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Wilt u buitenlandse werknemers in dienst nemen, bijvoorbeeld
omdat u in Nederland geen geschikt personeel kunt vinden?
Dan bent u verplicht om eerst te zoeken op de West-Europese
arbeidsmarkt. Mocht u toch personeel willen aantrekken van
buiten West-Europa, dan hebt u in veel gevallen een tewerk-
stellingsvergunning nodig. Deze tewerkstellingsvergunning
moet u als werkgever aanvragen. Een werknemer kan dit niet
doen. Deze brochure beantwoordt de belangrijkste vragen die
daarbij komen kijken:
• Wanneer is een tewerkstellingsvergunning nodig?
• Wat zijn de voorwaarden voor een tewerkstellingsvergunning?
• Hoe vraagt u een tewerkstellingsvergunning aan?
• Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Over een tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers



Wanneer hebt u een tewerk-
stellingsvergunning nodig?
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In het algemeen hebt u een tewerk-
stellingsvergunning nodig als u perso-
neel aanstelt van buiten West-Europa.

Wanneer is een 
vergunning nodig?

U hebt een vergunning nodig voor:
• Werknemers van buiten de Europese

Economische Ruimte (EER)
• Werknemers die behoren tot de zoge-

noemde ‘nieuwe’ EU-lidstaten Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,
Slovenië, Slowakije en Tsjechië die 
per 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de
Europese Unie.

Iedereen die buitenlandse werknemers
werk geeft die in de bovengenoemde cate-
gorieën vallen, moet een tewerkstellings-
vergunning aanvragen. Dit geldt voor
bedrijven, overheidsinstellingen of particu-
lieren. Ook als u een zelfstandige arbeid
wilt laten verrichten, moet u over een
tewerkstellingsvergunning beschikken,
tenzij de vreemdeling een vergunning tot
verblijf als zelfstandige heeft voor dat werk. 

Ook bij inhuur via een bedrijf
Huurt u personeel in via een (onder)aan-
nemer of een uitzendbureau, dan bent en
blijft u ook de verantwoordelijke werkge-
ver. U moet er op toezien dat er voor de
buitenlandse werknemer de juiste 

vergunning is afgegeven. U hoeft in veel
gevallen niet zelf te zorgen voor een
tewerkstellingsvergunning. De aannemer
of het uitzendbureau heeft vaak al een ver-
gunning op naam van de vreemdeling voor
het verrichten van het werk in uw onder-
neming. U moet dit wel controleren.

Wat is de Europese 
Economische Ruimte (EER)?
De EER bestaat uit landen van de Europese
Unie (EU) aangevuld met IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen. De EU-landen
zijn: België, Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland,
Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en
Zweden. En per 1 mei 2004 zijn daar de
Midden- en Oost-Europese landen Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,
Slovenië, Slowakije en Tsjechië en Cyprus
en Malta aan toegevoegd. Voor vreemdelin-
gen uit de meeste landen die per 1 mei
2004  zijn toegetreden tot de EU, de zoge-
noemde ‘nieuwe’ EU-lidstaten, moet nog
een tewerkstellingsvergunning worden
aangevraagd. Voor vreemdelingen van
Cyprus en Malta is dit niet nodig. Ook
werknemers uit de andere EER-landen en
uit Zwitserland kunnen in Nederland
gewoon werken zonder tewerkstellings-
vergunning. Kijk voor de regels ook op
www.werk.nl.
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Wanneer hebt u geen tewerk-
stellingsvergunning nodig?

In een aantal gevallen is een tewerkstel-
lingsvergunning niet nodig voor werkne-
mers van buiten de EER of werknemers uit
de ‘nieuwe’ EU-lidstaten Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Polen, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië. U hebt geen tewerk-
stellingsvergunning nodig in de volgende
gevallen:
• Vreemdelingen die beschikken over een

verblijfsvergunning met de aantekening
‘arbeid is vrij toegestaan’. Het gaat dan
vaak om vreemdelingen die in Nederland
wonen door gezinshereniging, om toege-
laten vluchtelingen en om mensen die al
drie jaar beschikken over een verblijfs-
vergunning die het verrichten van arbeid
met een tewerkstellingsvergunning 
toestaat.

