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CARICOM - INTERNE MARKT EN ECONOMIE - VRIJ VERKEER VAN VAARDIGHEDEN/WERKNEMERS

CARICOM

VOORWOORD
Een aantal jaren is verstreken sinds dit boekje voor het eerst werd gepubliceerd. Het is nog steeds een
van de populairste informatiebronnen over de aspecten van Vrij Verkeer in de CARICOM Interne
Markt en Economie [in het Engels CARICOM Single Market and Economy, afgekort CSME]. Het is
een groot genoegen voor het Secretariaat van de Caribische Gemeenschap [Caribbean Commuity,
CARICOM] deze bijgewerkte tweede editie te mogen presenteren. Ook deze publicatie was mogelijk
dankzij de assistentie van het United Nations Development Programme (UNDP,
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties).
Het actualiseren van deze essentiële informatiebron was nodig aangezien de CSME zich verder
ontwikkelt als een werk in uitvoering en de informatie op deze bladzijden moet een afspiegeling zijn
van de verworvenheden die zijn bereikt op weg naar regionale integratie.
De bewustzijnsstudies en effectbeoordelingen van voorlichting aan het volk reflecteren de verzoeken
van de volkeren binnen de Gemeenschap om meer informatie over de CSME. Dit boekje is daarom
een onderdeel van een regionale strategie van communicatieprocessen in een streven de inspanningen
gepleegd op het nationale niveau te ondersteunen.
De verworvenheid van een Interne mark in 2006 was een belangrijk moment in de evolutie van de
Gemeenschap vanaf de ondertekening van het Verdrag van Chaguaramas in 1973, waaruit de
CARICOM is voortgesproten. En bij het door de Gemeenschap herdenken van haar prestaties,
gedeeltelijk gezien door de vele instituten en programma’s die door de jaren heen zijn ingesteld,
bestaat de noodzaak stil te staan bij het belang van deze mijlpalen en deze te versterken, door middel
van communicatieproducten, zoals dit document. Voorlichting van het volk door samenwerking met
de vele belanghebbenden blijft onontbeerlijk ter versterking van het doel van regionale integratie en
benadrukt hoe ver we zijn gekomen.
De CSME als essentieel onderdeel van Caribische regionale integratie kan daarom alleen functioneren
indien belanghebbenden zoals hosselaars, pan-Caribische ondernemingen, de media en
immigratiefunctionarissen zich zouden inkopen bij alle niveaus in de particuliere en overheidssectoren
en dit kan grotendeels worden bereikt door bewustwordings- en voorlichtingsprogramma’s.
Belanghebbenden als begunstigden van de CSME in haar hoedanigheid, vervullen een sleutelrol bij
het helpen opbouwen van het platform in het zicht van het offensief van globalisatie door het
scheppen van een raamwerk voor een betere concurrentiepositie van onze goederen en diensten. Zoals
aangegeven in het voorwoord van de eerdere versie van dit boekje: “....CSME gaat over nauwere
samenhang binnen de Gemeenschap...”
Dit boekje tracht specifiek de kwestie van het Vrij Verkeer van Personen binnen de CSME te
behandelen. Het personenverkeer binnen de Gemeenschap is van groot belang voor het ontsluiten van
de rijkdommen binnen de Regio. Het is de essentie van de Gemeenschap – het vermengen van de
volkeren. Voor de betere concurrentiepositie van onze goederen en diensten, moeten de volkeren van
de Gemeenschap vrij kunnen reizen voor zaken, werk en voordeel kunnen hebben bij de rechten
geboden krachtens de CSME.
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CARICOM heeft gestadig de categorieën van personen die in aanmerking komen voor het recht van
Vrij Verkeer uitgebreid en de verwachting leeft dat andere zullen worden toegevoegd. Gehoopt wordt
dat de volgende bladzijden zullen bijdragen aan de nodige duidelijkheid, inzicht, meer begeleiding en
informatie over de processen inzake Vrij Verkeer. Net als de eerdere editie beoogt ook dit boekje
onder de belanghebbenden een groter inzicht tot stand te brengen over hun rechten welke werden
toegekend om de volkeren van onze Regio in staat te stellen de voordelen van integratie veilig te
stellen en daarvan te genieten.

Edwin W. Carrington
Secretaris-Generaal
Caribische Gemeenschap
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VRIJ VERKEER VAN PERSONEN
De CARICOM Interne Markt en Economie [CARICOM Single Market and Economy, CSME) gaat
niet alleen maar om goederen en kapitaal. Het gaat voornamelijk om mensen. In feite, in het Herziene
Oprichtingsverdrag van de Caribische Gemeenschap met inbegrip van de CARICOM Interne Markt
en Economie (CSME) zijn er diverse bepalingen die handelen over personen. Evenwel, in een echte
Interne Markt en Economie zijn er geen belangrijkere bepalingen dan die welke verband houden met
het vrij verkeer van personen.
Artikel 45 van het Herziene Verdrag verklaart dat de Lidstaten zich verbinden tot het verwezenlijken
van het doel van het vrij verkeer van hun staatsburgers binnen de Gemeenschap.
De afspraken die de CARICOM Regeringen hebben gemaakt ten aanzien van het vrije verkeer van
personen zijn vastgelegd in het Herziene Verdrag. Besluiten, zoals nieuwe categorieën van personen
die in aanmerking komen te reizen en sociale uitkeringen over te maken, zijn genomen door de
Ministeriële Organen en de Conferentie van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap.
De afspraken opgenomen in het Herziene Verdrag kunnen worden opgesplitst in twee grote delen,
namelijk:
1. Vrij verkeer met het doel winstgevende economische activiteit te kunnen ontplooien; en
2. Probleemloos reizen / Vergemakkelijking van het reizen
Vrij verkeer voor het uitoefenen van winstgevende economische activiteit binnen de CSME staat open
voor werknemers, zelfstandigen, alsmede voor personen die bedrijven en andere soorten van
ondernemingen willen opzetten.
De belangrijkste door de CSME tot stand gebrachte veranderingen zijn:






de afschaffing van de werkvergunning;
de introductie van het CARICOM-Certificaat van Erkenning van Vaardighedenkwalificatie
(het CARICOM-Bekwaamheidscertificaat);
beperkt verblijf voor 6 maanden;
onbeperkt verblijf in een Lidstaat; en
het recht sociale uitkeringen te mogen overmaken van de ene CARICOM-Lidstaat naar de
andere.

