taTing

Tan

de

in

het

eer.te

lid

b.doelde

T.rklaring

dient de.e Terge.eld te zijn Tan door de "erkceTer 18"&&rlllerkte

fotokopie'n

T8A

I

a. d. &&D de vettelijke ain1mua ei.en Toldoende loon.taat
Toor de betrokken TreelldelingToor de jaren 1978 en 1979,
b. de Ter...elloon.tatenTan de "erkgeTer OTer de jaren
1978 en 1979.

;;;::'
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3. D. 11&&8
TU d..pne

ut. 3.
ut.~4.

d.i. d.. T.~klu1A4r .n "a&rJI8~~

oDd..~

t.kent, d.i.nt duid..lijk t. "o~.n T.rm.ld.; TOOrsOT.~d..
T.~k1u1A4r.n waaZII.~k1Dc
l:I88.n. d. ".~kpT.~ "o~.sa p<l.aaD,
di.nt ..sa d.oo~d. ".~k
~ ond..~;.k.nd.. maohtis1nCd~o.
t. wo~.sa ...p.ond..sa.
4. Je t.".n:.blliDPT8rav.=1nc8aazrn~,
T.~klU'1zIC.sa ~.o~itt.n dien.sa isa d~i8TOnd.t. word.en1Dp.ond.en.
-ad.at 11 pto...t
ot "o~t Told.aaDaan d. u ut. 2 ...~tte
Toozv&U'd..nzal aaD d. ".n:C8T.~ .n d. b.~okk.n. vre.8d..11zlC,
.8d.8d..11zlC"o~.sa pd.aaD Tan d.. u.f.t.llC' Tan d.. to.t.1zIC.
DU b..lu.f.t wo~t bz...n ..t ei. bijb.ho~.nd.. to.l1chtuC u
d. .8d..~land... Staat.oourant b.k.nd. p&&&kt.

,.-"\

'1'o.liohUOv.~l.C tu...n d. ~.p~inc .n d. '1'"..d. I&m.~ d..~ Stat.n-Gen.~aal
h..tt
.no.
pl81d. dat..12&&Z'aanleidinc Tan ei. u".rk1qtr.eiinc
Tan d. Ii.t
ub.id. buit.nland...
".nn...re,
alsnog ..n OT8rganga~.g8l1ng u h.t 1..
...n ..o~ t p~o.pen.
De o.,.e~canpreplinc
bi.dt
een .oplijkheid
tot
Tan het Te~blijt
Tan een bepaalde
aroep illecale

het alsnog &&nT&U'd.en
buitenland..e
..e~kDe.e1'l,

naaelijk
Tan hen die .8d..rt
1 januari
1978 tot aan de uw.:r:kinctr.dinc
..ande lietarbeidbu1tenland.se
".~kDe.e~.(1 nOT..b.r
1979)o~pbrok.n
bij de.eLfie "e~kC8Ter in di.n.t
..uen, en Toor "ie eedur.nde di. p.~iode ookde wett.lijk Te1'lchuldicd.e 100nbelut1zlC .n .ociale "'~Z8ke~ing8p~..ie.

~.edr...n.

zijn

!e p~eedure

houdt h.t Toleende in I

'1'ot
.n ..t 16 .ei 1980 kan een ..e~kg.Te~di. .en vree.deling h.ett t..
oTe~..nko..tic de in utikel 2. .erst.

-rkp.teld

ee.t.ld.
Toorw&U'd.en.
,.
ondertek.nd.-aan~aag
D. aaD~aac
liet

doo~ de b.~okk.n

lid ..an het besluit
buit.nland.e

..e~kDe..~.

buitenland.e

eestelde

bij

o..chreT.n.

en krachten.

d.

r.g.ls.

'"

D. aanvrtag dient bOTendi.n pp&U'd. te caan met,
nad.e~

..e~kDe.er

TOO~ .en t.".rk.tell1npT.rgunning udi.n.n.

t. "o~d.ng8d.aanoT.~..nko..tig de

di.nt

arbeid

..n--.<I..

