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1. Inleiding

Beste Limburgse werkgever,

Grensoverschrijdend wonen, werken en ondernemen is 

aan de orde van de dag: dat hoort ook zo, de voorde-

len van de interne markt kunnen we uitbuiten, zeker in 

grensregio’s. Limburg, dat als een schiereiland midden 

in Europa ligt, met een enorm achterland,  heeft heel 

veel potentie. Het over de grens verrichten van dien-

sten, maar ook het naar ons toe halen van medewerkers 

voor de arbeidsmarkt, zoals specialisten, gebeurt steeds  

meer. Het grensoverschrijdend verrichten van dien-

sten is simpel, maar er zijn ook spelregels. Het kennen van de spelregels en het weten  

waar de informatie vandaan gehaald kan worden, heb ik in deze brochure bijeengebracht. 

Deze uitgave beschrijft wat u moet weten wanneer u medewerkers uit het buiten- 

land in dienst neemt en wat u moet doen wanneer u met personeel werk verricht in het  

buitenland. Als Limburgs volksvertegenwoordiger in Europa gaat mij uw succesvol  

opereren zeer ter harte. 

Weet dat ik graag uw op- en aanmerkingen verneem: www.riaoomen.nl

Hartelijke groeten,    

 

Ria Oomen - Ruijten

Lid Europees Parlement voor de EVP/ED fractie
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De Principes: vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten

Wanneer Europese burgers in een ander land werken dan het woonland, dan maken zij 

gebruik van artikel 39 van het Verdrag van Rome: het vrij verkeer van werknemers. Als  

Nederlandse werkgever kunt u op basis van het Europees recht zonder beperkingen EU-

burgers in dienst nemen. In de praktijk gebeurt dit veelvuldig. Men moet dan denken aan 

Belgische en Duitse grensarbeiders maar ook aan Poolse of Portugese werknemers. Ook 

komt het voor dat uw medewerkers over de grens gaan wonen en om die reden grensarbei-

der worden. Deze groep maakt ook gebruik van het vrij verkeer van werknemers.

Wanneer u als Limburgs bedrijf diensten gaat aanbieden in het buitenland maakt u gebruik 

van het vrij verkeer van diensten. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 49 van het Verdrag van 

Rome, dat beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Gemeenschap 

verbiedt. Toch lopen  Limburgse bedrijven in de praktijk tegen allerlei belemmeringen aan. De 

hevige discussie over het opheffen van deze belemmeringen is grotendeels beëindigd door 

het aannemen van de Dienstenrichtlijn (Bolkesteinrichtlijn) in 20061.

Het uitgangspunt van de Dienstenrichtlijn is de wederzijdse erkenning van nationale regelgeving. 

Dat wil zeggen dat een Nederlandse dienstverrichter, die voldoet aan de Nederlandse wet- en 

regelgeving, niet hoeft te voldoen aan de regelgeving van de lidstaat waar hij zijn diensten verricht 

(bijv. Duitsland, België). De richtlijn verplicht de lidstaten ook om hun wetgeving, reglemente-

ring en voorschriften te screenen op eventuele belemmeringen. Verder moeten de procedures 

rondom de uitoefening van dienstenactiviteiten eenvoudiger worden, d.m.v. elektronische hulp- 

middelen om zo dienstverrichters en afnemers van diensten te voorzien van duidelijke informatie.  

De Dienstenrichtlijn moet in 2010 geïmplementeerd zijn in de wetgeving van de lidstaten. 

De richtlijn geldt niet voor uitzendbureaus, gezondheidszorgdiensten, financiële diensten. 

Daarvoor zijn of komen er nog aparte Europese regels. 

1.  Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.
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Opzet Brochure

De regels over het vrij verkeer van diensten (grensoverschrijdende dienstverlening) en het vrij 

verkeer van werknemers (grensoverschrijdende arbeid), vindt u in deze brochure.

De opzet van de brochure is tweedelig: (1) het behandelen van de regelgeving omtrent het 

vrij verkeer van diensten en (2) de regelgeving omtrent het vrij verkeer van buitenlandse 

werknemers naar Nederland. Ook geeft deze brochure inzicht in de effecten van grensover-

schrijdende arbeid op zaken zoals sociale zekerheid en belastingen. 

