
Bijlage 1: Schema: acties vrij verkeer werknemers  
 
Actie Tijdsplanning 
1. Vrijstelling 
arbeidsmarkttoets 

2 juni: 1e ronde vrijstelling  
16 september 2e ronde vrijstelling 

2. Wijziging Wet 
minimumloon 

VC SZW heeft dit wetsvoorstel aangemeld voor 
plenaire behandeling. 

3. Handhaving AI  
3a. Samenwerking 
AI/Belastingdienst 

De AI zal meldingen over misstanden die fiscaal 
relevante aspecten bevatten, doorgeven aan de 
BD. De BD zal de informatie gebruiken bij het 
toezicht.  
Dit betreft een intensivering van he t huidige 
beleid. 
 

3b. Samenwerking NL – 
MOE-landen: bestrijding 
zwart werk / Waga, soc. 
zekerheid. 

Tekst intentieverklaring met Polen is getekend. 
Ondertekening convenant arbeidsomstandig-
heden gepland vóór 1 november.  
Tsjechië, Hongarije en Slowakije zijn akkoord 
met onderhandelingen. Met Duitsland en 
Frankrijk lopen besprekingen. Portugal zal 
binnenkort worden benaderd. 

3c. Verhogen pakkans/ 
nalevingsniveau  

- Vrijval capaciteit AI door vermindering illegale 
tewerkstelling.  
- Intensivering samenwerking met sociale 
partners. 
- Intensivering samenwerking BD en UWV. 

3d. Samenwerking AI – 
sociale partners 

Uitkomst overleg SZW – sociale partners wordt 
voorgelegd aan achterban. Werkgevers akkoord. 
Werknemers: pm.    

4a. opstellen handreiking De handreiking is begin september verzonden 
naar de gemeenten. Publiciteit door VROM, 
SZW en VNG. 

4b. opstellen fact sheet begin oktober; eerste concept is gereed. 
4c. overleg met sociale 
partners. 

Heeft op 13 september plaats gevonden. Zie brief 
voor gemaakte afspraken. 

4d. overleg met 
gemeenten. 

Met de VNG zijn afspraken gemaakt over acties 
op het terrein van huisvesting tijdelijke 
medewerkers 

4e. optreden VROM-
inspectie 

- Continue activiteit. 
- Nu de handreiking is verzonden gaat de 
VROM-inspectie, samen met de VNG, actief 
gemeenten benaderen. 

4f invullen CWI-rol . - CWI zal huisvesting extra kritisch beoordelen;  
- ook niet-agrarische werkgevers moeten nu 
verklaring over huisvesting ondertekenen; 
- informatievoorziening over toets huisvesting. 

4g.gegevensverstrek-
king CWI mogelijk 

- Een wijziging van het Besluit SUWI is in 
voorbereiding. Deze treedt waarschijnlijk in 



maken (advies CBP, 
verzoek Den Haag;  
 
Pilotverzoek Den Haag 

oktober in werking.  
 
 
 
- CWI en Den Haag hebben toestemming met 
pilot te starten. De pilot start naar verwachting in 
de loop van oktober.  

4a. opstellen handreiking De handreiking is begin september verzonden 
naar de gemeenten. Publiciteit door VROM, 
SZW en VNG. 

5. Handhaving  
5a. Aanpassen IZ 
website t.b.v. 
buitenlandse werk-
nemer/werkgever 
(Detacheringsri.) 

Werk in uitvoerig 
 

5b. Mogelijkheid voor 
plaatsen Engelstalige 
CAO-/WAGA-teksten 
van sociale partners op 
SZW-website 

Gerealiseerd. 

5c. Brochure in vreemde 
talen over werken in NL 

Brochures in het Engels, Frans en Pools en 
Portugees zijn in omloop.  
Vertalingen in het Tsjechisch, Slowaaks en 
Hongaars zijn in voorbereiding. De brochures 
worden ruim verspreid in binnen- en buitenland 
en opgenomen op de website van SZW 

6. Monitoring  
6a. Monitoring WW-
cijfers (in/uitstroom) 

Gerealiseerd. 
 

6b. Monitoring MOE-
instroom na 1 januari 
2007 

Gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2007 zal het UWV 
in de kwartaalrapportage melden hoeveel 
MOE_landers zijn verzekerd. 

6c. Monitoring 
detachering MOE-
werknemers 

SVB wordt gevraagd vanaf 1 januari 2007 (of 
indien mogelijk eerder) E101-verklaringen te 
rapporteren. 

 


