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Inleiding 

Veel Vlaamse bedrijven ontdekken het potentieel van de Zwitserse markt voor de uitvoer van hun 

producten en diensten. Wat dat laatste betreft, geldt er bij het uitvoeren van werken in Zwitserland 

een vrij complexe regelgeving. Zwitserland is noch lid van de EU, noch van de Europese Economische 

Ruimte (EER), maar heeft sinds 2000 weliswaar een aantal bilaterale verdragen met de Europese Unie 

onderschreven, dat het vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten in grote mate 

mogelijk maakt. In de praktijk blijkt dat Zwitserland een regelgeving heeft ingevoerd, de zogenaamde 

flankerende maatregelen, met bepalingen inzake detachering van werknemers, om zijn markt en 

werknemers te beschermen, bv. tegen sociale dumping. Een aanpassing van deze maatregelen maakte 

deel uit van de onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland met het oog op het ondertekenen van 

een Institutioneel Kaderakkoord. Deze studie biedt een overzicht van de momenteel nog steeds van 

kracht zijnde juridische, reglementaire en fiscale verplichtingen waaraan moet voldaan worden om het 

uitvoeren van werken in Zwitserland tot een goed einde te brengen. Het is raadzaam om zich vooraf 

een goed beeld te vormen van alle maatregelen die men dient op te opvolgen. Door in regel te zijn 

met de vigerende wetgeving, kunnen de werken vlot uitgevoerd worden en kunnen eventuele (soms 

zeer hoge) boetes vermeden worden. 
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Situering 

Het kantoor van Flanders Investment & Trade (FIT) in Zürich krijgt regelmatig de vraag van bedrijven 

die diensten naar Zwitserland uitvoeren en de daarbij horende tijdelijke tewerkstelling. De Belgische 

ondernemingen moeten hierbij veel verplichtingen naleven die opgelegd worden door de Zwitserse 

overheid, waaronder deze die voortvloeien uit de flankerende maatregelen. In 2002 trad het verdrag 

tussen Zwitserland en de EU in werking over het vrije personenverkeer. Burgers uit Zwitserland en 

de EFTA-staten bekomen daardoor het recht om zelf hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling 

te kiezen. Ter bescherming van de werknemers en om inbreuken op de Zwitserse loon- en 

tewerkstellingswetgeving te vermijden, werden op 1 juni 2004 de zogenaamde flankerende 

maatregelen ingevoerd. 

In deze studie zullen de volgende onderwerpen besproken worden: Verplichtingen t.o.v. de Zwitserse 

overheid, Verplichtingen t.o.v. de werknemer, Douane- en invoerverplichtingen’- en Fiscale aspecten 

voor export naar Zwitserland. Deze aspecten worden toegelicht om bedrijven te helpen met de 

voorbereiding van hun projecten.  

Het principe van een strikte controle van het respecteren van de salaris- en 

tewerkstellingsvoorwaarden is geheel in lijn met de praktijk binnen de EU. Vanuit het standpunt van 

de EU worden echter sommige praktische uitwerkingen in het Zwitserse systeem als een overtreding 

van de verdragsbepalingen gezien. De voornaamste maatregel die Zwitserland heeft genomen, heeft 

betrekking op de tijdelijke tewerkstelling van werknemers. De wet op tewerkstelling van arbeiders, 

ingevoerd op 1 januari 2004 door de Zwitserse autoriteiten, zorgt ervoor dat werknemers die in 

Zwitserland komen werken, aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de Zwitserse werknemers. 

Dit heeft voornamelijk gevolgen voor het loon. De Zwitserse lonen behoren bij de hoogste van heel 

Europa. Bedrijven die in Zwitserland werken verrichten, dienen er rekening mee te houden dat ze hun 

werknemers dit grote loonverschil dus ook moeten vergoeden. Verder zal het bedrijf ook  

een btw-nummer moeten aanvragen en belastingen betalen aan de Zwitserse overheid, mits ze 

een bepaalde omzet overschrijden. Maar evenzeer dient het uitvoeren van werken 

acht kalenderdagen vooraf aangekondigd te worden, bestaat er een verplichting om vooraf een borg 

te betalen die kan variëren van CHF 5.000 tot CHF 20.000 en geldt er een ingewikkeld systeem van 

sancties.  
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A. Verplichtingen t.o.v. Zwitserse autoriteiten  

A.1. Aanmeldingsplicht 

Voor tewerkstelling in Zwitserland in de volgende sectoren: bouw, civil engineering, hotel, catering, 

industriële of huishoudelijke reiniging, bewaking en beveiliging, eisen de Zwitserse autoriteiten altijd 

een aanmeldingsplicht. Let op dat deze begrippen in Zwitserland dikwijls ruimer worden uitgelegd dan 

in de EU. Voor de overige sectoren is dit enkel bij werken die langer duren dan acht dagen. 

Deze aanmeldingsplicht dient te gebeuren bij de bevoegde instantie van één van de 26 kantons waar 

de werken worden uitgevoerd. Deze procedure moet minstens acht dagen voor het begin van 

de uitvoering worden aangevraagd. Kantonnale arbeidsinspecteurs zien toe op de naleving van 

deze procedure. Als de aanmelding niet gebeurd zou zijn, kunnen er sancties komen tot CHF 5.000.  

Via de volgende link kan de procedure opgestart worden in het Duits, Frans of Italiaans. 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=en 

Om de procedure te starten registreert men zich eerst op de site. 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=en#CreateProfilePlace. 