..e~klU'inc .n be"ij..tuIck.n

in h.t

be.lu.f.t

,-""

Tan eie "e~keeTe~

"aaraaDkan ..o~en eetoetst
ot t.~.cht
.en be~oep op de reeeling
"o~t
eedaaD. Over deze geeeT.ne zal zo nod.igook contact ..ord..n

opeeno..n ..t de be~ijtsTeren1g1npn.
De uitsllC'Tan de.e toet.inc zal aaD de betrokk.n "erkeeT.~ en
de ~ee.d.linc
dan

di.nt

de

Tan

plaat.elijk.

..o~.n

.ed.g8deeld~ Valt d. toetsug

~ee.deling

zich

politie

.et

T.rvolgens
h.t

oog

op

te
het

"enden
aan~...n

po.iti.t
tot

het
Tan

uit,
hootd
.en

TOO~ h.t T.~icht.n Tan arbeid geldige T.rgunnug tot T.~blij! op
arond

Tan de Vr..md.elincen_t.

Het t.it dat d. betrokken

~e.md..ling ill.gaal -ed.1'landis bin-

n.nceko..n zal geen red.n zijn de ge~aacd.e Te~gunning tot ...~

.'"

blij! t. "eigeren. ~n

zodanige

lijk

eriainele

1nd.ien betrokk.ne

"81ge~ingblijtt.ehbr
antee8d..nt.n

h.ett,

...1 .og.-

ot indien

.1'

-,1'edea 18 O. &&11.te ae.en dat hiJ lI1et
voldoeade
middelen van be.t&&ll..
TeaeiJ

&aD het

&rbeid.~aa

zal

berioht

kmmea

wordt

dat

be.oh1kken

OTU'

d. verb11Jl.vercan-

lI1agi. pweiprd, zal d. p'l'1'&&Cde
teverk8teU1ag8ve1'~
dea verleead. .
Ter u1tToer1ag
UJke
Des.
un

utt
kopie

lapa

als

1.

~

.

dese

sal

u door de direoteur

kmmea

doh,

tene1ad.e
die
tot

Iadiea

ve1'blijl

wordt

is midd.ls

i.. dit

u op de hoogt.

wellioht

geval

PYOesd..
T&n het

ta stellen

van de se-

in &&I18erking zoude..
sioh

aanphouden,

de hie1'bovea

bericht

GAB

met biJ-

TOor een tewerkstellinpve-

w&l1l1eer de vreellld.e11ll«

de vreemdeli~
bi.1 u bekend.

circulaire

&&nTrU4 taverut.1U..pvergwmiDjf

&&I1IIeldt ol w&nl1eer hiJ
doea I
a.

bij

van de Treemdel1ag8n

gwmiI1c e.. .e.. vercunning

T&A de Geve.te-

blijkt

lo1'8Ulier

toecesoade..,

de d1reoteurea

verstrekt.

biJlace

&aDv1js1ag8n

van het

worden

pvens

sija

dese

ziJa

&aDvijdncen

aanwiJsinpn

Zoal.
~

T&A deze 1'ece11ll«

ub8ideb1l1'eaU8

vo-

e1pner
de volpade

bedoelde

werd ontvangen

kmme..

situaties

o~..ve

van het

ko.e...

biJ u

bevecil1c

van het

voorGAB

GAB dat vold&aD

is &&11de voorwaarden
van de Overgangsregeling
illegale
bu1tealaad.se
werkae.era
11:&11,behoudens het oader 2. gestelde,
door u een vergan-

n1ac tot verblijl

wo1'd.en verleead.

- Indien de opgave vaa het GAB "oe niet de mededeling
bevat dat
&&11de voorvaard.ea
van de Overcanpregelinc
is vold.&&l1, wordt
de vreemdeling
verbliJl

in de gelegenheid

aan ta vracea.

ee.teld

I -"reoel<

illegale

Ket GAB wordt
via
n1ac,

-

i.v...

tot

de aantel<ell1ng

overcancereee11ll«

vaa het

versoeI<

kopi.-aanvrU4

van de aantekening

in I<ennis

gesteld

teverkstellingsvergan-

.ve1'~

tot

verblijl

aan-

Iadien u vervolp...

van het GAB bericht
ontvanet
van de Overgangsrege11ll«
is voldaaa kan,

&aD de voorwaarden
houdens

iI1c8d.iead

wordt

verkae.en-.