2. Limburgs bedrijf als grensoverschrijdende    

 dienstverlener

Wanneer u als Limburgse ondernemer opdrachten en projecten uitvoert in de beide buurlan-

den, zoals de bouw van woningen, het onderhouden van groenvoorzieningen, schoonmaak-

werkzaamheden, dan wordt u in juridisch termen aangemerkt als ’dienstverrichter’. Dit wil 

zeggen een onderneming die diensten aanbiedt in een andere lidstaat. 

Neemt u als dienstverrichter ook uw medewerkers ‘mee’ om in de buurlanden grens- 

overschrijdende werkzaamheden uit te voeren, dan wordt u als Nederlands  

bedrijf geconfronteerd met de sociale en fiscale stelsels van het land waar uw  

medewerkers - als gedetacheerde werknemers - hun werkzaamheden verrichten.  

Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten besproken wanneer u werknemers  

tijdelijk in het buitenland detacheert. 
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2.1  Belastingheffing zoals geregeld in de van    

toepassing zijnde belastingverdragen

Uw gedetacheerde medewerker wordt in principe belast door het land waar hij zijn 

werkzaamheden daadwerkelijk verricht (zgn. werkstaat). 

De werkstaat dient van belastingheffing af te zien als aan de volgende drie voorwaarden, 

tegelijkertijd is voldaan:

•	 	de	werknemer	verblijft	 in	de	werkstaat	gedurende	een	 tijdvak	of	 tijdvakken,	die	 in	het	

belastingjaar van de werkstaat een totaal van 183 dagen niet te boven gaat, én

•	 	de	 beloning	 wordt	 betaald	 door	 of	 namens	 een	 werkgever	 die	 geen	 inwoner	 is	 

van de werkstaat, én

•	 de	 beloning	 komt	 niet	 ten	 laste	 van	 een	 vaste	 inrichting	 (kantoor,	 bouwproject,	 

 werkplaats enz) of vast middelpunt van de werkgever in de werkstaat.

In dit geval blijft uw Nederlandse medewerker onderworpen aan de Nederlandse loon- en 

inkomstenbelasting.

 

Aandachtspunt

In sommige landen geldt het materiele criterium van ‘betaald door of namens een werkgever’ 

om te bepalen wie de werkgever is. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in het geval een Lim-

burgs uitzendkantoor een in Limburg wonende werknemer ter beschikking stelt aan een in 

België of Duitsland gelegen onderneming. Het Limburgs uitzendkantoor is formeel gezien de 

arbeidsrechtelijke werkgever. Toch beschouwen de belastingverdragen in dit soort gevallen 

het inlenend buitenlands bedrijf als materiële werkgever. Dit betekent dat deze uitzendkracht 

vanaf de eerste dag belast wordt in bijvoorbeeld België of Duitsland. 
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 2.2  Sociale zekerheid zoals geregeld in de  

coördinatieverordening sociale zekerheid 

1408/712 

Wanneer u uw medewerker tijdelijk werkzaamheden laat verrichten in het buiten‑ 

land (bijvoorbeeld België en Duitsland) dan blijft de werknemer gedurende die  

periode volledig sociaal verzekerd in het woonland (Nederland). 

Uw gedetacheerde medewerker moet dan wel in het bezit zijn van een bewijs van toepasselij-

ke wetgeving (zgn E-101 verklaring). Deze verklaring kan makkelijk worden aangevraagd bij 

de afdeling internationale Detachering van de Sociale Verzekeringsbank. De verklaring wordt 

alleen afgegeven als de medewerker minimaal één maand in Nederland sociaal verzekerd is 

geweest. De nationaliteit speelt hierbij geen rol. De duur  van de verklaring is beperkt tot 12 

maanden maar kan verlengd worden. Een E-101 verklaring wordt ook afgegeven wanneer 

afwisselend in Nederland en in het buitenland wordt gewerkt.

