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De wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers 
in de Europese Unie (hierna: WagwEU) is ingevoerd om 
werknemers te beschermen en oneerlijke concurrentie 
verder tegen te gaan. 

De WagwEU is van toepassing op werkgevers uit EU 
landen die tijdelijk hun personeel, in het kader van 
grensoverschrijdende dienstverrichting, in Nederland 
willen laten werken. De wet geldt ook voor ZZP’ers. 

In deze whitepaper wordt nader ingegaan op deze wet en 
bijbehorende meldingsplicht, welke is ingegaan op 1 maart 
2020. 

Het doel van de WagwEU is om gedetacheerde werknemers 
sociale bescherming te bieden, waardoor oneerlijke 
concurrentie en uitbuiting wordt tegengegaan binnen de 
Europese Unie waarin verschillende arbeidsvoorwaarden 
gelden. 



De WagwEU is van toepassing op in een 
lidstaat gevestigde onderneming die in 
het kader van een grensoverschrijdende 
dienstverrichting werknemers ter 
beschikking stelt in een andere lidstaat. 
Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in 
Nederland komen uitvoeren, moeten zich 
in sommige gevallen ook melden.

Er zijn drie vormen van 
terbeschikkingstelling te onderscheiden, 
namelijk:

1.	 Zuivere	dienstverlening

Een dienstverrichter uit de ene lidstaat 
voert onder zijn leiding en toezicht een 
opdracht uit in een andere lidstaat.

2.	 Detachering	binnen	multinationale	
concerns

Medewerker gaat van een vestiging van een 
concern naar een andere vestiging in een 
andere lidstaat van hetzelfde concern.

3.	 Uitzendarbeid

De uitzendkracht wordt ter beschikking 
gesteld in een ander lidstaat dan waar het 
uitzendbureau is gevestigd.

Detachering
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Normaliter wordt, in een grensoverschrijdende 
situatie, de individuele arbeidsovereenkomst 
beheerst door het recht dat partijen expliciet 
of impliciet hebben gekozen. Indien er geen 
keuze is gemaakt, dan wordt de overeenkomst 
automatisch beheerst door het recht van 
het land waar of van waaruit de werknemer 
ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
de arbeid gewoonlijk verricht, ook wel het 
woonlandbeginsel genoemd. 

De WagwEU is een uitzondering op deze 
hoofdregel. Ongeacht het recht dat de 
arbeidsovereenkomst beheerst, heeft 
de werknemer die in het buitenland ter 
beschikking wordt gesteld recht op de 
(gunstigere) arbeidsvoorwaarden in het land 
waar gewerkt wordt. 

Voor Nederland zijn dat de volgende 
arbeidsvoorwaarden: 

• Het minimumloon; 
• Voldoende rusttijden;
• Veilige arbeidsomstandigheden; 
• Gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen;
• Een minimum aantal vakantiedagen. 

Indien er een algemeen verbindende 
verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de 
harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze 
cao. 

Arbeidsvoorwaarden
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De dienstverrichter (werkgever, 
opdrachtgever of uitzendbureau) is 
verplicht de melding voorafgaand aan de 
tewerkstelling te doen. De dienstontvanger 
(partij waarvoor de werkzaamheid of 
klus wordt verricht of waarnaar de 
werknemer wordt gedetacheerd) heeft een 
controleverplichting op deze melding.

De melding kan worden gedaan middels 
eHerkenning, eIDAS of door het aanmaken 
van een account op de website. Deze 
website is beschikbaar in het Engels en in 
het Duits. Tevens is er een pagina (in alle 
drie de talen) met de meest voorkomende 
vragen en antwoorden (FAQ’s).

In de melding moet de dienstverrichter, 
voor zover bekend is, in ieder geval de 
volgende gegevens opnemen: 

• Identiteit van de dienstverrichter;

• Identiteit van de dienstontvanger en  
van de gedetacheerde werknemer; 

• De contactpersoon in Nederland; 
• Identiteit van de voor de uitbetaling 

van het loon verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon;

• De aard en de vermoedelijke begin- en 
einddatum van de werkzaamheden of 
het project;

• Het adres van de werkplek;  
• De bijdrage voor toepasselijke 

socialezekerheidsregelingen.

