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Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen3 (Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden 
een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellings-
vergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde  vergunning 
van verblijf en arbeid voor werkzaamheden bij die werkgever. De betekenis van de  begrippen 
‘werkgever’ en ‘vreemdeling’ is nader aangegeven. Artikel 1 onderdeel b onder 1° Wav 
 bepaalt dat een werkgever degene is die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf 
een ander arbeid laat verrichten, waarna onderdeel c van het artikel voor de betekenis van 
het begrip ‘vreemdeling’ verwijst naar de Vreemdelingenwet 20004 (Vw). Artikel 1 Vw 
 omschrijft de vreemdeling als een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet 
op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. In artikel 3 
lid 1 is een aantal uitzonderingen gegeven op het in lid 1 van artikel 2 Wav neergelegde 
 verbod. Een van die uitzonderingen is de mogelijkheid om in het Besluit uitvoering Wet 
 arbeid vreemdelingen5 (BuWav) een vreemdeling aan te wijzen die tot een aangewezen 
 categorie behoort en die een aangewezen categorie van werkzaamheden verricht. 

Grensoverschrijdende tijdelijke arbeid in 
Nederland
Artikel 1e aanhef BuWav leert dat het artikel 
 uitzonderingen geeft voor vreemdelingen die in 
het kader van grensoverschrijdende dienst ver-
lening tijdelijk in Nederland arbeid verrichten. Die 
arbeid moet dan worden verricht in dienst van 
een werkgever die buiten Nederland is  gevestigd:
(a)  in een andere lidstaat van de Europese Unie; 

of 
(b) in een lidstaat die partij is bij de Overeen-

komst betreffende de Europese  Economische 
Ruimte;6 of 

(c) Zwitserland.7   

Van deze uitzondering op de vergunningsplicht 
van artikel 2 lid 1 Wav kan alleen onder voor-
waarden gebruik worden gemaakt. Het gaat 
hierbij om een limitatieve opsomming, met 
 andere woorden: er moet aan alle voorwaarden 
zijn voldaan. Deze zijn:
1. de vreemdeling voldoet aan alle  voorschriften 

inzake verblijf, werkvergunning en sociale 
zekerheid om als werknemer van de werk-
gever arbeid te verrichten in het land waar 
de werkgever gevestigd is (onderdeel a);

2. de vreemdeling verricht arbeid die gelijk-
soortig is aan de arbeid waartoe de vreem-
deling gerechtigd is in het land waar de 
werkgever gevestigd is (onderdeel b);

3. de vreemdeling is alleen maar de vervanger 
van een andere vreemdeling die gelijk soortige 

arbeid heeft verricht, en de totale duur van de 
overeengekomen dienstverrichting wordt niet 
overschreden (onderdeel c); en

4. de werkgever verricht daadwerkelijk sub-
stantiële activiteiten waarvan in artikel 6 lid 3 
onderdeel a Wet arbeidsvoorwaarden gedet-
acheerde werknemers in de Europese Unie8 

sprake is (onderdeel d).

Grensoverschrijdende vervanging
Hierna staat de uitzondering die artikel 1e 
BuWav geeft met betrekking tot vervanging 
 centraal (zie onderdeel c). Het gaat om het door 
een vreemdeling tijdelijk in Nederland ver-
richten van arbeid als vervanger van een andere 
vreemdeling die gelijksoortige arbeid heeft 
 verricht, onder voorwaarde dat de totale duur 
van de overeengekomen dienstverlening niet 
wordt overschreden. De criteria waaraan moet 
zijn voldaan om van deze in onderdeel c van 
 artikel 1e BuWav gegeven uitzondering gebruik 
te kunnen maken zijn dus:
(a)  het tijdelijk verrichten van arbeid in Nederland:
(b)  als vervanger;
(c)  van een andere vreemdeling;
(d)  die gelijksoortige arbeid heeft verricht; en
(e)  waarbij de duur van de dienstverrichting niet 

wordt overschreden.

Om te voorkomen dat de tijdelijkheid in onderdeel c 
van artikel 1e BuWav wordt opgerekt, is volgens de 
wetgever opgenomen dat de uitzondering wat 
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 betreft de vervanging van de ene vreemdeling 
door een andere vreemdeling niet geldt als de 
totale duur van de overeengekomen dienst-
verrichting daarmee wordt overschreden. De 
wetgever geeft ook aan dat het begrip ‘gelijk-
soortige arbeid’ niet restrictief moet worden 
 uitgelegd. Die uitleg is afhankelijk van de in de  
te werkstellingsvergunning neergelegde om-
schrijving van de aard van de door de vreemde-
ling te verrichten arbeid, in samenhang met de 
aard van de werkzaamheden van de dienst-
verrichter in de lidstaat waar hij is gevestigd.9

Maar eerlijk gezegd wordt een mens hiervan niet 
veel wijzer. Bovendien is dit ook niet wat er is 
 geregeld in artikel 1e onderdeel c BuWav. Daarin 
is alleen sprake van ‘gelijksoortige arbeid’. In 
artikel 1 lid 4 BuWav10 komt in het kader van 
 incidentele arbeid (zie artikel 1 lid 1 aanhef en 
onderdeel a BuWav) ook het ‘vervangen van de 
ene vreemdeling door een andere vreemdeling’ 
voor. In dat geval moet het bij de ‘vervangende 
arbeid’ gaan om het verrichten van ‘hetzelfde  
of vergelijkbare arbeid’ en dan ook nog op 
 ‘dezelfde plaats’. Dat is in ieder geval duidelijker 
dan de uitleg van de wetgever bij onderdeel c van 
artikel 1 e BuWav.
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