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1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER:

Naam: 

Voornamen: 

ID- nummer: 

Adres: 

E-mailadres:

Telefoon- en faxnummer: 

Cribnummer: 

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 

Bent u in loondienst werkzaam: 

Zo ja, gelieve naam werkgever en uw functie aan te geven:

Werkgever: 

Functie: 

Zo nee, gelieve uw voornaamste bron van inkomen aan te geven: 

Naam en voornamen gemachtigde: 

ID- nummer: 

Adres: 

E-mailadres:

Telefoon- en faxnummer: 

AANVRAAGFORMULIER 
TEWERKSTELLINGSVERGUNNING 
NATUURLIJK PERSOON
De werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van de vergoeding 

De vreemdeling kan niet worden gemachtigd 

Alle vragen volledig doch zo kort mogelijk beantwoorden 

Sector Arbeid 

Prinsenstraat #86, Willemstad, Curaçao 

Fax nr.: (+599 9) 461-0251

Tel.: (+599 9) 434-0300  

website: www.gobiernu.cw 
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2. GEGEVENS BETREFFENDE ARBEIDSPLAATS:

Functie waarvoor vreemdeling wordt 

aangetrokken: 

Plaats/adres waar vreemdeling wordt 

tewerkgesteld: 

Maandloon: NAfl. 

Datum melding beschikbaarheid 

arbeidsplaats: 

Advertentie geplaatst? 

Arbeidsovereenkomst toegevoegd? 

Functiebeschrijving toegevoegd? 

Noodzaak voor het aantrekken van de vreemdeling voor de vakantie arbeidsplaats 

Betreft het een vervanging van een 

personeelslid die niet meer in dienst is? 

Is de werkgever hulpbehoevend? 

Bewijs: verklaring behandelend arts 

Is de werkgever vaak buitenshuis? 

Bewijs: verklaring werkgever 

Heeft de werkgever minderjarige kinderen? 

Zo ja, hoeveel en in welke leeftijd 

Bewijs:   Kopie trouwboekje akte voogdij familieboekje Samenlevings-

overeenkomst  

bij notariële akte 

Was de vreemdeling vier weken vóór de 

indiening van de aanvraag bij u werkzaam? 

Andere reden: 

Betreft het: 
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3. GEGEVENS VAN DE VREEMDELING

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Land van geboorte: 

Huidig adres in het buitenland: 

E-mailadres:

Toekomstig adres op Curaçao: 

Telefoonnummer: 

Burgerlijke staat: 

Geslacht: 

Paspoort geldig tot: 

Voor aanvullende gegevens voor de aanvraag van een inwonende dienstbode ga naar paragraaf 4. 

Voor aanvullende gegevens voor de aanvraag van horecapersoneel ga naar paragraaf 5. 

Voor aanvullende gegevens voor de aanvraag van landbouwpersoneel ga naar paragraaf 6. 

Paspoortnummer: 
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4. AANVULLENDE GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG VOOR INWONEND 
HUISHOUDELIJK PERSONEEL 
In geval van een aanvraag voor een (inwonende) dienstbode, dienen beide echtgenoten/partners dit 

aanvraagformulier te tekenen, met bijvoeging van een kopie van hun identiteitsbewijzen. 

 

Had u al eerder inwonende hulp?       

Zo ja, van wanneer tot welke datum?  

Wat was de reden van ontslag? 

 

Oppervlakte dienstbodevertrek                       m2 

Heeft het dienstbodevertrek een eigen badkamer?  

Heeft het dienstbodevertrek een eigen ingang?  

Waarvan is de vloer van het dienstbodevertrek 

vervaardigd? 
 

 

Uitrusting badkamer dienstbodevertrek 

          Douche           Toilet           Wasbak           Vloer 

 
Inboedel dienstbodevertrek 

          Bed           Kast           Airco           Fan 

 

 
5. AANVULLENDE GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG VOOR HORECA PERSONEEL 
 
Bent u in het bezit van een: 

          Geldig koffiehuisvergunning           Geldig restaurantvergunning 

          Geldig hotelvergunning           Geldig casinovergunning 
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6. AANVULLENDE GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG VOOR LANDBOUWPERSONEEL

Gelieve aan te geven beschrijving infrastructuur: 

Oppervlakte landbouwgrond:  m2 

Meetbrief van Kadaster: 

Eigendomsverhouding van terrein: 

Welke gewassen worden verbouwd: 

Oppervlakte vertrek ten behoeve van landbouwer  m2 

Faciliteiten vertrek ten behoeve van landbouwer 

 Douche  Toilet  Wasbak Vloer: 

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend te 

Willemstad, d.d. 

(Indien eenmanszaak) ook firma stempel 

In geval van een aanvraag voor een (inwonende) dienstbode, zijn de handtekeningen van beide echtgenoten of 

partners vereist, met bijvoeging van een kopie van hun identiteitsbewijzen. 

Achternaam aanvrager: Achternaam echtgeno(o)t(e): 

Voornaam: Voornaam: 

Identiteitsnummer: Identiteitsnummer: 

Handtekening: Handtekening: 

Ik machtig Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn tot het 

inwinnen van gegevens over het Belastbaar Inkomen bij de Inspectie der Belastingen. 
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