
Wavl Bijlage c24-3 

Mededeling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeid 
vreemdelingen. 

Ten aanzien van de hierna te noemen vreemdelingen mag ingevolge de daarbij ver- 
melde bepalingen, vastgesteld bij overeenkomst met andere mogendheden dan wel 
bij een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, geen 
tewerkstellingsvergunning worden verlangd: 

onderdanen van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap 
waarop artikel 1 dan wel gezinsleden van dergelijke onderdanen waarop artikel 
11 van verordening (EEG) nr. 1612168 van de Raad van de Europese Gemeen- 
schappen van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers bin- 
nen de Gemeenschap (PbEG 1968, L257) van toepassing is; 
onderdanen van een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Euro- 
pese Economische Ruimte (Trb. 1992,132 en Trb. 1993,69 en 156) waarop artikel 
1 dan wel gezinsleden van dergelijke onderdanen waarop artikel 11 van verorde- 
ning (EEG) nr. 1612168 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 
oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeen- 
schap van toepassing is; 
personeelsleden van het Europees Ruimte-Agentschap voor de werkzaamheden 
in dienst van ESTEC; artikel XV, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van 
een Europees Ruimte-Agentschap (Trb. 1975,123); 
personeelsleden van het Europees Octrooibureau; artikel 7 van de Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooi-organisatie 
betreffende het onderdeel van het Europees Octrooibureau in 's-Gravenhage 
(Trb. 1978,16); 
stafleden van de Internationale Thee Promotie Associatie; artikel 15 van de Over- 
eenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Thee Pro- 
motie Associatie (ITPA) betreffende de zetel van de organisatie (Trb. 1980,49); 
stafleden van de Internationale Dienst voor Nationaal Landbouwkundig Onder- 
zoek (ISNAR); artikel 13 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Neder- 
landen en de Internationale Dienst voor Nationaal Landbouwkundig Onderzoek 
betreffende de zetel van de Organisatie (Trb. 1980, 110); 
stafleden van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en platte- 
landsontwikkeling CTA; artikel 13 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en 
plattelandsontwikkeling (Trb. 1984,99); 
personeelsleden van het Instituut voor Nieuwe Technologieën (INTECH); artikel 
XVvan de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Universi- 
teit van de Verenigde Naties inzake het Instituut voor nieuwe technologieën van 
de Universiteit van de Verenigde Naties (Trb. 1989,741; 
gezinsleden van diplomaten, consulaire ambtenaren en van het administratieve-, 
technische- en dienstverlenende personeel dat werkzaam is bij diplomatieke-, 
consulaire- en permanente vertegenwoordigingen van de Verenigde Staten van 
Amerika in Nederland; artikel Vvan de Overeenkomst tussen de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Ameri- 
ka inzake de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten (Trb. 1986, 145); 
gezinsleden van diplomaten, consulaire ambtenaren en van het administratieve-, 
technische- en dienstverlenende personeel dat werkzaam is bij diplomatieke-, 
consulaire-en permanente vertegenwoordigingen van Canada in Nederland; 
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Regering van Canada inzake de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten 
(Trb. 1991,86). 
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