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Regeling Internationaal handelsverkeer
Per 1 juli 2017 is de Regeling Internationaal handelsverkeer (‘de Regeling’) in werking getreden. De Regeling is een
voortzetting van de pilot Kennisindustrie en maakt het mogelijk om buitenlandse arbeidskrachten via een flexibele
procedure tijdelijk naar Nederland te laten komen in het kader van het internationale handelsverkeer. Bedrijven kunnen
van deze regeling gebruikmaken, indien zij aantonen dat de arbeidskrachten die zij willen laten overkomen vanwege
hun specifieke kennis en deskundigheid nodig zijn voor het uitoefenen van de specifieke werkzaamheden. Deze
werkzaamheden mogen niet concurreren met het arbeidsaanbod uit Nederland, de Europese Economische Ruimte en
Zwitserland.
De Regeling houdt in dat voor buitenlandse arbeidskrachten die werkzaamheden zullen verrichten ten behoeve van
een specifiek - door het UWV goedgekeurd - project, geen tewerkstellingsvergunning hoeft worden aangevraagd.

Proces en voorwaarden
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Regeling moeten eerst een verzoek tot toelating van een project
indienen bij het UWV. Het UWV toetst vervolgens of het project voldoet aan de voorwaarden van de Regeling en of er
sprake is van concurrerende werkzaamheden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die naar Nederland komen om een training te volgen, of in verband met de
levering van goederen. De werkgever kan het project voor een termijn van drie jaar aanmelden. Indien UWV een
positieve beslissing geeft, kan de werkgever de arbeidskrachten in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning laten
werken. De werknemers moeten wel worden aangemeld bij het UWV.

Let op!
De beslissing van het UWV dat de arbeidskracht in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning mag werken, staat
los van het recht op verblijf in Nederland. Werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen voor hun
werk, moeten een verblijfsvergunning aanvragen.

Regeling Internationaal handelsverkeer en
ICT-richtlijn
Indien werknemers worden overgeplaatst naar Nederland binnen een concern, is in de regel met ingang van 29
november 2016 de ICT-richtlijn van toepassing (voor meer informatie: Employment Law Alert January 2017:
1

Implementatie Intra Corporate Transfer Richtlijn 29 november 2016).Buitenlandse werknemers die onder de
werkingssfeer van de richtlijn vallen en langer dan drie maanden in Nederland willen werken, moeten gebruik maken
van de ICT-richtlijn en mogen geen gebruik maken van de Regeling. De Regeling kan bijvoorbeeld wel worden
toegepast indien de overplaatsing korter dan 90 dagen duurt.
Bij specifieke vragen over de Regeling of het tewerkstellen van buitenlandse werknemers in Nederland, denken wij
graag met u mee.
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