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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Loonheffingen

Bijeenkomst 6
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Hoofdstuk 23

Internationale arbeid
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Internationale afspraken

• EU-verordeningen geldend voor EU, EER en Zwitserland

• Verdragen met landen waarbij de nationaliteit niet van belang is

• Verdragen met landen waarbij de nationaliteit wel een rol speelt

• Niet-verdragslanden
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Hoofdbeginselen in de EU

• Iemand valt onder de wetgeving van één land

• Men heeft dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van 

dat land

• Zo nodig wordt rekening gehouden met eerder in dat land 

verzekerde periodes

• Uitkeringen zijn in het algemeen exporteerbaar binnen de EU
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Werken in Nederland

• Er is vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie

• Werknemer vanuit EU, uit verdragsland of niet-verdragsland 

die in Nederland komt werken, is hier meestal verzekerd

• Uitzonderingen mogelijk

• Van belang: woonplaatsbegrip (artikel 11 

Toepassingsverorderening 987/2009)

• Veel gestelde vragen
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De volksverzekeringen

• Bij permanent buiten Nederland werken meestal niet meer in 
Nederland verzekerd

– Wel als de werknemer minstens 25% in zijn woonland werkt

• Bij tijdelijke detachering meestal wel in Nederland verzekerd

• Limosa

• Zelfstandige die buiten Nederland gaat werken, is hier niet meer 
verzekerd, uitzonderingen daargelaten

• Vrijwillige verzekering is meestal mogelijk
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https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pb_eu_284_verordening_eg_nr_987/f=/vih7hnsfeqou.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=nl&intPageId=980
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html
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Ziekte

• EZVK voor ziektekosten bij tijdelijk verblijf in EU en EER

• S-formulier voor permanent verblijf

• In Nederland verzekerd: Nederlandse regels voor loondoorbetaling en 
ZW

• In EU-land, verdragsland of niet-verdragsland  verzekerd: regels land 
waar zieke verzekerd is

• ZW-uitkering: kan meestal meegenomen worden naar land van 
herkomst
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Langdurende arbeidsongeschiktheid

• In Nederland verzekerd en > 2 jaar ziek: mogelijk recht op 
WIA

• In Europa bestaan A- en B-stelsels

• Nederland heeft een B-stelsel, dus de WIA kan op 2 
manieren berekend worden:

– via de anticumulatieberekening

– via de pro rata-berekening

• Verdragslanden kennen een risicostelsel of een 
opbouwstelsel
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Werkloosheid

• Werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar de werknemer het 

laatst heeft gewerkt 

• In EU dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het uitkerende 

land

• Bij terugkeer naar eigen land moet de werknemer daar eerst weer 

gewerkt hebben  voor het recht op WW

• Wel kan een Nederlandse WW-uitkering voor 3 maanden worden 

meegenomen naar een EU-land /EER of Zwitserland

• Voor grensarbeiders gelden afwijkende regels

9

7

8

9



4

Bijzonderheden internationale sz

• Faillissement Nederlandse werkgever

• Exporteren werknemersuitkering

• Uitkering bij overlijden (regels land uitkering)

• Richtlijnen voor pensioenen:

– beroepsloopbaan wordt in elk werkland bijgehouden

– als iemand minstens één jaar in een land verzekerd was, betaalt het 

land mee aan zijn pensioen

– als iemand bijvoorbeeld in 3 landen verzekerd was, krijgt hij 3 

ouderdomspensioenen

• Arbeidsongevallen en beroepsziekten

10

10