Bij deze registratie heeft men volgende drie opties: 

1. Het bedrijf is gevestigd in Zwitserland. 

2. Het bedrijf is gevestigd in een EU/EVA-lidstaat en wil werknemers uitzenden naar Zwitserland. 

3. Het bedrijf is gevestigd in een EU/EVA-lidstaat en wil zich aanmelden als zelfstandige dienstverlener 

en/of werknemers op de hoogte brengen. 

Hierbij geeft men de situatie aan die van toepassing is. 

Voor eventuele vragen, kan onderstaande link gebruikt worden om één van de 26 bevoegde instanties 

te contacteren. 

www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfah

ren.html 

A.2. Zwitsers loonstelsel 

Om Zwitserse bedrijven en burgers te beschermen tegen sociale dumping heeft Zwitserland een wet 

opgesteld die bedrijven verplicht om aan hun werknemers een Zwitsers loon uit te betalen (wet op 

tewerkstelling van werknemers 1/1/2004). Deze wet heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, minimumloon, arbeids-en rusttijden, minimumaantal vakantiedagen en gezondheid 

op het werk.  

A.2.1. Berekenen van loon per beroepssector en persoonlijke situatie 

Om het van toepassing zijnde Zwitsers loon te berekenen kijkt de Zwitserse overheid eerst in welke 

sector het werk zal worden verricht. Zwitserland maakt een onderscheid tussen 16 verschillende 

economische activiteiten waarop het loon berekend wordt. Hierna zal men kijken naar de persoonlijke 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=en
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=en#CreateProfilePlace.
http://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
http://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
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situatie. De berekening zal worden gemaakt op basis van kanton, sector, beroepsgroep, positie (hoger, 

midden en lager kader) en aantal werkuren. Afhankelijk van welk kanton kan dit een verschil geven 

van CHF 1.300. Optioneel kan men ook de opleiding, ouderdom, anciënniteit, grootte van 

onderneming, 12/13 maandloon, compensaties en een uur-/maandloon invullen. 

Om het loon te berekenen kan men onderstaande link gebruiken, dit is een berekeningsmethode van 

2016, die dus louter indicatief is. 

https://entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/lohn_en 

A.2.2. Extra uitbetalingen en bonussen 

Extra uitbetalingen zoals overuren kunnen we onderverdelen in twee grote categorieën: 

de contractuele en wettelijke overuren. Onder contractueel overwerk wordt verstaan de tijd die wordt 

besteed aan het werken boven de overeengekomen werktijden of de werktijden die in een standaard- 

of collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. De werkgever is verplicht om de werknemer 

een compensatie te geven. Deze compensatie kan gebeuren op twee manieren: de overuren 

compenseren in vrije tijd of de overuren compenseren met een supplementair loon van 25%. Dit wordt 

door beide partijen overeengekomen. 

Het volgende punt zijn de wettelijke overuren. Deze overuren worden bekeken op basis van 

gezondheid en veiligheid op het werk. Voor werknemers in de industriesector, kantoorpersoneel, 

techniekers en verkopers in grote detailhandelsbedrijven is dit gelimiteerd op 45 uur. Alle andere 

werknemers hebben een limiet van 50 uur per week. Voor de wettelijke overuren geldt dezelfde 

regeling als de contractuele overuren. In tegenstelling tot contractuele overuren is de loonregeling 

voor wettelijke overuren verplicht. 

Tot slot zijn er een aantal CAO’s die buitenlandse bedrijven verplicht om bij te dragen aan vakantie- en 

opleidingsfondsen zonder er evenwel enig voordeel uit te halen. 

A.2.3. Nachtarbeid en werk op zon- en feestdagen 

Voor nachtwerk of werk op zondag is een toestemming van de overheid vereist. Dit moet op 

twee niveaus gebeuren: (1) het kantonnaal niveau waarbij men een tijdelijke vergunning kan verkrijgen 

om op zondagen te werken en (2) het federaal niveau waarbij men een permanente vergunning kan 

bekomen om op zondagen te werken.  

Bij een tijdelijke tewerkstelling op zondag mag men niet over het maximum van zes zondagen per 

kalenderjaar gaan. De werknemers krijgen een verplichte compensatie van 50% boven op hun loon 

alsook een compensatie in uren. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld vijf uur op zondag heeft 

gewerkt, ontvangt hij 50% extra loon en vijf uur vrijaf.  

Werknemers met een permanente vergunning voor zondagwerk krijgen geen bonus op hun loon maar 

wel 10% extra vrijaf van het totaal aantal uren dat ze hebben gewerkt in de nacht. Voor feestdagen 

krijgen de werknemers een betaalde vrije dag. Deze feestdagen verschillen van kanton tot kanton. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de verschillende feestdagen per kanton. 

https://entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/lohn_en
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A.2.4. Compensaties  

Werkgevers zijn verplicht reis-, verblijf- en maaltijdkosten, te dekken. De accommodatie moet 

beschikken over een toilet en andere sanitaire voorzieningen, alsook een persoonlijke, afsluitbare 

berging en bed. Als de werkelijke kosten onbekend zijn, zal er een forfaitair bedrag uitbetaald worden. 

Deze betaling zal dan deel uitmaken van het loon van de werknemer.  

In het onderdeel B. zullen verder een aantal arbeidsvoorwaarden besproken worden, die gelden als 

verplichtingen t.o.v. de werknemer.  

