Voorwoord

In deze brochure wordt uiteengezet waarmee een betaaldvoetbalorganisatie rekening dient te
houden bij het in dienst nemen van een niet-EU speler.
Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen, worden met tal van regels
en formaliteiten geconfronteerd. Vanwege het internationale karakter van het profvoetbal
hebben ook betaaldvoetbalorganisaties regelmatig te maken met vraagstukken rond het aantrekken en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
De Nederlandse overheid voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat Nederlandse werknemers en EU-werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Vanwege de bijzondere aard van de werkzaamheden is door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid voor de sportsector een bijzonder toelatingsbeleid ontwikkeld. In
het betaald voetbal is het beleid tot stand gekomen in overleg met de sociale partners VVCS en
proProf.
Het beleid rond buitenlandse voetballers is aan voortdurende evaluatie onderhevig. In deze
brochure wordt weergegeven welke procedures van belang zijn. Veelal zal het niettemin noodzakelijk blijken in concrete gevallen ondersteuning te zoeken. De FBO kan u verder helpen bij
uw vragen. Neemt u daarom in geval van een concrete (aan)vraag even contact op. Dat voorkomt in veel gevallen onnodige onduidelijkheid en/of vertraging.
Bij het redigeren van de brochure ‘Vreemdelingen in het Betaald Voetbal, 2019' is uiterste
zorgvuldigheid betracht. De behandeling van de onderwerpen is evenwel niet uitputtend, terwijl tevens na verloop van tijd informatie verouderd of niet meer (volledig) juist kan zijn. De
FBO aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen eventueel wordt ondernomen op basis van de inhoud van deze brochure. Teneinde misverstanden te voorkomen wordt
ingeval van onduidelijkheden c.q. andere voorkomende gevallen te allen tijde aangeraden
rechtstreeks contact op te nemen met de FBO.
FBO, 1 juli 2019
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HOOFDSTUK 1:
1.1

DE WERKVERGUNNING

Inleiding

De belangrijkste rechtsbron voor het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van buitenlandse werknemers is de op 15 september 1995 in werking getreden Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In deze wet is als hoofdregel opgenomen dat het een werkgever verboden is om
een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor
werkzaamheden bij die werkgever (art. 2.1 Wav).
Er is echter een aantal uitzonderingen op bovengenoemde hoofdregel opgenomen in de Wav.
Zo kunnen bijvoorbeeld internationale verdragen ertoe leiden dat de eis van een werkvergunning door de Nederlandse overheid niet mag worden gesteld. Het belangrijkste verdrag in dit
kader is het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (het EG-verdrag). Voor onderdanen van de lidstaten bij dit verdrag geldt binnen de door deze lidstaten samen met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen gevormde Europese Economische Ruimte (EER) een vrij verkeer van werknemers. Dat betekent dat het verbod om een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder werkvergunning niet geldt voor onderdanen van EER-lidstaten. Sinds eind november 2001 behoeft ten behoeve van Zwitserse onderdanen evenmin een werkvergunning te
worden aangevraagd.
In bijlage I is een overzicht opgenomen van landen waarvan de onderdanen op het moment van
uitgave van onderhavige brochure zijn vrijgesteld van de werkvergunningplicht.
Voor werknemers van buiten de EER, die getrouwd zijn met een EER-onderdaan (of zelfs met
een Zwitserse onderdaan) geldt dat het afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van
het geval of een werkvergunning al dan niet is vereist. In een voorkomend geval wordt aangeraden contact op te nemen met de FBO.
Indien niet aan één van de uitzonderingsgronden wordt voldaan, dient een werkvergunning te
worden aangevraagd om de vreemdeling te werk te mogen stellen. Deze vergunning dient door
de werkgever via een zogeheten Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA)
te worden aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).
1.2

Regelgeving

Arbeidsrelatie
Een werkvergunning is vereist indien sprake is van het verrichten van arbeid door de vreemdeling ten behoeve van een betaaldvoetbalorganisatie. Reeds op het moment dat een vreemdeling meetraint of wedstrijden speelt in het eerste elftal, het beloftenelftal en/of één van de
hoogste jeugdselecties (de landelijke A-, B- of C- jeugdselectie) van een betaaldvoetbalorganisatie (al dan niet als amateurspeler), kan sprake zijn van het verrichten van arbeid door de
vreemdeling. Een werkvergunning is alsdan vereist. Uiteindelijk wordt op grond van iedere feitelijke en specifieke situatie vastgesteld of sprake is van het verrichten van arbeid door de
vreemdeling in de zin van de Wav, doch het is duidelijk dat daarvan al snel sprake kan zijn. Als
gevolg hiervan mag een speler zonder werkvergunning ook niet meetrainen met de selectie. De
enige uitzondering hierop is als een speler slechts op proef is. In een dergelijk geval moet dan
wel worden voldaan aan een aantal andere specifieke regels (zie hiervoor §3.4).
Restrictief beleid
Vanwege het in Nederland geldende restrictieve toelatingsbeleid wordt in algemene zin de
aanvraag van een werkvergunning afgewezen als zogenoemd prioriteitgenietend aanbod van
werknemers op de Nederlandse (of Europese) arbeidsmarkt beschikbaar is.

4

Er is sprake van prioriteitgenietend aanbod indien in Nederland werknemers beschikbaar zijn
om de functie te verrichten die de werkgever wil invullen. Of van zulk prioriteitgenietend aanbod sprake is, kan veelal vastgesteld worden via arbeids- en uitzendbureaus. Op de professionele sportmarkt zijn deze organisaties echter niet of nauwelijks actief, hetgeen ook door de Nederlandse overheid is ingezien. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er op de
sportmarkt sprake is van prioriteitgenietend aanbod zijn daarom specifieke richtlijnen ontwikkeld.
De specifieke regels voor de sportmarkt zijn terug te vinden in §16 en §17 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014. Op basis van deze paragrafen dient aan drie voorwaarden te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een werkvergunning voor een
profvoetballer, te weten:
-

De profvoetballer moet uitkomen in de hoogste afdeling van de sport;
het inkomenscriterium; en
het kwaliteitscriterium.

