
STAPPENPLAN
INTERNATIONALE DETACHERING
Overzicht Stappenplan ten behoeve van werknemers Internationale detachering buiten EU

1. Eerste opvang

2. Bezichtiging geselecteerde woningen

3. Regelen van vervoersmiddelen

4. Bezichtigen geselecteerde scholen

5. Verkenning van de omgeving

6. (Fysieke) registratie bij lokale  
autoriteiten (bevolkingsregister, 
belastingen, verzekeraar, omzetten 
rijbewijs etc.

1. Maandelijkse verwerking payroll in 
twee landen inclusief alle vergoedingen

2. Periodieke contactmomenten 
leidinggevenden in Nederland t.b.v. 
beoordeling en terugkeer

3. Jaarlijkse beoordeling en evaluatie

4. Jaarlijkse aangiften (zowel lokaal als 
in thuisland) voor belastingheffing en 
(sociale) verzekeringen

1. Zorgdragen nieuwe functie

2. Inschakelen relocation services ten 
behoeve van verhuizing en opzegging 
lokale contracten (huisvesting, auto en 
dergelijke)

3. Uitschrijving lokale registers

4. Afhandeling belastingen en 
verzekeringen van werkgever en 
medewerker in land van detachering

Aankomst in land van 
detachering of start detachering

Gedurende detachering Einde detachering

1. Vaststellen landen Internationale detacheringen

2. Vaststellen extra budget voor Internationale detacheringen:
 Extra loonkosten
 Extra administratieve kosten
	 Extra	kosten	belastingheffingen,	premies	en	verzekeringen

3. Vaststellen detachering policy:
Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten:
	 Wat	regel	ik	als	werkgever	(belastingen,	premies,		 	 	
	 verzekeringen,	pensioen,	huisvesting)	en	wat	moet		 	
 mijn werknemer zelf regelen?
	 Welke	extra	verzekeringen,	belastingen	en	premies	neem	ik			
 als werkgever voor eigen rekening en wat is voor rekening  
 medewerker?
 Welke extra vergoedingen krijgen mijn medewerkers   
 gedurende detachering bijvoorbeeld:
  - Housing allowance
  - Relocation allowance
  - Home leave allowance
  - Cost of living allowance
  - Functional allowance
  - Hardship allowance
	 	 -	(auto)mobil	allowance
  - Bonus
 Mogen partners en kinderen van medewerkers mee en wat 
	 regel	ik	als	werkgever	voor	hen	(scholing,	verzekeringen,		 	
	 integratie?)
 In welke situaties mag/moet een medewerker (inclusief   
	 gezin)	eerder	terugkeren?
 Wat gebeurt er met de huidige functie van de medewerker in  
 Nederland bij terugkeer?
 Hoe vinden beoordelingen plaats gedurende detachering en  
 aan wie rapporteert de medewerker?

Moore MTH kan ondersteuning bieden

4. Uit(laten) zoeken wat administratieve verplichtingen in land 
waar medewerkers naartoe gedetacheerd worden:
 Verblijf – en tewerkstellingsvergunning medewerker (en     
	 gezin)
	 Sociale	zekerheid	medewerker	(en	gezin)
 Overige verzekeringen

5. Aanbieden detachering aan medewerkers en selecteren 
kandidaat

6. Inschakelen Visum servicebureau ten behoeve aanvraag 
vergunningen

7. Inschakelen Moore MTH ten behoeve van verklaringen sociale 
zekerheid

8. Inschakelen relocation bureau voor, verhuizing, huisvesting in 
land en eventueel cultuur- en taaltrainingen en scholen kinderen

9. Inschakelen Moore MTH voor registratie medewerker en 
werkgever in land en opzetten payroll services en lokale 
belastingverplichtingen

10. Opstellen en aanbieden detachering letter aan medewerker en 
laten ondertekenen medewerker

11. Zodra datum afgifte verblijfsdocumenten bekend is regelen 
vliegtickets, opvang eerste periode en definitief vaststellen 
verhuisdatum en ingangsdatum detachering

inschakelen	Moore	MTH,	verzekeringsagent	en	relocation	
Servicebureau ondersteuning bieden

In te schakelen: Moore MTH In	te	schakelen:	Relocation	servicebureau,	
Moore MTH

In te schakelen: Lokaal/relocation 
servicebureau,	Moore	MTH

Voorafgaand aan Detachering
Algemeen beleid

Voorafgaand aan Detachering
Voorbereiden individuele detachering