A.3. Regeling voor dienstverleners 

A.3.1. Verplichte financiële waarborg voor buitenlandse dienstverleners 

A.3.1.1. Financiële waarborg 

Bij het opstellen van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kunnen de Zwitserse autoriteiten 

een verplichte waarborg eisen tussen de CHF 5.000 en CHF 20.000. Daarvoor dient men zich aan te 

melden bij de Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz/het Centre suisse de gestion des cautions 

(www.zkvs.org). Aan deze dienst moet tevens het bedrag overgemaakt worden, berekend op de totale 

waarde van de bestelde dienst (www.zkvs.org/fr/kaution.html). Bij een bestelling onder de CHF 2.000 

is er geen waarborg nodig. Bij een bestelling tussen de CHF 2.000 en CHF 20.000 geldt er een waarborg 

van CHF 5.000. Bij een waarde over CHF 20.000 CF zal de waarborg CHF 10.000 bedragen.  

Deze verplichting geldt op grote schaal in collectieve overeenkomsten en is van toepassing op tal van 

sectoren. Voor extra informatie over de van toepassing zijnde sectoren en de betrokken kantons kan 

men de matrix op volgende site raadplegen: www.zkvs.org/ Als deze waarborg niet is gestort voordat 

de diensten worden geleverd, kunnen de bevoegde Zwitserse autoriteiten een geldboete en 

een onmiddellijke stopzetting van het werk opleggen. 

Het verzoek om terugbetaling van de waarborg dient schriftelijk en rechtstreeks bij de ZVKS ingediend 

te worden. Dit kan zodra de opdracht volledig is afgerond en is mogelijk tot zes maanden nadat 

de opdracht is volbracht. 

A.3.1.2. Discriminerende behandelingen 

Terwijl Europese ondernemingen verplicht zijn een bankgarantie te verstrekken of contant geld te 

storten, worden Zwitserse ondernemingen in een aantal CAO’s beschouwd als automatisch verzekerd 

via hun werkgeversorganisatie.  

In het algemeen zijn bedrijven in de EU verplicht om contant geld storten of een bankgarantie geven. 

Deze bankgarantie maakt het mogelijk om op eerste verzoek een beroep te doen zonder bewijs van 

verantwoording. Na de uitvoering van de betaling kan de onderneming daarna een terugvordering 

eisen voor de burgerlijke rechter. Als gevolg daarvan worden de bewijslast en de kosten verschoven 

naar de Europese vennootschap. 

http://www.zkvs.org/
http://www.zkvs.org/fr/kaution.html)
http://www.zkvs.org/
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A.3.2. Controles 

Ieder jaar worden er tussen de 27.000 en de 35.000 gedetacheerde werknemers gecontroleerd. Langs 

Zwitserse kant worden slechts 3% van de bedrijven gecontroleerd, wat substantieel lager is dan 

de buitenlandse firma’s waar 30% tot 50% gecontroleerd wordt.  

De kosten van de controles worden doorgerekend aan de buitenlandse bedrijven. Dit kan op lange 

termijn zeer nadelig zijn voor de gecontroleerde bedrijven t.o.v. de concurrenten op de Zwitserse 

markt. 

De betaling van de controlekosten wordt onmiddellijk verricht en komt meestal neer op 

minimumvergoedingen die op maandbasis worden berekend, los van het feit of de werken één week 

of één maand duren. Sommige collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien de mogelijkheid voor 

vakbonden en Zwitserse bedrijfsverenigingen om de controlekosten in mindering te brengen. 

A.3.3. Sanctieregelingen 

A.3.3.1. Onevenredigheid in sancties 

Onevenredigheid in sancties is voornamelijk te merken op kantonnaal niveau. De kantons leggen niet 

aan iedereen dezelfde straffen op en baseren zich niet op reeds gevelde rechterlijke uitspraken. 

De sancties zijn de afgelopen jaren ook strenger geworden, zo nam de maximale administratieve 

sanctie toe van CHF 5.000 naar CHF 30.000.  

A.3.3.2. Blacklist 

Bij het niet naleven van de wetgeving kan men op een zwarte lijst gezet worden. Hierbij kan men tot 

vijf jaar een verbod krijgen om activiteiten te verrichten in Zwitserland. Deze blacklist is publiekelijk 

beschikbaar en kan dus ook het imago van het bedrijf beschadigen. 

B. Verplichtingen t.o.v. werknemer  

In de rubriek A.2. werden de meeste arbeidsvoorwaarden al besproken. Deze voorwaarden zijn 

voornamelijk een combinatie van verplichtingen t.o.v. de Zwitserse overheid en de werknemer. 

Hier zullen de plichten aan bod komen die rechtstreeks van toepassing zijn op de werknemers.  

B.1. Sociale lasten 

In België worden alle sociale lasten direct van het loon afgenomen, waarbij het restbedrag neerkomt 

op het nettoloon dat men verdient. In Zwitserland dienen de werknemers er rekening mee te houden 

dat de sociale lasten niet direct worden afgetrokken van hun loon, wat kan leiden tot misverstanden 

en mogelijke boetes. De werknemer dient een deel van zijn nettoloon af te staan aan de Zwitserse 

overheid. Deze bedragen worden voorzien voor werkloosheidsverzekering en de pensioenen en is 

ongeveer 5% van het brutoloon. De werkgever is verplicht om de werknemer hierover te informeren.  
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B.2. Verplichtingen met gezondheid en veiligheid op het werk incl. arbeids- en 

rusttijden 

Gezond- en veiligheid op het werk. 

Werkgevers dienen alle nodige maatregelen te nemen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te 

voorkomen. Daarbij wordt de reeds door de werknemer opgebouwde werkervaring mee in rekening 

genomen. Bovendien moeten de maatregelen aangepast worden in functie van de werkcontext. 