Probleemloos reizen is een essentiële voorwaarde voor personen om ten volle te kunnen genieten van
de rechten verband houdende met het verkeer voor het uitoefenen van winstgevende economische
activiteit. Het houdt in:





het gemeenschappelijk In- en Uitreisformulier (IU-formulier)
de CARICOM-rij bij de immigratie
afschaffing van de visumplicht en
het CARICOM-paspoort

DEEL EEN: VRIJ VERKEER VOOR WINSTGEVENDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT
VRIJ VERKEER VAN VAARDIGHEDEN/WERKNEMERS
Een belangrijke categorie van personen die gebruik maken van de CSME voor het uitoefenen van
winstgevende economische activiteit zijn de geschoolde werkers die werken voor een bedrijf of een
andere persoon voor loon of salaris of die verkiezen te werken voor zichzelf. De term ‘vrij verkeer
van vaardigheden/werknemers’ wordt gebruikt om deze categorie te beschrijven.
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Onder vrij verkeer van vaardigheden/werknemers valt tevens het recht van een CARICOM-Burger
om ingevolge artikel 46 van het Herziene Verdrag, de CARICOM-Wet inzake Geschoolde Burgers en
de immigratiewetten van de CARICOM-Lidstaten werk te zoeken en/of winstgevende arbeid te
verrichten in alle CARICOM-Lidstaten zonder de noodzaak van een werkvergunning voor de Lidstaat
waarin hij wenst te werken.
Wie is een CARICOM-Burger?
Een CARICOM-Burger is, volgens artikel 32.5(A) van het Herziene Verdrag, een persoon die
beschouwd wordt als drager van de nationaliteit van een Lidstaat. Dit is het geval indien zodanige
persoon:



een staatsburger is van die Staat;
een band heeft met die Staat van zodanige aard dat hij gerechtigd is gezien te worden als
behorende tot die Staat, of, als het zo wordt uitgedrukt, als geboren in of als ingezetene van de
betreffende Staat voor de toepassing van de immigratiewetten van deze Staat.

Vrij verkeer van vaardigheden is geen recht op duurzaam verblijf of staatsburgerschap
Er zijn momenteel geen rechten van vrij verkeer met het uitsluitend doel van het verkrijgen van
ingezetenschap of naturalisatie of staatsburgerschap. Indien een persoon wenst te verhuizen van het
ene CARICOM-land naar het andere om daar te gaan wonen, moet hij toch nog steeds verblijf of
burgerschap aanvragen, overeenkomstig het recht van het gastland.
Personen die in aanmerking komen voor vrij verkeer van vaardigheden/werknemers moeten betrokken
zijn bij een legitieme economische activiteit in de CARICOM Interne markt en Economie hetzij als
werknemer of als zelfstandige.

1.

WERKNEMERS

De volgende categorieën werknemers zijn gerechtigd vrij te reizen en te werken in de Gemeenschap:
CARICOM-Burgers die zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Afgestudeerd van een van de erkende universiteiten in de wereld
Artiesten
Musici
Sporters
Mediawerkers
Verpleegkundigen
Onderwijsgevenden
Ambtslieden met een Caribische Beroepskwalificatie
Houders van een Associate degree of vergelijkbare kwalificatie

Indien een CARICOM-Burger niet valt in een van de bovenvermelde categorieën van werknemers,
moet hij een werkvergunning aanvragen indien hij in een andere Lidstaat wenst te werken.
Goedgekeurde definities van vaardigheden/werknemers
Afgestudeerden
Afgestudeerden zijn, voor de toepassing van het vrije verkeer van zelfstandigen, personen die ten
minste de graad van bachelor hebben behaald aan een erkende universiteit of een beroepsbevoegdheid
welke ten minste gelijk is aan een bachelor.
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Mediawerkers
Mediawerkers zijn werkers wier primaire inkomstenbron afkomstig is uit de media en
mediagerelateerde werkzaamheden, of personen die bevoegd zijn voor dit werkterrein.
Zodanige personen bekleden de positie van:









Mediamanager en –beheerder
Redacteur en onderredacteur
Verslaggever, regisseur, omroeper en presentator
Cameraman, geluidstechnicus en videotechnicus
Productiewerker in druk- en elektronische media
Grafisch artiest, striptekenaar en fotograaf
Redactioneel medewerker, programmeringsmedewerker en nieuwsmedewerker
Andere gerelateerde medewerkers wier functies hierin niet zijn opgenomen

Artiesten
Artiesten zijn, voor de toepassing van het vrije verkeer van vaardigheden, personen die actief zijn in
of bevoegd zijn voor een bepaald gebied van de kunst met het specifieke doel in hun onderhoud te
voorzien.
Deze personen hebben als beroep onder meer:


Visueel artiest –
Beeldend kunstenaar
Kostuummaker
Kostuumontwerper
Modeontwerper
Decorkunst
Make-upartiest
Stylist
Binnenhuisarchitect
Textielontwerper
Architect
Landschapsarchitect
Grafisch artiest
Printmaker



Performance artiest –
Danser
Acteur
Choreograaf
Regisseur
Performancedichter
Verhalenverteller
Volksliedzanger
Poppenspeler



Literair artiest –
Creatief schrijver
Romanschrijver
Dichter
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Essayist
Korteverhalenschrijver
Toneelschrijver
Scenarioschrijver
Tekstschrijver


Cultureel werkers/managers/technici
Producent
Toneelmanager
Lichtontwerper
Lichttechnicus
Geluidsontwerper
Geluidstechnicus
Kunstadministrateur
Productieassistent
Bezitter van traditionele kennis

Musici
Musici zijn, voor de toepassing van het vrije verkeer van vaardigheden, personen die actief zijn op het
gebied van, of bevoegd zijn voor een bepaald gebied van muziek met het specifieke doel in hun
onderhoud te voorzien.
Zodanige personen oefenen beroepen uit zoals, doch niet beperkt tot:








Bespeler van een muziekinstrument
Zanger
Liedschrijver
Band- of orkestleider
Conducteur
Promotor
Evenementenmanager

Sporters
Sporters zijn, voor de toepassing van het vrije verkeer van vaardigheden, personen die actief zijn op
het gebied van, of bevoegd zijn voor een bepaald gebied van sport met het specifieke doel in hun
onderhoud te voorzien als professional of semiprofessional.
Zodanige personen oefenen beroepen uit zoals, doch niet beperkt tot:








Atleet
Coach
Teamleider
Sportmanager
Sportpromotor
Massagetherapeut
Evenementenmanager
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Verpleegkundigen
Dit zijn personen die met succes de basisopleiding of een hogere opleiding tot verpleegkundige
hebben afgerond; die geregistreerd zijn bij de General Nursing Council [Algemene Raad voor
Verpleegkundigen] van een CARICOM-Lidstaat en zijn benoemd als Gediplomeerd
Verpleegkundige.

Onderwijsgevenden
Onderwijsgevenden zijn personen die met succes een erkende lerarenopleiding of een interne
vooropleiding tot leraar gevolgd hebben bij een geaccrediteerd/erkend instituut voor de opleiding van
leraren.

Managementstaf
ISCO-88 geeft de volgende omschrijving van een manager:
Managers bepalen en formuleren het beleid en plannen, geven leiding aan en coördineren de
activiteiten van ondernemingen en organisaties, of hun interne afdelingen of secties.

Technische staf
ISCO-88 geeft de volgende omschrijving van technici en beoefenaars van aanverwante beroepen:
Technici en beoefenaars van aanverwante beroepen verrichten overwegend technische en
gerelateerde taken verband houdende met onderzoek en de toepassing van wetenschappelijke
of artistieke concepten en werkmethoden, en overheids- of bedrijfsregels, en geven les op
bepaalde onderwijsniveaus.
Taken verricht door technici en beoefenaars van aanverwante beroepen omvatten gewoonlijk:
het ondernemen en uitvoeren van technische arbeid verband houdend met onderzoek en de
toepassing van concepten en werkmethoden op het terrein van natuurwetenschappen,
waaronder begrepen engineering en technologie; levenswetenschappen, waaronder medische
beroepen; en maatschappijwetenschappen en humanistische studies. Taken omvatten tevens:
het onderrichten van kinderen in het primair en kleuteronderwijs; het onderrichten en
opvoeden van gehandicapte personen; het initiëren en uitvoeren van diverse technische
diensten verband houdende met handel, financiën, administratie, waaronder begrepen het
beheer van een aantal overheidswetten en -regels, en met sociaal werk; het bieden van
entertainment op het gebied van kunst en sport; en het uitvoeren van enkele religieuze taken.
Het toezicht houden op andere werkers kan deel uitmaken van hun taken.

