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Achtergrond 

Wanneer een bedrijf werknemers over de grens heeft werken, is diverse complexe 

internationale wetgeving van toepassing. Dit kan betrekking hebben op immigratie, 

arbeidsrecht, loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheid. Onlangs zijn op dit gebied 

aanvullende vereisten geïmplementeerd.  

Op basis van de EU-richtlijn “Posted Workers Directive” kunnen bedrijven worden 

geconfronteerd met aanvullende vereisten wanneer ze een werknemer naar een ander EU-land 

sturen om een tijdelijke dienst of activiteit uit te voeren. De EU-richtlijn definieert een reeks 

verplichte regels die moeten worden toegepast op gedetacheerde werknemers om: 

 te garanderen dat de rechten en arbeidsomstandigheden in de hele EU worden 

beschermd; en 

 "sociale dumping" tegen te gaan.  

 

De eisen voor de werkgever kunnen betrekking hebben op: 

 arbeidsomstandigheden:  

o minimale arbeidsomstandigheden van het gastland zijn van toepassing; 

o ‘equal pay’ vereisten. 

 aanvullende administratieve voorwaarden: 

o Registratie van de tijdelijke werkzaamheden bij de autoriteiten in het gastland vóór 

aanvang van de activiteiten; 

o Benoeming van een contactpersoon voor de autoriteiten in het gastland 

o Gedetailleerde registratie vanaf dag 1.   

De richtlijn moest uiterlijk op 30 juli 2020 door alle EU-landen in nationale wetgeving worden 

omgezet. Deze opzet maakt de uitvoering voor werkgevers erg moeilijk, omdat alle EU-landen 

hun eigen specifieke regels hebben ingevoerd. De regels kunnen per land verschillen ten 

aanzien van welke werknemers onder de verplichtingen vallen, welke eisen van toepassing zijn, 

hoe een melding moet plaatsvinden en welke sancties worden toegepast als de regels niet door 

een werkgever worden nageleefd.  In deze memo geven we je meer informatie over de regels, 
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hoe deze in Nederland zijn geïmplementeerd, waar jouw bedrijf rekening mee moet houden en 

hoe CROP jou verder kan helpen.  

Wat is een gedetacheerde werknemer? – algemeen 

Een gedetacheerde werknemer is een werknemer die door zijn werkgever naar het buitenland 

wordt gestuurd om tijdelijk in een andere EU-lidstaat te werken. In het algemeen geldt dit voor 

de volgende soorten mobiliteit van de ene naar de andere EU-lidstaat:  

1. Dienstverlening: werknemers worden naar een andere EU-lidstaat gestuurd om 

tijdelijke diensten te leveren onder leiding van hun werkgever. Een voorbeeld hiervan is 

het installeren van een machine in een ander EU-land 

2. Overdracht binnen de groep: een werknemer wordt tijdelijk uitgezonden naar een 

groepsentiteit in een andere lidstaat. Een voorbeeld is de uitzending van een Duitse 

werknemer aan de Nederlandse entiteit  

3. Detachering door een buitenlands uitzendbureau: detacheringsbureau plaatst een 

werknemer in een andere lidstaat om taken uit te voeren onder leiding van het inlenende 

bedrijf.  

 

Alle EU-landen hebben in hun nationale wetgeving bepaald welke werknemers onder "een 

gedetacheerde werknemer" vallen. Dit betekent dat dit per land afhankelijk kan zijn van de duur 

van het verblijf in het gastland (d.w.z. van toepassing vanaf dag 1 of vrijstellingen?), van de 

uitgevoerde activiteiten (d.w.z. al van toepassing in het geval van het bijwonen van alleen 

zakelijke bijeenkomsten?) en op de sector waarin een werkgever activiteiten verricht.  

Wat is een gedetacheerde werknemer? – Nederlandse definitie 

In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in de "WagWEU". De Nederlandse definitie van 

een gedetacheerde werknemer is een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst in 

Nederland arbeid verricht in het kader van een transnationale dienstverrichting en die 

doorgaans niet gewoonlijk in of vanuit Nederland arbeid verricht. Alle bovengenoemde drie 

soorten mobiliteit vallen dus onder de Nederlandse definitie.  