Het eerste criterium is voor het betaald voetbal zodanig uitgewerkt dat zowel clubs in de Eredivisie als in de Eerste Divisie worden beschouwd als het hoogste niveau in de zin van de Regeling, zodat alle Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties in aanmerking kunnen komen voor een
werkvergunning.
Voorts geldt als algemene wettelijke beperking dat een werkvergunning slechts kan worden
aangevraagd voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor werknemers jonger dan 18 jaar kan
de aanvraag van de werkvergunning zonder opgaaf van redenen door het UWV worden afgewezen. In de praktijk komt het er op neer dat een dergelijke aanvraag in beginsel altijd wordt
afgewezen, tenzij sprake is van een exceptioneel talent. Voor een antwoord op de vraag of van
zo’n talent sprake is, wordt veelal verwezen naar oud-spelers zoals Ronaldo en Kanu. Zij kregen
die vergunning echter toen de oude wetgeving van de Wet arbeid buitenlandse werknemers
(Wabw) nog gold. De beoordeling of sprake is van een exceptioneel geval geschiedt per individueel geval. Op grond van de huidige wetgeving zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen
sprake zijn van een exceptioneel talent en dienen de betaaldvoetbalorganisaties er derhalve
rekening mee te houden dat werkvergunningen in beginsel uitsluitend kunnen worden aangevraagd voor werknemers vanaf 18 jaar en ouder.
1.3

Criteria profvoetballer

Behalve de in de vorige paragraaf genoemde algemene criteria “leeftijd” en “hoogste afdeling”
is feitelijk sprake van een tweetal specifieke criteria waaraan dient te worden voldaan om in
aanmerking te komen voor een werkvergunning voor een profvoetballer, te weten:
a.
b.

het inkomenscriterium; en
het kwaliteitscriterium.

Het betreft in dezen cumulatieve vereisten. Kortom, aan beide voorwaarden dient te worden
voldaan om in aanmerking te komen voor een werkvergunning.
ad a.

Het inkomenscriterium

In het verleden dienden betaaldvoetbalorganisaties op onduidelijke gronden aan de overheid
duidelijk te maken waarom men een buitenlandse speler meer geschikt vond dan een Nederlandse speler, hetgeen in de praktijk een onwenselijke situatie was. Met de vaststelling van het
inkomenscriterium hoeft een betaaldvoetbalorganisatie die discussie niet meer te voeren.
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Indien een betaaldvoetbalorganisatie bereid is aan de speler een op voorhand vastliggend minimumsalaris te betalen, geeft die betaaldvoetbalorganisatie daarmee impliciet aan dat de speler
geschikt wordt geacht om bij die betaaldvoetbalorganisatie te spelen. Een verdere bemoeienis
van de overheid over het hoe en waarom van die geschiktheid blijft achterwege.
Het inkomenscriterium luidt als volgt:
-

Het gegarandeerde inkomen van spelers van 18 en 19 jaar dient tenminste 75% van het
vastgestelde gemiddelde bruto jaarinkomen in de Eredivisie te bedragen.
Het gegarandeerde inkomen van spelers van 20 jaar en ouder dient tenminste 150%
van het vastgestelde gemiddelde bruto jaarinkomen in de Eredivisie te bedragen.

Het gemiddelde bruto jaarinkomen in de Eredivisie wordt jaarlijks vastgesteld door het UWV
op basis van door de KNVB verstrekte gegevens.
Het gemiddelde bruto inkomen in de Eredivisie in het seizoen 2018/2019 bedroeg €
290.801,-. Dit heeft als gevolg dat het inkomenscriterium in het seizoen 2019/2020
is vastgesteld op:
- spelers van 18 en 19 jaar
- spelers van 20 jaar en ouder

€ 218.101,€ 436.202,-

Bij de beoordeling door het UWV of aan het inkomenscriterium wordt voldaan, worden de navolgende beloningscomponenten meegerekend:
-

het basissalaris;
gegarandeerde premies;
de hand- en tekengelden, omgeslagen naar een jaarlijks deel;
de vakantietoeslag.

Alle overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vergoeding van de woonlasten
van de speler, vliegtickets of kosten met betrekking de leaseauto worden uitdrukkelijk niet
meegenomen bij deze beoordeling. Het is daarom aan te raden dergelijke afspraken niet separaat in een arbeidsovereenkomst op te nemen, maar de bedragen die met deze afspraken gemoeid zijn te bruteren en onder te brengen in het gegarandeerde inkomen.
Leeftijd bij indiening aanvraag van belang
Zoals hierboven aangegeven geldt voor spelers van de leeftijd van 18 en 19 jaar een (beduidend) lager inkomenscriterium dan voor spelers van 20 jaar en ouder. Op het moment dat de
werkvergunning wordt aangevraagd is de leeftijd van de speler van doorslaggevend belang
voor de vraag welk inkomenscriterium te gelden heeft. In dit kader dient te worden opgemerkt
dat indien een speler op het moment van de GVVA-aanvraag de leeftijd van 19 jaar heeft en
binnen een periode van vijf weken nadien de leeftijd van 20 jaren bereikt, voor de desbetreffende speler het ‘hogere’ inkomenscriterium (voor spelers van 20 jaar en ouder) zal hebben te
gelden.
De achterliggende gedachte is dat het UWV strikt formeel genomen een termijn 5 weken hanteert voor afgifte van de werkvergunning en aldus de afgiftedatum in dat verband doorslaggevend acht. Tevens is in dat verband van belang dat de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst binnen een periode van vijf weken vanaf het moment van de aanvraag moet ingaan. Indien de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst namelijk niet binnen voornoemde periode
van vijf weken (vanaf het moment dat de vergunning wordt aangevraagd) ligt, zal de aanvraag
door het UWV niet in behandeling worden genomen.
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Aangeraden wordt dan ook om aanvragen van 19-jarigen tijdig en minimaal vijf weken vóór de
20e verjaardag van de desbetreffende speler in te (laten) dienen.
ad b.