• Vreemdelingen die beschikken over een
sticker in het paspoort met de aantekening
‘arbeid is vrij toegestaan’. Deze sticker is
beperkt geldig. De geldigheidsduur is
aangegeven op de sticker zelf.

• Vreemdelingen die bepaalde werkzaam-
heden verrichten, waarbij incidenteel en
kortdurend in Nederland wordt gewerkt,
bijvoorbeeld in het kader van nieuws-
voorziening, musici of gastdocenten.
Informatie over welke werkzaamheden
onder deze uitzondering vallen, kunt u
krijgen bij CWI Tewerkstellingsvergun-
ningen (contactgegevens staan achterin).

• Vreemdelingen die een kennismigrant
zijn. Voor kennismigranten staat een
bepaald inkomenscriterium vast. Dit
wordt jaarlijks herzien. Op www.ind.nl
staat het huidige inkomenscriterium.

Waarom een 
tewerkstellingsvergunning?

De tewerkstellingsvergunning is nodig op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav). In deze wet staat dat u eerst moet
werven in eigen land en in West-Europa.
Zo wordt de Nederlandse en West-Europese
arbeidsmarkt beschermd. Dankzij het ver-
gunningensysteem kan het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
arbeidsinstroom in Nederland reguleren 
en controleren.

Ook promovendi (ongeacht de leeftijd)
en post-doctorale en wetenschappelijke
docenten onder de 30 jaar zijn kennismi-
granten. Voor deze groep loopt de proce-
dure via de Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND). Kijk voor meer informatie
op www.ind.nl > Kennismigranten-
module.

• Dienstverrichters uit de Europese Unie
die een dienst verrichten met eigen
werknemers waarvoor geen vrij verkeer
van werknemers geldt. Vanaf 1 december
2005 is geen tewerkstellingsvergunning
vereist indien de werkzaamheden zijn
gemeld bij CWI door middel van het
notificatieformulier.

In alle andere gevallen hebt u dus wel een
tewerkstellingsvergunning nodig.
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Wilt u een tewerkstellingsvergunning 
aanvragen, dan moet u aan een aantal 
voorwaarden voldoen:
• U moet personeel hebben geworven in

Nederland en in West-Europa.
• U moet uw vacature bij CWI indienen

vijf weken voordat u de tewerkstellings-
vergunning aanvraagt.

• U moet u aan de geldende arbeidsvoor-
waarden houden.

Ook moet de vreemdeling huisvesting heb-
ben, niet jonger dan 18 of ouder dan 45
jaar zijn en een geldige verblijfsvergunning
hebben.

Eerst werven in Nederland
en West-Europa

Wanneer u een aanvraag voor een tewerk-
stellingsvergunning indient, moet u kunnen
aantonen dat u eerst ten minste vijf weken
actief hebt gezocht naar geschikte kandida-
ten binnen Nederland of binnen West-
Europa. Voor functies die moeilijk te vervul-
len zijn, moet u zelfs kunnen aantonen dat u
eerst drie maanden lang alles hebt gedaan
om personeel te vinden. Daarbij maakt u
gebruik van alle voor de hand liggende kana-
len, zoals internet, advertenties in vakbladen
of kranten, of bemiddelingsinstanties.

Denk ook aan scholing
Er wordt ook van u verwacht dat u kijkt
naar de mogelijkheden van (bij)scholing in
dit kader. Als een sollicitant uit Nederland
of een ander West-Europees land door
(bij)scholing binnen een redelijke termijn
aan uw functie-eisen kan voldoen, wordt
hij of zij beschouwd als een passende 
kandidaat. Wat die redelijke termijn is,
hangt af van functie of beroepsgroep.