Door een degelijke opvolging van de maatregelen door de werknemers, worden daardoor 

arbeidsongevallen en beroepsziekten vermeden. Werkgevers dragen de kosten van alle maatregelen 

die zij nemen voor de veiligheid op het werk. 

Werknemers volgen deze instructies nauwkeurig op. Zij worden ook verplicht om persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheidsmaatregelen die de werkgever oplegt niet te 

schenden. 

Deze maatregelen op het werk bestaan niet enkel uit richtlijnen, informatie of aanbevelingen. Het kan 

ook gaan om concrete verplichtingen zoals het dragen van een veiligheidshelm.  

Werk en rusttijden. 

Onder pauzes wordt verstaan de tijd die wordt doorgebracht buiten het werk om te rusten, te eten of 

vrijetijdsactiviteiten uit te oefenen. Werknemers mogen tijdens de pauzes de werkruimte verlaten. 

Werkuren Minimumaantal minuten pauze 

Meer dan 5,5 uur 15 minuten 

Meer dan 7 uur 30 minuten 

Meer dan 9 uur 60 minuten 

 

De pauzes worden ongeveer halverwege de dienst toegekend. Als men meer dan negen uur werkt, 

mag de werknemer kiezen of deze wordt opgesplitst of niet. De noodzakelijke pauze om te eten en te 

rusten heeft een minimumduur van 30 minuten. 

De werktijd, rusttijden en pauzes worden geregistreerd door de werknemers en worden bijgehouden 

voor vijf jaar. 

De internationale en Zwitserse wetgeving voorzien in onafhankelijke, publieke uitvoeringsorganen. 

(Zwitsers Fonds voor Ongevallenverzekering (Suva), Kantonnale arbeidsinspecties, Federale 

Arbeidsinspectie). Het is hun taak om te controleren of aan de veiligheidseisen op het werk wordt 

voldaan. 
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B.3. Zwitserse werkvergunning 

Om een werkvergunning te verkrijgen dient men een aanvraag in bij de bevoegde dienst in één van 

de 26 kantons waar de werken worden uitgevoerd. Voor een volledig overzicht van deze diensten, zie 

link: 

www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und

.html 

B.3.1. Werkvergunning voor minder dan 90 dagen 

Werkgevers die regelmatig werknemers naar Zwitserland sturen, moeten telkens gebruik maken van 

het onlinekennisgevingsplatform (binnen het federale departement van justitie en politie). 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=fr 

Pas na voorafgaandelijke registratie kunnen de aanmeldingen worden ingediend. Deze procedure 

werd reeds in de rubriek A.1 besproken.  

Hou er rekening mee dat het recht op dienstverlening beperkt is tot 90 dagen per kalenderjaar en per 

dienstverlener. Ingeval men meerdere werknemers inzet op één dag, zal dit nog steeds maar als 1 dag 

gerekend worden. 

Indien men een onderbroken project binnen de drie maanden na werkzaamheden hervat, of 

onderhouds- en garantiediensten verricht, dan dient men de kantonnale autoriteiten daarvan op 

de hoogte te brengen. Dit kan eveneens via het reeds vermelde onlinekennisgevingsplatform. 

De aanmeldingsplicht van acht dagen is in dit geval niet van toepassing. 

Opgelet: De 90 dagen limiet slaat op de werknemers. Dit wil zeggen dat eens ze 90 dagen hebben 

gewerkt een ander bedrijf hen niet meer kan inhuren om in Zwitserland te werken. 

B.3.2. Verschillende werkvergunningen bij meer dan 90 dagen 

Eens de werknemers over de limiet van 90 dagen zitten, zijn ze verplicht een werkvergunning aan te 

vragen bij de bevoegde instantie in één van de 26 kantons. Deze vergunning heeft verschillende types:  

90-120 dagen: uitzonderlijke project-specifieke vergunning 

Hierbij zal de persoon in kwestie een verblijfsvergunning moeten aanvragen. Deze vergunning is aan 

te vragen bij het lokale kanton. 

120-365 dagen: L-vergunning 

Iedere EU-burger heeft recht op deze vergunning, mits hij een arbeidsovereenkomst heeft van drie tot 

12 maanden. Deze kan steeds verlengd worden voor een periode van minder dan 12 maanden.  

Meer dan 365 dagen: B-vergunning  

Deze vergunning wordt toegekend aan de persoon, mits hij in het bezit is van 

een arbeidsovereenkomst van minstens 12 maanden of van onbepaalde duur. De vergunning kan na 

http://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
http://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=fr
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=fr
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vijf jaar opnieuw verlengd worden bij de Zwitserse autoriteiten. Deze procedure moet gestart worden 

tussen twee weken en drie maanden van de vervaldatum van de lopende vergunning. 

B.4. Verblijfsvergunning 

De reeds hierboven beschreven vergunningen gelden ook als verblijfsvergunning. Dit wil zeggen dat 

men geen aparte aanvraag moet indienen om in Zwitserland te verblijven, mits er al 

een werkvergunning is.  

C. Douane- en invoerverplichtingen 

In deze rubriek worden de verschillende aspecten van de verplichtingen inzake douane en invoer 

besproken. Deze zijn absoluut noodzakelijk om tot een goed eindresultaat te komen. Centraal hierbij 

staan goederen die definitief worden ingevoerd in Zwitserland, de bijhorende documenten, 

de verschillende mogelijkheden van invoer en de procedures.  

