
Vertrekt u als zelfstandig ondernemer voor een 
tijdelijke opdracht naar Nederland? Voorkom 
mogelijke risico’s en regel uw zaken van tevoren. 
In navolging van diverse andere Europese landen 
is het voor een  aantal sectoren namelijk 
verplicht om tijdelijke opdrachten in Nederland 
voor de start van de opdracht te registreren. Deze 
meldingsplicht is onderdeel van de WagwEU. U 
kan zich uitsluitend melden via het  online 
meldloket, zowel in het Nederlands als in het 
Engels. 

1. Wat is de WagwEU eigenlijk?
De WagwEU staat voor de Wet arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze 
wet, in werking sinds 18 juni 2016, geeft gedetacheerde 
werknemers (ofwel posted workers) recht op de 
belangrijkste arbeidsvoorwaarden die ons land biedt. Als 
zelfstandige moet u zich aan bepaalde regels houden die 
bij de opdrachtgever in Nederland van toepassing zijn, 
zoals de regels over arbeidsomstandigheden. 

2. Welke vragen stellen we bij uw 
aanmelding?
Wanneer u in bepaalde  sectoren werkt, vragen we u om 
uw tijdelijke opdracht in Nederland te registreren. Daarbij 
vragen we naar de aard van de werkzaamheden, de duur 
van de opdracht, het werkadres, maar ook naar de 
identiteit van alle betrokkenen. Om het u gemakkelijk te 
maken hebben we een  checklist gemaakt van de 
gegevens die u bij de hand moet hebben voor de 
registratie. Zo bent u goed voorbereid. 

3. Hoe verloopt uw registratie?
Zodra u zich registreert, ontvangt uw opdrachtgever het 
bericht dat de melding gecontroleerd moet worden. Bij 
een correcte registratie ontvangt u hier bevestiging van en 
is de registratie voltooid. Wanneer er iets niet klopt, geeft 
hij dit aan en corrigeert u uw melding. Als u de informatie 
alsnog goed doorvoert, is uw registratie afgerond.

4. Wat gebeurt er als u zich niet of 
onjuist meldt?
Bij het niet naleven van de verplichte registratie van uzelf 
riskeert u een boete. Dat geldt ook voor uw opdrachtgever 
in Nederland. Ook moeten er bewijsstukken aanwezig zijn 
op de werkplek die de identiteit bevestigen van uzelf, uw 
opdrachtgever in Nederland en de verantwoordelijke voor 
de uitbetaling van uw beloning.

Zo registreert u uw tijdelijke opdracht in Nederland

Meer informatie
n  Informatie over de  sectoren waarvoor de 

meldingsplicht van toepassing is voor zelfstandigen
n   Checklist registratie posted workers
n   Stappenplan registratie posted workers (infographic)
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