Ambachtslieden
Een ambachtsman is een geschoolde arbeider of handwerksman.
ISCO-88 geeft de volgende omschrijving:
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Ambachtslieden en werkers in aanverwante beroepen passen hun specifieke kennis en
vaardigheden toe op het gebied van mijnbouw en constructie, het vormen van metaal, het
opzetten van metalen structuren, het stellen van gereedschapsmachines; of het maken,
ineenzetten, onderhouden en repareren van machines, apparatuur of gereedschap, het
uitvoeren van drukwerk alsook het produceren of verwerken van voedingswaar, textiel, of
houten, metalen en andere goederen, waaronder begrepen ambachtskunst.
Het werk wordt verricht op de hand of met behulp van met de hand aangedreven en andere
gereedschappen die ook gebruikt worden om de fysieke inspanning en de tijd benodigd voor
specifieke taken te beperken, alsook om de kwaliteit van de producten te verbeteren. Deze
taken vragen om inzicht in alle fasen van het productieproces, de gebruikte materialen en
gereedschappen, en de aard en bestemming van het eindproduct.
Taken verricht door ambachtslieden en werkers in aanverwante beroepen omvatten
doorgaans: het winnen en bewerken van vaste mineralen; het bouwen, onderhouden en
repareren van gebouwen en andere structuren; het gieten, lassen en vormgeven van metaal;
het installeren en optrekken van zware metalen structuren, takel- en gerelateerde apparatuur;
het vervaardigen van machines, gereedschap, apparatuur en overige metalen voorwerpen;
het stellen voor operators, of het stellen en bedienen van diverse gereedschapsmachines; het
ineenzetten, onderhouden en repareren van industriemachines, waaronder begrepen motoren
en voertuigen, evenals elektrische en elektronische instrumenten en overige apparatuur; het
vervaardigen van precisie-instrumenten, juwelen, huishoudelijke artikelen en andere van
kostbaar metaal vervaardigde artikelen, aardewerk, glazen en aanverwante producten; het
produceren van ambachtskunst; het uitvoeren van drukwerk; het produceren en verwerken
van voedingswaar en diverse artikelen gemaakt van hout, textiel, leer en aanverwant
materiaal. Het toezicht houden op andere werkers kan deel uitmaken van hun taken.

Houders van een Associate degree of vergelijkbare bevoegdheid
CARICOM-Burgers die in aanmerking komen moeten houders zijn van een Associate degree
(diploma tweejarige postsecundaire opleiding) of daarmee gelijkgesteld diploma en zodanig Associate
degree hebben behaald aan een erkende/geaccrediteerde universiteit of hogeschool of een met een
Associate degree vergelijkbare professionele, technische of beroepsbevoegdheid.
Op zijn Zestiende Vergadering, gehouden in Guyana van 10-12 oktober 2007, is de Raad voor
Ontwikkeling van Mens en Maatschappij (COHSOD) overeengekomen dat vergelijkbare kwalificaties
zullen zijn:
-

bekwaamheidsbewijs voor 2 CAPE [Caribbean Advanced Proficiency Examination / ‘A’
Levels [vergelijkbaar met het diploma voortgezet onderwijs];
kwalificatie gediplomeerd administratief dienstverlener;
nationale beroepskwalificaties waarvoor twee jaar studie op postsecundair niveau vereist
is;
andere vergelijkbare kwalificaties te identificeren en compileren in een uitgebreide lijst
ter informatie van het Bevoegde Gezag in de Lidstaten.

HET VERKRIJGEN VAN EEN BEKWAAMHEIDSCERTIFICAAT
Om te kunnen bewegen als geschoolde CARICOM-Burger moeten de volgende administratieve
regelingen en procedures gevolgd worden.
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1. Aanvragen en verkrijgen van een Certificaat van Erkenning van CARICOMBeroepskwalificatie
Een CARICOM-Burger die werk wil zoeken in een andere Lidstaat als werknemer moet
een CARICOM-Certificaat van Erkenning van Vaardighedenkwalificatie (CARICOMBekwaamheidscertificaat) aanvragen en verkrijgen bij de aangewezen Minister in eigen
land of in het gastland.
De procedure voor het verkrijgen van een Bekwaamheidscertificaat is in detail
opgenomen in de nationale wetgeving van de Lidstaten, welke specifiek is aangenomen
voor de toepassing van Vrij Verkeer van Vaardigheden. Deze wetten staan algemeen
bekend als de CARICOM-Wetten betreffende geschoolde burgers.
Dit certificaat zal voor Immigratiefunctionarissen het bewijs zijn dat de persoon die een
andere Lidstaat wil binnenkomen behoort tot de goedgekeurde categorieën.

Afdeling/Dienst Vrij Verkeer van Vaardigheden
Voor het ontvangen van aanvragen van CARICOM-Burgers voor vrij verkeer of het uitvoeren
van verificaties moet het Bevoegde Gezag een Afdeling/Dienst aanwijzen en belasten met de
verantwoordelijkheid voor de aanvraagprocedure. De aldus aangewezen Afdeling of Dienst
moet de enige instantie zijn die gemachtigd is aanvragen en ondersteunende documentatie te
ontvangen van belangstellende CARICOM-Burgers.
Deze Afdeling/Dienst zal fungeren als het Secretariaat voor de Commissie Vrij Verkeer en
continu voeling houden met de Voorzitter. Deze Afdeling/Dienst heeft tevens de
verantwoordelijkheid elk kwartaal actuele statistische informatie in te dienen bij de CSMEUnit van het CARICOM-Secretariaat.
Aanvragen moeten worden gestuurd naar / ingediend bij de Afdeling/Dienst Vrij Verkeer van
Vaardigheden bij het Ministerie of Departement belast met de afgifte van
Vaardighedencertificaten.

Informatie te verschaffen door universitair geschoolden, artiesten, musici,
mediawerkers, onderwijsgevenden, ambachtslieden, verpleegkundigen, houders van
associate degrees en sporters ter ondersteuning van hun aanvraag
Ter vergemakkelijking van de aanvraag voor Vrij Verkeer van Vaardigheden moeten deze
categorieën de volgende informatie verstrekken als vereist:
-

Een universitair diploma ten minste op Bachelor niveau.

-

Een verklaring van de respectieve nationale federatie, het ministerie of het
algemeen orgaan voor verpleegkundigen waarin duidelijk is opgenomen dat de
aanvrager staat ingeschreven op een bepaald terrein van kunst, muziek, sport,
mediawerk of als verpleegkundige.

-

Kopieën van relevante bewijzen van kwalificatie op het terrein van kunst,
muziek, sport, lerarenopleiding, of mediawerk. Kopieën van een Caribische
Beroepskwalificatie (CVQ) of een Associate degree.