Het kwaliteitscriterium

Om voor een werkvergunning in aanmerking te komen, dient de betaaldvoetbalorganisatie tevens op basis van objectieve gegevens te kunnen aantonen dat de speler over voldoende kwaliteiten beschikt. Hiervan is sprake indien aan één van de navolgende criteria is voldaan.
1.

De speler heeft in het seizoen direct voorafgaande aan de tewerkstelling op regelmatige basis deelgenomen aan een competitie die tenminste even sterk is als de hoogste
afdeling van de Nederlandse competitie. Dit criterium wordt aldus uitgelegd dat een
speler in het seizoen voorafgaande aan de tewerkstelling moet zijn uitgekomen in de
hoogste competitie van een land dat, op het moment van indienen van de aanvraag voor
de werkvergunning, behoort tot de beste 40 landen op de meest recente FIFA-landenranglijst.

2.

De speler heeft op andere wijze bewezen over tenminste vergelijkbare kwaliteiten te
beschikken. Dit kwaliteitscriterium is geheel gebaseerd op de individuele prestaties van
de speler. Aan dit criterium wordt onder andere voldaan indien de speler is uitgekomen
in, of is geselecteerd voor de definitieve selectie van:
-

Het nationale elftal van zijn land;
het Olympisch elftal van zijn land; of
een nationaal jeugdelftal van zijn land.

Het voorgaande dient op enig moment in de carrière van de speler te hebben plaatsgevonden.
Een speler voldoet aan het kwaliteitscriterium indien aan één van bovenstaande twee criteria
is voldaan. Er is in dezen dus géén sprake van cumulatieve criteria.
1.4

De aanvraagprocedure

Indien zowel aan het inkomenscriterium als het kwaliteitscriterium is voldaan, kan er vanuit
worden gegaan dat de werkvergunning zal worden afgegeven. De bevoegdheid inzake het afgeven, verlengen en intrekken van werkvergunningen ligt via delegatie door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het UWV. Een aanvraag voor een werkvergunning kan
op elk moment van het jaar worden ingediend.
De aanvraagprocedure voor een werkvergunning loopt sinds enkele jaren via een gecombineerde aanvraag van werk en verblijf. Een betaaldvoetbalorganisatie kan ervoor kiezen om
deze GVVA-aanvraag zelf in te dienen, maar kan dit uiteraard ook via de FBO laten verlopen.
Vanwege de vaste overlegsituatie tussen de FBO, de IND en het UWV kan een werkvergunning
die de FBO namens een betaaldvoetbalorganisatie aanvraagt op korte termijn worden afgegeven. Derhalve wordt ten zeerste aangeraden de aanvraag via de FBO te laten verlopen.
Indien een betaaldvoetbalorganisatie de GVVA-aanvraag door de FBO wenst te laten doen,
dient de betaaldvoetbalorganisatie de navolgende bescheiden aan de FBO te doen toekomen:
a.
b.
c.
d.

Kopie van de door speler en de betaaldvoetbalorganisatie ondertekende arbeidsovereenkomst;
kopie van een rechtsgeldig paspoort van de speler;
een volledig ingevuld (GVVA-)aanvraagformulier;
kort curriculum vitae van de speler.
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ad a.

Uit de arbeidsovereenkomst moet blijken dat de speler aan het inkomenscriterium voldoet. De looncomponenten die mogen worden meegerekend ter beoordeling van het
salariscriterium zijn reeds in §1.3 genoemd.

ad c.

De in te vullen documenten worden door de FBO bij de club aangeleverd. Deze documenten dienen zowel door de club als de speler te worden ingevuld.

ad d.

Uit het curriculum vitae moet blijken dat de speler aan het kwaliteitscriterium voldoet.
Meer specifiek dient een schriftelijke (in het Engels opgestelde) verklaring van een nationale bond te worden overgelegd waaruit blijkt dat een speler voor vertegenwoordigende elftallen van de desbetreffende bond is uitgekomen, danwel dat de speler in het
voorafgaande seizoen in de hoogste nationale competitie van de desbetreffende bond
heeft gespeeld. Een (schriftelijke) verklaring van de oude club van de speler of van de
speler zelf wordt in dit verband niet als voldoende bewijs beschouwd.

Nadat de FBO bovengenoemde stukken heeft ontvangen, wordt de aanvraag ingediend bij de
IND. Opgemerkt dient te worden dat de aanvraag uitsluitend pas in behandeling wordt genomen op het moment dat alle documenten (tegelijkertijd) in goede orde en volledig (inclusief alle
benodigde handtekeningen) worden aangeleverd bij de FBO en zijn ontvangen door de IND.
Dit is van groot belang aangezien dit de procedure ook aanzienlijk kan versnellen. Op basis van
ervaring en tussen de FBO en de IND en UWV gemaakte werkafspraken dient er in beginsel
van te worden uitgegaan dat de werkvergunning ongeveer 14 dagen nadat bovengenoemde
documenten in goede orde en volledig (inclusief alle benodigde handtekeningen) zijn ontvangen door de IND, zal worden afgegeven.
1.5

Geldigheidsduur en verlenging van de werkvergunning

De looptijd van de werkvergunning is in beginsel gelijk aan de looptijd van de overgelegde arbeidsovereenkomst, doch een werkvergunning kan nimmer voor een periode langer dan drie
jaar worden aangevraagd en/of afgegeven. Ook indien de arbeidsovereenkomst tussen de betaaldvoetbalorganisatie en de speler voor een langere periode wordt aangegaan, zal de werkvergunning maar voor maximaal drie jaar worden afgegeven.
Indien een werkvergunning in eerste instantie voor een kortere periode dan drie jaar is aangevraagd, kan een verlenging van de vergunning (bij een verlenging van de arbeidsovereenkomst)
vereist zijn.
Van een verlengingsaanvraag is sprake wanneer aan onderstaande strikte voorwaarden wordt
voldaan:
-

De aanvraag heeft betrekking op een vreemdeling waarvoor eerder een werkvergunning
is verleend;
De aanvraag is ingediend vóór de expiratiedatum van de eerdere werkvergunning;
Het betreft dezelfde arbeidsplaats (dezelfde werkgever, dezelfde functie met ten minste
dezelfde beloning als voorheen);
De arbeid wordt ononderbroken voortgezet; en
De gevraagde periode inclusief eerder verleende vergunning(en) voor de betrokken
vreemdeling overschrijdt de periode van drie jaar (in de praktijk 2 jaar en 11 maanden)
niet.

