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AANMELDEN OP DE WEBSITE 

 

U meldt zich aan op de website Posted Workers ( www.postedworkers.nl). 

 

 

  

https://www.postedworkers.nl/
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AANMELDEN OP DE WEBSITE 

Om toegang te hebben tot de online applicatie dient u zich aan te melden en een wachtwoord aan te vragen. 

Dit gebeurt als volgt. 

Op de website, klikt u links bovenaan op “online melden”. 

 

U scrolt helemaal naar beneden en klik op “Meldloket”. 

 

Om u aan te melden moet u bij “anders inloggen” klikken op “Nog geen account”. 
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Hier vult u uw e-mailadres in. Het veld Google e-mailadres hoeft u niet in te vullen. Daarna selecteert u “maak 

aan”. 

 

 

 

 

U ontvangt uw wachtwoord per mail. 
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INLOGGEN OP DE WEBSITE 

Na ontvangst van uw wachtwoord kan u effectief inloggen op de site. U doet dit door opnieuw naar het 

“Meldloket” te gaan. Nu kiest u bij “anders inloggen” “werkgever of zelfstandige”. Vervolgens klikt u op 

“inloggen”. 

 

 

 

 

 

 

 

U voert uw e-mailadres en het verkregen wachtwoord in en kiest “login”. 
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U dient uw verkregen wachtwoord te wijzigen door een wachtwoord dat voldoet aan een aantal vereisten.  

 

Vervolgens komt u uit op de eigenlijke website van het meldingsloket.  
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EEN MELDING DOEN 

Om een melding te doen, moet u bovenaan op “Nieuwe melding” klikken. 

 

 

 

 

MELDINGTYPE 

Het eerste wat moet worden ingevuld is het melding type. Aangezien voor de transportsector een jaarmelding 

mogelijk is, duidt u bij jaarmelding “Ja” aan. 
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WERKGEVER 

Op deze pagina moeten de gegevens van de werkgever worden ingevuld. Velden met een * dienen 

verplichtend te worden ingevuld.  

MELDER 

Bij melder noteert u de gegevens van de bedrijfsleider. 

 

BEDRIJFSINFORMATIE  
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VESTIGINGSADRES 

Hier vult u het adres van de maatschappelijke zetel in. 

 

CONTACTPERSOON IN NEDERLAND 

De contactpersoon moet voor de duur van het project als aanspreekpunt fungeren en in Nederland 

beschikbaar zijn voor het verzenden en ontvangen van informatie met betrekking tot de detachering. De 

contactpersoon dient te beschikken over een adres in Nederland.  

In theorie mag de chauffeur zelf de contactpersoon zijn, maar dit is technisch enkel mogelijk indien de 

chauffeur een adres heeft in Nederland.  

De contactgegevens van een medewerker van de klant kunnen eveneens worden gebruikt.  
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ADRES WAAROP DE CONTACTPERSOON BEREIKBAAR IS 

Hier vult u het Nederlandse adres van de contactpersoon in. 

 

PROJECT 

PROJECT 

Hier vult u de activiteit in.  

Voor de sector goederenvervoer over het land, zijn dit de gegevens zoals hier vermeld.  
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WERKPLEK 

Voor een transportfirma is er geen vast vaste werkplek in Nederland. U kan dit invullen zoals hieronder 

vermeld. U dient de nummerplaat van de vrachtwagen van de betrokken werknemer te vervolledigen.  

 

DUUR WERKZAAMHEDEN 

U kunt een jaar als periode ingeven. U mag immers een jaarmelding uitvoeren.  

 

LOONVERANTWOORDELIJKE 

 

DOORGAAN 
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WERKNEMERS 

Nu moet u de werknemer(s) toevoegen.  

 

WERKNEMERGEGEVENS 

 

DERDELANDER 

Dit moet enkel op “ja” staan wanneer de werknemer niet uit een land komt van de Europese Unie, Noorwegen, 

IJsland of Zwitserland. 
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START- EN EINDDATUM WERKZAAMHEDEN WERKNEMER 

Hier kan je vb. één jaar nemen.  

 

A1-VERKLARING 

Een document A1 is nodig voor elke werknemer (of zelfstandige) die werkzaamheden uitoefent op het 

grondgebied van een andere EU lidstaat dan de staat waar de sociale zekerheidsbijdrages (sociale bijdragen)  

worden betaald.  

Het land van uitgifte is steeds het land waar de werknemer woonachtig is.  

 

Het nummer van de A1 vindt u onder puntje 1.1 op het document. 

INFORMEREN WERKNEMER 

 

DOORGAAN 
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OVERZICHT 

Vervolgens ziet u de werknemer verschijnen in het overzicht. 

U kan eventueel een tweede, derde, vierde,… werknemer toevoegen. 

 

SAMENVATTING 

Vervolgens krijgt u een samenvatting van de ingevoerde gegevens. 

Onderaan moet u zich nog akkoord verklaren. 

Daarna kunt u de aanvraag indienen. 

 