In Nederland is het toepassingsgebied bovendien uitgebreid naar zzp'ers in risicovolle branches 

zoals vleesindustrie, bouw, landbouw etc.  
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Op welke arbeidsvoorwaarden hebben gedetacheerde werknemers in Nederland 

recht? 

Gedurende de eerste 12 maanden van hun detachering hebben werknemers recht op de 'harde 

kern' van de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse arbeidswetgeving en van algemeen 

verbindende cao-voorwaarden.  

De harde kern van arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse arbeidswetgeving bestaat uit: 

 Minimumloon; 

 Regels voor werktijden en voldoende rusttijden; 

 Veilige arbeidsomstandigheden; 

 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en 

 Een minimum aantal vrije dagen.  

Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op aanvullende Nederlandse 

arbeidsvoorwaarden: de 'uitgebreide harde kern'. Deze periode kan worden verlengd tot 18 

maanden. Waar nodig kunnen wij jou verder adviseren over deze eisen.  

Administratieve verplichtingen in Nederland bij een 'gedetacheerde werknemer' 

Werkgevers uit landen in de EER en Zwitserland met personeel dat tijdelijk in Nederland is 

gedetacheerd, moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen: 

1. De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar (of direct beschikbaar in een 

digitale omgeving) te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde 

werknemer. Dit betreft bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, loonstroken, 

samenvattingen van werktijden, A1-formulieren en betalingsbewijs. Documenten moeten 

direct beschikbaar zijn en tot 5 jaar na het einde van de plaatsing worden bewaard. 

2. Informatieplicht: de verplichting om desgevraagd alle gegevens die nodig zijn voor de 

handhaving van de WagwEU aan de inspecteur te overhandigen. 

3. De verplichting om in Nederland een contactpersoon aan te wijzen die door de 

inspecteur kan worden benaderd en die als aanspreekpunt fungeert; dit kan ook een 

uitgezonden werknemer zijn. 

4. Meldingsplicht: vanaf 1 maart 2020 zijn werkgevers in het buitenland verplicht hun 

werkzaamheden in Nederland voor aanvang van de werkzaamheden te melden.  
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Meldingsplicht tijdelijke detachering van werknemers naar Nederland 

Indien een werknemer - die tijdelijk in Nederland werkt - voldoet aan de definitie 'gedetacheerde 

werknemer', geldt een meldingsplicht. Voorafgaand aan de uitzending moet een kennisgeving 

worden gedaan. De buitenlandse werkgever die werknemers tijdelijk in Nederland tewerkstelt,  

heeft de plicht om de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen via een online 

portaal (www.postedworkers.nl) De formele plicht ligt bij de werkgever van het thuisland. De 

Nederlandse entiteit of opdrachtgever (de ontvanger van de dienst) is echter verplicht om te 

controleren of het werk en de buitenlandse werknemers correct zijn aangemeld. 

In sommige gevallen is er geen meldingsplicht. Dit is bijvoorbeeld als de werknemer bepaalde 

werkzaamheden in Nederland verricht, zoals (niet uitputtend):  

 Zakenreizen naar Nederland, mits het verblijf in Nederland niet langer is dan 13 

weken binnen een periode van 52 weken;  

 Eerste montage of eerste installatie van goederen, uitgevoerd door gekwalificeerde 

of gespecialiseerde werknemers, op voorwaarde dat dit een geïntegreerd deel 

uitmaakt van een overeenkomst voor de levering van goederen en noodzakelijk is 

voor het in gebruik nemen van de geleverde goederen. De uitgevoerde 

werkzaamheden duren niet langer dan acht dagen, tenzij het werkzaamheden in de 

bouwsector betreft. 