Bij de aanvraag van de verlenging dient onder meer een nieuwe arbeidsovereenkomst danwel
andersoortig bewijs te worden overgelegd waaruit de verlenging van het dienstverband blijkt
alsmede een kopie van de huidige werkvergunning. Daarnaast dient er een verlengingsaanvraagformulier (GVVA) te worden ingevuld en ingediend.

8

Let op! Ingeval van een verlenging na drie jaar, zal er opnieuw worden getoetst aan het alsdan
geldende (en bij de leeftijd horende) inkomenscriterium. Dit kan er dus voor zorg dragen dat er
bij een verlenging dient te worden voldaan aan het hogere inkomenscriterium.
Vertrek speler naar het buitenland
Als de speler naar het buitenland vertrekt en vervolgens pas na een periode van vier weken
weer naar Nederland terugkeert, dient voor hem opnieuw een werkvergunning tegen de alsdan
geldende criteria te worden aangevraagd. Zijn eerdere arbeidsverleden in Nederland doet hier
niet aan af. De behandeling van de aanvraag voor de werkvergunning vindt dan weer opnieuw
plaats aan de hand van de reeds genoemde criteria. Indien de speler echter binnen een periode
van vier weken terugkeert, hoeft in beginsel niet opnieuw een werkvergunning te worden aangevraagd, tenzij de ‘oude’ werkvergunning reeds is ingetrokken.
Dit betekent dat een nieuwe aanvraag moet worden ingediend indien een niet-EU speler tijdelijk wordt verhuurd aan een buitenlandse club en hij na die uitleenperiode terugkeert naar Nederland.
1.6

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'

Een belangrijke uitzondering op het verbod om een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder werkvergunning is vastgelegd in artikel 4 lid 2 Wav. Ingevolge dit artikel is geen werkvergunning meer vereist voor een vreemdeling die gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft beschikt over een ‘voor het verrichten van arbeid geldige verblijfsvergunning ‘. Een dergelijke
vreemdeling is alsdan vrij om zich op de Nederlandse arbeidsmarkt te bewegen zonder dat een
werkvergunning vereist is. Hij kan zich dan bij de Vreemdelingendienst melden teneinde op zijn
verblijfsvergunning de aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan. Geen TWV vereist.’ te verkrijgen.
Voor een vreemdeling die beschikt over deze aantekening op zijn verblijfspas, hoeft geen werkvergunning te worden aangevraagd.
In het verleden is er, mede in het licht van het strenge Nederlandse toelatingsbeleid, enige discussie ontstaan over de vraag of de arbeidsmarktaantekening 'Arbeid is vrij toegestaan. Geen
TWV vereist.' op de verblijfspas van een vreemdeling, slechts geldig is voor het verrichten van
arbeid bij de werkgever die op de verblijfspas vermeld staat of dat deze aantekening geldig is
voor de gehele Nederlandse arbeidsmarkt, zodat de werknemer bij iedere werkgever in Nederland zonder werkvergunning arbeid mag verrichten. De Rechtbank Den Haag heeft uiteindelijk
bepaald dat de arbeidsmarktaantekening 'Arbeid is vrij toegestaan. Geen TWV vereist.' niet is gekoppeld aan de werkzaamheden van een vreemdeling bij een bepaalde werkgever, doch uitsluitend aan de persoon van de vreemdeling. Aan het feit dat de werkgever staat vermeld op de
verblijfspas komt in dit verband geen betekenis toe. Dit betekent dat een vreemdeling die beschikt over bovengenoemde arbeidsmarktaantekening op zijn verblijfspas, een arbeidsovereenkomst kan aangaan met een nieuwe werkgever zonder dat de nieuwe werkgever voor hem
een werkvergunning hoeft aan te vragen.
Een speler die beschikt over de arbeidsmarktaantekening 'Arbeid is vrij toegestaan. Geen TWV
vereist.' mag derhalve bij elke betaaldvoetbalorganisatie (ook bij andere betaaldvoetbalorganisaties dan vermeld op zijn verblijfspas) arbeid verrichten zonder dat voor hem een nieuwe
werkvergunning is vereist.
Verblijfsvergunning asiel
Ook vreemdelingen die beschikken over een verblijfsvergunning asiel kunnen de aantekening
'Arbeid vrij toegestaan. Geen TWV vereist.' op hun verblijfspas hebben staan. Dergelijke vreemdelingen mogen eveneens zonder werkvergunning arbeid verrichten.
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1.7

Intrekken werkvergunning

Ingevolge artikel 12 Wet arbeid vreemdelingen wordt een werkvergunning onder meer ingetrokken indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt. De werkgever dient, wanneer
langer dan vier weken geen gebruik van de vergunning wordt gemaakt, daarvan melding te
doen bij de IND.
1.8

Sancties op illegale arbeid

Ambtenaren van Arbeidsinspectie zien samen met de politie toe op de naleving van de voorschriften van de Wav. Zij kunnen (onaangekondigd) controles houden, inzage eisen in de personeelsadministratie en werknemers op de werkplek vragen zich te legitimeren.
Het verdient derhalve aanbeveling om de personeelsadministratie goed op orde te hebben.
De Arbeidsinspectie werkt bij de controle op de naleving van de Wav onder meer samen met
de IND, het UWV en de Belastingdienst. In sommige gevallen worden controles gezamenlijk
uitgevoerd, in andere gevallen geven Arbeidsinspectie, IND, UWV en Belastingdienst elkaar
tips over mogelijke overtredingen van de Wav en overtredingen op het gebied van de belasting- en sociale zekerheidswetgeving.
De arbeidsinspectie kan boetes opleggen aan instanties die in strijd handelen met de Wav.
Deze boetes kunnen zelfs individueel aan leidinggevenden worden opgelegd, indien blijkt dat
de regels bewust zijn omzeild.
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HOOFDSTUK 2:
2.1

