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• het invullen van een migratieaangifte  
(M- formulier) in het eerstvolgende belasting-
jaar;

•  mogelijke gevolgen als u een uitkering ont-
vangt.

Auteur: Marijke Vervoort, zelfstandig belasting
adviseur bij Team Vervoort te Haarlem 
(m.vervoort@teamvervoort.nl)
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 ARBEIDSRECHT

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de 
Europese Unie 16-102

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU) gedeeltelijk in werking getreden. 
Gelijktijdig is de Wet arbeidsvoorwaarden grens-
overschrijdende arbeid ingetrokken (WAGA). 
Met de WagwEU zijn de Europese Detacherings-
richtlijn (Richtlijn 96/71/EG) en voor een groot 
deel de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/
EU) in één wet samengevoegd. 

In de Detacheringsrichtlijn is geregeld op welke 
arbeidsvoorwaarden werknemers in dienst bij 
een bedrijf in de Europese Unie, minimaal recht 
hebben als ze tijdelijk in een andere EU-lidstaat, 
bijvoorbeeld dus Nederland, werkzaamheden 
gaan verrichten. De Handhavingsrichtlijn daar-
entegen wil de problemen op het terrein van de 
uitvoering, toepassing en handhaving van de 
Detacheringsrichtlijn aanpakken door daarvoor 
een pakket van passende voorschriften en 
maatregelen te introduceren. Deze zullen 
 moeten leiden tot een betere en meer uniforme 
uitvoering, toepassing en handhaving van de 
Detacheringsrichtlijn en zullen niet alleen van 
invloed zijn op de lidstaten, dienstverrichters en 
gedetacheerde werknemers, maar ook op 
 ‘gewone’ werkgevers en werknemers.   

De WagwEU zal door de Inspectie Sociale 
 Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden 
 ge hand haafd. Het boetebureau van de 
 Inspectie SZW wordt aan gewezen als inner 
van de boetes. Dit kunnen ook boetes zijn van 
buitenlandse  Inspectiediensten aan in 
 Nederland gevestigde bedrijven in het kader 
van de grensoverschrijdende boete-inning. 
Ook wordt de Inspectie van SZW bevoegd 
 gegevens uit te wisselen met andere inspectie-
diensten in Europa.  

Deze wet heeft grote gevolgen voor de werk-
gevers die werken met gedetacheerde ar beids-
krachten die via een andere lidstaat in  
Nederland hun arbeid verrichten.  

De WagwEU gaat over detachering
Werkgevers uit andere EU-landen die tijdelijk 
met personeel (kunnen ook van buiten de EU 
komen) in Nederland een klus komen verrich-
ten (detacheren) vallen onder de WagwEU. Er 
zijn drie categorieën van detachering:  

1. Het van oorsprong bedoelde zuivere 
dienstverlening. Hiermee wordt bedoeld 
dat een dienstverrichter uit een andere lid-
staat  onder zijn leiding en toezicht en op 
zijn rekening met personeel een klus komt 
uitvoeren in Nederland. Denk bijvoorbeeld 
aan een Duits bedrijf dat in opdracht van 
een Nederlandse dienstontvanger een weg 
komt aanleggen. 

2. Detachering binnen multinationale con-
cerns. Detachering kan ook plaatsvinden 
door een medewerker van een vestiging 
van een concern in een andere lidstaat te 
detacheren naar een vestiging van hetzelf-
de concern in Nederland. 

3. Het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten in Nederland terwijl het bureau 
dat de arbeidskrachten ter beschikking 
heeft gesteld in een andere lidstaat is ge-
vestigd. Bij het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten (meestal uitzendkrachten) 
liggen leiding en toezicht niet meer bij de 
dienstverrichter (het bureau dat de arbeids-
krachten ter beschikking heeft  gesteld), 
maar bij de inlener (de dienstontvanger). 
Het bureau dat de arbeidskrachten ter 
 beschikking heeft gesteld blijft verant-
woordelijk voor de arbeidsvoorwaarden 
van de arbeidskracht. 

Harde kern van de arbeidsvoorwaarden
Werkgevers zijn verplicht bepaalde minimum-
arbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het 
personeel dat tijdelijk in Nederland komt 
 werken. De zogenoemde harde kern van de 
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arbeidsvoorwaarden bestaat in ieder geval uit 
de Nederlandse arbeidswetten: de Wet 
minimum loon en vakantiebijslag, de Arbeids-
tijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de 
Wet allocatie arbeidskrachten door inter  me di-
airs en de Algemene wet gelijke behandeling. 
Als een buitenlandse werkgever aan de slag 
gaat in een sector waarin een algemeen verbin-
dend verklaarde cao van toepassing is, dan 
geldt daarnaast de harde kern van de arbeids-
voorwaarden uit deze cao. De gede tacheerde 
werknemers hebben recht op  toekenning van 
de algemeen verbindend  verklaarde cao- 
bepalingen die gaan over:  

a. maximale werktijden en minimale rusttijden; 
b. het minimum aantal vakantiedagen, gedu-

rende welke de verplichting van de werk-
gever om loon te betalen bestaat, en extra 
vergoedingen in verband met vakantie; 

c. minimumloon, waarbij tot dit minimum-
loon in ieder geval behoren:  

d. voorwaarden voor het ter beschikking stel-
len van werknemers;

e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het 
werk;

