DPL
Departamento di
Progreso Laboral

Seroe Blanco N0. 4
Oranjestad Aruba
Tel: (297) 5215555 / Fax: (297) 5825353
www.dpl.aw

DPL NR
1ste Aanvraag

Wijziging

Verlenging

Aanvraag voor advies toetreding arbeidsmarkt 2019
In verband met de voornemens voor het aanvragen van een verblijfs (werk)vergunning ten behoeve van de ondergenoemde:

Foto
Pasfoto
Vergunnings-

Werkgever (Compania)

plichtige

Handelsnaam:
Soort bedrijf/Instelling:
K.v.K. Nr.:

Naam Directeur/Werkgever:
Adres:
Telefoon:

Contact Persoon/gemachtigde

Mobiel:

Fax:

Naam:

Tel:

K.v.K. Nr.:

Werknemer/vergunningsplichtige
Achternaam:

Man

(indien gehuwd eerst meisjesnaam/naam echtgenote);

Voorna(a)m(en):
Geboorte datum:

Geboorteland:

Nationaliteit:

I.D. Nr.:

CVR-NR.:

Verblijf adres op Aruba:

Telefoon:

Wordt voor de functie:
Opgemaakt op:

Datum

Documenten om in te leveren:
1STE AANVRAAG
1 Kopie arbeidsovereenkomst.*
2 Deskundigheidsbewijs conform beleidsinstructie
en/of - getuigschrift van werkervaring gelegaliseerd
(Geldt ook voor rijksgenoten.)
3 Kopie geldige paspoort vergunningsplichtige.
(geldig voor 6mnd)
4 Indien de gevraagde functie, uitwonende dienstbode
of huisknecht betreft, 2 laatste loonstroken van
werkgever(s). (minimaal 5x minimum loon)
5 Indien sprake van een gemachtigde machtigingsformulier
DPL voorzien van onderliggende stukken.
6 Bij eerst aanvraag: JUSTITIËLE DOCUMENTATIE (Antecedentes
Penales of Verklaring omtrent het gedrag) van land van
ingezeteschap van de afgelopen 5 jaar. Voorzien van legalisatie
of apostille (niet ouder dan 6 maanden).

Vrouw

door:

verzocht de afgifte van een “Verklaring van Geen
Bezwaar” Toetreding arbeidsmarkt.
Handtekening directeur/werkgever

Documenten om in te leveren:
VERLENGING

WIJZIGING

1 Kopie arbeidsovereenkomst
* 2 Deskundigheidsbewijs en/of - getuigschrift van
werkervaring gelegaliseerd (Geldt ook voor rijksgenoten.)
3 Kopie van alle verkregen verblijfs en werkvergunningen.
(indien betreft verlenging of wijziging)
4 Twee(2) laatste loonstroken (indien betreft verlenging),
van de vergunningsplichtige.
5 Kopie geldige paspoort. (geldig voor 6mnd)
6 Uitreksel bevolkingsregister (geldig voor 6mnd)
7 Indien het een wijziging van werkgever betreft kopie
getuigschrift vorige werkgever.
8 Indien de gevraagde functie, uitwonende dienstbode of
huisknecht betreft, 2 laatste loonstroken van werkgever(s)
(minimaal 5x minimum loon)
* Let op HBO en/of -WO Functies deskundigheidsbewijs
middels directie Onderwijs of Notaris Alhier.

Datum in

Intaker Naam/Paraaf:

Datum uit

Intaker Naam/Paraaf:

Datum Herziening uit:

Intaker Naam/Paraaf:

Aanvraag mag niet ingediend worden door betrokken werknemer/vergunningsplichtige
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