-

Verklaringen van voormalige werkgevers waarin duidelijk wordt vermeld welke
functies de aanvrager heeft vervuld bij zodanige werkgevers.
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Alle aanvragers moeten tevens te indienen:
-

Geboorteakte

-

Kopie van de bladzijden uit het paspoort van betrokkene waarop staan de
biogegevens, de datum van afgifte en de datum einde geldigheid paspoort

-

Huwelijksakte, indien van toepassing

-

Pasfoto’s

-

Politieverklaring van goed gedrag

Bevoegd gezag
De wetten betreffende het vrij verkeer van vaardigheden voorzien in een Bevoegd Gezag. In de
meeste Lidstaten is het Bevoegde Gezag een Minister die verantwoordelijk is voor de implementatie
van het Beleid inzake Vrij Verkeer van Vaardigheden.
De hoofdverantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:
 De bevoegdheid het Certificaat van Erkenning van CARICOM-Bekwaamheidscertificaat
te ondertekenen of af te stempelen wanneer een CARICOM-Burger in aanmerking komt
voor Vrij Verkeer van Vaardigheden.
Elke Lidstaat die participeert in de CSME is verantwoordelijk voor het Vrije Verkeer van
Vaardigheden. Personen die van plan zijn te verhuizen moeten contact opnemen met de onderstaande
aangewezen Ministeries voor informatie:

Antigua

Ministerie verantwoordelijk voor Arbeid
Ministry of Labour, Public Administration and Empowerment
Nevis Street and Friendly Alley
St. John’s
Antigua
Tel:
268-462-3331
268-462-4988
Fax:
268-462-1595
E-mail: labour@mail.ab.gov.ag

Barbados

Accrediteringsraad van Barbados
Barbados Accreditation Council
123 A&B Plaza Centrale
Roebuck Street
Bridgetown, Barbados
BB11080
Tel:
246-436-9094
246-429-9111
Fax:
246-429-9233
E-mail: info@bac.gov.bb
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Belize

Ministerie
verantwoordelijk
Immigratiedienst

voor

Immigratie

/

Ministry of National Security
Curl Thompson Building
Belmopan City
Belize
Tel:
501-822-2225
Fax:
501-822-0372
E-mail: minofnatsec@mns.gov.bz
Dominica

Ministerie verantwoordelijk voor Immigratie
Ministry of National Security, Immigration and Labour
6th Floor
Financial Centre
Kennedy
Roseau
Dominica
Tel:
767-266-5189
Fax:
767-448-6204
E-mail: dompol@cwdom.dm

Grenada

Ministerie
verantwoordelijk
Aangelegenheden

voor

CARICOM-

Ministry of Foreign Affairs and Tourism
Ministerial Complex
Botanical Gardens
St. George’s
Grenada
Tel:
473-440-2640
473-440-2712
Fax:
473-440-4184
E-mail: foreignaffairs@gov.gd
Guyana

Ministerie
verantwoordelijk
Aangelegenheden
Ministry of Foreign Affairs
254 Tabuka Lodge
South Road and New Garden Street
Georgetown
Guyana
Tel:
592-226-1600-9
Fax:
592-225-9192
E-mail: minfor@guyana.net.gy
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voor

CARICOM-

Jamaica

Ministerie verantwoordelijk voor Arbeid
Ministry of Labour and Social Security
1F North Street
Kingston
Jamaica
Tel:
876-922-9500-14
Fax:
876-922-6902
E-mail: suzkat@yahoo.com

St. Kitts en Nevis

Ministerie verantwoordelijk voor Nationale Veiligheid en
Immigratie
Ministry of International Trade, Industry and Commerce
Church Street
Basseterre
St. Kitts and Nevis
Tel:
869-465-2521
869-461-1096
Fax:
869-456-1778
E-mail: foreigntrade@gov.kn

St. Lucia

Ministerie
verantwoordelijk
Aangelegenheden

voor

CARICOM-

Ministry of Trade, Industry, Commerce, Consumer Affairs
and Investment
Heraldine Rock Building
4th Floor
The Waterfront
Castries
Saint Lucia
Tel:
758-468-4203
Fax:
758-469-7347
E-mail: pscommerce@candw.lc
St. Vincent en de Grenadines

Ministerie verantwoordelijk voor Immigratie
Ministry of National Security
Administrative Building
Bay Street
Kingstown
St. Vincent and the Grenadines
Tel:
784-450-0364
Fax:
784-457-2125
E-mail: pmosvg@caribsurf.com
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Suriname

Ministerie verantwoordelijk voor Arbeid
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en
Milieu
Wagenwegstraat 22
Paramaribo
Suriname
Tel:
597-476-540
Fax:
597-471-940
E-mail: atm@atm.sr.org

Trinidad en Tobago

Ministerie
verantwoordelijk
Aangelegenheden

voor

CARICOM-

Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
26-32 Edward Street
Sunjet House
Port-of-Spain
Trinidad and Tobago
Tel:
868-624-4144
868-627-1380
Fax:
868-623-2170
E-mail: info@csmett.com

Comité Vrij Verkeer
Het Bevoegde Gezag moet een Comité Vrij Verkeer instellen met als hoofdverantwoordelijkheden:




het beoordelen van aanvragen voor Vrij Verkeer van Vaardigheden;
het verifiëren of een persoon inderdaad een in aanmerking komende “geschoolde
CARICOM-Burger” is;
het adviseren van het Bevoegde Gezag het vrije verkeer dienovereenkomstig goed of af te
keuren.

Het Comité Vrij Verkeer bestaat uit vertegenwoordigers van relevante Ministeries, zoals de
Ministeries van Arbeid, Onderwijs, Immigratie/Nationale Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Cultuur en
Handel.
De Voorzitter van dit Comité is:





de vertegenwoordiger van het Bevoegde Gezag;
verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de ledenvergaderingen, ten minste eens per
maand met het specifieke doel alle ontvangen aanvragen voor Vrij Verkeer van
Vaardigheden te beoordelen of de noodzakelijke verificatie uit te voeren;
verantwoordelijk voor het circuleren van ontvangen aanvragen of verzoeken voor
verificatie en ondersteunende documenten.

Het Comité Vrij Verkeer moet elke aanvrager zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van zijn
besluiten over diens aanvraag, doch niet later dan twee (2) weken na zijn eerste geplande vergadering.
Ingeval meer tijd nodig is vanwege kwesties van accreditatie, moet de aanvrager geïnformeerd
worden over de redenen voor de vertraging.
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Opgemerkt dient te worden dat het volledige proces niet langer mag duren dan de tijd nodig voor het
verkrijgen van een werkvergunning, maar bij voorkeur veel korter zou moeten zijn.

Erkenning van kwalificaties
Ter vergemakkelijking van de verificatie van kwalificaties beschikken de Lidstaten over een
Nationaal Accreditatieorgaan ingesteld op grond van de Accreditatiewet, of anders zullen ze een
dergelijk orgaan instellen.