 1.  het geldende periodeloon in de schaal; 
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduur-

verkorting per week/maand/jaar/periode;  
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven 

uren, onregelmatigheid, waaronder feest-
dagentoeslag en ploegentoeslag;

 4. tussentijdse loonsverhoging;
 5.  kostenvergoeding: reiskosten en reistijd-

vergoeding, pensionkosten en andere kos-
ten noodzakelijk vanwege de uitoefening 
van de functie;

 6. periodieken;
 7. eindejaarsuitkeringen;
 8. extra vergoedingen in verband met 

 vakantie, en waarbij niet tot dit minimum-
loon behoren: aanspraken op aanvullende 
bedrijfspensioenregelingen en op boven-
wettelijke sociale zekerheidsaanspraken en 
vergoedingen boven het loon voor door de 
werknemer in verband met de detachering 
te maken onkosten voor reizen, huisvesting 
of voeding; 

f. beschermende maatregelen met betrek-
king tot de arbeidsvoorwaarden en arbeids-
omstandigheden van kinderen, jongeren en 
van zwangere of pas bevallen werkneem-
sters;

g. gelijke behandeling van mannen en 
 vrouwen, alsmede andere bepalingen  inzake 
niet-  discriminatie.  

Handhaving door de Inspectie SZW
De WagwEU bevat verschillende regels om er 
voor te zorgen dat de harde kern van de arbeids-
voorwaarden beter kan worden ge handhaafd. 
Ook kan de Inspectie SZW met andere Inspectie-
diensten uit de lidstaten informatie met elkaar 
uitwisselen en kunnen de opgelegde boetes 
over de grens worden geïnd. 

Daarnaast zijn er vier administratieve verplich-
tingen voor bedrijven die tijdelijk in  Nederland 
een klus komen doen:

1. Inlichtingenverplichting (alle info verstrek-
ken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk 
is voor de handhaving van de WagwEU);  

2. De verplichting om bepaalde documenten 
zoals loonstrookjes en arbeidstijdenover-
zichten aanwezig hebben op de werkplek 
(of direct digitaal beschikbaar te hebben); 

3. De verplichting om een contactpersoon aan 
te wijzen die de Inspectie SZW kan bena-
deren en als aanspreekpunt fungeert;

4. Meldingsplicht. Buitenlandse dienstverrich-
ters dienen vooraf een melding te doen over 
waar en wanneer en met  welke werknemers 
er in Nederland een klus wordt gedaan. De 
ontvanger van de dienst in  Nederland dient 
te controleren of de  melding is gedaan en 
of deze juist is. Deze meldingsplicht geldt 
ook voor zelfstandigen die in zogenoem-
de risicosectoren (bijvoorbeeld de bouw) 
werkzaam zijn.   

Het niet nakomen van de eerste drie verplich-
tingen is met ingang van 18 juni 2016 beboet-
baar. De verwachting is dat de Inspectie SZW 
pas in het najaar  echt gaat handhaven. Indien 
de WagwEU (de administratieve verplichtin-
gen) niet wordt nageleefd, kan de Inspectie 
SZW een boete opleggen. In de wet is de 
 maximale boetehoogte opgenomen. Hierbij 
gaat het ten hoogste om € 20.250.  

Handhaving door de Sociale Partners
Indien de harde kernbepalingen uit de cao niet 
worden nageleefd, kunnen sociale partners een 
vordering instellen. Zij kunnen desgewenst op 
basis van artikel 10 AVV een verzoek doen bij de 
Inspectie SZW ter ondersteuning van de 
cao-handhaving. 

De meldingsplicht 
De meldingsplicht treedt pas in werking als er 
een digitaal systeem gereed is waarmee de mel-
ding kan worden gedaan. Er is nog niet bekend 
waar de melding moet plaatsvinden en welke 
organisatie verantwoordelijk wordt voor de 
ontvangst van de meldingen. Er  hoeven nu dus 
nog geen meldingen op basis van de WagwEU 
te worden gedaan en door de dienstontvanger 
te worden gecontroleerd (veri fi catieplicht).  

Hoe één en ander zich in de praktijk zal u it-
wijzen, is de vraag. Als het digitale systeem 
van meldingen goed werkt zal deze wet niet 
heel veel voeten in de aarde gaan hebben. In-
houdelijk is er qua arbeidsvoorwaarden niet 
veel veranderd. Met name daar waar het dus 
de handhaving betreft zijn stappen gezet.  

Overigens geldt er voor dienstverrichters nu 
wel een meldingsplicht op basis van artikel 2a 
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Wet arbeid vreemdelingen, als zij met derde-
landers gaan werken in Nederland. 