C.1. Algemene procedure 

Goederen die bestemd zijn voor definitieve invoer in het Zwitserse douanegebied moeten voor 

inklaring bij een lokaal Zwitsers douanekantoor worden aangegeven. Via volgende link geeft 

een overzicht van alle douanekantoren vinden: www.pwebapps.ezv.admin.ch/apps/dst/?lang=4. 

De persoon die de aangifte doet en dus ook de douanerechten moet betalen, is diegene die 

de goederen over de grens brengt of laat brengen zoals een importeur. Deze goederen kunnen alleen 

bij de douanekantoren worden ingeklaard. Voor de douanecontrole zullen alle nodige documenten 

vervat moeten zitten in de douaneaangifte zoals: facturen, certificaten van oorsprong (CVO), 

vergunningen en transactiedocumenten.  

Om een overzicht te krijgen van de verplichte documenten kan men de ‘Market Access Database’ 

raadplegen op https://madb.europa.eu in de rubriek ‘Procedures and formalities’ op de linkerzijde van 

de website. Bij het aanklikken van deze rubriek, komt men terecht op een pagina waar men het land 

selecteert (in casu Zwitserland) en de van toepassing zijnde productcode inbrengt.  

Afhankelijk van de situatie kunnen vrachtdocumenten zoals ladingsmanifesten en weegcertificaten 

nodig zijn. 

Opgelet: Voordat de goederen worden ingevoerd, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken 

over welke partij de inklaring zal doen. 

C.2. Elektronische aangifte voor import van goederen  

De elektronische aangifte (‘e-dec’) is een optie die sinds 2013 bestaat. Het is een gratis 

internetdouaneaangiftedienst waarvan iedereen gebruik kan maken. 

http://www.pwebapps.ezv.admin.ch/apps/dst/?lang=4
https://madb.europa.eu/
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Dergelijke aangifte heeft de volgende voordelen:  

• Douaneaangifte kunnen vanaf elke plaats worden gedaan en verzonden, mits men over 

een internetconnectie beschikt. 

• De douaneaangifte kan op een lokale schijf worden opgeslagen. 

• Het is een formulier dat makkelijk in te vullen is. 

• Bij invoer kunnen ook voorlopige douaneaangiften worden ingediend en kunnen administratieve 

goederen worden aangegeven. 

• Het e-dec web staat onder een beveiligd netwerk, namelijk het EU-veiligheidsinitiatief. 

Casus: e-dec procedure 

Via volgende link op de site van de federale douaneadministratie kan men de elektronische inklaring 

van goederen starten: 

https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/index_webdec.xhtml?cid=1153539 

Deze site is beschikbaar in drie verschillende talen (Frans, Duits en Italiaans).  

De inklaring van goederen op de elektronische douaneaangifte omvat twee grote rubrieken, namelijk 

‘Données d’en-tête’ en ‘Données d’article’.  

Stap 1 

In Données d’en-tête komen volgende categorieën aan bod: Données de l’adresse met daarin 

vier subcategorieën, namelijk de destinataire, importateur, déclarant en expéditeur. Daarna splitst 

Données d’en-tête verder op in transactions financières, informations concernant le régime douanier 

en données relatives au transport. (Zie screenshots) 

 

https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/index_webdec.xhtml?cid=1153539
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Données de l’adresse 
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Données d’en-tête 

 

Stap 2 

In de rubriek Données d’article vult men bijkomende informatie over het product in. Dit valt onder 

de categorie ‘Position 1’ en heeft in totaal 11 subcategorieën: définition de la marchandise, indication 

de quantité et de valeur, taux et colis, demande de taxation préférentielle, permis, actes législatifs 

autres que douaniers, redevances supplémentaires et taxes, trafic de perfectionnement/de 

réparation, taxation selon le poids net, données supplémentaires, remarques particulières.  

Voor verdere informatie over de productcode, btw-tarief en benodigde documenten, kan men 

de ‘Market access database’ raadplegen: https://madb.europa.eu In deze context zijn er 

twee onderwerpen van toepassing: ‘Tariffs and Rules of Origin’ en ‘Procedures and formalities’.  

Bij het doorklikken op één van deze twee links, maakt men een selectie te maken van land (in casu, 

Zwitserland) en de van toepassing zijnde productcode. Indien de juiste productcode niet gekend is, kan 

men deze vinden via de optie ‘find product code’, op basis van een getrapt systeem van vier of 

zes cijfers. Eens u het land en productcode heeft ingevoerd, zullen de benodigde documenten 

tevoorschijn komen. 

Hierna kan men het proces beëindigen of eventueel een artikel toevoegen en stap 2 herhalen. 

 

https://madb.europa.eu/
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Informeer u vooraf ook bij één van de vier bevoegde Zwitserse districtsdirecties voor eventuele 

verduidelijking. 

www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/customs-_-boundless-variety/adresses-civil-

customs.html 

C.3. Speciale procedures 

C.3.1. Tijdelijke invoerlicenties  

De regeling van tijdelijke invoer is bestemd voor buitenlandse goederen die in Zwitserland slechts voor 

een beperkte periode worden gebruikt en die niet in het vrije verkeer worden gebracht. De tijdelijke 

invoer is één van de gecontroleerde douaneregelingen die, in tegenstelling tot permanente invoer, 

vaak tijdrovender is en extra kosten met zich meebrengt. In veel gevallen kan permanente invoer 

goedkoper én eenvoudiger zijn. 

C.3.1.1. Basisvoorwaarden 

Om gebruik te kunnen maken van de procedure voor tijdelijke toelating moet aan de volgende 

basisvoorwaarden worden voldaan: 

• De goederen zijn bestemd voor wederuitvoer. 

