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Ten behoeve van de handhaving van de Wet arbeidsvoorwaarden
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) treedt per 1
maart 2020 een digitale meldingsplicht in werking voor dienstverrichters
in Nederland. Vanaf die datum geldt ook een controleplicht voor
dienstontvangers.
Een buitenlandse onderneming inhuren
Huurt u een onderneming of zelfstandige in uit een land binnen de Europese Economische Ruimte
(EER) of Zwitserland voor een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u volgens de Wet
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) verplicht om te controleren of
deze zijn komst (juist) heeft gemeld.
Melding controleren op afschrift
Bedrijven en zelfstandigen in sommige sectoren uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland
komen werken, moeten hun komst vanaf 1 maart 2020 van tevoren melden bij het Nederlandse
online meldloket. Ook de komst van eventuele werknemers moeten zij vooraf melden.
Zij kunnen hun tijdelijke opdrachten die op of na 1 maart 2020 beginnen per 10 februari 2020
alvast indienen. Als opdrachtgever of dienstontvanger bent u verplicht te controleren of er gemeld
is en of de melding klopt. U ontvangt een bericht wanneer de buitenlandse werkgever of
zelfstandige zijn komst heeft gemeld. U kunt de melding online inzien. Staan er fouten in de
melding? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag de buitenlandse werkgever of
zelfstandige om de melding aan te passen.
Huurt u als dienstverrichter of zelfstandige een ander buitenlands bedrijf in om bij uw
opdrachtgever in Nederland een klus te doen (onderaannemer)? Dan bent u voor die klus de
dienstontvanger. De onderaannemer meldt zijn eigen personeel en u controleert de melding.
Niet gemeld in online meldloket?
Kan de buitenlandse ondernemer of zelfstandige die voor u komt werken niet aantonen aan het
begin van de werkzaamheden dat hij zijn komst gemeld heeft? Geef dit dan aan in het online
meldloket en vraag hem zijn aanwezigheid en werkzaamheden alsnog te melden.
Eénjaarsmelding bij regelmatig inhuren van dezelfde ondernemer
Huurt u regelmatig dezelfde buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandig ondernemer
in? En werkt deze vaker voor u in Nederland? Dan geldt soms een beperkte meldingsplicht in de
vorm van een éénjaarsmelding. Melden hoeft dan maar 1 keer per jaar. De éénjaarsmelding geldt
ook voor internationale transportbedrijven of in het buitenland gevestigde zelfstandigen die
cabotageritten maken binnen Nederland. Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers
binnen een land door een buitenlands bedrijf.
Niet melden bij gastoptreden of korte zakenreis
De meldingsplicht geldt niet voor bijvoorbeeld gastsprekers of mensen die een korte zakenreis
maken. Voor de meeste zzp’ers geldt de meldingsplicht ook niet.
Toezicht op de WagwEU
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU.
Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct
inzage in alle meldingen. Ook voor sociale partners is het mogelijk gegevens uit het meldloket op
te vragen. Blijkt uit een controle dat u uw komst niet vooraf heeft gemeld? Dan kunnen u en uw
opdrachtgever beiden een boete krijgen. U vindt de boetes op de website van de Inspectie SZW.
Administratieve verplichtingen van de WagwEU
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De werkgevers uit landen in de EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in
Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:
De verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek
van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om
arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en
betalingsbewijzen.

-

Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Inspectie SZW alle
informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
De verplichting om in een Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie
SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert, dit kan ook een gedetacheerde
werknemer zijn;
Meldingsplicht: vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse werkgevers verplicht om hun
werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket voor
buitenlandse werknemers (postedworkers.nl).
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