T&n .en

voorsien

.en vercunning

paapoort

van de 1ad.ien1ac

tarupending

pvra&gd...

,.....

v.t.v.

bu1 hnlaad.se

gesteld

In sijn

het

2 gestelde,

oader

door u een vergwming

tot

dat
be-

verbliJl

worde.. verleend.
In het

geval

dat

het

GAB u bericht

van de evercanpregeling

dat

18 voldaaa,

niet

dient

aan de voorvaard.en
de vergunn1nc

tot

ve-

bliJl
te worden geveiprd,
waarvan het GAB in kennis wordt psteld.
b. De vreellldeli~
is niet middels de ov..ve van het GAB bi1 u bekend.
In dit geval dient
een .et betrekkinc
linpn.
ko.t.
dat

Dit betekent

te worden ph&Dd.eld overeenkom.tic
de aanwiJsintot illegaal
hier te lande verbUJvende
vreellld.ederhalve

Mooht de vree.deling
siJn

werkgever

in het

werutellingsvergwming
controle

bij

het

<a!.1uist

dat
er zich

kader

heelt
bliJkt

hij

voor

eohter

van dne
aanpvr&&gd.

te djn,

in het

u1tsetting

in &&I18erking

uitdruk:k:elijk

op beroepe..

evergangsregeUng
dan dient,
paapoort

het

een te-

1ad.len dit

na

hierboven

on-

.d

- . d.~ "s" bedo.ld.

.t.8p.l

t. vo~.n ce..t en Yoo~t. oYe~e.Dko..t1c

het &ldaar ...t.ld. t. vo~.n ..bami.U.
2. We1~~1~~ Y&D de Ye~.unn1~ tot Ye~bl1j~.
H.t Yo~eD8t8&Dde laat oDYe~let dst de Ye~~

tot Ye~bl1J~ op e1een .

ju.at1
Ulle sronden k&z!.
vo~en eev.ice~.
D1.t saJ. ...t -

het

eeY&l

:lijn

1n41.n

e~

sprake

1.

Y&D

c~1a1n81.

aDte-

o.lI4enteno~ 1D41en d.enee18d.l1Dc niet be.ohikt oye~ yoldoell4.181ddel.n Y8D b..t&aD. D1.tk&z!.
s1oh Yoo~oen

1Dd1en de betrokken nee18delinc

.leoht. "parttsae" v.~ks... i. en d~oo~

ntet in .t&&1:18 uU.t&Dd.ig

in zijn leYen.onde~holl4te Yoo~sien.
Ge..yeD8 daaromt~.nt kuDDen vo~en ontl.ell4&aD h.t u doo~ het GA! toeI8sol14ento~1e~

~

&aDna&C tev.~k.tell1DC8Y.~CUZIJÛ.DC.

Van.de.e &tvijs1DC8n d1en'l:
u onY.~1jld het GA! in keDD1..te .tellen.
.an Ye~o.ken oa hers1entnc yan dese V8118~1DC8n YaD Ye~so.ken
oa een Y8~CUZIJÛ.DC
tot Y.~bl1j~ s&l ..en .0ho~1Ac YOO~ vat betn~t de uitsett1Ac uit 1'18de~l&Dd.
vo~en Ye~leell4.
3. 1II41enh.t Ye~soek oa een Y.~CUDD1nc tot Ye~bl1j~ uit.lgi,t.1I4
vo~t &t
n oad&t ntet vo~t voldaaA aan de Yoo~~en
Y8D
d. ()y.~CSDP~e..U.nc.var.n d. 1D d. &tv1jull4. b..oh1kk1Ac op
t. ';Ie..n
oY.~ec1DC8n &1. yolgt te ~ed1ee~.n I
"()ye~el8l14edat het ve~leneD VaD e.n v.~CUDDinc tot Ye~bl1.j~
&aD Ye~oeke~ 1D .t~1jd sou s1jn met h.t &lee...n belanct
o84at Yersoeke~ ill.gaal hie~ te l&Dd.eY.~bl1j~t en hij ntet
Yeld.oet&aD de in d. ()y.~ce.nC8~e..l~c
illegale buitenl&Dd...
-~kDau~.

