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 MIGRATIE

Actualiteiten arbeidsmigratie 16-126

Voor mijn debuutartikel (nou ja, niet helemaal: 
zie OdG nr. 5, 2010) als kersvers redacteur van 
uw favoriete vakblad, heb ik besloten om u 
een opsomming te presenteren van een aantal 
(zeer) actuele evoluties op het gebied van 
 arbeidsmigratie (lees: legale tewerkstelling en 
legaal verblijf van  vreemdelingen die naar 
Nederland komen met het doel om hier te 
werken alsmede hun eventuele gezinsleden).

Hoe zit het nou met de Japanners?

U bent wellicht bekend met de positie van 
 Japanners op de Nederlandse arbeidsmarkt op 
grond van het Nederlands-Japans Handels-
verdrag 1912 in relatie tot het Nederlands- 
Zwitsers Tractaat 1875 na de uitspraak van de 
Raad van State van 24 december 2014 (ECLI: 
NL:RVS:2014:4701). Om allerlei redenen – zie 
volgende paragraaf – is de overheid niet blij 
met deze vrije toegang van Japanners tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt. De dag voor een 
zitting bij de Raad van State op 21 juni 2016 
(201506840/1/V1) – derhalve op 20 juni 2016 – 
verscheen een ‘interpretatieve notawisseling’ 
tussen Nederland en Zwitserland van   
16 juni 2016 in het Tractatenblad waarmee 
 artikel 1 van het Nederlands-Zwitsers Tractaat 
aldus wordt geïnterpreteerd door beide 
 betrokken landen dat van de gelijkstelling 
 tussen Zwitsers en Nederlanders niet veel meer 
overblijft. Dat heeft voor Zwitsers  praktisch 
 gesproken weinig consequenties in verband 
met de zogenoemde Europa- akkoorden tussen 
de EU en Zwitserland, maar het is wel van 
 essentieel belang voor de positie van  Japanners. 
Zij kunnen dan immers niet meer teruggrijpen 
op de meestbegunstigde status van Zwitsers. In 
die zaak is door de Raad van State nog geen 
uitspraak gedaan, maar vooruitlopend daarop 
heeft de Staatssecretaris van V&J, in samen-
spraak met de Minister van SZW, toch alvast 
besloten dat de tewerkstellingsvergunnings-
plicht (‘twv-plicht’) voor Japanners eerst met 
ingang van 1 oktober 2016 en uiteindelijk met 
ingang van 1 januari 2017 opnieuw zal  worden 
ingevoerd. Nogal prematuur, nu de Raad van 
State, naar mag worden aangenomen, niet in 
de door de Staatssecretaris opgezette val zal 
trappen. Een verdrag kan immers niet door 
ambtelijke interpretatie (handig, want dan 
hoef je niet via het parlement) in strijd met de 
tekst van het verdrag (en het bijbehorende 
protocol) zelf, opzij worden gezet. Langs de 
andere kant is een voorzichtig bedrijf er twee 
waard en is het aan te bevelen dat bedrijven 
waar Japanse vreemdelingen bij betrokken 
zijn, zich hier wel alvast enigszins op voor-
bereiden.

En wat betekent dat voor de positie van 
 nieuwe EU-onderdanen op de Nederlandse 
 arbeidsmarkt?

Wat hebben Japanners met nieuwe EU-onder-
danen te maken? Heel veel, zo blijkt. Immers, 
Japanners zijn ‘derdelanders’ in de zin van het 
EU-recht (lees: geen EU of EER onderdanen of 
Zwitsers). En in of bij de Toetredingsverdragen 
met de nieuwe lidstaten (in elk geval vanaf de 
toetreding van Polen c.s. in 2004) is een 
 na volgende bepaling in de (mogelijke) over-
gangsmaatregelen opgenomen: “Niettegen-
staande de toepassing van het bepaalde in de 
punten 1 tot en met 12 geven de huidige 
 lidstaten, wat de toegang tot hun arbeids-
markt betreft, gedurende eender welke 
 periode tijdens welke nationale of uit 
 bi laterale overeenkomsten voortvloeiende 
maatregelen worden toegepast, voorrang aan 
werknemers die onderdaan van de lidstaten 
zijn boven werknemers die onderdaan van 
een derde land zijn.” In het Sommer-arrest 
heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU   
21 juni 2012, C-15/11) daar een niet mis te 
 verstane uitleg aan gegeven: “Overeen-
komstig deze bepaling moeten voor Bulgaarse 
onderdanen niet enkel dezelfde voorwaarden 
voor de toegang tot de arbeidsmarkt van de 
lidstaten gelden als voor onderdanen van 
 derde landen, maar genieten zij ook een voor-
keursbehandeling ten opzichte van laatst-
genoemden.” 