• De goederen kunnen worden geïdentificeerd. 

• De goederen zullen in ongewijzigde staat terugkeren. Alleen maatregelen voor het onderhoud van 

de goederen tijdens de tijdelijke invoer zijn toegestaan. Bij reparatie van goederen geldt 

de gebruikelijke douaneprocedure. 

C.3.1.2. Benodigde documenten 

ATA-Carnet 

Het ATA-Carnet (Admission Temporaire/ Temporary Admission Carnet) is een internationaal en 

uniform douanedocument dat gebruikt wordt voor de tijdelijke invoer, uitvoer en doorvoer van 

goederen en u toelaat om zonder betaling van invoerrechten en borgsommen, goederen tijdelijk in te 

voeren in Zwitserland. Het ATA-Carnet kan worden aangevraagd bij een lokale Kamer van Koophandel. 

(https://voka.be/diensten) 

Met dit douanedocument kunnen de douaneformaliteiten voor het buitenland en dus ook voor 

Zwitserland worden vervuld. Wanneer men in het bezit is van een dergelijk document, hoeft men geen 

nationaal douanedocument aan te vragen. De borg voor de douane vervalt dan eveneens.  

In Zwitserland geven de Kamers van Koophandel en Industrie op kantonnaal niveau informatie over 

de voorwaarden voor het ontvangen van het document. Voor de contactinformatie van 

de verschillende autoriteiten op kantonnaal vlak, zie link: www.s-ge.com/de/kantonale-industrie-und-

handelskammern 

http://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/customs-_-boundless-variety/adresses-civil-customs.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/customs-_-boundless-variety/adresses-civil-customs.html
https://voka.be/diensten
http://www.s-ge.com/de/kantonale-industrie-und-handelskammern
http://www.s-ge.com/de/kantonale-industrie-und-handelskammern
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Het ATA-Carnet wordt vooral gebruikt in volgende gevallen: 

• Goederen die u op een officiële beurs wilt presenteren. 

• Commerciële stalen voor een tentoonstelling. 

• Professionele apparatuur. 

Casus: Werkmateriaal voor de bouw dat na het uitvoeren naar België 

terugkeert. 

Omdat Zwitserland niet tot de EU behoort, betekent dit dat voor tijdelijke invoer van goederen en 

beroepsuitrusting een ATA-Carnet moet aangevraagd worden. Dankzij een ATA-Carnet kunnen deze 

goederen voor een periode van maximum één jaar worden vrijgesteld van de Zwitserse invoerrechten 

en borgsommen. 

Men vraagt het ATA-Carnet aan bij uw lokale Kamer van Koophandel. De kosten van deze procedure 

bedragen € 199. Op het ATA-Carnet vermeldt men het werkmateriaal dat tijdelijk in Zwitserland zal 

verblijven. Mogelijk werkmateriaal is: machines, werfmateriaal en kleding. De Kamer van Koophandel 

stempelt het document af. Bij het binnenkomen van het Zwitsers douanegebied dient dit document 

aan de douane voorgelegd te worden.  

Nadat de werken verricht zijn brengt men het werkmateriaal terug. Bij het passeren van de Zwitserse 

douane laat men dit document afstempelen voor bevestiging dat het materiaal uit Zwitserland 

meegenomen wordt. Doet men dit niet, kan de Zwitserse overheid invoerrechten vragen op 

het werkmateriaal dat zogezegd het land niet verlaten heeft. 

Douaneaangifte voor tijdelijke invoer 

De standaardprocedure voor tijdelijke invoer maakt gebruik van de douaneaangifte, namelijk 

een ZAVV/DDAT (Zollanmeldung für die vorübergehende Verwendung/ Déclaration en douane 

d'admission temporaire) https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-

des-marchandises/importation-en-suisse/importation-temporaire/zavv.html. Dit is een Zwitsers 

douanedocument en heeft geen verdere invloed op douaneformaliteiten in het buitenland. 

De douanekantoren op kantonnaal niveau eisen een borgsom voor deze procedure. Deze borgsom 

heeft betrekking op de rechten die verschuldigd zijn ingeval de goederen permanente ingeklaard 

zouden worden. Deze borgsom is vaak onmiddellijk te betalen aan het kassabureau of via een storting 

in contanten. 

C.3.2. Transport tijdelijke invoer 

C.3.2.1. Binnenkomende goederen die actief veredeld worden. 

Deze procedure geldt voor goederen die tijdelijk het douanegebied binnenkomen om te worden 

veredeld. De goederen die worden veredeld kunnen tijdelijk vrij van belastingen of met terugbetaling 

van belasting worden ingevoerd. Hiervoor is een vergunning nodig van de lokale douanekantoren of 

van het directoraat-generaal van de douane.  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-des-marchandises/importation-en-suisse/importation-temporaire/zavv.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-des-marchandises/importation-en-suisse/importation-temporaire/zavv.html
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C.3.2.2. Procedure en aangifte  

Het Zwitsers directoraat-generaal van de douane geeft toestemming voor de niet-

betaling/terugbetalingsprocedure. Het geeft ook toestemming voor gevallen die onder 

de vereenvoudigde procedure vallen en waarvoor de douanekantoren niet verantwoordelijk zijn. 

Voor de afgifte van de vergunning moet een vergoeding worden betaald. 