YaD

1980 (St.on

1980.ar

) ee-

.t.lde Yoo~~enl
oadat oY.~1C8n. ntet i. kuDDen blijken YaD zo<1&111..
om.t&ll41a-

hedendat nooht&D8O. Imaaa11tair.
redenenY8rbl1jt~ lIede~l&Dd.
sou ao.t.n vo~en to

t&aD".

De &tvijs.lI4ebe.oh1kk1ng dient ..t toep...1Dg Y&D het bepaalde
i.nartikel 53 Y8D h.t Vr..18deliDC8nb..lui
t aan d. neemdel1nc te
vo~..n gi,
tgereikt da.nvel te vo~en toecesond..n.
4. Tene1Dde een ins1oht te kuDDen yerkr1jeen omtrent het r...utt&&t
YaD de.e oyerC8.!1C8rege11ng,
moge ik u versoeken mij een &t.o~itt
t. doen toekom.n va.nhat aan u door het GA! to
tO~1e~

sonden sa.nTra&&-

al...d. Y8D de door u op het verzo.k oa een verguDD1ng

tot yerbl1jt genomen be.li..1ng, beide 8tukken in de reohterboyenhoek duidelijk voorsien va.nde &aDtekeninc "oYergangsreg.l~g illegale buitenla.nd.everknemer.".
De Staat..ecr..taris
Y8D Justitie,
namen. de Staat..ecretar1..
Ret hootd ya.nde 41not1e
Vr..emdeliDC8nSaken.

Pra.a1j

~

Ministerie van Sociale Zaken
Directoraat-Generaal
voor de Arbeidsvoorziening
nr 11472
Aan:
de Hoofdinspecteurs-Directeuren
voor de Arbeidsvoorziening,
t.i.v. de Directeuren
van de Gewestelljke
Arbeidsbureaus.
Rijswijk,
Onderwerp:

2 mei

\

1980,

het verlichten
van arbeid door vreemdelingen-overgangsregeling
illegale
buitenlandse
werknemers.
-362-(circulaire
23/wabw/a.b.)

heeft
Overleg
tussen de regering
en de Tweede Kamer der Staten Generaal
ertoe geleid dat er naar aanleiding
van de in werking
treding van de
Wet Arbeid Buitenlandse
Werknemers
alsnog een overgangsmaatregel
in
het leven is geroepen.

~

De kern van deze regeling
is dat, indien aan een aantal voorwaarden
wordt
voldaan,
illegale
buitenlandse
werknemers,
die vanaf 1 januari
1978 tot
en met 31 oktober
1979 onafgebroken
bij een en dezelfde
werkgever
hebben gewerkt
en voor wie gedurende
deze gehele periode
loonbelasting
en premies
sociale verzekeringen
zijn afgedragen
voor een verblijfsen
tewerkstellingsvergunning
in aanmerking
kunnen komen.
In dit geval zullen bij de beoordeling
van de aanvraag
om een tewerkstellingsvergunning
de in artikel
8 van de Wet Arbeid
Buitenlandse
Werknemers
vervatte
weigeringsgronden
De bovenbedoelde
voorwaarden
zijn:
a. De werkgever
aangetekend
in drievoud
b.

en de werknemer

niet

moeten

worden

uiterlijk

schrijven
een aanvraag
om een
bij het betrokken
gewestelijk

in zijn
2. dat

vreemdeling
31 oktober

dat

16 mei

1980 per

- vergezeld
de betrokken

te gaan van
werkgever

gedurende
de periode van 1 januari
1978 tot
1979 onafgebroken
krachtens
arbeidsovereenkomst

onderneming

gedurende

op

tewerkstellingsvergunning
arbeidsbureau
indienen:

Deze aanvraag
dient - eveneens
in drievoud
een naar waarheid
ingevulde
verklaring
van
inhoudende:
I. dat de
en met

toegepast.

arbeid
tijdvak

heeft

verricht;

overeenkomstig

de wettelijke

afdracht
van loonbelasting
en premies voer de sociale
met betrekking
tot de vreemdeling
heeft plaatsgevonden;

