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Schijf van 5

• Arbeidsmigratie: kan een vreemdeling legaal in Nederland verblijven en werken ?

• Arbeidsrecht: zo ja, onder welke voorwaarden dient dat dan te geschieden?

• Fiscaal: zo ja, hoe wordt een en ander fiscaal behandeld ?

• Sociale zekerheid: zo ja, welke sociaal zekerheidsrechtelijke regels

gelden ?

• Pensioen

Gejat van AWVN 



Hoofdregels Wav / Vw

Hoofdregel artikel 2, lid 1 Wet arbeid vreemdelingen (‘Wav’): “Het is een werkgever

verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder

tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een

gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever.”

• Wie is ‘vreemdeling’ ?

• Wie mag Nederland inreizen ?

• Wie mag in Nederland verblijven ?

• Wie mag werken in Nederland ?

Van belang is slechts de (meest gunstige) statelijke nationaliteit van de vreemdeling.



Enige algemene begrippen

• Nederlanders vs. EU / EEA onderdanen en Zwitsers vs. derdelanders

• EU-wetgeving vs. nationale wetgeving

• Positie Kroaten

• Positie Japanners en Amerikanen

• Kort verblijf vs. lang verblijf vs. arbeid verrichten in Nederland

• Illegale arbeid vs. illegaal verblijf

• Verblijfsvergunning (al dan niet een GVVA) vs. een tewerkstellingsvergunning (‘twv’)

• Leges

• Arbeidsmarktaantekening / bijblad

• Een ‘vol getoetste twv / GVVA’ (art. 8 en 9 Wav) vs. een ‘ongetoetste twv / GVVA’ 

(vraag nooit een normale (vol getoetste) GVVA of TWV aan zonder deskundig advies!)

• Twv-vrijstellingen 

• TEV vs. VVR procedure; MVV-plicht

• Visumplicht vs. vrije termijn



(Erkend) referentschap IND

(Erkend) referentschap IND

• Wat is het ?

• Kosten (leges)

• Plichten voor (erkend) referenten: informatieplicht, administratie en zorgplicht

• Schorsing en intrekking van het (erkend) referentschap

• Handhaving en sancties

• Types erkende referenten:
– arbeid regulier en kennismigranten

– au pair en uitwisseling

– onderwijs

– onderzoeker in het kader van Richtlijn (EU) 2016/801



Populaire / bijzondere vergunningen

• Kennismigrant (vs. Blue Card) lang verblijf (al dan niet via payrolling oid);

• Kennismigrant kort verblijf;

• Intra corporate transfer (nationaal en 2014/66/EU)

• Regeling internationale handel: artikel 1k Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

(‘BuWav’)

• Onbepaalde duur (nationaal en 2003/109/EG)

• Levering van goederen / software (twv-variant)

• 2016/801/EU (onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling,

educatieve projecten of au-pairactiviteiten)

• Studenten

• 2004/38/EG (familielid van een burger van de Unie) vs. nationaal verblijf bij gezinslid

• Turken (Besluit 1/80)



Populaire / bijzondere vrijstellingen

• Zakelijke besprekingen;

• Werkzaamheden ivm levering van goederen / software (vrijstellingsvariant);

• Artiesten, documentairemakers, journalisten, sporters, inspecties, trainingen en

instructies, bepaalde militairen en andere ‘exoten’

• Intra corporate transfer / intra-EU mobiliteit (2014/66/EU)

• Regeling internationale handel: artikel 1k BuWav  notificatie ipv twv

• Intra-EU dienstverrichting: artikel 1e BuWav  notificatie ipv twv

• En uiteraard de inmiddels befaamde b –en c vrijstellingen:

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen is niet van toepassing met

betrekking tot een vreemdeling:

