
Bijlage C 29 Model proces-verbaal van de Loontechnische dienst 
inzake onderzoek naar het doen verrichten van ar- 
beid door een vreemdeling zonder te beschikken 
over de daartoe vereiste versunnins 

Proces-verbaal 

Pro Justitia 
Proces-verbaal nr.: ................ 
overtreding van: art. ........................... 
verdachte: ...................eaae.e-............ 

In het kader van het toezicht op de naleving van 
de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet 
arbeid buitenlandse werknemers stelde ik: 

. . . . . . . . . . . . . .  ................. Verbalisant: NAAM VERBALISANT 
ambtenaar bij de Loontechnische Dienst 

van het Ministerie van Sociale Zaken, hierna te 
noemen 'verbalisant', ten deze domicilie kiezend 
ten kantore van de Loontechnische Dienst, ADRES 
GEWESTELIJK KANTOOR, een onderzoek in naar het 
doen verrichten van arbeid door een vreemdeling zon- 
der te beschikken over de daartoe vereiste ver- 
gunning, door NAAM VAN DE ONDERZOCHTE WERKGEVER, 
ALSMEDE DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON BINNEN DE ON- 
DERNEMING MET ZIJN FUNCTIE. 

De ambtenaren van de Loontechnische Dienst van 
het Ministerie van Sociale Zaken zijn bij beschik- 
king van de Minister van 26 oktober 1979, nr. 880/  
279 (Nederlandsche Staatscourant d.d. 31 oktober 
1979, no. 212) aangewezen als ambtenaren belast met 
de opsporing van overtredingen van de voorschrif- 
ten, gesteld bij of krachtens de Wet arbeid bui- 
tenlandse werknemers, voorzover deze overtredin- 
gen economische delicten zijn in de zin van arti- 
kel 1 van de 'Wet op de economische delicten'. 

Op DATUM (DATA), omstreeks .....,..... uur bevond 
........ ik, verbalisant, mij, tezamen met ambte- 

naren van de Rijks-/Gemeentepolitie te 
STANDPLAATS, 
op het adres ....................... te........... 
waar naar ik zag gevestigd is het kantoor/fabriek/ 
etc. van NAAM ONDERNEMING. 
Ik trof daar een mij (onlbekend persoon, die na- 
dat ik mij in mijn functie had bekend gemaakt, 
hem het doel van mijn komst had medegedeeld en 
hem er op attent gemaakt dat hij niet tot ant- 
woord verplicht was, verklaarde te zijn, 
.................... NAAM PERSOON..............,.. 

Verdachte: geboren GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, thans 
wonende te PLAATS en ADRES 



Hij verklaarde als volgt: 
'Ik ben FUNCTIE VAN DE PERSOON, ALSMEDE EVT. 
EIGENAAR VAN DE ONDERNEMING, 
en als zodanig verantwoordelijk voor het BELEID/ 
AANNEMEN PERSONEEL ETC. 
HIERNA VOLGT EEN UITEENZETTING VAN DE VERDACHTE, 
WAARBIJ ACHTEREENVOLGENS TENMINSTE AAN DE ORDE 
KOMEN : 
A) HET ALGEMEEN PERSONEELSBELEID VAN DE ONDER- 

NEMING 
B) DE MATE WAARBIJ DE ONDERNEMING VAN BUITENLAND- 

SE ARBEIDSKRACHTEN GEBRUIK MOET, C.Q. WENST TE 
MAKEN 

C) HET TOTAAL AANTAL BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN 
WERKZAAM IN DE ONDERNEMING OP ARBEIDSOVEREEN- 
KOMST NAAR BURGERLIJK RECHT, ALSMEDE HET TO- 
TAAL AANTAL INGELEENDE BUITENLANDSE ARBEIDS- 
KRACHTEN 

D) HET AANTAL BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN, WAAR- 
VOOR EEN TEWERKSTELLINGSVERGUNNING IN DE ONDER- 
NEMING AANWEZIG IS 

E) HET AANTAL BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN WAAR- 
VOOR GEEN TEWERKSTELLINGSVERGUNNING IN DE ON- 
DERNEMING AANWEZIG IS, (GESPECIFICEERD MET VER- 
MELDING VAN NAAM, VOORNA (A) M (EN) , ADRES GE300R- 
TEDATUM, NATIONALITEIT; INDIEN HET VEEL AR- 
BEIDSKRACHTEN BETREFT KAN EEN LIJST ALS BIJLA- 
GE WORDEN TOEGEVOEGD) 

F) EEN OPGAVE VAN DE EVENTUELE VERGUNNINGENLIMIET 
VAN DE ONDERNEMER 

G) ANDERE RELEVANTE GEGEVENS, ZOALS VERWEER VAN 
VERDACHTE, BEKEND ZIJN MET WET ARBEID BUITEN- 
LANDSE WERKNEMERS ETC.; 

Ik, verbalisant, verklaar dat verdachte NAAM PER- 
SOOìJ zijn in concept opgenomen verklaring heeft 
ondertekend nadat hij deze had gelezen (aan hem 
was voorgelezen) en mij verklaard had daarbij te 
volharden. 

... Op DATUM...heb ik, verbalisant, de verdachte(n) 
............ NAAM ONDERNEMING... . . .  ten dezen verte- 
genwoordigd door haar directeur, procuratiehouder 

... ................. etc NAAM NATUURLIJK PERSOON... 
proces-verbaal aangezegd terzake van het doen ver- 
richten van arbeid door (een) vreemdeling (en) zon- 
der te beschikken over de daartoe vereiste vergun- 
ning van de Minister van Sociale Zaken, hetgeen 
een overtreding is van artikel 4 van de Wet ar- 
beid buitenlandse werknemers (Staatsblad 1979, nr. 
737). 

Ik, verbalisant, heb de verdachte gewezen op de 
mogelijkheid welke artikel 36 van de Wet op de 



Economische Delicten biedt, om, ter voorkoming 
van de strafvervolging, voor de aanvang van de 
ter rechtzitting een daartoe strekkend verzoek bij 
de bevoegde Officier van Justitie in te dienen. 
Verdachte deelde mij daarop mede, dat hij van 
deze mogelijkheid wel/geen gebruik zal maken/dat 
hij een schikking in overweging wenst te nemenl). 

Als bijlage bij dit proces-verbaal zijn gevoegd: 
1) Processen-verbaal van verhoor opgemaakt door 

ambtena (a) r (en) / van politie 
NA(A)M(EN) INVULLEN . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

2) Verklaring van de directeur van het geweste- 
... ..... lijk Arbeidsbureau te PLAATS INVULLEN. 

3) Uittreksel uit de Kamer van Koophandel ten na- 
............ .... me van NAAM VERDACHTE INVULLEN 

4) Verificatieslip ten name van de verdachte; 
5) EVENTUELE ANDERE BESCHEIDEN, 

waarvan door mij - op belofte/ambtseedl) is opge- 
maakt dit proces-verbaal dat ik sloot en onderte- 
kende te .... PLAATS GEWESTELIJK KANTOOR INVULLEN 

........ .... ..,,.op DATUM EN JAARTAL... 

De ambtenaar van de 
Loontechnische Dienst, 

1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

N.B.: DE IN HOOFDLETTERS GETYPTE TEKST DIENT DOOR VERBALISANT 
TE WORDEN INGEVULD. 