~

3. dat hij bereid
is desgevraagd
aan door de
daartoe
aangewezen
ambtenarep
dan wel aan
bedrijfsverenigingen
nadere
inlichtingen
verschaffen
met betrekking
tot het onder
4. de naam van de bedrijfsvereniging
is ingeschreven.
c. Voorts dienen
in drievoud
te worden
gewa~rmerkte
fotokopieën
van:
I. de

aan de wettelijke

gestelde

bepalingen
verzekeringen

Zaken

Minister
van Sociale
de desbetreffende
en bewijsstukken
te
a en b gestelde;

alsmede

het

bijgevoegd

minimum-eisen

nummer

door

waaronder

hij

de werkgever

voldoende> loonstaat
1979;

voor de betrokken vreemdeling voor de jaren 1978 en
2. de verzamel

loonstaten

van

de werkgever

over

de jaren

1978 en

1979.
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Voor

zover

de verklaring

en waarmerking

namens

de werkgever

worden

daartoe
gedaan,
dient een door de werkgever
ondertekende
machtiging
te worden bijgevoegd.
U dient er voorts
op te letten dat de naam van
degene die ondertekent
op alle bescheiden
vermeld
staat.
De juridische
basis voor deze overgangsregeling
is vastgelegd
in een
besluit
van de Minister
van Sociale
Zaken, welke een dezer dagen in
de Staatscourant
zal worden
gepubliceerd.

'"'"
Ten aanzien
volgende:

van

de

uitvoering

van

I. Voor de aanvraag
wordt gebruik
formulier
model AV 320.
2. De hiervoor
onder
noemde machtiging

deze

overgangsregeling

gemaakt

van

het

diene

het

~

gebruikelijke

b. bedoelde
verklaring
alsmede de onder
zijn niet aan een formulier
gebonden.

c. ge-

3. Na ontvangst
van de aanvraag
plus bijlagen
dient allereerst
te
worden gecontroleerd
of de onder b. en c. bedc-e lde dokumenten
aanwezig
zijn. Is dit niet of in onvoldoende
mate het geval dan
wordt aan de werkgever
schriftelijk
verzocht
deze binnen
5 dagen
te corrq;leteren.
U dient van deze brief aan de Centrale
Dienst
een afschrift
te
zenden. Van elke complete
van de kopieën
onverwijld
vre~mdelingendienst.

aanvraag,
te worden

inclusief
bijlagen,
dient een
toegezonden
aan de betreffende

4. Wanneer
een aanvraag,
inclusief
de bijlagen,
compleet
is bevonden,
wordt door het G.A.B. vastgesteld
of aan de voorwaarden
gesteld
in artikel
2, eerste
lid, van de Overgangsregeling
wordt voldaan.
Bij twijfel dient de aanvraag
te worden
voorgelegd
aan de Centrale
Dienst welke zijn beslissing
ter kennis
aan het G.A.B.
zal brengen.
Vervolgens
wordt de werkgever
volgens
het als bijlage
1 of 2 bijgevoegd model schriftelijk
bericht
van de uitslag
van deze toetsing
gezonden.
Afschrift
hiervan
dient te worden
gezonden
aan de vre~mdeling,
aan de vreemdelingendienst
en aan de Centrale
Dienst.
De vreemdeling
diept zich bij een positieve
uitslag
vervolgens
te melden
bij de
vre~IDdelingendienst
teneinde
een vergunning
tot verblijf
geldig
voor arbeid
in loondiepst
aan te vragen.
Indien deze aanvraag
door de politie
in behandeling
wordt genomen,
zal daarvan
onmiddellijk
bericht
aan het G.A.B..worden
gegeven
via terugzending
van de kopie-aanvraag,
voorzien
van de aantekening
"vergunning
tot verblijf
aangevraagd".
Overeenkoms tig de normale
procedure
kan het G .A. B. de a1<r.vraag om
een tewerkstellingsvergunning
in behandeling
nemen.
Bij de beoordeling
daarvan
wordt geer. rekening
gehouden
met de
weigeringsgrorrlen
vervat
in artikel
8 van de Wet Buitenlandse
Werknemers.
Voor de verdere
afhandeling
moeten
en de bijlagen
alsmede
een verzoek
Centrale
Dienst worden
toegezonden.

een exemplaar
tot verwerking

van
AV

de aanvraag
322 aan de

~
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Ik

verzoek

u

het

verwerking

sf or mul ier

rechts

boven

te

kenmerken

met

"overgangsregeling".