Met andere woorden, als er overgangsmaat-
regelen worden getroffen waardoor nieuwe 
EU-onderdanen nog tot zeven jaar na toe-
treding van de nationale arbeidsmarkt  kunnen 
worden geweerd (tot mei 2007 de MOE8- 
landers waaronder de Polen, tot 1 januari 2014 
wat betreft de Roemenen en de Bulgaren en 
thans in elk geval tot 1 juli 2018 wat betreft de 
Kroaten), dan kan het niet zo zijn dat derde-
landers wel (en om wat voor reden dan ook) 
geheel vrij worden gesteld op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Of, anders gezegd, als dat voor 
Japanners geldt, dan geldt een en ander ook 
voor pakweg de Kroaten en moeten die, 
 minstens gelijk als Japanners, vrije toegang 
hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. En 
daar klemt het schoentje natuurlijk voor de 
Minister van SZW. En dat schoentje klemt des 
te meer omdat dan ook alle of in elk geval een 
substantieel aantal boetes wegens over-
treding van de Wet arbeid vreemdelingen 
(‘Wav’) ook onterecht werden opgelegd.  Nu 
de Raad van State in haar uitspraak van  
24 december 2014 heeft bepaald dat  Japanners 
al sedert november 2001 vrij hadden moeten 
zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt (lees: 
ruim voor de toetreding van Polen c.s.), kan de 



Nummer 9 
14 november 2016 Pagina 5

factuur voor de Minister van SZW oplopen tot 
€ 200 miljoen als iedere beboete werkgever 
de onterecht opgelegde boetes wegens 
 beweerde illegale tewerkstelling van een bij-
voorbeeld een Pool, Roemeen, Bulgaar of 
Kroaat met succes gaat terugvorderen (met 
rente en kosten). Alle nog lopende boete-
zaken ten aanzien van de ‘illegale’ tewerk-
stelling van nieuwe EU-onderdanen kunnen 
dan sowieso ook van tafel; naar schatting gaat 
dat om € 30 tot € 50 miljoen.

Nadat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 
grond van het vorengenoemde begunstigings- 
of voorrangsbeginsel een boetebeschikking 
had vernietigd, heeft de Raad van State in haar 
uitspraak van 4 november 2015 (ECLI:NL:  
RVS:2015:3367) deze uitspraak in hoger  beroep 
teruggedraaid, stellende dat een  begunstigings- 
of voorrangsbeginsel niet zo ruim dient te wor-
den uitgelegd als een meestbegunstigingsclau-
sule zoals in het verdrag met Japan. Nu ook 
geen préjudiciële vragen werden gesteld aan 
het Europees Hof van Justitie, wordt inmiddels 
ernstig getwijfeld aan de juistheid van deze uit-
spraak; één van de annotatoren – B. Wallage – 
rept zelfs over het gevaar voor Nederland om 
aansprakelijk te worden gesteld als gevolg van 
het niet stellen van préjudiciële vragen door de 
Raad van State. 

Wat daar ook van zij, de Raad van State zal 
deze lijn voorlopig nog wel even blijven vol-
gen, dus het zal aan lagere rechters zijn om al 
dan niet vragen te stellen aan het Europees 
Hof van Justitie. Het lijkt erop thans op dat 
één of twee lagere rechters daartoe genegen 
zijn of in elk geval over aan het nadenken zijn. 
Voorts hebben mr. Erik Scheers van Everaert 
Advocaten en ondergetekende een klacht 
 ingediend bij de Europese Commissie terzake, 
op grond waarvan inmiddels een pré-infractie-
procedure werd opgestart tegen Nederland. 