Vacature melden bij CWI 

Ten minste vijf weken vóórdat u een aan-
vraag om een tewerkstellingsvergunning
indient, moet u uw vacature melden bij de
CWI-vestiging bij u in de buurt. U kunt
CWI meteen vragen om voor u binnen
West-Europa naar een geschikte kandidaat
te zoeken (tenminste 6 weken van tevoren).
CWI maakt dan gebruik van het EURES-
netwerk, (EURopean Employment
Services), een netwerk van Europese orga-
nisaties die zich bezighouden met arbeids-
bemiddeling. Intussen zoekt u zelf ook actief
verder naar een geschikte kandidaat. U kunt
daarbij gebruik maken van de middelen die
CWI verder biedt, zoals de internetsite
werk.nl.

Voorwaarden voor 
een tewerkstellingsvergunning
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Voor welke beroepen geldt dit?
De beroepen die in aanmerking komen
voor een vereenvoudigde procedure worden
vastgesteld door de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Welke beroepen dat zijn kunt u terugvinden
op  www.werk.nl en op de website van 
het ministerie van SZW. Het zal gaan om
beroepen en/of sectoren waarvoor geen
risico bestaat op verdringing van 
binnenlands aanbod.

Welke voorwaarden gelden?
Hebt u vacatures in deze speciale beroepen,
dan moet u nog wel een tewerkstellings-
vergunning aanvragen voor de werknemers
uit ‘nieuwe’ EU-lidstaten. CWI toetst dan
de arbeidsvoorwaarden en huisvesting. 
De wervingsinspanningen worden in dat
geval niet getoetst. Ook hoeft u de vacature
niet vijf weken voor de aanvraag te melden
bij CWI.
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Geldende arbeids-
voorwaarden

Als u een vreemdeling tewerkstelt, moet u
deze ten minste het volledige minimum-
loon betalen dat geldt voor werknemers
van 23 jaar en ouder. Ook als de vreemde-
ling jonger is dan 23 jaar of in deeltijd
werkt. Als de arbeid slechts enkele dagen of
weken beslaat, moet u toch het minimum-
loon van een hele maand betalen. Bovendien
moeten de arbeidsomstandigheden, arbeids-
voorwaarden en arbeidsverhoudingen
minimaal op het niveau liggen dat wettelijk
vereist is of in de bedrijfstak gebruikelijk is.
U bent dus verplicht om een marktcon-
form of CAO-loon te betalen. 

Geldige verblijfsvergunning

De vreemdeling moet een geldige verblijfs-
vergunning hebben waarmee arbeid mag
worden verricht, of een visum als het werk
korter dan drie maanden duurt. 
De ontvangstbevestiging van de aanvraag
waaruit blijkt dat een dergelijke verblijfs-
vergunning is aangevraagd, geldt ook als
bewijs.

Stagiairs, concernmedewerkers, asielzoe-
kers, studenten, wetenschappelijk mede-
werkers, assistenten in opleiding, artiesten
en musici zijn uitgezonderd van een aantal
van deze voorwaarden.

Vereenvoudigde procedure
‘nieuwe’ EU-lidstaten, 
andere voorwaarden

Met de toetreding van Midden- en Oost-
Europese landen tot de Europese Unie per
1 mei 2004, zijn er afspraken gemaakt over
de tewerkstelling van werknemers uit deze
landen. Er moet nog steeds een tewerkstel-
lingsvergunning worden aangevraagd. In
een aantal gevallen kan een vereenvoudigde
procedure worden gevolgd. Dit betekent
dat u niet aan alle eerder genoemde voor-
waarden hoeft te voldoen.  

Voor welke werknemers geldt dit?
Deze vereenvoudigde procedure voor een
aanvraag van een tewerkstellingsvergunning
geldt voor werknemers uit de ‘nieuwe’ EU-
lidstaten: Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië die worden ingezet in bepaalde
beroepen. 
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Tips voor een vlotte afhandeling
U kunt zelf het nodige doen om een vlotte
afhandeling van de aanvraag te bevorderen.
• Vul  het aanvraagformulier volledig in en

voeg alle relevante informatie bij (waar
nodig voorzien van bewijsstukken). 

• Toon de bijzondere capaciteiten van een
vreemdeling aan met kopieën van certifi-
caten of diploma’s, als dit de reden is dat
u de tewerkstellingsvergunning aanvraagt.
Diploma’s kunt u in het Nederlands laten
vertalen en waarderen door COLO 
of Nuffic. 

