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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2

Incidentele arbeid door 
vreemdelingen  2020-0086

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. 

Incidentele arbeid
Artikel 1 lid 1 onderdeel a BuWav leert dat de in 
artikel 2 lid 1 Wav neergelegde vergunnings-
verplichting niet geldt als het gaat om een 
vreemdeling, die (a) zijn hoofdverblijf buiten 
 Nederland heeft, en (b) incidentele arbeid  verricht. 
Deze aard van de arbeid is vervolgens nader 
aangeduid. Het moet gaan om arbeid die 
 uitsluitend bestaat uit:
1. het monteren of repareren van door zijn, 

 buiten Nederland gevestigde, werkgever 
 geleverde werktuigen, machines of appara-
tuur of uit het instrueren in het gebruik daar-
van;

2. het voeren van zakelijke besprekingen en het 
sluiten van overeenkomsten met bedrijven 
en instellingen voor een buiten Nederland 
gevestigde opdrachtgever. De wetgever geeft 
aan dat het gaat om besprekingen die 
 verband houden met de ontwikkeling of de 
bedrijfsvoering van het bedrijf of de  instelling. 
Uitvoerende werkzaamheden die betrekking 
hebben op het primaire productieproces of 
de kernactiviteiten van het bedrijf of de in-
stelling behoren hier in ieder geval niet toe;6

3. het voorbereiden, inrichten, houden en 
 afbreken van een tentoonstelling of stand 
voor een buiten Nederland gevestigde 
 opdrachtgever. De wetgever maakt duidelijk 
dat de afbrekende partij niet per se dezelfde 

partij hoeft te zijn als de opbouwende partij. 
De vreemdeling hoeft niet alle genoemde 
werkzaamheden te verrichten, maar kan ook 
slechts een deel van die werkzaamheden 
verrichten;7

4. het verzorgen van rapportages of het maken 
van documentaires voor een buiten Nederland 
gevestigd publiciteitsmedium;

5. het werkzaam zijn in de huishouding van 
 toeristen;

6. het deelnemen aan sportwedstrijden, dan 
wel het werkzaam zijn als vaste persoonlijke 
begeleider van een deelnemer aan sport-
wedstrijden. De wetgever maakt wel  duidelijk 
dat de vaste persoonlijke begeleider in dienst 
moet zijn van de sporter8; 

7. het werkzaam zijn als artiest, vaste persoon-
lijk begeleider van een artiest, musicus, 
 vaste persoonlijk begeleider van een 
 musicus, beeldend kunstenaar, conservator 
of restaurator. De wetgever maakt kenbaar 
dat bij vaste persoonlijke begeleider moet 
worden gedacht aan een technicus, kapper 
of visagist. Ook voor deze situatie heeft de 
wetgever duidelijk gemaakt dat de vaste 
 persoonlijke begeleider in dienst moet zijn 
van de artiest en musicus; 

8. het onbeloond deelnemen aan proeftrainingen, 
die in het kader van een sollicitatieprocedure 
met een werkgever in het betaald voetbal 
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schriftelijk zijn overeengekomen en waarvan 
de exacte periode voorafgaande aan de 
 feitelijke deelname aan de proeftrainingen 
eveneens schriftelijk is vastgelegd.9 In lid 3 
van artikel 1 BuWav geeft aan dat voor deze 
vorm van incidentele arbeid een minimum-
leeftijd geldt van 17 jaar;

9. het in opdracht van een buitenlandse auto riteit 
controleren van in Nederland vervaardigde 
goederen, geproduceerde levensmiddelen of 
diervoerders ten behoeve van de invoer daar-
van in het land van die buitenlandse autoriteit, 
of het in opdracht van een buitenlandse auto-
riteit opstellen, of afgeven van certificaten die 
vereist zijn voor de invoer van in Nederland 
vervaardigde goederen, geproduceerde levens-
middelen of diervoeders in het land van die 
buitenlandse autoriteit;10

10. het ontvangen van trainingen, dan wel 
 instructies met betrekking tot het gebruik 
van in Nederland vervaardigde goederen en 
in Nederland te verrichten diensten.11 

Maximale tijdsduur
In artikel 1 lid 2 BuWav is het incidentele van de 
arbeid gekoppeld aan de maximale tijdsduur van 
die arbeid waarvan in lid 1 van het artikel sprake 
is12. Dat ziet er als volgt uit:
a.  onder 1°, 3°, 9° en 10°, arbeid met een 

 maximale duur van 12 aaneengesloten 
 weken binnen een tijdbestek van 36 weken;

b.  onder 2°, arbeid met een maximale duur  
van 13 weken binnen een tijdsbestek van  
52 weken;

c.  onder 4°, 5°, 6° en 7°, arbeid met een 
 maximale duur van 6 aaneengesloten weken 
binnen een tijdbestek van 13 weken;

d.  onder 8°, arbeid met een maximale duur van 
4 aaneengesloten weken binnen een tijds-
bestek van 52 weken.

Vervangende arbeid
Aanvankelijk heeft de wetgever in 200413 aan-
gegeven dat de arbeid die in artikel 1 lid 1 
 onderdeel a BuWav is genoemd niet van toe-
passing is op structurele arbeid dat achter-
eenvolgend door verschillende vreemdelingen 
wordt verricht. Met de recente wijziging van 
 artikel 1 BuWav14 is dit expliciet gemaakt door 
een nieuw lid 4 toe te voegen. Centraal in het 
nieuwe lid 4 van artikel 4 BuWav staat dat het 
moet gaan om ‘vervangende arbeid’ die achter-
eenvolgend door verschillende vreemdelingen 

wordt verricht. Omdat het gaat om ‘vervangende 
arbeid’ moet het gaan om het verrichten van 
‘hetzelfde of vergelijkbare arbeid’ en dan ook 
nog op ‘dezelfde plaats’. In lid 2 van artikel 1 
BuWav is aangegeven wat de maximale tijdsduur 
in het kader van de incidentele arbeid is. Voor de 
berekening hiervan wordt het totaal genomen 
van vreemdelingen die elkaar vervangen voor de 
structurele arbeid. De wetgever maakt  duidelijke 
dat hiermee wordt voorkomen dat vreemde lingen 
achtereenvolgend dezelfde of  vergelijk bare werk-
zaamheden kunnen verrichten onder de uit-
zondering van incidentele  arbeid, waardoor het 
vereiste incidentele karakter van de arbeid wordt 
omzeild15. 

Het doel van de Wav is onder meer het 
 beschermen van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Het nieuwe artikel 4 lid 4 BuWav kan daartoe 
 bijdrage leveren. Wij denken dat het in voor-
komende gevallen een uitdaging zal worden voor 
de inspecteurs van de Inspectie SZW om  
het structureel gebruik van incidentele arbeid 
door verschillende vreemdelingen buiten de 
 maximale duur te voorkomen.
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