2.3  Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden  

zoals geregeld in de arbeidsrechtelijke 

Detacheringsrichtlijn (96/71/EG)

Als Nederlandse werkgever, met gedetacheerde werknemers in het buitenland,  

valt u onder de bepalingen uiteen gezet in de arbeidsrechtelijke detacherings‑ 

richtlijn (96/71/EG). 

Dit houdt in dat u als Limburgs bedrijf geconfronteerd kunt worden met de toepassing van het 

Duitse of Belgische arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden op de volgende terreinen:

a. maximale werk- en minimale rustperioden;

b. minimum aantal betaalde vakantiedagen; 
2.  De coördinatieverordening  sociale zekerheid (EEG) nr. 1408/71 wordt op het ogenblik herzien en vereenvoudigd. De nieuwe Verordening (EG)  

nr. 883/2004 zal zeer waarschijnlijk in 2010 in werking treden
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c.  minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet inbegrepen 

aanvullende bedrijfspensioenregelingen; 

d.  voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, inzonderheid door  

uitzendbedrijven; 

e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;

f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en    

 -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;

g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen 

 inzake niet-discriminatie.

De Detacheringsrichtlijn (96/71/EG) is in Nederland geïmplementeerd in de WAGA  

(Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid). In België is deze geïmplemen-

teerd in de ‘Wet van 5 maart 2002’ en in Duitsland in het ‘Arbeitnehmer-Entsendegesetz’.  

De Nederlandse arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke bepalingen blijven gel-

den voor een gedetacheerde werknemer indien de werkzaamheden max. 8 dagen duren.  

Er gelden altijd Nederlandse arbeidsvoorwaarden indien deze gunstiger zijn dan die van het 

tijdelijke werkland. 

Aandachtspunt

Een uitzondering op deze regel be-

treft bouwwerkzaamheden in Duitsland 

en België. Hier gelden vanaf dag 1 de 

Duitse resp. Belgische arbeidsrechtelijke 

bepalingen. De Limburgse dienstverlener 

heeft een meldingsplicht3 wanneer een 

medewerker in Duitsland op een bouw-

project, in de schoonmaak enz tijdelijk 

tewerkgesteld (gedetacheerd) wordt. Bij 

detachering in België bestaat voor alle 

sectoren een meldingsplicht4. 
3.  Zie website: www.zoll.de => Entsendung von Arbeitnehmern
4. Zie website: www.limosa.be
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2.4 Grensoverschrijdend uitzendwerk

Voor een Limburgs uitzendbureau geldt dat de door u gedetacheerde uitzendkracht 

vanaf de eerste dag belastingplichtig wordt in het land van tewerkstelling (bijv. 

België, Duitsland). 

Dit komt doordat het buitenlandse bedrijf als materiële werkgever wordt beschouwd  

(zie 2.1). Toch blijft de Nederlandse sociale zekerheid (ca 30%) van toepassing, wat  

vaak tot een nadelige en ingewikkelde combinatie voor de werknemer leidt. Aangezien het 

gemiddelde belastingpercentage in Nederland bij een inkomen tot € 30.000 per jaar ca 6% 

bedraagt, in tegenstelling tot de meestal hogere belastingpercentages in andere lidstaten,  

is dit veelal een nadelige en ingewikkelde combinatie voor de werknemer. 

Voor het Limburgse uitzendbureau brengt dit ook een administratieve last met zich mee, 

aangezien het Limburgse uitzendbureau moet beschikken over een Belgische resp.  

Duitse uitzendvergunning om Nederlanders te kunnen detacheren5. 

Een ander aandachtspunt betreft het detacheren van derdelanders (niet EU-burgers) en het 

detacheren van personen met de nationaliteit van de nieuwe lidstaten. Wanneer deze als 

uitzendkracht ter beschikking worden gesteld aan een Belgische of  Duitse inlener, dan is ook 

een Duitse of Belgische tewerkstellingsvergunning vereist. 