Onderstaande link geeft toegang tot een pagina waar het document voor actieve veredeling te vinden 

is. Dit document bestaat uit de volgende categorieën: aanvrager, soort verzoek, goederen, soort 

veredeling, gewenste procedure, gebruik van vervangende goederen, land van oorsprong, land van 

bestemming na het veredelingsproces, eigenaar van de goederen, plaats van ontwikkeling, termijn 

voor uitvoer, basisproducten en overige opmerkingen.  

www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/exonerations--allegements--preferences-

tarifaires-et-contributio/importation-en-suisse/trafic-de-perfectionnement-actif/autorisation/octroi-

d-autorisation-par-la-direction-generale-des-douanes.html  

C.3.3. Belastingvrije opslagplaatsen 

Belastingvrije opslagplaatsen worden voornamelijk gebruikt voor tijdelijke opslag van goederen 

waarvoor geen belasting of rechten zijn betaald.  

De belangrijkste voordelen hiervan zijn: 

• Tijdelijke opslag: doorvoergoederen zijn vrij van invoerrechten die in het douanegebied worden 

opgeslagen. 

• Kredietfunctie: voor goederen die bestemd zijn voor verkoop in het douanegebied hoeven 

de invoerrechten pas na afloop van de voorraadvorming betaald te worden. 

De goederen worden via de ‘Common Transit Procedure’ van de grens naar de opslagplaats gebracht. 

De procedure is eenvoudig en kostenefficiënt. Bij het starten van de procedure zal er een waarborg 

worden gevraagd. Na tijdelijke opslag kunnen de goederen definitief worden in- of uitgevoerd en kan 

de waarborg worden teruggevorderd.  

De volgende goederen kunnen tijdelijk, zonder belasting te betalen, in een belastingvrij entrepot 

worden opgeslagen: 

• Goederen met hoge belasting en accijnzen. 

• Goederen waarop een zekere opbrengst van toepassing is. 

• Tijdelijk opgeslagen goederen waarvan het eindgebruik nog niet zeker is. 

  

http://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/exonerations--allegements--preferences-tarifaires-et-contributio/importation-en-suisse/trafic-de-perfectionnement-actif/autorisation/octroi-d-autorisation-par-la-direction-generale-des-douanes.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/exonerations--allegements--preferences-tarifaires-et-contributio/importation-en-suisse/trafic-de-perfectionnement-actif/autorisation/octroi-d-autorisation-par-la-direction-generale-des-douanes.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/exonerations--allegements--preferences-tarifaires-et-contributio/importation-en-suisse/trafic-de-perfectionnement-actif/autorisation/octroi-d-autorisation-par-la-direction-generale-des-douanes.html
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D. Fiscale aspecten voor export naar Zwitserland 

Alle ondernemingen met een zetel in Zwitserland of die prestaties in Zwitserland leveren, met 

een wereldwijde jaaromzet van minimum CHF 100.000 zijn sinds 1 januari 2018 verplicht om  

een btw-nummer aan te vragen.  

D.1. Douanetarieven 

Om de verschillende douanetarieven te berekenen, dient men voor elk product de specifieke 

douanecode te kennen. Deze kunnen gevonden worden op de website van de Market Access 

Datebase: https://madb.europa.eu 

Via de rubriek ‘Tariffs and Rules of Origin’ kan men het land (in casu Zwitserland) selecteren en de van 

toepassing zijnde productcode. Indien men deze code niet kent, kan deze gevonden worden via 

de optie ‘find product code’, op basis van een getrapt systeem van 4 of 6 cijfers. Eens het land en 

de productcode werden ingevoerd, zullen de tarieven aangegeven worden. 

D.2. Belasting op de toegevoegde waarde 

Net zoals in België heeft Zwitserland drie verschillende btw-tarieven. Het normale belastingtarief van 

7,7%, is eveneens van toepassing op binnenlandse aankopen. Een verlaagd tarief van 3,7% geldt voor 

overnachtingen in hotels incl. ontbijt. Tenslotte is er ook een verlaagd tarief van 2,5% voor 

basisbehoeften. Deze tarieven zijn de laagste van heel Europa. Dit is onder andere te verklaren door 

de hoge Zwitserse invoerrechten voor veel producten. Indien Zwitserland de btw-tarieven zou 

verhogen, worden de kosten van levensonderhoud te duur. 

D.2.1. Aanmelding en facturatie van btw 

Bedrijven zijn belastingplichtig van zodra ze een omzet van ten minste CHF 100.000 per jaar genereren. 

Om de belastingen aan te geven dient eerst een aanmelding gedaan te worden bij de ESTV/AFC 

(Eidgenössische Steuerverwaltung, Administration fédérale des contributions) 

www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-

bei-der-mwst/anmeldung-bei-der-mwst.html.  

Het aanmeldingsformulier is beschikbaar in het Frans, Duits of Italiaans. Bij de aanmelding zullen 

vijf rubrieken worden gevraagd om in te vullen: ‘Forme juridique’, ‘Entreprise’, ’Genre d’activité’, 

‘Modalités’ en ‘Clôture’. Als men geen IDE-Swiss nummer heeft, dan klikt men in het midden van 

de pagina op ‘Veuillez saisir les données de l'entreprise manuellement’, waar men in een formulier 

gegevens invult. Deze aanvraag moet verplicht binnen de 30 dagen na aanvang ingediend worden. 