Kortom, hier is het laatste woord nog niet 
over gezegd en het verdient dus aanbeveling 
om procedures in Wav-boetezaken waarin 
nieuwe EU-onderdanen zijn betrokken (veelal 
zal het thans nog gaan om Roemenen, 
 Bulgaren en Kroaten) in de lucht te houden en 
de verjaringstermijn (ga veiligheidshalve maar 
even uit van vijf jaren na de datum van de 
boetebeschikking) van reeds onherroepelijk 
geworden boetes in die zin, in de gaten te 
houden en zo nodig tijdig te stuiten. 

Aanpassing van artikel 1e Besluit uitvoering 
Wet arbeid vreemdelingen (‘BuWav’) aan het 
Essent-arrest

Eindelijk heeft de Minister van SZW artikel 1e 
BuWav aangepast aan het Essent-arrest van het 
Europees Hof van Justitie van 11 september 2014 
(ECLI:EU:C:2014:2206). Dat arrest was de 
 laatste grote misser van de Raad van State 

 inzake intracommunautaire dienstverrichting 
op grond van artikel 56 e.v. van het Verdrag 
betreffende de Werking van de EU (‘VWEU’). 
Kort gezegd komt het erop neer dat het zoge-
noemde ‘Vicoplus-regime’ (genoemd naar een 
arrest van het Hof uit 2011, C-307/09 t/m 
C309/09, ECLI:EU:C:2011:64), waardoor nieuwe 
EU-onderdanen alleen diensten in andere lidsta-
ten waar ze op grond van overgangsmaatrege-
len (zie vorige paragraaf) nog niet vrij waren of 
zijn op de arbeidsmarkt, onder leiding en toe-
zicht van hun formele werk gever – de dienstver-
richter – mochten of  mogen verrichten (thans 
geldt dat alleen nog voor Kroaten), één op één 
werd toegepast op derdelanders die vanuit een 
‘oude’ lidstaat diensten verricht(t)en in een an-
dere lidstaat. Nonsens zei het Hof: een Turk die 
legaal mag werken voor zijn Duitse werkgever 
in  Duitsland, mag voor die Duitse werkgever 
 (tijdelijk) diensten komen verrichten in 
 Nederland, zelfs al bestaat die dienst uit de 
 loutere terbeschikkingstelling van die Turkse 
werknemer aan een Nederlandse inlener 
 (bijvoorbeeld als uitzendkracht). Uiteraard 
 gelden er nog wat andere vereisten, maar dit is 
wel zo’n beetje de kern van het Essent-arrest.

Hoewel dat een volkomen terechte uitspraak 
betrof, waren de Minister Asscher en de bon-
den ‘not amused’. Natuurlijk heeft dat niet 
geleid tot bijvoorbeeld de gevreesde 
 toestroom van Oekraïense uitzendkrachten 
via Polen en het protest tegen deze uitspraak 
verstomde dan ook al vrij snel. Nu heeft de 
 Minister van SZW eindelijk artikel 1e BuWav 
(vrijstelling twv-plicht ingeval van intracom-
munautaire dienstverrichting) in overeen-
stemming met ‘Essent’ gebracht. Tenminste, 
dat vindt hij zelf, maar een aantal eisen die hij 
thans meent te mogen stellen, vinden geen 
steun in het Europese recht en gaan dan ook 
zonder meer sneuvelen. Zo is het nogal wiedes 
dat de derdelander gerechtigd moet zijn om 
voor zijn werkgever in de andere EU-lidstaat 
te werken (artikel 1e, aanhef en onder a. 
BuWav nieuw) en kan ik me heel wat voorstel-
len bij de eis dat de dienstverrichter substan-
tiële activiteiten moet verrichten in de andere 
lidstaat (artikel 1e, aanhef en onder d. BuWav 
nieuw). Maar waar de Minister de eisen dat de 
arbeid van de vreemdeling gelijksoortig moet 
zijn aan de arbeid in de andere lidstaat (artikel 
1e, aanhef en onder b. BuWav nieuw) en de 
vreemdeling slechts de vervanger is van een 
andere vreemdeling indien de totale duur van 
de overeenkomen dienstverrichting niet 
wordt overschreden (artikel 1e, aanhef en on-
der c. BuWav nieuw), is mij een raadsel. Maar, 
wie niet waagt, niet wint.