[…]

b. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en geen arbeidsovereenkomst heeft met een in Nederland

gevestigde werkgever en uitsluitend arbeid verricht op buiten Nederland geregistreerde vervoermiddelen in

het internationale verkeer;

c. die zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft en als lid van de bemanning schepelingendienst verricht aan

boord van een zeeschip in de zin van de Zeebrievenwet, voor zover het zeeschip niet uitsluitend als

binnenschip wordt geëxploiteerd op de Nederlandse binnenwateren, dan wel als werktuig voor weg en

waterbouw binnen Nederland;



Handhaving

• Bestuursrechtelijk ipv strafrechtelijk (let wel: art. 273f Sr)

• Inspectie SZW vs. IND

• Werkgever in de zin van de Wav vs. referent

• Illegale tewerkstelling (overtreding artikel 2, lid 1 Wav): € 8.000,00 per werkgever in de

zin van de Wav

• Administratieve overtreding Wav (overtreding artikelen 2a en 15 Wav): € 1.500,00

• Niet meewerken vreemdeling identificatie: € 225,00

• Vrijwillige inkeerregeling (melding) en matigingsgronden

• www.inspectieresultatenszw.nl

• IND: max € 3.000,00

• Intrekking verblijfsvergunning / verblijfsgat

• Overige sancties

• Rechtspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

• Oplossingen / compliancy (overeenkomsten, GoodWork, ForTrack, etc.)



Handhaving: ketenvariant

Opdrachtgever

(Hoofd)aannemer

Onderaannemer 

Onderonderaannemer 

Illegale werknemer X

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Opdrachtovereenkomst

Opdrachtovereenkomst

Opdrachtovereenkomst

Onderaannemer AB

Onderonderaannemer AC

Illegale werknemer Y

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Opdrachtovereenkomst

Opdrachtovereenkomst

Opdrachtovereenkomst

€ 8.000,00



Handhaving: stervariant

Opdrachtovereenkomst

Aannemer / 

dienstverrichter / 

opdrachtnemer

Klant A 
€ 8.000,00

Opdrachtovereenkomst

Klant B 
€ 8.000,00

Opdrachtovereenkomst

Klant D 
€ 8.000,00

Opdrachtovereenkomst

Klant C 
€ 8.000,00

Illegale werknemer



The elephant in the room



Oasis of the Seas

• Achtergrond

• Opgelegde boetes

• Uitblijven beslissing (I)SZW

• Problemen voor de sector

• b. en c. vrijstellingen, de ‘baggeruitspraken’ van de Rechtbank Rotterdam d.d. 24

december 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:10102):

“Partijen zijn verdeeld over de vraag of [schip 1] als een vervoermiddel in het internationale verkeer kan worden

aangemerkt. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat [schip 1] geen vervoermiddel is in het internationale

verkeer, nu het schip ten tijde van belang werd gebruikt als baggerschip en niet is ingezet voor internationaal transport.

De rechtbank volgt verweerder hierin niet en sluit aan bij het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 16 april

2010 (ECLI:NL:GHSHE:2010:BM7462) waarin is geoordeeld dat ook indien de werkzaamheden worden verricht aan

boord van een zeeschip dat zich gedurende zekere tijd op een vaste plaats bevindt, sprake is van een zeeschip in het

internationaal verkeer. Dat de betreffende bemanningsleden werkzaam zijn op een baggerschip dat gedurende de

baggerwerkzaamheden (nagenoeg) stil ligt in territoriale wateren maakt dit niet anders.”

• De lijn van de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2014:8487). Zie ook

ECLI:NL:RVS:2010: BN6180 en ECLI:NL:RVS:2012:BY5903

• Overlap / onduidelijkheid en verhouding tot punitieve sancties

• Hardnekkigheid (I)SZW. Wat gaat SZW doen ?



Vragen ? 

Bart Maes, advocaat / partner

040 – 290 99 52 / 06 – 22 41 90 06

b.maes@maes-staudt.nl

Mandy Janzen-Westerburgen, advocaat

040 – 290 9963 / 06 - 31 94 35 70

m.janzen@maes-staudt.nl

Elke Lenting, paralegal

040 – 290 99 54 / 06 – 13 96 77 00

e.lenting@maes-staudt.nl


