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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
 
De “Strategische commissie betere regelgeving voor bedrijven” is opgericht door het ministerie van 
EZK en MKB Nederland voor de verbetering van werkbaarheid van bestaande regelgeving. Hierbij is 
de focus gericht op aandachtspunten die door ondernemers kenbaar worden gemaakt. Eén van de 

onderwerpen die naar voren is gekomen is de onduidelijkheid ten aanzien van de verplichtingen 
voor ondernemers bij het detacheren van medewerkers in andere EU-landen. De klacht komt onder 
meer naar voren uit de Internetconsultatie van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken van 
de Tweede Kamer1 en de leden van de Strategische commissie.  
 
 

Probleemverkenning 
Een Nederlandse werkgever die tijdelijk werknemers naar een ander EU-land uitzendt heeft op 

grond van Richtlijn 2014/67 vrijwel altijd te maken met een aantal verplichtingen, waaronder een 

meldingsplicht in het betreffende EU-land. Het niet naleven van dergelijke verplichtingen kan leiden 

tot strafrechtelijke of administratieve sancties voor de werkgever, de uitgezonden werknemer en 

de partij bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Achtergrond van de Richtlijn en de 

meldplicht is onder meer het tegengaan van sociale dumping (onderbetaling en verminderde 

werkomstandigheden). De meldplicht maakt toezicht op het naleven van de bepalingen 

makkelijker. 

De regeling geldt voor meer landen dan de EU (de EER plus Zwitserland). De implementatie van de 

richtlijn verschilt per land in vereisten en procedure. Vaak is het voor een ondernemer hierdoor niet 

duidelijk wanneer de werkzaamheden wel of niet gemeld moeten worden. De informatie over de 

meldingsplicht is vervolgens slecht te vinden; slechts op één webadres bij de EU is een deel van de 

links naar de informatie centraal te vinden. De informatie is ook niet altijd elektronisch 

beschikbaar. Dit levert voor MKB-ondernemingen veel werk op vanwege de onduidelijkheid en 

daarnaast de inhoudelijke verplichtingen.  

Er zijn grote verschillen tussen de landen. De extremen: in Estland volstaat een mailtje, in 

Frankrijk moet in een complex systeem al een melding gedaan worden als een werknemer daar 

slechts 1 dag werkzaam is. Tenslotte zijn de gehanteerde definities niet overal gelijk. Zo geldt dat 

wat onder een gedetacheerde wordt verstaan niet overal gelijk is en met name ten aanzien van 

handelsreizigers lopen hier de definities uiteen. 

Nederland beschikt sinds kort over een meldsysteem voor buitenlandse vestigingen van 

Nederlandse bedrijven en buitenlandse ondernemingen. Hiermee is 1 maart 2020 gestart. 

 
1 Stafnotitie Resultaten internetconsultatie regeldruk, 18-10-2018 
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Oplossingsrichtingen 
In een ideale situatie kunnen toezichthouders zonder verdere belasting van de ondernemer 
achterhalen wie als gedetacheerde elders werkt in de EU. 
Ook zou het al een verbetering zijn als er een centraal paneuropees meldportaal zou zijn met een 
standaard meldwijze die een standaard format voor vereiste gegevens bevat en automatisch leidt 
tot een correcte melding.  

 
In een recente evaluatie door de Europese Commissie lijkt er op korte termijn weinig 
bewegingsruimte te ontstaan voor dergelijke ingrijpende herzieningen en uniformering. 
Deze opties kunnen wel onderdeel vormen van het lange-termijn-beleid van Nederland in de EU. 
Voor de korte termijn kan bezien worden welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het 
reduceren van de administratieve last binnen het huidige systeem. Hierbij zou bijvoorbeeld het 

verbeteren van de vindbaarheid van de informatie verbeterd kunnen worden. Een mogelijke optie 
is het opstellen van een overzicht met actuele informatie over de verschillende eisen en procedures 
per land en met verwijzingen naar de procedures van de diverse landen. Op langere termijn is het 
wenselijk (wegens de onderhoudsverplichting ten aanzien van actualiteit) een dergelijk overzicht 
over te hevelen naar de in oprichting zijnde Europese Arbeidsautoriteit. 

 
Advies 

Op grond van de complexiteit voor ondernemers wordt geadviseerd een drietal sporen te 
ontwikkelen. 
Een lange-termijn spoor waarbij het streven is de lasten voor ondernemers te minimaliseren 
zonder dat toezicht op de naleving van de publieke belangen (waaronder sociale dumping) daar 
hinder van ondervindt. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van methoden waarbij automatisch 
gegevens opvraagbaar worden of worden doorgegeven bij detachering. Hiervoor zal inzet in de 
internationale fora vereist zijn, vooral in de EU. 

 
Voor een middellange termijn-spoor wordt geadviseerd te streven naar harmonisatie van definities 
en verplichtingen voor de betrokken landen, eenvoud in het vinden van informatie en zo veel 
mogelijk paperless voldoen aan de verplichtingen. Dit kan worden uitgewerkt door bijvoorbeeld in 
samenwerking met België en Duitsland (als beginpunt, later uit te breiden naar andere landen) de 
definities geldend in deze landen zoveel mogelijk te harmoniseren en te komen tot eenvoudig 

werkbare en vindbare elektronische portalen.  
 

Hiernaast wordt geadviseerd stevig in te zetten op een goed functionerend centraal portaal bij de 
op te richten Europese Arbeidsautoriteit. Deze zou dan ook een actueel, bijgewerkt overzicht van 
landeninformatie moeten bieden. Ook dit vereist met name binnen de internationale arena inzet, 
waaronder het EU-circuit. 
  

Tenslotte wordt geadviseerd voor een korte-termijnspoor de nadruk te leggen op het verbeteren 
van de toegankelijkheid van beschikbare informatie. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld op 
Ondernemingsplein een actuele versie van landeninformatie en informatie over detachering te 
publiceren en hieraan ook bij publiciteit rond het Nederlandse portaal aandacht te schenken.  
 
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid het advies toe te lichten dan wel vragen rond het advies te 
beantwoorden. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
M.A. van Straalen 
Voorzitter Strategische commissie betere regelgeving bedrijven 
 

Brief wordt in afschrift ook verzonden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de 

heer Koolmees en de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mevr 

mr drs. M. Keijzer. 