Het is naar het mij voorkomt
dieDstig
indien een verzoek
gedaan wordt
van de overgangsregeling
gebruik
te maken,
attent
te zijn op een
mogelijke
behandeling
van de ontslagvergunning
aanvraag
voor dezelfde
werkgever
en dezelfde
vreemdeling
bij uw bureau.

~

In spoedeisende
gevallen
kunt u telefonisch
contact opnemen
Hoofdafdeling
Internationale
Arbeidsmarktzaken
en Emigratie
de heren Lok of S. van den Berg.
Aan deze regeling
zal een zo groot mogelijke
U wordt verzocht
dit bericht door te zenden
telex hebben.

De Directeur-Generaal

~

voor

de

met de
070-993177,

bekendheid
worden gegeven.
aan de G.A.B.'s
die geen

Arbeidsvoorziening.

Bijlage I.

Aan:

de werkgever.

Model.
r"
Naar aanleiding
van uw aanvraag
tewerkstellingsvergunning
ten behoeve
van betrokken
vreemdeling
bericht
ik u dat de doox u ingediende
aanvraag
voor een tewerkstellingsvergunning
voldoet
aan de voorwa,arden welke zijn
gesteld
in artikel
werknemers.
De betrokken
plaatselijke
geldig voor

2 van

vreemdeling
politie
voor
het verrichten

de Ovex'gangsregeling
dient

zich

thans

het aanvragen
van arbeid.

illegale

te vervoegen

van

namens
Directeur

~

I afschrift

vreemdeling

1 afschrift

aan

J ex. c.d.

de vreemdelingendienst

bij

een vergunning

Na indiening
van deze aanvraag
zal uw aanvraag
vergunning
verder worden
afgehandeld.

De Minister

buitenlandse

om een

van

Sociale

het

tewerkstellings-

Zaken,

deze.

Gewestelijk

hoofd

van

tot verblijf

Arbeidsbureau,

Bijlage

Aan:

2.

de werkgever.

Model.

rNaar aanleiding
van uw aanvraag
tewerkstellingsvergunning
ten behoeve
van betrokken
vreemdeling
bericht
ik u dat de door u ingediende
aanvraag
voor een tewerkstellingsvergunning
niet voldoet
aan de voorwaarden
welke
zijn gesteld
in artikel
2 van de Overgangsregeling
illegale
buitenlandse
werknemers,
aangezien:
x de betrekken
vreemdeling
niet gedurende
de periode
van 1 januari
1978 tot enïDët
31 oktober
1979 onafgebroken
krachtens
arbeidsovereenkomst
in uw onder, neming arbeid heeft verricht.
x niet gedurende
de periode van 1 januari
1978 tot
enïmet
31 oktober
1979 overeenkomstig
de wettelijke
bepalingen
met betrekking
tot bedoelde
vreemdeling
onafgebroken
afdracht
van loonbelasting
enlof premies
sociale verzekeringen
heeft plaatsgevonden.
x de in de overgangsregeling
zijn niet overlegd.

verlangde

bewijsstukken

x...................

,...--.-.

Aange~en
de overgangsregeling
niet van toepassing
,is en de betrokken
vreemdeling
geen voor arbeid geldige
vergunning
tot verblijf
bezit noch
heeft aangevraagd,
wordt de aanvraag
geacht
niet te zijn gedaan
op grond
van artikel 5, 3e lid van de Wet Arbeid
Buitenlandse
Werknemers.
Ik doe u hierbij
bescheiden.

toekaaen

het

De

1 ex.

aan

de vreemdeling

1 ex.
1 ex.

aan
aan

de vreemdelingendienst
de centrale
dienst.

aanvraagformulier

met

de

daarbij

behorende

De Minister
van Sociale
Zaken,
namens
deze,
Directeur
van het Gewestelijk
Arbeidsbureau,