5.  Gezien het feit dat de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is op uitzendkantoren blijft deze vergunningsplicht zelfs na de inwerkingtreding van de  
richtlijn van toepassing.
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3.  Limburgs bedrijf met in het buitenland  

wonende werknemers

Zoals grensoverschrijdende dienstverlening vanzelfsprekend is in Limburg, zo is grensover-

schrijdend wonen en werken ook een vanzelfsprekendheid. Belgische en Duitse werknemers 

komen als grensarbeider  in Limburg werken en Limburgse werknemers verleggen hun 

woonplaats  naar België en Duitsland. Sinds 2006 komen ook veel Poolse werknemers 

(niet-grensarbeiders) in Limburg werken. Als zij besluiten ook in Nederland te gaan wonen 

is er sprake van migrerende werknemers. Juridisch wordt er geen onderscheid gemaakt tus-

sen Belgische en Duitse grensarbeiders en naar België en Duitsland verhuisde Limburgse 

werknemers. Werkt de grensoverschrijdende werknemer enkel en alleen in Nederland dan 

zijn de loonkosten voor de Limburgse werkgever hetzelfde als voor een in Limburg wonende 

werknemer. Ook is er geen verschil in netto loon. 

Toch kan grensoverschrijdend werken als problematisch worden ervaren, omdat de adminis-

tratieve lastendruk voor de grensoverschrijdende werknemer vaak hoger is en men goed op 

de hoogte moet zijn van de (veranderende) nationale wetgeving. Om het proces wat overzich-

telijker te maken staan hieronder de belangrijkste aandachtspunten vermeld. 

3.1  Wet arbeid vreemdelingen (Wav), arbeidsrecht  

en arbeidsvoorwaarden 

Voor buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen geldt dat u als werk‑

gever een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen. 

Werknemers met de nationaliteit van een van de Lidstaten van de EU/EER/ 

Zwitserland (uitgezonderd Roemenië en Bulgarije) mogen zonder tewerkstellings- 

vergunning in Nederland werken. Het is belangrijk te weten dat de wet hier wel zeer strikt 

in is. 
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Zo mag bijvoorbeeld de Argentijnse echtgenote van een in België of Duitsland  

wonende werknemer niet in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning. Dit zou 

natuurlijk wel mogen als het gezin in Nederland zou wonen.

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaalt of een tewerkstellingsvergunning kan worden 

afgegeven. Het belangrijkste principe van deze wet is: “Het is een werkgever verboden 

een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning”.  

Een tewerkstellingsvergunning kan worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inko-

men (CWI). Voor werkgevers is het belangrijk te weten dat het begrip werkgever ruim wordt 

geïnterpreteerd door de Wav en niet beperkt is tot de formele werkgever. Ook voor de inlener 

van een buitenlandse uitzendkracht geldt de Wav.

Voor een grensoverschrijdende werknemer of grensarbeider geldt het Nederland-

se arbeidsrecht en dus de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (CAO). Hij heeft recht op  

dezelfde sociale en fiscale voordelen6. Van belang voor de Limburgse werkgever is ook  

Verordening 44/2001. Deze Verordening bepaalt dat een vordering van de werkgever op  

zijn werknemer alleen ingesteld kan worden bij de rechtbank van de Lidstaat waar de werk-

nemer woont. Dit geldt ook voor verzoekschriftprocedures (zoals ter ontbinding van de  

arbeidsovereenkomst). In dat geval moet de buitenlandse rechtbank het Nederlandse recht 

toepassen. Bij een vordering van de werknemer op de werkgever is de rechter van de plaats 

waarin de werkgever woont - c.q. zijn statutaire zetel en/of hoofdvestiging heeft - bevoegd.

Aandachtspunten 

•	 	Voor	 in	het	buitenland	wonende	niet-EU/EER	onderdanen	 is	altijd	een	tewerkstellings-

vergunning vereist. Dit geldt ook voor uitzendkrachten die door u ingeleend worden via 

een buitenlands uitzendkantoor.

•	 	Voorkom	 samen	 met	 uw	 grensoverschrijdende	 werknemer	 dat	 er	 in	 het	 buitenland	 

geprocedeerd moet worden.