Behandeling van de aanvraag
De aanvraag moet schriftelijk worden inge-
diend. De wettelijke termijn waarbinnen
CWI vervolgens een beslissing moet nemen
op een aanvraag is vijf weken. De termijn
begint wanneer de aanvraag compleet is. Is
de aanvraag niet volledig, dan hebt u de
mogelijkheid om binnen een vastgestelde
termijn - meestal 10 werkdagen - de aan-
vraag aan te vullen. De aanvraag wordt niet
in behandeling genomen als deze niet vol-
ledig is nadat deze termijn is verstreken.
Als duidelijk wordt dat er waarschijnlijk
negatief wordt beslist op uw aanvraag, dan
wordt u daarover in de regel geïnformeerd.
Op dat moment krijgt u de gelegenheid om
uw zienswijze kenbaar te maken. 

Vereenvoudigde procedure
voor ‘nieuwe’ EU-lidstaten

Een aanvraag voor een vereenvoudigde
tewerkstelling kan binnen twee weken
worden afgerond. CWI toetst dan alleen 
de arbeidsvoorwaarden en huisvesting. 
De aanvraag doet u ten minste twee weken
voordat de tewerkstellingsvergunning
moet ingaan.

Welke tewerkstellings-
vergunningen zijn er?

CWI heeft de mogelijkheid tewerkstel-
lingsvergunningen af te geven met een
beperkte geldigheid of kan specifieke 
voorwaarden aan een vergunning verbinden.
CWI bepaalt welke tewerkstellingsvergun-
ning wordt toegekend op basis van gegevens
van de werkgever. Er  zijn vier soorten
tewerkstellingsvergunningen:
• Een vergunning voor de gevraagde perio-

de met een maximum van drie jaar. Na
drie jaar komt de werknemer normaliter
in aanmerking voor een verblijfsvergun-
ning met de aantekening ‘arbeid is vrij
toegestaan’.
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U kunt een tewerkstellingsvergunning
aanvragen bij CWI. Zolang geen
tewerkstellingsvergunning is verstrekt,
mag u de vreemdeling voor wie u een
vergunning vraagt, niet laten werken.

Standaardprocedure

Voor de aanvraag van een tewerkstellings-
vergunning kunt u terecht bij CWI
Tewerkstellingsvergunningen (contactge-

gevens vindt u achter in de brochure). Hier
kunt u het aanvraagformulier opvragen.
Dien de aanvraag in uiterlijk vijf weken
voordat de tewerkstellingsvergunning in
zou moeten gaan. Zo kan CWI op tijd een
beslissing nemen. Gezien de termijn voor
vacaturemelding (5 weken) en de behandel-
termijn van de aanvraag (nog eens 5 weken)
moet u de procedure bij CWI dus tenminste
10 weken voorafgaand aan de feitelijke
tewerkstelling starten. 

Aanvragen van een tewerk-
stellingsvergunning

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Vacature melden bij CWI
in uw woonplaats

Aanvragen van de tewerk-
stellingsvergunning

Vergunning wordt 
verleend of geweigerd

Intussen werft u zelf

actief geschikte 

kandidaten binnen

Nederland en 

West-Europa

Het aanvraagformulier

moet ten minste 

vijf weken voordat 

de tewerkstellings-

vergunning moet ingaan,

zijn ingediend bij 

CWI Tewerkstellings-

vergunningen in

Zoetermeer

Mogelijkheid om

bezwaarschrift in te 

dienen bij CWI Juridische

Zaken in Zoetermeer

vijf weken vijf weken

Schema Aanvragen van tewerkstellingsvergunning:
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• Een vergunning onder voorwaarden. Het
gaat bijvoorbeeld om de voorwaarde dat
u als werkgever meer inspanningen ver-
richt om personeel te werven of dat u de
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandig-
heden of arbeidsverhoudingen verbetert.
Deze is minder dan drie jaar geldig.

• Een vergunning voor kortdurende 
werkzaamheden die maximaal 24 weken
geldig is. Deze tijdelijke vergunning kan
niet worden verlengd.