Uiteraard moeten deze werkzaamheden wel 
nog steeds twee werkdagen vóór aanvang 
genotificeerd worden bij het UWV op grond 
van artikel 2a Wav, bij gebreke waarvan een 
boete kan worden opgelegd van € 2.250,00 of 
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een veelvoud daarvan (uiteindelijk zal dat be-
drag, in lijn met de uitspraak van de Afdeling 
van 7 oktober 2015 - ECLI:NL:RVS:2015:3138 - 
wel weer terug gebracht worden naar  
€ 1.500,00; zie reeds ECLI:NL:RBMNE:2016: 
3374). Deze notificatieverplichting op grond 
van de Wav zal wellicht in de toekomst (zodra 
het digitale meldsysteem klaar is, naar ver-
wachting 2018) worden vervangen door een 
meer algemene notificatieverplichting op 
grond van artikel 8 van de Wet arbeidsvoor-
waarden gedetacheerde werknemers in de 
Europese Unie (‘WagwEU’).

Uitbreiding twv-vrijstelling bij stages 

In hetzelfde Besluit waarmee artikel 1e BuWav 
werd gewijzigd (zie vorige paragraaf), is ook 
(zij het maar zeer ten dele) tegemoet gekomen 
aan enige verzuchtingen vanuit de onderwijs-
wereld wat betreft stages in het kader van een 
opleiding waarbij de vreemdeling in het bezit is 
van een verblijfsvergunning voor studie (de 
EU-onderdanen die nog onder de overgangs-
maatregelen vallen – Kroaten – laat ik even ter-
zijde). Die waren al jaren vrijgesteld van de twv-
plicht, maar nu is daar uitdrukkelijk aan 
toegevoegd ‘in het kader van zijn  studie’ en 
voorts werd een tweede lid aan  artikel 1f 
BuWav toegevoegd met extra eisen, te weten 
een driepartijen overeenkomst waarbij afspra-
ken worden gemaakt over de taken, leerdoe-
len, arbeidstijden, duur van de stage en de on-
kostenvergoeding alsmede de bevestiging dat 
voorzien is in een ongevallen- en aansprakelijk-
heidsverzekering voor de stagiair. In die over-
eenkomst dient de onderwijs instelling boven-
dien te verklaren dat de stage relevant is voor 
de studie (en dus niet langer noodzakelijk). En 
tot slot moet die over eenkomst ten allen tijde 
op de stageplek aanwezig zijn.

Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid 
vreemdelingen 2016

Op 14 juli 2016 verscheen de nieuwe Beleids-
regeling boetoplegging Wav 2016 in de 
Staatscourant (waarmee ook de beleidsregel 
2015 is ingetrokken). In die nieuwe beleids-
regel heeft de Minister van SZW getracht 
 invulling te geven aan de wens van de Raad 
van State in haar uitspraak van 7 oktober 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:3138) om te komen tot een 
fijnmaziger boetesysteem (waarom de Raad 
van State daar eerst zo’n 10 jaar na invoering 
van de bestuurlijke boete in de Wav en bijna  
3 jaar na de verhoging van de boetes met 50% 
mee komt, is mij een raadsel). Verwacht van 
die ‘fijnmazigheid’ overigens niet al te veel. In 
sommige gevallen betekent het een verlaging 
van de boete (bijvoorbeeld een enkele 
vreemde ling ten aanzien waarvan alleen de 
Wav is overtreden), maar in sommige gevallen 
betekent het ook een terugkeer naar de 
 boetes van € 12.000,00 per illegaal werkende 

vreemdeling én per betrokken werkgever in de 
zin van de Wav. Voor het eerst is er ook een 
waarschuwingsmogelijkheid gecreëerd, maar 
die is dermate geclausuleerd dat er in de 
 praktijk maar weinig waarschuwingen zullen 
worden gegeven en de vrij gruwelijke Wav-
boete praktijk gewoon onverminderd door zal 
gaan. 