Nationale accreditatieorganen
Barbados Accreditation Council
123 A&B Plaza Centrale
Roebuck Street
Bridgetown, Barbados
BB11080
Tel:
246-436-9094
246-429-9111
Fax:
246-429-9233
E-mail: info@bac.gov.bb

University Council of Jamaica
6B Oxford Road
Kingston 5
Jamaica
Tel:
876-929-7299
876-926-8012
Fax:
876-929-7312
E-mail: ucj@cwjamaica.com

Accreditation Council of Trinidad and Tobago
Level 3
Building B
ALGICO Plaza
91-93 St. Vincent Street
Port-of-Spain
Trinidad
Tel:
868-623-8620
868-623-5282
868-623-7640
Fax:
868-624-5711
E-mail: info@actt.org.tt

Wanneer het Nationaal Accreditatieorgaan is ingesteld, zal een vertegenwoordiger ervan lid worden
van het Comité Vrij Verkeer. Het Comité Vrij Verkeer dient, namens het Bevoegde Gezag, het
Nationaal Accreditatieorgaan om advies te vragen in gevallen waarin twijfel bestaat over de
kwalificaties van de aanvragers.
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Het Nationaal Accreditatieorgaan dient het Comité Vrij Verkeer binnen twee weken na ontvangst van
het verzoek te informeren over zijn bevindingen. Het Nationaal Accreditatieorgaan is een
adviesorgaan en is niet de instantie welke verantwoordelijk is voor de implementatie van het Vrij
Verkeer van Vaardigheden, voor beleid of voor goedkeuring van aanvragen.
De nationale, subregionale en regionale organen voor accreditatie zullen de kwalificaties van
CARICOM-Burgers evalueren in geval van twijfel en het Comité Vrij Verkeer adviseren.

Binnenkomst van goedgekeurde categorieën van werknemers
Een CARICOM-Burger die een andere Lidstaat wil binnenkomen, zal een verblijfsvergunning voor
bepaalde of onbepaalde tijd krijgen, afhankelijk van de oorsprong van het overgelegde CARICOMBekwaamheidscertificaat.
Wanneer het Certificaat is afgegeven door de daartoe aangewezen Minister van het eigen land of door
een andere Lidstaat, zullen de CARICOM-Burgers een verblijfsvergunning voor de duur van zes
maanden krijgen. In deze periode moeten zij hun kwalificaties laten verifiëren door de daartoe
aangewezen Minister van het gastland.
CARICOM-Burgers zullen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen wanneer het
Certificaat is afgegeven door de daartoe aangewezen Minister van het gastland of indien de daartoe
aangewezen Minister, na verificatie van de kwalificaties, aangeeft dat de persoon in kwestie inderdaad
een Geschoolde CARICOM-Burger is.

Procedures op de plaats van binnenkomst
Bij aankomst in de Lidstaat moet de CARICOM-Burger een geldig paspoort overleggen aan de
immigratiefunctionaris samen met het CARICOM- Bekwaamheidscertificaat. De Immigratiediensten
zullen dan een stempel waarmee de duur van het verblijf en de status van de CARICOM-Burger
worden aangegeven in het paspoort plaatsen.
Indien een CARICOM-Burger bij aankomst niet beschikt over een Bekwaamheidscertificaat, zal de
Immigratiefunctionaris de gebruikelijke verblijfsduur voor bezoekers verlenen.


In geval van verblijf voor bepaalde duur moet het stempel vermelden:
“VRIJ VERKEER BEPERKT VERBLIJF – RECHT TE WERKEN – VERIFICATIE
VEREIST”



In geval van verblijf voor onbepaalde duur moet het stempel vermelden:
“VRIJ VERKEER ONBEPERKT VERBLIJF – RECHT TE WERKEN”

Immigratiefunctionarissen moeten een CARICOM-Burger die binnenkomt met een door een andere
Lidstaat afgegeven Bekwaamheidscertificaat melden dat verificatie binnen een periode van zes
maanden vereist is. Bovendien moeten zij de persoon aan wie verblijf voor bepaalde duur wordt
verleend, voorzien van relevante informatie over het proces tot het verkrijgen van verblijf voor
onbepaalde duur.
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Sociale zekerheid
Een CARICOM-Burger die werknemer is, moet verzekerd zijn in de Lidstaat waar hij tewerkgesteld
is en moet dus bijdragen betalen aan de respectieve Sociale Zekerheidsorganisatie. Hij maakt
aanspraak op dezelfde voorzieningen als de staatsburgers van het gastland.
De CARICOM-Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid trad in werking op 1 april 1997. Deze
Overeenkomst beschermt alle aanspraken op langetermijnvoorzieningen daar ze voorziet in de
totalisering van alle bijdragen welke betaald zijn aan de respectieve Sociale Zekerheidsorganisaties in
de Lidstaten waar een burger eerder heeft gewerkt. Suriname is de uitzondering op deze regel omdat
dit land niet beschikt over een vergelijkbaar stelsel van sociale zekerheid.

Voordelen voor de houder van het Certificaat
Een CARICOM-Burger die houder is van een Certificaat van Erkenning van CARICOMBekwaamheidscertificaat zal niet worden onderworpen aan:

2.

-

enige beperking op de vrijheid van verkeer, inclusief de vrijheid zijn gastland te verlaten
en daarnaartoe terug te keren;

-

enige beperking op het recht om deel te nemen aan winstgevende arbeid of andere
beroepsbezigheid;

-

discriminerende selectie bij het invullen van vacatures;

-

enige beperking op de vrijheid van toegang tot onroerend goed voor gebruik door hem
voor zakelijke doeleinden;

-

enige beperking op de vrijheid van toegang tot onroerend goed voor gebruik door hem als
woning;

-

enige beperking ten aanzien van echtgenoten en direct afhankelijke gezinsleden om
samen met de houder te verhuizen.

ZELFSTANDIGEN

Zelfstandigen zijn personen die CARICOM-Burgers zijn die anders dan in loondienst werkzaamheden
verrichten. Alle CARICOM-Burgers hebben het recht werkzaam te zijn als zelfstandige in iedere
Lidstaat die participeert in de CSME.
Zelfstandigen kunnen zijn bedrijven en andere juridische vormen van ondernemingen, organisaties, en
hebben het recht leidinggevende, technische en toezichthoudende staf te verhuizen van de ene CSMELidstaat naar de andere.
Dit recht van zelfstandigen kan worden uitgeoefend door middel van:
 het recht van vestiging;
 de verlening van diensten.
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2.1 HET RECHT VAN VESTIGING
CARICOM-Burgers hebben het recht een zelfstandige activiteit uit te oefenen in de CSME en daarom
kunnen zij verhuizen naar een andere Lidstaat om er een bedrijf op te zetten voor onbepaalde duur.
Dit wordt doorgaans genoemd het Recht van Vestiging, waaronder zijn begrepen:
-

het recht tot het niet in loondienst uitoefenen van activiteiten van commerciële,
industriële, agrarische, beroeps- of ambachtelijke aard; en

-

het recht tot het oprichten en beheren van economische ondernemingen, waaronder
begrepen elk type van organisatie voor de productie van of handel in goederen of de
verlening van diensten, welke het eigendom is van of waarover zeggenschap wordt
uitgeoefend door een burger van een Lidstaat.

Bedrijven hebben het recht leidinggevende, toezichthoudende en technische staf over te brengen in
verband met het bevorderen van hun bedrijfsactiviteiten.

