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U bent 
een gede-
tacheerde 
bestuurder
Verricht u gedurende een 
beperkte periode vervoersactiviteiten in een andere EU-
lidstaat dan die waar uw werkgever is gevestigd, en verricht 
u de volgende activiteiten, dan bent u een gedetacheerde 
bestuurder.
	● Cabotage. De werkgever voor wie u werkt is niet 

gevestigd in de lidstaat waar u binnenlandse 
vervoersactiviteiten verricht.

	● Derdelandenvervoer. Vervoersactiviteiten tussen twee 
lidstaten of een lidstaat en een niet-EU-land, waarbij uw 
werkgever in geen van deze landen gevestigd is.

	● Lege rit. Een reis die wordt uitgevoerd in verband met een 
cabotage- of derdelandenvervoersactiviteit die onder de 
detacheringsregels valt.

	● Gecombineerde vervoersactiviteiten. Is het eerste of 
laatste deel van een gecombineerde vervoersactiviteit 
een derdelandenvervoers- of cabogateactiviteit, dan bent 
u alleen een gedetacheerde bestuurder wanneer u dat 
eerste of laatste deel uitvoert.

In het geval van een wegcontrole moet u de inspecteur 
de volgende documenten kunnen laten zien:
	● een exemplaar van de detacheringsverklaring 

(elektronische of papieren versie);
	● bewijs van vervoersactiviteit(en) in de lidstaat van 

ontvangst (bv. een vrachtbrief); en
	● tachograafbladen.

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u over deze 
bijgewerkte documenten beschikt.

Waar hebt u recht op als het 
gaat om beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden?

Als het loonpeil en de arbeidsvoorwaarden 
in het land waar u gedetacheerd bent, beter 
zijn dan in het land waar uw werkgever is 

gevestigd, hebt u recht op de hogere 
beloning en de betere arbeidsvoorwaarden. 

Zijn het loonpeil en de arbeidsvoorwaarden 
niet beter, dan gelden de regels van het land 
van vestiging.

U bent geen 
gedetacheerde 
bestuurder
Als u een van de volgende vervoersactiviteiten verricht, 
bent u geen gedetacheerde bestuurder.
	● Een bilaterale activiteit. Vervoer van de lidstaat waar uw 

werkgever is gevestigd naar een ander land (binnen of 
buiten de EU) of terugkeer uit een ander land (binnen of 
buiten de EU) naar de lidstaat waar uw werkgever is 
gevestigd.

	● Beperkte extra activiteiten van laden en/of lossen. In 
de doorkruiste lidstaten of niet-EU-landen tijdens het 
verrichten van een bilaterale activiteit.

	● Doorvoer. Het doorkruisen van een lidstaat zonder dat er 
geladen of gelost wordt.

	● Lege rit. Als uw reis plaatsvindt in verband met een 
bilaterale activiteit.

	● Gecombineerde vervoersactiviteiten. Is het eerste of 
laatste deel van een gecombineerde vervoersactiviteit 
een bilaterale activiteit, dan bent u alleen géén 
gedetacheerde bestuurder wanneer u dat eerste of laatste 
deel uitvoert.

Waar hebt u recht op als het gaat om 
beloning en arbeidsvoorwaarden?

Als u geen gedetacheerde bestuurder bent, zijn het 
loonpeil en de arbeidsvoorwaarden van het land waar uw 
werkgever is gevestigd, van toepassing.
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