6.  Artikel 7, Verordening 1612/68
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3.2  Belasting‑ en premieheffing 

grensoverschrijdende werknemers

Waar de grensoverschrijdende werknemer zijn belasting moet betalen is geregeld 

in het van toepassing zijnde belastingverdrag. Er geldt daarbij het werklandbegin‑

sel wat inhoudt dat de werknemer belasting betaalt in het land waarin hij werkt. 

Een uitzondering geldt er voor onderwijzend personeel, internationale chauffeurs en voor  

situaties waarbij u - als Limburgs bedrijf - uw grensarbeider buiten Nederland laat werken. In 

dit soort gevallen moet de grensoverschrijdende werknemer belasting betalen in zijn woon-

land. De grensoverschrijdende werknemer heeft - als buitenlands belastingplichtige - recht 

op de meeste heffingskortingen en aftrekposten. Wil de werknemer in aanmerking komen 

voor alle heffingskortingen (bijvoorbeeld ook de heffingskorting voor de partner zonder  

inkomen) en alle aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrente aftrek) dan moet hij zich laten 

behandelen alsof hij in Nederland woont (keuzerecht binnenlandse belastingplicht). 

Of uw medewerker kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige is een zaak van 

de medewerker zelf. Uw medewerker moet er rekening mee houden dat als hij niet meer  

in Nederland werkt, hij niet meer belast wordt in Nederland maar dat de AOW en bedrijfspen-

sioenen vaak belast zullen worden in het woonland7.

 Aandachtspunten

•	 	Internationale	chauffeurs	-	die	niet	in	Nederland	wonen	-	worden	alleen	voor	de	dagen	

dat zij in Nederland rijden in Nederland belast; 

•	 	Een	grensarbeider	die	buiten	Nederland	werkt	-	ook	voor	de	Nederlandse	werkgever-,	

wordt voor die dagen niet belast in Nederland;

•	 	Onderwijsgevenden	 worden	 gedurende	 de	 eerste	 twee	 jaar	 niet	 belast	 in	 Nederland 

maar in hun woonland. 

7. Een uitzondering geldt voor gepensioneerden die bijvoorbeeld in Duitsland wonen. In dit geval wordt de AOW belast in Nederland.
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3.3 Sociale Zekerheid 

Premieheffing voor de wettelijke sociale zekerheid 

Een werknemer die alleen in Nederland werkt en niet in Nederland woont, wordt in 

Nederland wettelijk sociaal verzekerd. 

Voor de niet in Nederland werkende gezinsleden - als deze niet zelf in het woonland  

verzekerd zijn tegen ziektekosten - moet een bijdrage aan het College voor Zorgverzeke-

ringen betaald worden. De hoogte van de CVZ-bijdrage is afhankelijk van het land waar  

het gezinslid woont. Er bestaat recht op de zorgtoeslag voor gezinsleden die in Nederland 

zorgbijdragen betalen.

De verzekeringsplicht voor alle Nederlandse socialezekerheidswetten wordt beëindigd vanaf 

het moment dat er geen sprake meer is van werken in Nederland. Wanneer de werknemer 

een Nederlandse uitkering of Nederlands pensioen ontvangt dan moet hij aan het CVZ een 

bijdrage betalen ter bekostiging van de zorg in het woonland. 

Aandachtspunten

•	 		Een	medewerker	die	in	zijn	woonland	werkt	-	voor	u	of	een	andere	werkgever	-	moet	u	

sociaal verzekeren in zijn woonland. Het aantal uren speelt geen rol.

 Maak duidelijke afspraken met uw medewerker over nevenwerkzaamheden  

 in zijn woonland aangezien dit consequenties heeft voor de sociale  

 verzekering van de medewerker. Vermijd dat uw medewerker in zijn woonland  

 werkzaamheden verricht (bijv. thuiswerk, telewerk) of een nevenbetrekking aanvaardt  

 zonder uw toestemming. 

•	 Wanneer	 een	 werknemer	 een	 Nederlandse/buitenlandse	 uitkering	 of	 Nederlands/ 

 buitenlands pensioen ontvangt en in Nederland werkt dan moet hij over deze  

 uitkering/dit pensioen de Nederlandse socialezekerheidspremies betalen.
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•	 Indien	 er	 sprake	 is	 van	 een	 eenoudergezin	 of	 wanneer	 beide	 ouders	 in	 Nederland	 

 werken, bestaat er geen recht meer op buitenlandse gezinsbijslag. 