Verzoekschrift inzake vrij verkeer van leidinggevende, toezichthoudende en technische staf
Een zelfstandige persoon of een Onderneming (welke de werkgever is) moet een verzoekschrift
indienen bij de Dienst Vrij Verkeer zodat dit in overweging kan worden genomen door het Bevoegde
Gezag in de Lidstaat waarin het vrij verkeer wordt aangevraagd voor leidinggevende,
toezichthoudende en technische staf. Een kopie van het arbeidscontract moet worden ingesloten bij
het verzoek.
Het Comité Vrij Verkeer zal deze verzoeken in overweging nemen namens het Bevoegde Gezag en de
werkgever op de hoogte stellen van het resultaat. Leidinggevende, toezichthoudende en technische
staf hebben geen recht van vrij verkeer en dus zal geen Certificaat worden afgegeven, maar de
werkgever zal wel een brief ontvangen waarin staat dat wordt goedgekeurd dat zij zich vrij
verplaatsen en dat hun paspoorten moeten worden ingediend bij de Immigratiedienst voor plaatsing
van een stempel. Deze personen zal het recht van vrij verkeer worden toegekend voor de duur van hun
arbeidscontract.

Procedure op de plaats van binnenkomst
CARICOM-Burgers die van de ene naar de andere CARICOM-Lidstaat willen verhuizen met het doel
er een bedrijf op te zetten, zullen bij aankomst het volgende moeten overleggen:
(i)
(ii)
(iii)

Een geldig paspoort
Terugreisbiljet
Bewijs van financiële middelen om in het eigen onderhoud te voorzien, zoals betaalkaarten,
travelers cheques, contanten, of een combinatie daarvan.

De Immigratiedienst zal de CARICOM-Burger beperkt verblijf voor een termijn van 6 maanden
toekennen.

Procedure na binnenkomst
Elke Lidstaat zal een Bevoegd Gezag voor het Recht van Vestiging aanwijzen. Nadat
inreistoestemming is verleend, zal de CARICOM-Burger bij het Bevoegde Gezag relevant bewijs van
legitimiteit indienen, zoals:
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Politieverklaring van goed gedrag
Financiële Middelen
Verklaring omtrent Bedrijfsnaam(Bedrijfsnamen) / Bewijs van oprichting

Verklaring van goedkeuring afgegeven door het bevoegde gezag
Het Bevoegde Gezag zal bepalen of aan alle formaliteiten tot oprichting van het bedrijf in kwestie is
voldaan. Zodra aan alle formaliteiten is voldaan, zal het een verklaring van goedkeuring afgeven van
de CARICOM-Burger, met kopie voor de Immigratiedienst. Indien het bedrijf is opgericht binnen de
termijn van 6 maanden, zal de CARICOM-Burger zich aanmelden bij de Immigratiedienst ter verdere
regulering van zijn verblijf met het volgende document:

Onbeperkt Verblijf
De Immigratiedienst zal de CARICOM-Burger verblijf voor onbepaalde tijd toekennen.
De Lidstaten zullen door middel van de daartoe ingestelde nationale mechanismen bepalen of een
bedrijf al dan niet operationeel is.
Indien een CARICOM-Burger niet langer dit bedrijf of een ander bedrijf exploiteert, zal het Bevoegde
Gezag voor Rechten van Vestiging de Immigratiedienst daarvan op de hoogte stellen. De Dienst heeft
het recht het onbeperkt verblijf in te trekken of de persoon te berichten dat hij een verblijfsvergunning
en/of een werkvergunning moet aanvragen tot de tijd van is aangebroken dat er sprake is van volledig
vrij verkeer in de Gemeenschap.

Verlenging van Verblijf
Indien het bedrijf niet is opgericht binnen de termijn van 6 maanden, dient de CARICOM-Burger aan
de Immigratiedienst, of andere relevante dienst als aangewezen door de Lidstaat, een bewijs van het
Bevoegde Gezag te overleggen dat concrete stappen zijn genomen voor oprichting van het bedrijf.
Ingeval zodanig bewijs wordt verstrekt, zal de CARICOM-Burger een verlenging van 6 maanden
worden toegekend.
Rubberen stempels
Er zullen specifieke stempels zijn voor inreisvisum van 6 maanden, de verlenging met 6
maanden en het verblijf voor onbepaalde tijd met de volgende tekst:
(i)
(ii)
(iii)

Recht van Vestiging – Beperkt Verblijf voor 6 maanden
Recht van Vestiging – Verlenging; en
Recht van Vestiging – Onbeperkt Verblijf

Een CARICOM-Burger wiens paspoort is voorzien van een van de bovengenoemde stempels, maakt
automatisch aanspraak op Immigratiestatus als Leidinggevende, Toezichthoudende en Technische
Staf.
De immigratiestatus van zodanige staf zal direct verbonden zijn aan de rechten van zakenlui. Er zal
rekening worden gehouden met de contracten van dergelijke stafleden.
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Rechten van echtgenoot en afhankelijke gezinsleden
Echtgenoten en afhankelijke gezinsleden bezitten nu de volgende rechten:
-

het recht mee te verhuizen met of zich te voegen bij de hoofdverhuizer in het gastland;
vrijheid van verplaatsing, waaronder begrepen de vrijheid te vertrekken uit en terug te
keren in het gastland zonder opnieuw toestemming hoeven te vragen.

Onherroepbaarheid van verlening of weigering inreistoestemming
De inreistoestemming is onherroepelijk, behalve om een reden en op grond van een procedure
waardoor een CARICOM-Burger zou kunnen worden uitgewezen of uitgeleverd of op andere wijze
worden uitgezet.
Een Lidstaat kan weigeren een in aanmerking komende CARICOM-Burger toegang tot zijn
grondgebied te verlenen indien er voldoende gronden zijn voor een redelijk vermoeden dat de
CARICOM-Burger een ernstige bedreiging zal vormen voor de openbare orde, volksgezondheid en
algemene veiligheid.

2.2 VERLENING VAN DIENSTEN
CARICOM-Burgers hebben ook het recht te werken als zelfstandigen voor het verlenen van diensten
in een goedgekeurde sector tegen een andere vergoeding dan loon. Dit wordt doorgaans genoemd het
verlenen van diensten, wat inhoudt het verstrekken van diensten:
-

vanuit het grondgebied van de ene Lidstaat naar het grondgebied van een andere Lidstaat
(personen verhuizen niet)
op het grondgebied van de ene Lidstaat aan een consument van een andere Lidstaat die de
dienst verlangt (consumenten moeten verhuizen)
door een dienstverlener uit de ene Lidstaat via commerciële aanwezigheid op het
grondgebied van een andere Lidstaat (zie recht van vestiging)
door een dienstverlener uit de ene Lidstaat door middel van de aanwezigheid van
natuurlijke personen van een Lidstaat op het grondgebied van een andere Lidstaat.

De regels van het Verdrag inzake de verlening van diensten als boven omschreven zouden derhalve
een persoon toestaan diensten te verlenen aan een CARICOM-Land en zich daartoe voor korte
perioden tijdelijk te bevinden in dat land.