 Dringend onderhoud of reparaties aan gereedschappen, machines of apparatuur 

die door de werkgever in het buitenland aan de opdrachtgever of het bedrijf in 

Nederland worden geleverd. Of werknemers die de door de werkgever in het 

buitenland geleverde software installeren of wijzigen of die instructies geven over het 

gebruik van die software. Op voorwaarde dat hun verblijf noodzakelijk is voor deze 

activiteiten en niet langer is dan 12 opeenvolgende weken binnen een periode van 

36 weken. 

 Het bijwonen van academische conferenties, op voorwaarde dat het verblijf niet 

langer is dan vijf dagen per kalendermaand. 

Boetes bij niet-naleving – Nederland  

Zowel aan de thuiswerkgever als aan de Nederlandse entiteit of opdrachtgever kunnen 

verschillende sancties en boetes worden opgelegd. Enkele voorbeelden zijn: 
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- Niet voldoen aan de kennisgevingsvereisten: tot 4.500 EUR 

- Niet voldoen aan documentatieplicht: EUR 8.000 

- Het niet verstrekken van informatie/documenten op aanvraag: 6.000 EUR 

Advies aan bedrijven 

De detacheringsvereisten zorgen voor extra verplichtingen voor werkgevers die soms al voor de 

start van de activiteiten in het buitenland moeten plaatsvinden. Dit kan ook van toepassing zijn 

op zakenreizigers. 

Bedrijven moeten zich daarom goed bewust zijn van de internationale beweging van hun 

werknemers; zowel in Nederland als vanuit Nederland naar andere landen. Aangezien de 

regels per land verschillen, is het belangrijk om te beoordelen of een bepaald 

grensoverschrijdende activiteit verplichtingen veroorzaakt voor zowel de werkgever van het land 

van herkomst als voor het gastland. 

Wij adviseren om:  

 Lijnmanagers binnen jouw bedrijf te informeren over de eisen die in deze memo zijn 

aangegeven zodat zij op de hoogte zijn van de eisen en risico's; 

 de processen ten aanzien van het boeken van reizen in kaart te brengen. Hierbij kan 

gecontroleerd worden of er een voorafgaande goedkeuringsaanvraag in het travel 

boekingssysteem ingevoerd kan worden. Hierdoor wordt HR, voordat een medewerker 

een reis kan boeken, op de hoogte gesteld. HR kan dan bepalen of er eisen zijn vanuit 

het perspectief van belastingen, arbeidsrecht, sociale zekerheid, immigratie of ‘posted 

workers’. CROP kan hierbij uiteraard assisteren.  

 de top 10 landen in de EU waar de meeste zakenreizen/internationale reizen 

plaatsvinden in kaart te brengen. CROP kan dan verder adviseren over deze eisen, 

zodat specifieke verplichtingen voor bepaalde landen intern gecommuniceerd kunnen 

worden 

 

Waar kan CROP bedrijven bijstaan? 

Internationale belastingen, sociale zekerheid, immigratie en arbeidsrecht zijn zeer complex en 

worden nog complexer door de detacheringsrichtlijn. Het is belangrijk om te begrijpen in welke 
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gevallen het niet naleven van de verplichtingen grote gevolgen kunnen hebben, zoals non- 

compliancy en boetes, reputatieschade en slechte medewerkerstevredenheid. 

Wij kunnen je verder helpen met: 

 Assisteren bij de invoering van de juiste aanpak om boetes te voorkomen en compliant te 

zijn; 

 Het beoordelen van de interne reisprocessen en adviseren over hoe de processen 

verbeterd kunnen worden om de risico's te beperken; 

 Adviseren over de specifieke eisen per land vanuit een geïntegreerd fiscaal, sociaal 

zekerheids- en arbeidsrechtelijk perspectief; 

 De meldingsplichtvereisten. 

De fiscalisten en arbeidsrechtspecialisten van CROP kunnen jou bijstaan bij het inschatten van 

de risico's en verdere hands-on begeleiding bieden. Via het PrimeGlobal-netwerk kunnen we 

samen met onze PrimeGlobal-lidbedrijven diensten verlenen in alle EU-landen.  

Voor meer informatie neem contact op met Ilse Lurvink, Lucia Veenstra of Suzanne van 

Hattum. 