 

Socialezekerheidsuitkeringen

Een buitenlandse werknemer kan aanspraak maken op WAO, WIA, AOW, Anw en 

aanvullende (pre) pensioenen wanneer voldaan wordt aan de Nederlandse voor‑

waarden. 

Ook is de in Nederland werkende werknemer ZVW en AWBZ-verzekerd. Het is niet mogelijk 

om aanspraak te maken op een Wajong-uitkering, een bijstandsuitkering of een uitkering op 

grond van de Toeslagenwet. Dit alles is geregeld onder Verordening (EEG)1408/71.

Bij ziekte heeft de grensoverschrijdende werknemer recht op loondoorbetaling. De controle 

vindt plaats in het woonland, waar hij zich ook ziek moet melden. De werknemer mag ter 

controle niet opgeroepen worden om naar Nederland te komen. Dat mag wel voor een  

re-integratiegesprek of voor onderzoek.

De buitenlandse werknemer heeft ook recht op de Nederlandse gezinsbijslagen (kinderbij-

slag, kindertoeslag en kinderopvang), maar dit hangt af van de verzekeringspositie van de 

andere ouder.  Indien er recht bestaat op gezinsbijlagen uit het woonland (via de werkende 

partner in het woonland) dan zal Nederland de Nederlandse gezinsbijslagen uitbetalen minus 

met het bedrag dat het woonland aan gezinsbijslagen heeft uitbetaald.
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Werkloosheidsuitkering

In het geval uw medewerker grensarbeider is, en volledig werkloos wordt, bestaat er in  

principe geen aanspraak op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. 

De hoofdregel is dat een grensarbeider recht heeft op een werkloosheidsuitkering uit het 

woonland alsof de werknemer altijd in het woonland gewerkt heeft. In zeer uitzonderlijke 

situaties kan er recht bestaan op een Nederlandse werkloosheidsuitkering (faillissement, 

tijdelijke en gedeeltelijke werkloosheid, zgn Miethe-gevallen8). De nationaliteit speelt daar-

bij geen rol. Met betrekking tot werkloze niet-grensarbeiders - bijvoorbeeld een Poolse 

werknemer die in Polen woont en in Nederland verblijft om te werken - heeft de werk-

nemer het keuzerecht. Keert hij terug naar zijn woonland, dan heeft hij aldaar recht op 

een woonlanduitkering. Blijft hij in Nederland om werk te zoeken, dan heeft hij onmiddellijk 

recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering alsof hij altijd in Nederland heeft gewerkt.  

Hij moet dan wel bewijzen dat hij voorheen in zijn woonland lang genoeg sociaal verzekerd 

is geweest. Deze buitenlandse verzekeringstijdvakken moeten door het UWV erkend worden 

alsof het Nederlandse verzekeringstijdvakken waren.

Voor medewerkers die naar het buitenland (België, Duitsland) verhuizen gelden dezelfde 

regels. Niet meer in Nederland werkende gezinsleden, WAO-ers en gepensioneerden 

bouwen vanaf het moment van verhuizing geen AOW-pensioen meer op in Nederland.  

Men kan zich voor beperkte tijd vrijwillig verzekeringen voor AOW en/of Anw.

Aandachtspunten

•	 Verhuist	 een	 werknemer	 naar	 het	 buitenland	 (België,	 Duitsland)	 en	 wordt	 hij	 daarna	 

 volledig werkloos dan kan hij meestal geen aanspraak meer maken op een Nederlandse  

 uitkering. Wel komt de werknemer in principe in aanmerking voor een werkloosheids- 

 uitkering in het woonland. 

