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Geachte heer Groen,
Hartelijk dank voor uw brief van 15 januari 2014 waarop u mij informeert over de
voornemens van AFMB om Poolse, Tsjechische, Roemeense en Bulgaarse
chauffeurs via Cyprus bij Nederlandse opdrachtgevers in te zetten. U bent de
eerste die mij op dit voornemen attendeerde. Het is belangrijk dat wij met elkaar
alert blijven op nieuwe constructies die werkgevers gebruiken om door middel van
concurrentie op arbeidsvoorwaarden hun bedrijf te voeren. Uit de bijgevoegde
bijlagen kan ik niet beoordelen welke constructie men exact voornemens is te
hanteren. Dat maakt het lastig om er gericht op in te gaan.
De inhoud van uw bericht baart mij grote zorgen. Onze Europese regels komen
voort uit de wens om werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken te
beschermen. Nu worden deze regels door werkgevers op ongewenste wijze benut
om kostenvoordelen te behalen. De door u genoemde constructie lijkt opgezet om
de Nederlandse premies te ontwijken. Ik vind het van belang dat alleen
werknemers die voldoen aan de voorwaarden zoals die op basis van de Europese
coördinatieverordening gelden verzekerings- en premieplichtig zijn in het
woonland of vestigingsland van de werkgever. Een werknemer moet bijvoorbeeld
voorafgaande aan een detachering minimaal een maand verzekerd zijn geweest
op grond van het sociale zekerheidsstelsel van de detacherende lidstaat. Meerdere
uitvoeringsinstanties, zoals de SVB, Belastingdienst en inspectiediensten zijn
daarom alert op schijnconstructies in verband met Al-verklaringen uit andere
lidstaten.
Met betrekking tot uw zorg over mogelijk ontslag van Nederlandse werknemers,
merk ik op dat UWV mogelijke ontslagverzoeken vanuit de transportsector met
aandacht zal bekijken. Voor de volledigheid breng ik onder uw aandacht dat het
UWV alleen in beeld komt bij ontslagprocedures van werknemers bij in Nederland
gevestigde bedrijven.
Wij zullen uw signaal inbrengen in de Administratieve Commissie, het
overlegorgaan van de Europese Commissie over Europese sociale zekerheid,
waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn en waar sinds kort, mede op
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aandringen van Nederland, een discussie loopt over de Al-procedure. Het is
belangrijk ook internationaal kennis en ervaring uit te wisselen.
Het is zeer belangrijk dat er sprake is van een gelijk speelveld, zonder
concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daar zet ik mij dan ook sterk voor in, onder
andere met de aanpak van schijnconstructies. Dat vergt een brede inzet, ook in
Europees verband. Ik ben blij dat ook u zich daar sterk voor maakt en hoop dat u
signalen blijft doorgeven.
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Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher
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