• Een tijdelijke, niet-verlengbare 
vergunning.

Tewerkstellingsvergunning
wordt geweigerd

Als uw aanvraag niet voldoet aan de voor-
waarden op het gebied van leeftijd, passen-
de huisvesting, minimumloon, arbeids-
voorwaarden, arbeidsomstandigheden en
verblijfsvergunning, dan kan CWI uw aan-
vraag weigeren. Een tewerkstellingsver-
gunning kan ook worden geweigerd om de
volgende redenen:
• Er is aanbod of te verwachten aanbod

waarvoor geen tewerkstellingsvergun-
ning nodig is.

• U hebt niet voldoende wervings-
inspanningen verricht.

• U hebt uw vacature niet of niet tijdig
gemeld bij CWI.

• U hebt eerder een vergunning gehad en u
hebt u toen niet aan de voorwaarden
gehouden.

• U hebt u eerder op een andere manier
niet aan de regels gehouden. U hebt 
bijvoorbeeld vreemdelingen laten 
werken zonder de vereiste tewerkstel-
lingsvergunning.

Bezwaar en beroep

Als de tewerkstellingsvergunning niet
wordt verleend, kunt u binnen 6 weken
een bezwaarschrift indienen bij CWI
Juridische Zaken, Postbus 753, 2700 AT
Zoetermeer. Als het bezwaarschrift wordt
afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de
rechtbank in Den Haag (Bureau
Vreemdelingenzaken, sector bestuurs-
recht), met de mogelijkheid van hoger
beroep bij de Raad van State (Afdeling
bestuursrechtspraak).

Controles Arbeidsinspectie 
en SIOD

Medewerkers van de Arbeidsinspectie en
de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) van het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zien samen met de politie toe op de nale-
ving van de Wet arbeid vreemdelingen. 
Zij kunnen (onaangekondigd) controles
houden, inzage eisen in de personeelsad-
ministratie en werknemers op de werkplek

vragen zich te identificeren. Als iemand
geen identiteitsdocument kan laten zien,
moet u er rekening mee houden dat hij of
zij voor identificatie wordt meegenomen
door de politie. Als blijkt dat u werknemers
laat werken zonder de benodigde tewerk-
stellingsvergunning, wordt een boeterapport
opgemaakt. Op basis van het rapport en uw
reactie wordt bepaald of u daadwerkelijk
een boete krijgt. De boete is  minimaal 
€ 8.000,00 voor elke illegaal tewerkgestelde
werknemer. Particulieren betalen hier
minimaal € 4.000,00 voor. Meer informatie
over de Arbeidsinspectie vindt u op de 
site van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid: www.minszw.nl.



⁄ CWI Tewerkstellingsvergunningen
Postbus 883

2700 AW Zoetermeer

079 750 29 03

www.werk.nl

Aanvragen van een tewerkstellingsvergunning 

of informatie over de procedure

⁄ IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
Loket arbeidsmigratie
Sir Winston Churchilllaan 293

2288 DC Rijswijk

0900 1234561

www.ind.nl

Informatie over de procedure rond de  

verblijfsvergunning voor arbeidsmigranten

Aanvragen voor de tewerkstelling

van kennismigranten 

⁄ Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Postbus 90801

2509 LV Den Haag

0800 9051

www.arbeidsinspectie.szw.nl

Informatie over de Wav en handhaving 

door de Arbeidsinspectie

⁄ COLO Vereniging Kenniscentra
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Expertisebureau Internationale 
Diplomawaardering
Postbus 7259

2701 AG Zoetermeer

079 352 30 00

www.colo.nl

Informatie over de waarde van buitenlandse 

diploma’s beroepsonderwijs en volwassenen-

educatie.

⁄ Nuffic Nederlandse organisatie voor
internationale samenwerking in het
Hoger Onderwijs
Postbus 29777

2502 LT Den Haag

070 426 02 60

www.nuffic.nl

Informatie over de waarde van buitenlandse 

diploma’s hoger onderwijs
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Meer informatie
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