•	 Als	 een	 werknemer	 niet	 meer	 in	 Nederland	 werkt	 dan	 is	 deze	 niet	 meer	 verplicht	 

 verzekerd voor de AOW en Anw. Toch bestaat er de mogelijkheid zich vrijwillig voor  

 de AOW en/of Anw te verzekeren.
8.  Het principe ‘Miethe-gevallen’ houdt in dat het in sommige gevallen mogelijk is voor een werknemer om aanspraak te maken op uitkeringen van het 

voormalige werkland. Een langdurige beroepsmatige relatie met het werkland is een vereiste. Dit is een uitzondering op het woonlandprincipe.
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Bron: LLTB

4. Seizoensarbeid

Voor buitenlandse seizoenarbeiders 

gelden vrijwel dezelfde regels als  

voor grensarbeiders.

 

Seizoensarbeid komt vooral voor 

in sectoren zoals de land- en tuin-

bouw en andere sectoren zoals 

de bouw en metaal sector en on-

geschoold distributie- en productiewerk. Seizoenarbeiders vallen grotendeels on-

der dezelfde regels als grensarbeiders, zoals minimumloon, veiligheid op de werkplek 

en andere arbeidsvoorwaarden. Seizoenarbeiders zijn premie- en belastingplichtig in  

Nederland. Net als grensarbeiders moeten seizoenarbeiders verplicht een Nederlandse  

zorgverzekering afsluiten voor de periode dat zij in Nederland werkzaam zijn, zelfs wanneer 

de werknemer al een andere verzekering heeft afgesloten. Er kan recht bestaan op Neder-

landse kinderbijslag. Dit is afhankelijk van de kinderbijslag-regeling in het woonland en de 

verzekeringspositie van de partner.

Een verschil treedt op in het geval van werkloosheid. Waar grensarbeiders bij werkloosheid 

recht hebben op een woonlanduitkering mogen seizoenarbeiders in het geval van werkloos-

heid kiezen. Indien de seizoenarbeider in Nederland blijft om werk te zoeken dan heeft 

hij aanspraak op een Nederlandse werkloosheidsuitkering, waarbij de buitenlandse socia-

leverzekeringstijdvakken meegeteld worden alsof het Nederlandse tijdvakken waren. Als de 

seizoenarbeider terugkeert naar zijn woonland dan heeft hij recht op een woonlanduitkering 

waarbij de Nederlandse sociale verzekeringstijdvakken meegeteld worden alsof het tijd- 

vakken in het woonland waren.  

 

Aandachtspunt

Voor EU/EER werknemers is geen tewerkstellingsvergunning nodig. Deze is wel nodig, ook 

voor seizoensarbeid, voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië, en voor derdelanders. 
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5. Afkortingen

Anw:  Algemene nabestaandenwet

AOW:  Algemene Ouderdomswet

AWBZ:  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

CAO:  Collectieve arbeidsovereenkomst

CVZ:   College voor Zorgverzekeringen

CWI:  Centrum voor Werk en Inkomen 

EER:   Europese Economische Ruimte

EU:   Europese Unie

UWV:  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WAGA:  Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid

Wajong:  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO:  Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wav:  Wet arbeid vreemdelingen 

WIA:   Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WW:   Werkloosheidswet

ZVW:  Zorgverzekeringswet
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6. Informatiebronnen

Bij de volgende instellingen kunt u terecht om meer gedetailleerde informatie over 

deze onderwerpen op te vragen.

1. Verblijfsvergunningen

IND-Loket Kennis- en Arbeidsmigratie

Postbus 3022

2280 GA Rijswijk

Infolijn: 0900 - 12 34 56 1

E-mail: arbeid@ind.minjus.nl

Website: www.ind.nl

2. Tewerkstellingsvergunningen

CWI Tewerkstellingsvergunningen

Postbus 883

2700 AW Zoetermeer

Telefoon: 079 - 750 29 03

Websites: voor meertalige informatie over 

werken in Nederland:  www.werk.nl/portal/

page/portal/werk_nl/werknemer/working_

in_the_netherlands_wn

Voor de Wet arbeid Vreemdelingen:

•	 http://www.wetarbeidvreemdelingen.nl

•	 http://arbeidsinspectie.szw.nl/index.		