DE VERBLIJFSVERGUNNING

Verblijf in Nederland

Indien een betaaldvoetbalorganisatie voor een speler een werkvergunning heeft verkregen,
mag de speler voor de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie arbeid verrichten. De werkvergunning alleen geeft de speler echter niet het recht op Nederlands grondgebied te mogen
verblijven. Indien een speler gedurende de periode van tewerkstelling in Nederland wenst te
wonen (hetgeen bijna altijd het geval is), dient naast de werkvergunning daarom tevens een
verblijfsvergunning te worden aangevraagd. Dit gebeurt tegenwoordig via een en dezelfde (gecombineerde) aanvraag. De gehele procedure omtrent verblijf en arbeid loopt via de IND.
De specifieke procedure die voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen dient te worden
doorlopen is afhankelijk van de nationaliteit van de betrokken speler. In bepaalde gevallen
dient een vreemdeling voorafgaand aan het ontvangen van een verblijfsvergunning een zogeheten MVV te hebben aangevraagd.
2.2

Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

Een vreemdeling kan in beginsel niet zonder visum Nederland in Nederland verblijven. Ingeval
een vreemdeling langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven om arbeid te verrichten,
dient hij hiervoor een speciaal inreisvisum, de zogeheten Machtiging Voorlopig Verblijf, aan te
vragen in het land van herkomst. Nadat hij deze MVV verkregen heeft, mag hij op grond daarvan naar Nederland reizen. Na aankomst in Nederland kan de vreemdeling vervolgens zijn verblijfspas ophalen bij een loket van de IND.
Evenals op het gebied van werkvergunningen heeft de Nederlandse overheid enkele verdragen
gesloten, op grond waarvan personen met de nationaliteit van de desbetreffende verdragspartijen geen voorafgaande MVV nodig hebben om Nederland in te mogen reizen.
Zo kan een vreemdeling die de nationaliteit heeft van een van de lidstaten van de EU/EER zonder MVV Nederland in reizen. Indien deze vreemdeling in Nederland een arbeidsovereenkomst
heeft getekend en derhalve gedurende een langere periode in Nederland wenst te verblijven,
heeft hij geen verblijfsdocument nodig maar moet hij zich wel inschrijven bij de IND teneinde
het verblijfsdoel te laten registreren.
Voorts is er nog een aantal landen waarvan voor de onderdanen geen MVV vereist is om Nederland in te mogen reizen. In bijlage II is een overzicht opgenomen van de landen waarvan de
onderdanen thans zijn vrijgesteld van de MVV-plicht.
2.3

De aanvraagprocedure

De MVV-procedure kan op twee manieren worden opgestart, te weten:
-

Door de vreemdeling zelf bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst;
door de werkgever in Nederland door middel van een verzoek om advies bij de IND.

In de praktijk wordt de MVV-procedure nooit door een buitenlandse speler zelf opgestart in
het land van herkomst. Hierna zal derhalve slechts worden ingegaan op de tweede mogelijkheid.
Door de werkgever wordt een MVV-procedure opgestart door middel van een verzoek om advies aan de IND. Dit verzoek wordt reeds door de referent ingediend bij het doen van de
GVVA-aanvraag.
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De adviesaanvraag is bedoeld als ondersteuning van de later in te dienen MVV-aanvraag door
de vreemdeling zelf bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De beslissing op
de adviesaanvraag is enkel een positief of negatief advies vanuit de IND, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.
Nadat de adviesaanvraag door de werkgever (via de GVVA-aanvraag) is ingediend, zal de IND
onderzoeken of er belemmeringen zijn om de vreemdeling toe te laten tot Nederland. Indien de
IND geen belemmeringen ziet om de vreemdeling toe te laten in Nederland, zal zij een positief
advies zenden naar de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Dit houdt onder meer
in dat het antecedentenonderzoek dat naar de vreemdeling wordt gedaan geen bezwaren
heeft opgeleverd.
Nadat de IND de aanvraag positief heeft beoordeeld, zal de IND de Nederlandse ambassade in
het land van herkomst van de vreemdeling van het positieve advies op de hoogte stellen. Dit
bericht wordt altijd 's-nachts verzonden via een speciaal hiervoor ontwikkeld elektronisch systeem. Gemiddeld één werkdag nadat dit bericht is doorgezonden, kan de vreemdeling zich melden bij de desbetreffende ambassade om de MVV-aanvraag persoonlijk te doen. Ingeval van
een GVVA-aanvraag zal de Nederlandse ambassade in het land van herkomst geen zelfstandig
onderzoek meer doen. Omdat door de IND reeds positief is geadviseerd, zal de MVV in beginsel door de ambassade worden verleend, onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de vreemdeling een geldig paspoort (dat nog minimaal drie maanden geldig is na afgifte van de MVV) kan
laten zien. De vreemdeling ontvangt dan een sticker in zijn paspoort, waarmee hij Nederland in
kan reizen. Na aankomst in Nederland dient de vreemdeling zich onverwijld te melden bij de
IND om zijn verblijfsvergunning (verblijfspas) in ontvangst te nemen.
Gedurende de GVVA-aanvraag dient de desbetreffende werknemer te verblijven in het land
van herkomst. Het is een werknemer aldus niet toegestaan om gedurende de aanvraagprocedure reeds te werken, danwel om een andere reden in Nederland te verblijven.
Leges
Het positieve advies zal door IND pas naar de Nederlandse ambassade in het land van herkomst worden verzonden indien de bij de MVV-aanvraag behorende kosten zijn betaald door
de referent (de club). Deze kosten worden ook wel 'leges' genoemd. Pas nadat deze leges (op
dit moment +/- € 285,- per aanvraag) op de rekening van IND zijn bijgeschreven, zal de Nederlandse ambassade worden ingelicht met betrekking tot het positief advies. Teneinde de procedure te versnellen wordt clubs aangeraden zo spoedig mogelijk de betaling van de leges te voldoen en een betalingsbewijs aan de FBO te zenden.
MVV ophalen in een ander land
Indien een vreemdeling laatstelijk verbleef in een ander land dan zijn land van herkomst, kan
ervoor worden gekozen de MVV aan te vragen in het land waar de vreemdeling laatstelijk zijn
verblijf had. De vreemdeling dient dan wel te beschikken over een geldige verblijfsvergunning
in dat andere land die tenminste nog drie maanden geldig is.
Voorbeeld: Indien een Braziliaanse speler laatstelijk in de Belgische competitie heeft gespeeld
en in België (op basis van een geldige verblijfsvergunning) heeft gewoond, kan ervoor worden
gekozen de procedure via de Nederlandse ambassade in België te laten lopen. De speler kan
dan in België verblijven in afwachting van de beslissing van IND. Dit voorkomt lange reizen
naar het geboorteland, in dit geval Brazilië.
Heeft de desbetreffende speler een verblijfsvergunning in een ander EU land? Dan is het mogelijk om de vereiste formaliteiten wellicht in Nederland af te laten handelen. In voorkomend geval dient hierover met de FBO contact te worden opgenomen.
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2.4

