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certificaat vergunning voor ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten 

Hierbij doe ik u toekomen het certiÏicaat van uw vergunning 
voor ter beschikking stellen van arbeidskrachten (tba
vergunning). Dit certificaat is bestemd voor uw hoofd
vestiging. Ingevolge het, bij besluit CBA nr. 1~93/126, 
Stcrt. 1993,. 63 gewijzigde, artikel 1 van de Regeling voor 
ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Stcrt. 1990, 
245) dient de vergunninghouder er zelf zorg voor ~e dragén 
dat een afschrift van het certificaat wordt opgehangen in 
eventuele nevenvestigingen. 
Ik verzoek u dit vergunningscertificaat ter uitvoering van 
artikel 1 van de Regeling voor ter besc~ikking stellen van 
arbeidskrachten op een makkelijk toegankelijke plaats 
zodanig op te hangen dat de inhoud duidelijk leesbaar is en 
overigens het certificaat zo min mogelijk aan de directe in
vloed van zonlicht wordt blootgesteld. 

Het op het vergunningscertificaat vermelde kenmerk en nummer 
dient de vergunninghouder in alle door hem genoemde 
correspondentie te vermelden. 
Voor wat betreft de op het certificaat vermelde gegevens met 
betrekking tot de vergunninghouder is kort geleden aan de 
vergunninghouder om de juiste gegevens verzocht. Hoewel bij 
de voorbereiding van de werkzaamheden tot toezending van de 
certificaten de uiters~e zorgvuldigheid in acht is genomen, 
kan het voorkomen dat de op het certificaat vermelde 
gegevens niet juist of actueel meer zijn. Mochten de 
gegevens op het bij deze brief gevoegde certificaat niet 
juist (meer) zijn, dan verzoek ik u mij daar (indien van 
toepassing via uw hoofdkantoor) zo spoedig mogelijk van in 
kennis te stellen, opdat een gewijzigd certificaat kan 
worden toegezonden. 

Bezoekadres: Visseringlaan 26, Rijswijk. Correspondentie uitsluitend aan: Postbus 415, 2280 AK Rijswijk. 
Telefoon: 070 - 313091 1. Fax : 070 - 3130260. 



Voor vergunninghouders die reeds voor inwerkingtreding van 
de Arbeidsvoorzieningswet een tba-vergunning hadden,. en 
waarvan de vergunning dus van rechtswege beschouwd wordt als 
een vergunning verstrekt door de Arbeidsvoorzienings
organisatie, is van belang dat bij de voorbereidingen voor 
het verstrekken van de nieuwe vergunningscertificaten 
nagegaan is in hoeverre de aan de bestaande vergunningen 
verbonden beperkingen naar categorieën arbeidskrachten tot 
onduidelijkheid zouden kunnen leiden of strijdig waren met 
de huidige regelgeving alsmede in hoeverre de beperking 
samenhangt met het dóor de Arbeidsvoorzieningswet te 
beschermen belang van de goede verhoudingen op de 
arbeidsmarkt en het belang van de betrokken arbeidskrachten. 
Deze toetsing heeft ertoe geleid dat voor een groot aantal 
vergunninghouders de beperkingen zijn komen te vervallen. 
Aangezien een tba-vergunning ingevolge art. 96, eerste lid, 
van de Arbeidsvoorzieningswet slecht beperkt kan worden tot 
categorieën van arbeïdskrachten zijn beperkingen naar 
geldigheidsduur, naar maximaal uit te zenden aantal 
manjaren, e.d. met ingang van 1 januari 1991 van rechtswege 
vervallen. 
Voor zover een beperking naar categorieën van arbeids
krachten van kracht is gebleven, is deze bepe=king op het 
vergunningscertificaat vermeld. 

Voorts wordt opgemerkt dat een tba-vergunn.:ng aan een 
bepaalde (rechts)persoon verleend is en da~ deze vergunnir.g 
niet voor .overdracht vatbaar is. · 
De (rechts)persoon aan wie de vergunning is verleend mag 
bovendien uitsluitend van de vergunnir.g g~~ruik maken onder 
de naam en/of handelsnaam die cp het verg,inn~~gscertificaat 
ve::!:"!neld staat. 
Dit geldt evenzeer in het geval meerdera (rechts)perscnen 
binnen ee:n groep van ondernemingen ( 11 C:J:-!c2rn 11

) een tba
vergunning hebben. 
Aangezien het een ieder duidelijk moet zijn met welke 
verg,..1nninghoudende (rechts)persoon (en dus niet met welk 
concern) hij of zij te maken heeft, mcgen verschillende 
vergunninghoudende (rechts)personen derhalve nimmer onder 
een identieke (handels)naam naar buiten treden. 

Tenslotte wijs .. ik u op het belang van een juiste naleving 
van de bij en ki-achtens de Arbeidsvoorzieningswet ten 
aanzien van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
gestelde regels. 
Met nadruk vraag ik in dit verband aandacht voor de naleving 
van art. 11 van de Regeling voor ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten, op grond waarvan de vergunninghouder 
verplicht is van diverse wijzigingen de onderneming 
betreffende de ~.rbeidsvoorzieningsorganisatie schriftelijke 
ker.nis te geven~ Deze schriftelijke kennisgeving dient 
bovendien voorafgaand aan die wijzigingen plaats te vinden, 
opdat bezien kan worden of de voorgenomen wijziging leidt of 
kan leiden tot schade aan het belang van de goede 
verhoudingen op de arbeidsmarkt of het belaDg van betrokken 

· arbeidskrachten. · 
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Ik verzoek u alle mededelingen omtrent de in bovengenoemd 
art. 11 vermelde wijzigingen door een persoon èie bevoegd is 
de onderneming te ~ertegenwooràigen te laten plaatsvinden . 
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