Er zal een algemene maatregel van bestuur 
 komen, waarin kenmerken worden opgeno-
men om postbusondernemingen en schijnzelf-
standigheid te kunnen herkennen door de 
 Inspectie SZW.     

Wat moet een werkgever straks precies 
melden?  
De volgende gegevens moeten worden gemeld:  
• de identiteit van de dienstverrichter dan 

wel zelfstandige;
• de identiteit van de dienstontvanger;
• de identiteit van de gedetacheerde werk-

nemer. Let wel, het opvragen van een   
identiteitsnummer en bankrekeningnum-
mer mag niet. Die gegevens mogen niet 
worden verstrekt, omdat het opvragen van 

deze gegevens als disproportioneel wordt 
beschouwd.

• de contactpersoon die namens de dienstont-
vanger is aangewezen als aanspreekpunt 
die in de lidstaat waar de arbeid wordt ver-
richt beschikbaar is voor het verzenden en 
ontvangen van informatie met betrekking 
tot de dienstverrichting; 

• de identiteit van de voor de uitbetaling van 
het loon verantwoordelijke persoon;

• de aard en de vermoedelijke duur van de 
werkzaamheden;  

• het adres van de werkplek;
• de bijdrage voor toepasselijke socialezeker-

heidsregelingen.

Auteur: Conny StaudtBos, advocaat bij Maes Staudt 
Ad vo caten N.V. te Eindhoven (c.staudt@maesstaudt.
nl)

 UIT DE PRAKTIJK

Een dienstbetrekking in Nederland en de ander in 
 Duitsland, een praktische oplossing voor de sociale  
verzekeringen 16-103

Voor sommige zaken is de regelgeving bij het 
werken over de landsgrenzen weliswaar 
 duidelijk, maar is de uitvoering een ware 
 beproeving. In de volgende praktijksituatie 
treedt dit met name op. De situatie betreft 
een in Nederland wonende werknemer die in 
loondienst werkt voor een Duitse werkgever 
en daarnaast nog een baan heeft voor een 
 andere werkgever in Nederland.  Hoe zit het 
in dit geval met de belastingheffing en de 
 sociale verzekeringsaspecten?

Wonen in Nederland en een baan in  
Duitsland én een baan in Nederland
We zullen niet alle varianten behandelen die 
hier mogelijk zijn, maar slechts één geval waar 
ik in de praktijk mee te maken kreeg: een 
 cliënte werkt in Nederland voor een  
Nederlandse werkgever, daarnaast aanvaardt 
zij een baan in Duitsland. Zowel de werkzaam-
heden als de daaraan gekoppelde beloning 
bestaan voor 40% uit werkzaamheden in 
 Nederland voor de Nederlandse werkgever en 
voor 60% uit werkzaamheden in Duitsland 
voor de  Duitse werkgever. De beloning van de 
 Nederlandse werkgever bedraagt ongeveer  
€ 30.000 op jaarbasis en de beloning van de 
Duitse werkgever bedraagt circa € 20.000.

De gevolgen voor de belastingheffing
Welk land het recht heeft op het heffen van 
belasting is geregeld in artikel 14 van het 
 Verdrag tussen het Koninkrijk der  Nederlanden 
en de Bondsrepubliek Duitsland tot het 
 vermijden van dubbele belasting en het voor-

komen van het ontgaan van belasting met 
 betrekking tot belastingen naar het inkomen, 
afgesloten in Berlijn op 12 april 2012. Gezien de 
feiten en omstandigheden is het Duitse  salaris 
op grond van lid 1 tweede volzin in Duitsland 
belast, omdat de dienstbetrekking daar wordt 
uitgeoefend. Overigens moet de cliënte in 
 Nederland aangifte doen over haar hele wereld-
inkomen en krijgt dan aftrek ter voor koming 
van dubbele belastingheffing, hierdoor werkt 
de progressie in het belastingtarief wel door in 
haar te betalen inkomstenbelasting.

De gevolgen voor de sociale verzekeringen
De gevolgen voor de sociale verzekeringen 
zijn geregeld in een Europese verordening, in 
dit geval Verordening (EG) nr. 883/2004. In 
 tegenstelling tot de belastingheffing vindt er 
bij de sociale verzekeringen geen verdeling 
van het heffingsrecht of verzekeringsrecht 
plaats maar heeft één land de exclusiviteit. De 
geschetste situatie is geregeld in artikel 13,  
lid 1, letter a), van de genoemde verordening. 
Dit artikel bepaalt dat op degene die in twee 
of meer lidstaten werkzaamheden in loon-
dienst pleegt te verrichten, de wetgeving van 
het woonland van toepassing is mits een sub-
stantieel deel van zijn werkzaamheden daar 
worden verricht. Een substantieel deel wordt 
aanwezig geacht als minimaal 25% van de 
werkzaamheden in het woonland worden 
 verricht. In dit geval wordt dit ruimschoots 
 gehaald, omdat 60% van de werkzaamheden 
in Nederland worden verricht. Er bestaat dus 
een premieplicht in Nederland zowel over het 