De verblijfsvergunning / verblijfspas

Nadat de vreemdeling in Nederland is aangekomen, al dan niet nadat hij eerst de MVV-procedure heeft doorlopen, dient hij onmiddellijk zijn verblijfspas op te halen bij een nader aan te wijzen IND-loket. Pas als de verblijfspas en de werkvergunning daadwerkelijk in het bezit zijn van
de vreemdeling, is hij gerechtigd om arbeid te verrichten.
Een verlenging van de looptijd van de verblijfsvergunning dient te worden aangevraagd voordat de geldigheidsduur van de vergunning is verstreken. Indien de verlenging van de vergunning te laat wordt aangevraagd, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Een vreemdeling ontvangt meestal drie maanden voordat de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning verstrijkt
persoonlijk een brief van de IND waarbij tevens een aanvraagformulier voor verlenging is gevoegd. De verblijfsvergunning kan daarna met maximaal vijf jaar worden verlengd.
Nadat een speler vijf jaar onafgebroken een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft gehad,
kan de speler de status ‘arbeid vrij toegestaan’ aanvragen. Daarnaast kan de speler er op dat
moment ook voor kiezen een Nederlands paspoort aan te vragen.
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HOOFDSTUK 3:
3.1

BIJZONDERE CATEGORIEEN SPELERS

Jeugdspelers

In de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 is opgenomen dat een vergunning
voor het verrichten van arbeid geweigerd kan worden indien de werknemer jonger is dan 18
jaar. Hoewel sprake is van een zogenaamde “kan”-bepaling in de wet (“kan worden geweigerd”)
is in de uitvoeringsregels bepaald dat de vergunning aan spelers jonger dan 18 jaar moet worden geweigerd.
De rechter heeft ook beslist dat voor spelers jonger dan 18 jaar wel een werkvergunning kan
worden verkregen indien de speler een exceptioneel talent (door het UWV ook wel een “witte
raaf” genoemd) is. De rechter heeft geoordeeld dat het “witte raven beleid” van het UWV niet
onrechtmatig is. Dit ondanks het feit dat het UWV in procedures niet kon aangeven hoe dit beleid precies wordt uitgevoerd en waarop het gebaseerd is. Probleem is dat geen criteria bestaan waaruit objectief valt af te leiden of een speler als een “witte raaf” moet worden beschouwd. Zoals reeds aangegeven in § 2.6, geschiedt de beoordeling of sprake is van een exceptioneel geval per individueel geval en zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zijn van
een exceptioneel talent. Voor de zekerheid dienen betaaldvoetbalorganisaties er derhalve rekening mee te houden dat werkvergunningen in beginsel uitsluitend kunnen worden aangevraagd voor werknemers vanaf 18 jaar en ouder.
Conform reeds aangegeven, kan voor een jeugdspeler die uitkomt in een hoogste jeugdselectie
van een betaaldvoetbalorganisatie een werkvergunning vereist zijn, namelijk indien de speler
geacht wordt arbeid te verrichten in de zin van de Wav.
3.2

Amateurs

Betaaldvoetbalorganisaties wensen buitenlandse spelers in afwachting van de uitkomst van de
aanvraag werkvergunning vaak op amateurbasis mee te laten trainen met jeugdelftallen of andere elftallen van de betaaldvoetbalorganisatie.
Totdat de werkvergunning is afgegeven, zal een speler voor wie een werkvergunning vereist is
echter geen arbeid mogen verrichten. Zoals in § 1.2 reeds aangegeven, kan zowel het meetrainen als het spelen van (oefen)wedstrijden worden gezien als arbeid in de zin van de Wav. Het
alvast laten meetrainen van buitenlandse spelers in afwachting van de afgifte van de werkvergunning is derhalve niet toegestaan.
Wel is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om een speler een proefperiode te laten
afleggen zonder dat een werkvergunning vereist is (zie verder § 3.4).
3.3

Asiel

Asielzoekers mogen 24 weken per 52 weken werken. Asielzoekers van wie de asielprocedure
korter dan zes maanden loopt, mogen helemaal niet werken. Ook asielzoekers die door de gemeente worden opgevangen en asielzoekers onder de 18 jaar mogen werken.
Een asielzoeker moet worden onderscheiden van een houder van een verblijfsvergunning asiel
die voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd kan zijn afgegeven. Een vreemdeling die beschikt
over een verblijfsvergunning asiel mag zonder werkvergunning arbeid verrichten indien hij de
arbeidsmarktaantekening 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.' op zijn verblijfsvergunning
heeft staan (zie § 1.6).
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3.4

