Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de
behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens
opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt
en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt
zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig
en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u
bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op
www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook
leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
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Bijlage
Gegevens bij levering door
of aan een buitenlands bedrijf

Gegevens bij levering door buitenlands bedrijf

1.1		Naam van de buitenlandse leverancier
van de goederen

|

1.2		

Land waar de leverancier is gevestigd

|

1.3		Land waar goederen zijn gefabriceerd

|

1.4		Welke goederen levert het buitenlandse bedrijf

|

1.5		Op welke datum worden de goederen
naar verwachting geleverd?

Stuur deze bijlage alleen mee indien van toepassing

Dag			Maand		Jaar

1.6		Hoeveel werknemers zullen er in
totaal naar Nederland worden uitgezonden i.v.m. de levering van deze
goederen

|

1.7		Is betrokken vreemdeling tenminste
1 jaar in dienst van de leverancier

n Ja n Nee

1.8		Welke specifieke kennis heeft de
vreemdeling voor dit werk?

| > Voeg een cv van de vreemdeling toe

1.9		Naam van de afnemer van de
goederen

|

1.10		Adres van de afnemer van de goederen

|																											|

Straat																										Nummer

Postcode										 Plaats

			 |
Land

1.11		Totale waarde van de te leveren
goederen

€

1.12		Totale waarde van arbeid die in verband met de levering van goederen in
Nederland wordt geleverd

€

>	Eventueel verklaring met een berekening over de waarde van de
goederen overleggen

>	Berekening overleggen: bij projecten dient de totale (cumula-

tieve) waarde van alle vergunningplichtige arbeid in Nederland
in relatie tot de goederenlevering aangegeven te worden

Overzicht bij te voegen bewijsmiddelen bij levering door buitenlands bedrijf
- Door de werkgever getekende conceptarbeidsovereenkoms of werkgeversverklaring met daarin:
- a. naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever,
b. de naam van de functie;
c. de personalia van de vreemdeling;
d. het geboden brutoloon per maand; gedurende de tewerkstelling in Nederland
e. het aantal uren per week;
f. de duur van het uitzending (begin en einddatum ;
g. de handtekening van de werkgever.
- Een CV van de vreemdeling
- Eventueel een berekening van de totale waarde van de goederen;
- Berekening van de totale waarde van de arbeid.
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Gegevens bij levering aan buitenlands bedrijf
Volledige juridische naam van de leverancier

2.1		Naam van daadwerkelijke leverancier
van de goederen

|

2.2		Adres leverancier

|																											|

Straat																										Nummer

Postcode										 Plaats

			 |
2.3		

Welke goederen worden geleverd

|
Dag			Maand		Jaar

2.4		

Wat is de verwachte leverdatum

2.5		Naam van daadwerkelijke afnemer
van de goederen

|

2.6		

|																											|

Adres afnemer

Straat																										Nummer

Postcode										 Plaats

			 |
Land

|
2.7		

Land waar de afnemer is gevestigd

|

2.8		Als deze werkgever niet de afnemer
van de goederen is, wat is dan de
relatie met de afnemer

|

2.9		Komt de vreemdeling de goederen
controleren, certificeren, inspecteren
dan wel anderszins onderzoeken

n Ja		 n Nee

2.10		Komt de vreemdeling specifieke
kennis of ervaring opdoen ten behoeve
van het gebruik van de goederen

n Ja		 n Nee

2.11		Is de vreemdeling in dienst van de
afnemer

n Ja		 n Nee

2.12		Is de vreemdeling afkomstig uit het
land van de afnemer

n Ja		 n Nee

2.13		Licht toe de benodigde duur, aantal
benodigde vreemdelingen en reden
van de werkzaamheden

|

Toelichting

|

> Voeg een cv van de vreemdeling toe

Toelichting

|

Overzicht bij te voegen bewijsmiddelen bij levering aan buitenlands bedrijf
-	Door de werkgever getekende conceptarbeidsovereenkoms of werkgeversverklaring met daarin:
- a. naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever,
b. de naam van de functie;
c. de personalia van de vreemdeling;
d. het geboden brutoloon per maand; gedurende de tewerkstelling in Nederland
e. het aantal uren per week;
f. de duur van het uitzending (begin en einddatum ;
g. de handtekening van de werkgever.
- Een CV van de vreemdeling
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