Procedure voor registratie als tijdelijke dienstverlener
Een CARICOM-Burger die wil verhuizen van de ene CARICOM-Lidstaat naar een andere om daar
op tijdelijke basis diensten te verlenen, moet zich registreren als dienstverlener in de Lidstaat waar hij
woont en werkt voor het verkrijgen van een certificaat waardoor het gemakkelijker zal worden een
andere Lidstaat binnen te komen.
Bevoegd gezag
Het Bevoegd Gezag voor het verstrekken van het certificaat is de als zodanig door elke Lidstaat
aangewezen autoriteit:
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Antigua en Barbuda

Ministry of Finance and the Economy
P.O. Box 1550
Redcliffe Street
St. John’s
Antigua
Tel:
268-462-1532
Fax:
268-462-1625
E-mail: trade@antigua.gov.ag

Barbados

Barbados Coalition of Service Industries
14 Pine Plantation Road
St. Michael
Barbados
Tel:
246-429-5357
Mobiel 246-234-2307
Fax:
246-429-5352
E-mail: info@bcsi.org.bb

Belize

Ministry of Foreign Trade
2nd Floor Sir Edney Cain Builidng
Belmopan City
Cayo District
Belize
Tel:
501-822-2832
501-822-2833
Fax:
501-822-2837
E-mail: foreigntrade@btl.net

Dominica

Ministry of Foreign Affairs, Trade and Marketing
Government Headquarters
Kennedy Avenue
Roseau
Dominica
Tel:
1-767-266-3510
1-767-448-2401
Fax:
1-767-448-5200
Email: foreigntrade@cwdom.dm
Tradeofficerfatm@cwdom.dm

Grenada

Ministry of Foreign Affairs and Tourism
Ministerial Complex
Botanical Gardens
St. George’s
Grenada
Tel:
473-440-2640
473-440-2712
Fax:
473-440-4184
E-mail: foreignaffairs@gov.gd
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Guyana

Ministry of Foreign Affairs
254 Tabuka Lodge
South Road and New Garden Street
Georgetown
Guyana
Tel:
592-226-1600-9
Fax:
592-225-9192
E-mail: minfor@guyana.net.gy

Jamaica

Ministry of Labour and Social Security
1F North Street
Kingston
Jamaica
Tel:
876-922-9500-14
Fax:
876-922-6902
E-mail: suzkat@yahoo.com

St. Kitts en Nevis

Ministry of International Trade, Industry and Commerce
Church Street
Basseterre
St. Kitts and Nevis
Tel:
869-465-2521
869-461-1096
Fax:
869-456-1778
E-mail: foreigntrade@gov.kn

St. Lucia

Ministry of Trade, Industry, Commerce, Consumer Affairs and
Investment
Heraldine Rock Building
4th Floor
The Waterfront
Castries
Saint Lucia
Tel:
758-468-4203
Fax:
758-469-7347
E-mail: pscommerce@candw.lc

St. Vincent en de Grenadines

Ministry of National Security
Administrative Building
Bay Street
Kingstown
St. Vincent and the Grenadines
Tel:
784-450-0364
Fax:
784-457-2125
E-mail: pmosvg@caribsurf.com
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Suriname

Ministerie van Handel en Industrie
Afdeling Internationale Economische Betrekkingen
Havenlaan Noord
P.O.B. 557
Paramaribo
Suriname
Tel:
597-402-339
597-404-074
Fax:
597-402-602
E-mail: iwanya@hotmail.com
Wanya.illes@minhi.sr

Trinidad en Tobago

Trinidad and Tobago Coalition of Service Industries
211E Belmont Circular Road
Belmont
Trinidad and Tobago
Tel:
868-621-1441
Fax:
868-621-0386
E-mail: info@ttcsi.org

Criteria voor het verstrekken van het Certificaat
De onderstaande documenten dienen bij het Bevoegde Gezag te worden ingediend:
(i)
(ii)

Bewijs van CARICOM-Nationaliteit
(a) Bewijs van geschiktheid voor het verlenen van de dienst; of
(b) Bewijs van contract voor het verlenen van de dienst; of
(c) Recente verklaring van relevante Associatie of goed bekend staande
persoon/lichaam

Duur van het verstrekkingsproces
Het Bevoegde Gezag dient het Certificaat zo snel mogelijk te verstrekken.

Duur van de geldigheid van het Certificaat
Het Certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Immigratieprocedures voor tijdelijke verhuizing van dienstverleners
Procedure op plaats van binnenkomst
Het certificaat moet worden overgelegd aan de Immigratiefunctionaris op de plaats van binnenkomst
als bewijs dat de CARICOM-Burger een dienstverlener is die het land wil binnenkomen om er op
tijdelijke basis diensten te verlenen.
Andere vereiste documenten zijn:
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(i)
(ii)

een geldig paspoort
contract voor het verrichten van diensten of uitnodigingsbrief van een klant.

De Immigratiefunctionaris zal de CARICOM-Burger voldoende tijd bieden de dienst te verlenen maar
in ieder geval niet minder dan zes maanden in eerste instantie.

Procedure voor het automatisch verlengen van het verblijf
In gevallen waarin de dienstverlening op tijdelijke basis niet is voltooid binnen de tijd toegekend door
de Immigratie moet een automatische verlenging worden aangevraagd bij de Immigratiedienst.
De automatische verlenging zal worden toegekend om de CARICOM-Burger in staat te stellen de
dienstverlening te voltooien.
De automatische verlenging is gebaseerd op rechten welke zijn verankerd in het Herziene Verdrag
van Chaguaramas, te weten niet-discriminatie (nationale behandeling) en het recht een dienst te
verlenen via model 4 – het verkeer van burgers.

Criteria voor automatische verlenging
De dienstverlener moet bewijs overleggen dat de dienst nog niet is voltooid.

Duur van het automatische verlengingsproces
Het proces voor verlenging van het verblijf dient niet langer dan tien werkdagen te duren.

Geen beperkingen
Een CARICOM-Burger die een bedrijf vestigt of tijdelijk een dienst verleent, zal niet worden
onderworpen aan:
-

enige beperking op zijn vrijheid van verkeer, waaronder begrepen de vrijheid te
vertrekken uit en terug te keren in zijn of haar gastland;

-

enige beperking op het recht tot uitoefening van een zelfstandige activiteit;

-

enige beperking op de vrijheid van toegang tot onroerend goed voor bedrijfsmatig
gebruik;

-

enige beperking op de vrijheid van toegang tot onroerend goed voor gebruik als zijn
woning;

-

enige beperking op toegang tot kapitaal in het ontvangend land;

-

enige beperking op de binnenkomst van leidinggevende, toezichthoudende en technische
staf;

-

enige beperking op de binnenkomst van de echtgenote/echtgenoot en afhankelijke
gezinsleden van de ondernemer of zijn leidinggevende, toezichthoudende en technische
staf.
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Certificaat No. ……………………..

CERTIFICAAT VAN REGISTRATIE ALS
CARICOM-DIENSTVERLENER

(het bevoegde gezag), uit hoofde van de hem toegekende bevoegdheden,

Overwegende dat ...... bij (het bevoegde gezag) een Certificaat van Registratie als CARICOMDienstverlener heeft aangevraagd en naar tevredenheid van (het bevoegde gezag) heeft aangetoond
dat de formaliteiten voor het verkrijgen van zodanig Certificaat zijn nagekomen;

verklaart aan .... voornoemd uit te reiken dit Certificaat van Registratie als CARICOMDienstverlener.

Ten getuige waarvan ik hieronder mijn handtekening plaats.