Proefspelers

Om zeker te weten of een buitenlandse speler een versterking is voor een betaaldvoetbalorganisatie is het vaak handig om de kwaliteiten van zo'n speler gedurende een korte periode te
kunnen testen. In het verleden was hiervoor een werkvergunning vereist, aangezien trainen en
het spelen van oefenwedstrijden ook als arbeid in de zin van de Wav wordt gezien.
Omdat hieraan in de praktijk onmogelijk kon worden voldaan, is de FBO in overleg getreden
met haar sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Dit overleg heeft in dit kader een uitzonderingspositie opgeleverd voor de sector betaald voetbal. Een speler kan bij een betaaldvoetbalorganisatie op proef komen zonder dat hiervoor een
werkvergunning vereist is, mits aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
-

De speler moet minimaal 17 jaar oud zijn;
de proeftraining moet gericht zijn op het testen van de kwaliteiten van de speler, zonder dat er sprake is van een salaris voor de speler of winst voor de betaaldvoetbalorganisatie (een onkostenvergoeding voor de speler is wel toegestaan);
de proeftraining en de proeftrainingsperiode moeten schriftelijk tussen de speler en de
betaaldvoetbalorganisatie worden vastgelegd;
de exacte periode van de proeftraining mag maximaal 4 aaneengesloten weken duren
en mag binnen een tijdsbestek van 52 weken slechts eenmaal worden verricht.

In het kader van de proeftrainingen is het ook toegestaan de speler deel te laten nemen aan oefenwedstrijden, voor zover zij het oefenkarakter niet overstijgen en de oefenwedstrijden niet
een meer officieel karakter hebben. Naast officiële wedstrijden dient er bij laatstgenoemde categorie wedstrijden gedacht te worden aan deelname aan toernooien waar internationale betaaldvoetbalorganisaties aan deelnemen en wedstrijden waarmee een club het seizoen opent
(semi-officiële wedstrijden). Aan deze wedstrijden mag een proefspeler derhalve niet deelnemen. In de besprekingen voorafgaand aan deze wetswijziging is hierbij het vroegere Amsterdam Tournament als voorbeeld aangehaald.
Het is raadzaam om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de FBO, bijvoorbeeld
als u twijfelt of een proefspeler aan een bepaalde wedstrijd of een bepaald toernooi mee mag
doen.
3.5

Vrouwelijke voetballers

Voor vrouwelijke niet-EU spelers geldt dezelfde aanvraagprocedure van een GVVA als voor
mannelijke spelers. Zij dienen derhalve ook te voldoen aan de criteria zoals genoemd in paragraaf 1.2. Het inkomens- en kwaliteitscriterium met betrekking tot vrouwelijke voetballers verschilt echter.
Wat betreft het inkomenscriterium dient het gegarandeerde inkomen van speelsters minimaal
het marktconforme salaris te bedragen. Thans bedraagt het marktconforme salaris (tenminste)
het wettelijke minimumloon.
Aan het kwaliteitscriterium wordt voldaan indien de speelster in het seizoen direct voorafgaande aan de tewerkstelling deelgenomen heeft aan een competitie die gelijkwaardig is aan
de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie. In de praktijk komt het erop neer dat de
KNVB dienaangaande een verklaring zal dienen af te leggen waarin het voorgaande wordt bevestigd.
De speelster voldoet ook aan het kwaliteitscriterium indien zij – op enig moment in haar carrière – is uitgekomen in, of is opgenomen in de definitieve selectie van haar nationale elftal of
een van de jeugdelftallen van haar land.
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Een betaaldvoetbalorganisatie kan er voor kiezen om deze GVVA-aanvraag zelf in te dienen,
maar kan dit uiteraard ook via de FBO laten verlopen.
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HOOFDSTUK 4:
4.1

WISSELING VAN WERKGEVER

Afloop contract of overgang binnen drie jaar

Na afloop van de arbeidsovereenkomst met een buitenlandse speler kunnen partijen besluiten
het contract te verlengen, danwel om afscheid van elkaar te nemen. Indien ervoor wordt gekozen de arbeidsovereenkomst te verlengen en de speler korter dan drie jaar in Nederland arbeid
heeft verricht, zal de betaaldvoetbalorganisatie bij verlenging van de arbeidsovereenkomst tevens een verlenging van de werkvergunning moeten aanvragen. Conform aangegeven, zal de
aanvraag alsdan opnieuw worden getoetst aan het alsdan geldende salariscriterium.
Als de buitenlandse speler na indiensttreding in Nederland naar een andere Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie wenst te worden overgeschreven, zal de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie van de speler opnieuw een werkvergunning moeten aanvragen. Daarbij zal opnieuw een
volledige toetsing plaatsvinden aan alle relevante criteria (inkomenscriterium en kwaliteitscriterium).
4.2

In- en uitleen nationaal

Ingeval een buitenlandse speler voor wie een werkvergunning is vereist, binnen Nederland
wordt ingeleend (gehuurd) van een andere (Nederlandse) betaaldvoetbalorganisatie, is er
sprake van een verandering van werkgever en dient de inlenende betaaldvoetbalorganisatie in
beginsel zelfstandig een werkvergunning voor de speler aan te vragen. Het feit dat voor de speler reeds een werkvergunning is afgegeven om arbeid te verrichten bij de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie is in dit verband niet relevant. Dit is bevestigd door de rechter inzake de uitleen van een speler van Roda JC aan MVV. Bij de aanvraag van de inlenende club wordt in beginsel getoetst aan het nieuwe salariscriterium.
Hierop bestaat een uitzondering: indien sprake is van de navolgende feiten en omstandigheden
en er aldus sprake van is dat een buitenlandse speler voor wie een werkvergunning is vereist,
wordt ingeleend (gehuurd) van een andere betaaldvoetbalorganisatie
binnen Nederland, wordt afgezien van toetsing aan het nieuwe salariscriterium:
-

Er is vanwege langdurige blessures en vertrek van spelers sprake van een calamiteit bij
de inlenende club;
het gaat om een eenmalige uitlening;
de uitleenperiode valt binnen het lopende competitieseizoen;
de oorspronkelijke werkvergunning expireert niet voor afloop van de uitleenperiode;
de arbeidsovereenkomst tussen de uitlenende club en betrokken speler blijft tot na het
einde van de uitleenperiode in stand en wordt gedurende deze periode volledig nagekomen (hiervan dient bewijs te worden overgelegd).

Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, blijft de werkvergunning van de uitlenende club doorlopen, zodat na verloop van de uitleenperiode geen nieuwe werkvergunning
behoeft te worden aangevraagd. Indien deze uitzondering niet van toepassing is, dient de uitlenende club bij terugkeer van de speler wel weer een nieuwe werkvergunning aan te vragen,
waarbij zal worden getoetst aan de op het moment van terugkeer geldende criteria. De arbeidsvoorwaarden en de werkvergunning zoals die golden voor de uitleenperiode zijn op het
moment van terugkeer van de speler niet meer relevant. Dit betekent derhalve dat de arbeidsovereenkomst tussen de speler en de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie alsdan zal moeten
worden aangepast aan de nieuwe inkomensnormen.
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4.3

In- en uitleen internationaal

Ingeval een buitenlandse speler voor wie een werkvergunning is vereist, binnen Nederland
wordt ingeleend (gehuurd) van een andere buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie, is er
sprake van een Nederlandse werkgever en dient de inlenende (Nederlandse) betaaldvoetbalorganisatie zelfstandig een werkvergunning voor de speler aan te vragen. Het feit dat voor de
speler in het buitenland of binnen de EU reeds een tewerkstellings- of verblijfsvergunning is
afgegeven om arbeid te verrichten bij de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie is in dit verband
niet relevant. Aan alle ‘normale’ eisen dient dus ook in dit geval te worden voldaan.
Voor wat betreft het inkomenscriterium is in dit kader van belang dat ofwel de inlenende ofwel
de uitlenende club ofwel de in- en uitlenende club tezamen, voldoen aan de eis van het minimum inkomen. Met andere woorden, wie de speler betaalt is niet zozeer van belang, zolang de
speler maar minimaal een inkomen ontvangt dat voldoet aan het geldende inkomenscriterium.
Indien een niet-EU speler door een Nederlandse club wordt uitgeleend aan een buitenlandse
club, dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend op het moment dat de speler na de uitleenperiode terugkeert naar Nederland.
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HOOFDSTUK 5:

SPEELGERECHTIGDHEID KNVB

Om in officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden uit te kunnen komen, zal een buitenlandse speler eerst door de KNVB speelgerechtigd moeten worden verklaard.
Een speler voor wie een werkvergunning is vereist, wordt door de KNVB pas speelgerechtigd
verklaard indien de betaaldvoetbalorganisatie waarvoor hij wenst uit te komen, beschikt over
een werkvergunning (art. 5 lid 1 sub b van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal). Concreet betekent dit dat de speler zal dienen te beschikken over een (door de IND uit te geven)
verblijfspas en werkvergunning.
Als de betaaldvoetbalorganisatie geen werkvergunning kan overleggen, zal een speler niet in
officiële wedstrijden mogen uitkomen (dus ook niet in bijvoorbeeld het beloftenteam van de
betaaldvoetbalorganisatie).
De FBO en de KNVB hebben werkafspraken gemaakt voor wat betreft niet-EU spelers die pas
daags voor of op de dag van de transferdeadline kunnen worden aangemeld bij de KNVB. In
voorkomende gevallen wordt daarom aangeraden hierover contact op te nemen met de FBO.
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HOOFDSTUK 6:
6.1

FISCALE ASPECTEN

De 30%-regeling

Het Nederlandse belastingstelsel kent een bijzondere regeling waar buitenlandse werknemers
voor in aanmerking kunnen komen, te weten de zogenoemde 30%-regeling. Deze aantrekkelijke fiscale faciliteit houdt in dat de werkgever een bedrag gelijk aan 30% van het salaris als onbelaste onkostenvergoeding mag uitkeren. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de
30%-regeling is dat de werknemer over specifieke deskundigheid beschikt die in Nederland
niet of nauwelijks aanwezig is.
Aan de wettelijke regeling is in onderling overleg voor het betaald voetbal in Nederland een
specifieke invulling gegeven. Op grond daarvan komt een buitenlandse speler in aanmerking
voor de 30%-regeling als hij voldoet aan bepaalde criteria.
Deze criteria zijn overeengekomen met de belastingdienst en zijn overzichtelijk vastgelegd in
de brochure ‘Handleiding 30%-regeling’. Deze brochure is te verkrijgen via (de site van) KNVB
Expertise. De FBO raadt aan deze brochure in voorkomend geval ter hand te nemen.
6.2

Contractspelersfonds KNVB

De Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) is in beginsel een verplichte regeling die geldt
voor alle spelers in het betaald voetbal, spelend bij een betaaldvoetbalorganisatie op basis van
een arbeidsovereenkomst. Deze regeling is ook op buitenlandse spelers van toepassing.
Een buitenlandse speler die in aanmerking komt voor de 30%-regeling kan echter verzoeken
om dispensatie waardoor hij niet onder de verplichte regeling van het CFK valt.
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BIJLAGE I:

TWV VRIJGESTELDE LANDEN

Voor werknemers uit de navolgende landen is per 1 januari 2019 geen werkvergunning vereist:
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Engeland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noord-Ierland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Schotland
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Wales
Zweden
Zwitserland
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BIJLAGE II:

MVV VRIJGESTELDE LANDEN

Voor werknemers uit de navolgende landen is per 1 juli 2018 geen MVV vereist:
Australië
België
Bulgarije
Canada
Cyprus
Duitsland
Denemarken
Engeland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Japan
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Monaco
Nieuw-Zeeland
Noord-Ierland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Schotland
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Vaticaanstad
Verenigde Staten
Wales
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
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