 cfm?fuseaction=dsp_rubriek&rubriek_ 

 id=20029

•	 https://www.werk.nl/portal/page/	 	

 portal/werk_nl/werkgever/meerweten/ 

 werkvergunning

3. Informatie over Wet 

Arbeidsvoorwaarden 

Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA)

Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Telefoon: 070 - 333 44 44

Gratis telefoonnummer voor 

publieksinformatie: 0800 - 9051

Website: http://internationalezaken.szw.nl

(brochures arbeidsrecht in vele talen) 
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4. Internationale belasting‑ en 

premieheffing

 

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland

Postbus 2865

6401 DJ Heerlen

Telefoon: 055 - 53 85 385

Websites: 

•	 www.belastingdienst.nl

•	 www.minfin.nl/nl/onderwerpen,		 	

 belastingen/belastingen_internationaal

5. Internationale detachering & 

toepasselijke wetgeving

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Postbus 357

1180 AJ  Amstelveen

Telefoon: 020 - 656 52 77

Website: www.svb.nl

6. Grensoverschrijdende aspecten  

WW/WIA

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

Helpdesk Internationaal

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

Telefoon: 0113 - 750 350 (callcenter)

Website: www.uwv.nl

7. Grensoverschrijdende aspecten  

ZVW/AWBZ

College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 

Internationale Verdragen

Postbus 320

1110 AH Diemen

Telefoon: 020 - 79 78 555

Website: www.buitenland.cvz.nl

8. Grensoverschrijdende aspecten 

AOW/Anw/AKW

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Postbus 357

1180 AJ  Amstelveen

Telefoon: 020 - 65 65 65 6

Website: www.svb.nl

9. Grensoverschrijdende aspecten  

FVP‑regeling

Stichting Financiering Voortzetting 

Pensioenverzekering (FVP) 

Postbus 22667

1100 DD Amsterdam Zuidoost

Telefoon: 020 - 656 91 51

E-mail: klantenservice@fvp.nl

Website: www.fvp.nl
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10.  Internationale diplomawaardering

Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW) 

Postbus 7338

2701 AH Zoetermeer

Telefoon 079 - 321 79 30

E-mail: info@idw.nl

Websites:

•	 www.idw.nl

•	 www.beroepserkenning.nl

•	 www.buitenlandsediplomahouders.nl

11.  Grensarbeid België & Duitsland

Steunpunt Grensoverschrijdend Werken en 

Ondernemen (GWO)

Terra Nigrastraat 10

6216 BL  Maastricht

Telefoon: 0800 - 024 12 12 

Website: www.belastingdienst.nl

Bureau voor Duitse Zaken (SVB)

Takenhofplein 4

6538 SZ  Nijmegen

Telefoon: 024 - 343 19 00

Website: www.svb.nl/bdz

 

Bureau voor Belgische Zaken (SVB) 

Postbus 90151 

4800 RC Breda 

Telefoon: 076 - 54 85 840

Website: www.svb.nl/bbz

Websites grensarbeid

Nederland-België-Duitsland: www.eures.info

Algemeen: www.fnv.nl (zie Europa)

Algemeen: www.grensarbeider.nl

Duitsland: www.grenzpendler.nrw.de

Duitsland: www.veg-eu.org

België:  www.acvgrensarbeiders.be

België:  www.grensarbeiders.be

België:  www.werkenoverdegrens.org

Websites Europa

Vrij verkeer van diensten

http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s70002.htm

Vrij verkeer van werknemers

http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s02305.htm

Coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels 

www.tress-network.org

http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s02309.htm

Detacheringsrichtlijn

http://ec.europa.eu/employment_social/

labour_law/postingofworkers_en.htm
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Ria Oomen‑Ruijten, lid van het Europees Parlement voor de EVP‑ED fractie.

Ria Oomen-Ruijten

Europees Parlement 

Rue Wiertz

Bureau ASP 12E108

B-1047 Brussel

Kantoor gegevens Ria Oomen-Ruijten (Brussel)

Deze brochure kunt u ook digitaal downloaden van de website:  

http://www.riaoomen.nl

Tel: 0032 2 28 47863

Fax: 0032 2 28 49863

Email: ria.oomen-ruijten@europarl.europa.eu
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