Nieuwe regeling ‘internationale handel, 
 diensten en samenwerking’

Gebleken is dat de regeling zoals thans op-
genomen in artikel 1k BuWav weinig succesvol 
is. In de schoot van het Ministerie van SZW 
wordt daarom thans gewerkt aan een nieuwe 
regeling. De gedachte is dat de twv-plicht zou 
komen te vervallen als het gaat om werkzaam-
heden in het kader van ‘een traject van het 
leveren van goederen en diensten in het inter-
nationale handelsverkeer’ met een maximale 
duur van drie jaar, welk traject goedgekeurd 
dient te zijn door het UWV. Het UWV zal daar-
bij toetsen of het traject geen concurrentie 
oplevert met het arbeidsaanbod uit  Nederland, 
de EU, EER of Zwitserland, waarbij wordt mee-
gewogen de aard van het traject, de aard van 
de werkzaamheden van de vreemdeling 
 binnen het traject, de tijdelijkheid van het 
 traject, het salaris van de vreemdeling en de 
waarde van het traject dan wel de waarde van 
de te leveren goederen en/of diensten. Van 
belang is nog om te vermelden dat de impera-
tieve afwijzingsgrond die thans in artikel 1k 
BuWav staat opgenomen als er sprake is van 
een onherroepelijke boete op grond van een 
arbeidswet (waaronder de Wav) dan wel een 
onherroepelijk sanctie op grond van de Wet 
op de economische delicten in de vijf jaar voor 
aanvraag lijkt te worden vervangen door een 
facultatieve afwijzingsgrond (‘kan-bepaling’) 
waardoor het UWV enige beoordelingsruimte 
terzake krijgt.

De bedoeling was dat de regeling met ingang 
van 1 januari 2017 van kracht zou worden, 
maar inmiddels heb ik begrepen dat dat 
 ‘inmiddels een droom lijkt’. 

Intra Corporate Transfer Directive

Zeer belangrijk is nog de implementatie van 
de zogenoemde Intra Corporate Transfer 
 Directive (2014/66/EU), in het Nederlands 
 voluit: “Richtlijn 2014/66/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
 be treffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen in 
het kader van een overplaatsing binnen een 
onderneming”. Hoewel een en ander reeds op 
29 november 2016 in werking zal treden, was 
bij het ter perse gaan van dit blad nog maar 
net het Besluit van 13 oktober 2016 in het 
Staatsblad verschenen (van 2 november 2016, 
Stb. 2016/408). 
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Omdat het belang en de gevolgen van deze 
richtlijn voor de arbeids- en kennismigratie in 
Nederland niet onderschat mogen worden, 
zal in het volgende nummer een artikel ex-
clusief gewijd worden aan deze richtlijn en de 
implementatie daarvan in het Nederlandse 
recht. Denk bijvoorbeeld aan de omstandig-
heid dat conform het nieuwe artikel 3.30a 
Vreemdelingenbesluit (‘Vb’) richtlijn 2014/66/
EU – overplaatsing binnen een onderneming – 
voorrang heeft op onze eigen kennismigran-
tenregeling. Het kan dus zomaar zijn dat een 
verblijfsvergunning op grond van de kennis-
migrantenregeling wordt aangevraagd en er 
op grond van artikel 3.30a, lid 3 Vb een 
 verblijfsvergunning onder de beperking ‘over-
plaatsing binnen een onderneming’ wordt af-
gegeven. Of dat de aanvraag wordt afgewe-
zen op grond van artikel 3.30a, lid 4 Vb omdat 
de aanvraag wel onder de reikwijdte van de 
richtlijn valt maar niet aan de voorwaarden 
van de richtlijn wordt voldaan. Of denk 
 bijvoorbeeld aan de omstandigheid dat door 
de betrokken vreemdelingen geen verblijfs-
historie wordt opgebouwd voor de door de 
richtlijn langdurig ingezeten derdelanders 
vereiste vijfjaarsperiode. Langs de andere kant 
zal er wel sprake zijn van een zekere intra-EU 
mobiliteit. 

