
DE IDENTITEIT VAN NIEUWE  
ARBEIDSKRACHTEN VASTSTELLEN.  
HOE ZIT DAT? 

Nieuwe arbeidskrachten?
Neemt u een werknemer in dienst of huurt u iemand in? Dan bent u 
altijd verplicht zijn identiteit vast te stellen. Het maakt daarbij niet uit 
of uw werknemer Nederlands is of niet. Het vaststellen van de 
identiteit is bedoeld om premie- en belastingfraude tegen te gaan. 
En ook om illegale tewerkstelling van vreemdelingen te voorkomen. 
U mag immers geen buitenlandse werknemers voor u laten werken 
als u daarvoor geen vergunning heeft. Om erachter te komen of 
iemand voor u mag werken kunt u gebruikmaken van een stappen-
plan. Ook maakt het stappenplan duidelijk hoe u de identiteit 
vaststelt. 

Regels voor eerlijk, gezond en veilig werken gelden voor alle 
werkgevers, in elke branche. Die regels zijn van toepassing op al 
uw arbeidskrachten. Dus niet alleen uw vaste personeel maar  
ook tijdelijke arbeidskrachten. De Inspectie SZW controleert of de 
regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op. Zo werkt uw 
personeel gezond en veilig en kunt u eerlijk concurreren.



Groen 
Werknemers uit deze landen mogen in Nederland werken. Er gelden geen 

extra regels. Ga verder met stap 3.

Oranje
Voor werknemers uit deze landen heeft u een tewerkstellingsvergunning 

(TWV) nodig. Die kunt u aanvragen bij UWV. Een tewerkstellings-

vergunning is niet nodig als de werknemer een verblijfsvergunning heeft 

met aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’. Ga verder met stap 3. Staat dit 

niet op het document, dan dient u bij UWV een tewerkstellingsvergunning 

aan te vragen voor de werknemer. Pas als u deze heeft gekregen, mag de 

werknemer voor u werken.

Rood
Werknemers uit deze landen dienen in het bezit te zijn van een vreemde-

lingendocument waaruit hun rechtmatig verblijf in Nederland blijkt. Op dit 

document, afgegeven door de IND of het ministerie van Buitenlandse 

Zaken, kunnen verschillende arbeidsmarktaantekeningen  staan. Als er op 

staat ‘arbeid vrij toegestaan’, ga verder met stap 3. Controleer op  

www.rijksoverheid.nl/tewerkstellingsvergunning of u een tewerkstellings-

vergunning nodig heeft.

Buitenlandse werknemers in kaart gebracht.
De kleur van het land geeft aan waaraan een werknemer moet voldoen om in Nederland te mogen werken.

Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking  
met de SVB, UWV en gemeenten.

Tip: Een digitaal stappenplan vindt u op www.weethoehetzit.nl/identiteit 

Daar vindt u ook een filmpje dat laat zien hoe u de identiteit van nieuwe 

arbeidskrachten kunt controleren.

uw Nederlandse werknemer niet om een nieuw geldig identiteits-
bewijs te vragen. Van buitenlandse werknemers moet u wel altijd een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs in het personeelsdossier 
bewaren.

Kroatië treedt vanaf 1 juli 2013 toe tot de Europese Unie. Maar voor werknemers uit dit land is dan 
nog steeds een tewerkstellingsvergunning om in Nederland te kunnen werken.
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Stap 1 Vraag de werknemer een origineel en geldig identiteitsbewijs te tonen.
Dat is een paspoort of een identiteitskaart. Een rijbewijs is géén 
geldig identiteitsbewijs. De werknemer mag alleen voor u werken  
als hij u zijn identiteitsbewijs laat zien.
 
Stap 2 Check of de nieuwe werknemer in Nederland mag werken.
Kijk daarvoor op de kaart. Mag de werknemer niet voor u werken? 
Neem hem dan niet aan en huur hem niet in. U hoeft de volgende 
stappen niet te doorlopen. 
 
Stap 3 Controleer het identiteitsbewijs. 
Controleer of het identiteitsbewijs geldig, echt en onvervalst is.  
Bij werknemers uit de oranje en rode landen controleert u of de 
vreemdelingendocumenten geldig, echt en onvervalst zijn.
 
Stap 4 Controleer of het aangeboden identiteitsbewijs van de werknemer is.
Denkt u dat het identiteitsbewijs niet van de werknemer is? Laat hem 
dan niet voor u werken.

Stap 5 Heeft u het identiteitsbewijs gecontroleerd? 
Maak er dan een kopie van en bewaar die in uw administratie.  
Dat noemen we de bewaarplicht.
 
Let op! Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst moet u uw  
werknemer om een identiteitsbewijs vragen en een kopie hiervan 
bewaren in het personeelsdossier. Het gaat om het identiteitsbewijs 
op het moment van indiensttreding. Zo kunt u later aantonen dat de 
werknemer zich goed gelegitimeerd heeft en dat hij legaal in 
Nederland was. Deze kopie moet u ten minste vijf volle kalenderjaren 
na het einde van de dienstbetrekking bij de loonadministratie 
bewaren. Als de geldigheid van het identiteitsbewijs verloopt, hoeft u 

STAppENpLAN IDENTITEIT VASTSTELLEN

Controles en boetes
De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels 
houden. Als dat niet het geval is legt de Inspectie SZW boetes op.  
Zo krijgt u bijvoorbeeld, als u een vreemdeling zonder de vereiste  
tewerkstellingsvergunning laat werken, een boete. De boete bedraagt 
€ 12.000,- per werknemer bij de eerste overtreding. Bij herhaling  
van een overtreding wordt de boete twee keer zo hoog. Begaat u 
dezelfde overtreding daarna nog een keer? Dan wordt de boete zelfs 
drie keer zo hoog. Daarnaast zal de Inspectie SZW bij herhaling van 
dezelfde of een soortgelijke overtreding een waarschuwing geven tot 
preventieve stillegging. Dit kan bij de volgende herhaling resulteren  
in stillegging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten.

Voorkom problemen
Zorg dat u goed weet aan welke regels u zich moet houden.  
Kijk voor meer informatie over eerlijk, gezond en veilig werken op 
www.weethoehetzit.nl. Daar vindt u o.a. stappenplannen, folders  
en voorlichtingsfilmpjes.