Voor de onlinefacturatie van de btw, dient men zich aan te melden bij de MWST-Abrechnung, online 

via volgende link: https://idp-base.gate.eiam.admin.ch/auth/saml2/sso/ESTV. Beschikt men nog niet 

over een eIAM (Zwitserse login voor e-government), zal men zich eerst registreren aan de hand van 

een e-mailadres. Voor eventuele vragen of problemen, kan men de SwissTax Hotline contacteren op 

het nummer: +41 58 46 45 401. 

https://madb.europa.eu/
http://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-bei-der-mwst/anmeldung-bei-der-mwst.html
http://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-bei-der-mwst/anmeldung-bei-der-mwst.html
https://idp-base.gate.eiam.admin.ch/auth/saml2/sso/ESTV
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D.2.2. Terugvordering van btw  

Om een terugvordering van de btw te krijgen, zijn er twee categorieën van voorwaarden waar 

het bedrijf aan moet voldoen.  

Materiële voorwaarden: 

• De woonplaats, het bedrijf of de vaste inrichting moet zich in het buitenland bevinden. 

• De aanvrager levert het bewijs van het ondernemersstatuut (bedrijfsstatuut) in de woon- of 

vestigingsstaat. 

• De ingediende facturen moeten voldoen aan de formele criteria en overeenstemmen met 

de teruggave in een bepaalde tijdsperiode. 

• De staat waar de aanvrager gevestigd is, moet een overeenkomstig wederkerig recht toekennen. 

• Er kan slechts één aanvraag per jaar worden ingediend. 

• De btw-teruggave is niet mogelijk voor een totaalbedrag van minder dan CHF 500. 

Formele voorwaarden: 

• Het verzoek voor terugvordering van de btw moet worden ingediend aan de hand van officiële 

formulieren van de Federale Belastingdienst.  

• De aanvrager stelt een fiscaal vertegenwoordiger aan die in Zwitserland woont of werkt. 

Voor aanvragen die in Liechtenstein worden ingediend, wordt er een vertegenwoordiger 

aangewezen met woonplaats of vestiging in Liechtenstein. Zie rubriek D 4 fiscaal 

vertegenwoordiger. 

• De aanvrager moet zijn ondernemersstatuut voorleggen bij de Federale Belastingdienst door 

de bevoegde autoriteit in het kanton waar zijn bedrijfszetel is gevestigd. 

• De terugvorderingsaanvraag dient samen met de originele facturen van de dienstverleners of 

de invoerbelasting van de federale douaneadministratie ingediend te worden. 

In de bijlagen 2.A (Franse versie) en 2.B (Duitse versie) kan men de Frans- en Duitstalige versie van 

de procedure vinden, waarbij men onder andere de contactgegevens van de fiscale vertegenwoordiger 

dient op te geven. Meer info hierover in de rubriek ‘D 3. Fiscaal vertegenwoordiger’.  

De aanvraag voor terugvordering van btw kan ingediend worden van 1 januari tot 30 juni van 

het volgende kalenderjaar. 

D.3. Fiscaal vertegenwoordiger 

Een fiscaal vertegenwoordiger is een persoon die instaat voor het correct aangeven van de btw bij 

de Zwitserse autoriteiten, de inschrijving van het bedrijf, fiscaal advies, enz. Het bedrijf moet 

een fiscaal vertegenwoordiger aanduiden bij een wereldwijde jaaromzet van meer dan CHF 100.000.  

Deze persoon moet aan enkele voorwaarden voldoen:  

1. Hij is verplicht een woonplaats of domicilie te hebben op Zwitsers grondgebied.  

2. Het is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die erkend wordt als fiscaal vertegenwoordiger.  

3. De vertegenwoordiger hoeft niet noodzakelijk een advocaat te zijn of te behoren tot een specifieke 

beroepssector. 



Werken uitvoeren in Zwitserland I Zürich, mei 2020 21 

Voor de aanstelling van de fiscaal vertegenwoordiger en de bekendmaking naar de Zwitserse 

autoriteiten, dient men een apart formulier (zie bijlage 3) in te vullen en op te sturen via de post.  

Bronnen 

Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), Administration fédérale des douanes (AFD) - www.ezv.admin.ch 

Bundesamt für Statistik (BFS), Office fédéral de la statistique (OFS) - www.bfs.admin.ch 

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Administration fédéral des contributions (AFC) 

www.estv.admin.ch 

Informatieplatform over detachering van werknemers naar Zwitserland - www.entsendung.admin.ch 

Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunication (UVEK), Département 

fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), 

www.uvek.admin.ch/uvek/en/home.html 

Europese Commissie, Market Access Datase - Https://madb.europa.eu 

Zentrale kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, Centre suisse de gestion des cautions - www.zkvs.org  

  

http://www.ezv.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.estv.admin.ch/
http://www.entsendung.admin.ch/
http://www.uvek.admin.ch/uvek/en/home.html
https://madb.europa.eu/
http://www.zkvs.org/


Werken uitvoeren in Zwitserland I Zürich, mei 2020 22 

Bijlagen 

1. Feestdagen per kanton in 2020 

www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=1523&jahr=2020&hl=en 

 

 

http://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=1523&jahr=2020&hl=en
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2.A. Aanvraagformulier voor terugbetaling btw (Franse 

versie) 

www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-free/vat-

refund.html 

 

http://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-free/vat-refund.html
http://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-free/vat-refund.html
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2.B. Aanvraagformulier voor terugbetaling btw (Duitse 

versie) 

www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-free/vat-

refund.html 

 

http://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-free/vat-refund.html
http://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-free/vat-refund.html
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3. Bekendmakingsformulier voor de fiscale vertegenwoordiger 

www.estv.admin.ch/estv/en/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-pdf.html 

 

  

http://www.estv.admin.ch/estv/en/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-pdf.html
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: mei 2020 
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