Wordt vervolgd dus …

Seizoenarbeidersrichtlijn

Tot slot verdient nog vermelding de zo-
genoemde ‘Seizoenarbeidersrichtlijn’ (voluit: 
“Richtlijn 2014/36/EU van het Europees 
 Parlement en Raad van 26 februari 2014 
 betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen met 
het oog op tewerkstelling als seizoen-
arbeider”) die thans ook wordt omgezet in 
Nederlands recht. Bij het ter perse gaan van 
dit blad was nog maar net een besluit terzake 
gepubliceerd in het Staatsblad (zelfde besluit 
als in de vorige paragraaf) en een wetsvoor-
stel met memorie van toelichting tot wijziging 
van de Wav en de Vreemdelingenwet (‘Vw’) 
na advies van de Raad van State bij de Tweede 
Kamer ingediend (31 oktober 2016). In een 
volgend nummer van dit blad zal er verder 
aandacht worden besteed aan deze richtlijn 
en de implementatie daarvan in het 
 Nederlandse recht.

Auteur: Bart Maes, advocaat bij Maes Staudt Advo-
caten N.V. te Eindhoven (b.maes@maes-staudt.nl)

 SOCIALE ZEKERHEID

De Wet DBA en het einde van de buitenlandse zelfstandige  

 16-127

In de september-editie van OdG nr. 7 stond 
een artikel over ZZP-ers die grensoverschrij-
dend werken. Als gevolg van de Wet Dere-
gulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 
zal de buitenlandse ZZP-er echter binnenkort 
uit het Nederlandse straatbeeld verdwijnen. 
Wat veel opdrachtgevers zich namelijk nog 
niet lijken te realiseren, is dat de risico’s bij de 
inhuur van een buitenlandse zelfstandige nog 
vele malen groter zijn dan wanneer zij een 
 Nederlandse zelfstandige inschakelen. In dit 
artikel zullen wij de verschillen nader toelich-
ten. Hierbij gaan we met name in op risico’s op 
het gebied van de loonheffingen en de sociale 
zekerheid.

De Wet DBA
Met de Wet DBA, die op 1 mei 2016 in werking 
is getreden, is het VAR-tijdperk tot een einde 
gekomen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers 
kunnen aan de slag met modelovereen-
komsten. De overgang zorgt momenteel voor 
nogal wat onrust op de arbeidsmarkt. Veel 
 opdrachtgevers willen niet meer met ZZP-ers 
werken omdat ze het risico lopen op een 
 boete of naheffing. 

Tot 1 mei 2016 was de opdrachtgever gevrij-
waard van een naheffing als de zelfstandige in 
het bezit was van een VAR-wuo of VAR-dga. 
Ook voor een buitenlandse zelfstandige kon 
een VAR worden aangevraagd. Onder de Wet 
DBA is echter geen sprake meer van een vrij-
waring voor de opdrachtgever. De Belasting-
dienst zal aan de hand van de feiten en om-
standigheden beoordelen of is voldaan aan de 
drie pijlers van een dienstbetrekking (loon, 
persoonlijke arbeid, gezag). Als de Belasting-
dienst van mening is dat de arbeidsrelatie 
dient te worden aangemerkt als een dienst-
betrekking, dan wordt uiteindelijk een nahef-
fingsaanslag opgelegd aan de opdrachtgever.

Naheffingsaanslag opdrachtgever bij inhuur 
Nederlandse zelfstandige

Bij het vaststellen van de verschuldigde loon-
belasting en premie volksverzekeringen (PVV), 
houdt de Belastingdienst rekening met de 
reeds betaalde belasting en PVV in de aan-
gifte inkomstenbelasting van de zelfstandige 
indien de arbeidsrelatie aangemerkt wordt als 
een dienstbetrekking. Indien de ‘zelfstandige’ 
in Nederland woont zal een deel van het in-
komen reeds in zijn of haar aangifte 