De dienstontvanger moet uiterlijk 
bij aanvang van de werkzaamheden 
controleren of de melding is gedaan en 
of deze juist is. Indien de melding niet, 
niet juist of niet compleet is, dan moet de 
dienstontvanger dat uiterlijk bij aanvang 
van de werkzaamheden melden in het 
meldsysteem. 

Melden
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De beleidsregels boeteoplegging zijn 
onlangs gepubliceerd. Deze beleidsregels 
bevatten een overzicht van boetes voor:
• Het niet verstrekken van informatie         

(€ 6.000);
• Het niet notificeren door de 

dienstverrichter (staffel van minder dan 
10, 10 tot 19 en 20 of meer werknemers 
van resp. € 1.500, € 3.000 en € 4.500);

• Het niet controleren door de 
dienstontvanger (€ 1.500);

• Het niet op de werkplek ter beschikking 
hebben van de vereiste informatie           
(€ 8.000);

• Het na de periode van detachering 
niet bewaard hebben van de vereiste 
informatie (€ 8.000).

Naast de introductie van een bestuurlijke 
boete voor de dienstverrichter, zal er 
ook een bestuurlijke boete voor de 
dienstontvanger komen. Indien de 
ontvanger van de dienst melding heeft 
gemaakt van een ontbrekende of onjuiste 
of incomplete melding, is hij gevrijwaard 
van sancties en kan hij de dienst laten 
uitvoeren. 

Afhankelijk van de aard van de overtreding 
worden boetes opgelegd, waarbij 
verschillende overtredingen van de 
wetgeving mogelijk simultaan plaats 
kunnen vinden. Zo is de boete voor het 
niet voldoen aan de verplichting om de 
relevante informatie aanwezig te hebben 
op de werkplaats gesteld op € 8.000, en 
kan de boete voor het niet doen van de 
melding oplopen tot € 4.500. Het kan 
voorkomen dat in het geval de melding 
niet is ingediend, de verplichte informatie 
ook niet op de werkplaats aanwezig zal 
zijn. Daarnaast kan het natuurlijk ook 
voorkomen dat de melding wel correct en 
tijdig is ingediend, maar dat de informatie 
alsnog niet aanwezig/beschikbaar is. 

Boetes kunnen met 50% worden verhoogd, 
bijvoorbeeld in geval van bewuste 
ontduiking van de regels. In geval van 
recidive geldt een verhoging tot 200%. 
Matiging van de boete is ook mogelijk. Dit 
is afhankelijk van de aard en ernst van de 
overtreding, de mate van verwijtbaarheid 
en de evenredigheid.
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Conclusie

Vanaf 1 maart 2020 gaat de meldingsplicht in 
voor de WagwEU en moet de dienstverrichter 
exact weten wanneer en wat hij moet melden. 
Tevens moet de dienstontvanger op zijn beurt 
weten wat hij moet controleren en welke acties 
hij moet uitvoeren als de melding juist of onjuist, 
incompleet of niet gedaan is. Voor zowel de 
dienstverrichter als de dienstontvanger is inzicht 
in de keten en de werkzaamheden van groot 
belang om de melding goed te kunnen doen. 



Wilt	u	meer	weten	over	de	WagwEU	en	de	
voorbereidingen	die	u	als	dienstverrichter	
of	als	dienstontvanger	kunt	treffen?	
Neem	dan	contact	op	met	één	van	onze	
belastingadviseurs:

Joanita	de	Pagter
T:	06	-	23	50	84	28
E:	jdepagter@schipperaccountants.nl

Susanne	Schorel	-	Willems
T:	06	-	57	28	87	99
E:	sschorel@schipperaccountants.nl
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