…………………………………..
(Het bevoegde Gezag)
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Nationale behandeling
CARICOM-Staatsburgers zijn of zullen in staat zijn bedrijven op te zetten of diensten te verlenen in
elke Lidstaat, met inachtneming van dezelfde regels welke van toepassing zijn op de burgers van het
gastland zelf. Dit beginsel wordt genoemd Nationale Behandeling.
Het is daarom van belang de regels welke van toepassing zijn op de burgers van het ontvangende land
te kennen.
Belastingen
CARICOM-Burgers moeten ingelicht zijn over het feit dat zij onderworpen zijn aan alle van
toepassing zijnde Belastingwetten van hun gastland. Het is daarom van belang dat ze bekend zijn met
de soorten van belastingen die worden geheven alvorens ze verhuizen naar een andere Lidstaat om er
te werken.
De intraregionale overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting beschermt zowel de
loontrekkende als de zelfstandige CARICOM-Burger tegen het twee keer betalen van belastingen
over dezelfde inkomsten.
De intraregionale overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting is tot wet verheven en is van
kracht in Antigua en Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Vincent
en de Grenadines en Trinidad en Tobago.
Eenmaal in dienst, moeten de CARICOM-Burgers zich ervan overtuigen dat ze geregistreerd staan bij
de Belastingdienst en dat zij hun jaarlijkse belastingaangiften tijdig indienen. Dit zal garanderen dat
ze in staat zullen zijn te bewijzen dat ze belasting hebben betaald over het inkomen verdiend in het
land waarin ze gewerkt hebben en dat ze daarom belastingvrijdom kunnen aanvragen in hun thuisland
waarnaar ze een deel van zodanig inkomen overmaken.

DEEL TWEE: PROBLEEMLOOS REIZEN
Lidstaten van de Gemeenschap zijn overeengekomen een aantal maatregelen te nemen en regels toe te
passen ter vergemakkelijking van het reizen. Het doel is te garanderen dat reizen binnen de
Gemeenschap probleemloos is en dat de procedures zo efficiënt mogelijk zijn voor CARICOMBurgers.
De voornaamste beginselen met betrekking tot gemakkelijker reizen binnen de Gemeenschap zijn
Nationale
Behandeling
en
Behandeling
van
Meest
Begunstigde
Natie.
De
meestbegunstingsbehandeling garandeert dat, behoudens het bepaalde in het Herziene Verdrag, elke
Lidstaat, ten aanzien van rechten bedoeld in het Verdrag, geen minder gunstige behandeling zal
toekennen aan een andere Lidstaat dan dat toegekend aan een derde Lidstaat of derde Staat.
Kortom, deze beginselen beogen te garanderen dat CARICOM-Burgers behandeld worden op een
wijze welke gelijk is aan de wijze waarop de eigen burgers van de respectieve ontvangende Lidstaat
worden behandeld en ten minste op een wijze die gelijk is aan of beter is dan de wijze waarop
buitenlanders worden behandeld. Daarom zijn de volgende maatregelen aangenomen:






afschaffing van visa
de CARICOM-rij bij immigratiepunten
het CARICOM-paspoort
het gemeenschappelijk IU-formulier
het beperkt verblijf voor zes (6) maanden ongeacht het doel van het bezoek
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HET GEMEENSCHAPPELIJK IU-FORMULIER

WAPEN

WELKOM IN HET LAND
IMMIGRATIE/DOUANEFORUMULIER

[Logo Caricom]

(A), (B) EN (C) VAN DIT FORMULIER INVULLEN
GEBRUIK BLOKLETTERS EN BLAUWE OF ZWARTE INKT
REGISTRATIE AANKOMST (A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

1584333

Vluchtnummer
/ Afvaartnummer
Plaats van vertrek
Achternaam
Voornamen
Overige namen
Datum van geboorte
Land van geboorte
Geslacht
□M
□V
Burgerlijke staat
□ Gehuwd
□ Ongehuwd
□ Ander
Beroep
Paspoort
11a.Datum van afgifte
(dag/maand/jaar)
Land van afgifte
Huisadres (Straatnaam en huisnummer)
Plaats
14a. Stad/District
Postcode
Land
Landen bezocht in de laatste 6 weken
Adres tijdens verblijf in het land
Stad / District
Duur van verblijf
in het buitenland (ingezetene)
Duur van verblijf in Barbados (bezoeker)
Doel van verblijf (Alleen bezoeker)
□ Vakantie
□ Studie
□ Zaken
□ Vergadering
□ Vriendenbezoek
□ Conventie
□ Familiebezoek
□ Sport
□ Huwelijksreis/Huwelijk
□ Ander (specificeer)
Accommodatie
□ Hotel
□ Pension
□ Eigen woning
□ Appartement / Huis
□ Dive/Eco Lodge
□ Logies met ontbijt
□Ander (specificeer)
Handtekening: …………………………………………
Datum: …………………………………

Dit formulier bewaren en afgeven bij vertrek
REGISTRATIE VERTREK (B)
1584333

1) Vluchtnummer / Afvaartnummer
2) Plaats van bestemming
3) Achternaam
4) Voornamen
5) Andere namen
6) Datum van geboorte
7) Geslacht
□M
□V
8) Paspoortnummer
9) Nationaliteit
10) Land van geboorte
Handtekening: ……………………………….

Datum: …………………………………
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AFSCHAFFING VAN VISA
Lidstaten hebben de visumplicht afgeschaft voor CARICOM-Burgers die naar hun respectieve landen
afreizen. Een CARICOM-Burger zou dus vrij moeten kunnen reizen binnen de Gemeenschap.

GEMENGDE RIJEN VOOR BURGERS, INWONERS EN CARICOM-BURGERS
Lidstaten vergemakkelijken de binnenkomst van CARICOM-Burgers door middel van
immigratierijen met de aanduiding “Burgers, Ingezetenen en CARICOM-Burgers” of andere
soortgelijke aanduiding.
Het doel van gemengde rijen is het verder uitdragen van het beginsel van Nationale Behandeling,
zodoende garanderend dat alle CARICOM-Burgers een gelijke behandeling ontvangen.

CARICOM-PASPOORT
De Conferentie van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap is overeengekomen een
CARICOM-paspoort door de Lidstaten te doen uitgeven als identificerend symbool van regionalisme.
Een CARICOM-paspoort is een Nationaal paspoort dat wordt afgegeven in de overeengekomen
kleuren en het afgesproken formaat, om te reizen binnen de gemeenschap en daarbuiten.
Het CARICOM-logo en de woorden “Caribische Gemeenschap” staan afgedrukt op het omslag.
Het wapen en de naam van de Lidstaat staan ook vermeld op het omslag.
Het CARICOM-paspoort creëert tevens het bewustzijn dat CARICOM-Burgers burgers zijn van
zowel de Gemeenschap als een specifiek land.
Tien Lidstaten hebben reeds het CARICOM-paspoort uitgegeven. Deze zijn: Antigua en Barbuda,
Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines,
Suriname en Trinidad en Tobago.
Verwacht wordt dat alle Lidstaten die participeren in de CSME het CARICOM-Paspoort zullen
introduceren wanneer hun respectieve voorraad oude paspoorten op is.

2de Editie gepubliceerd met de hulp van
het United Nations Development Programme (UNDP)
door het:
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