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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2 

Internationale vracht
wagenchauffeurs, de 
 Cyprusroute en ‘wezen  
gaat voor schijn’ revisted 2020-0127
AFMB Ltd (het Cypriotische bedrijf) is een in Cyprus gevestigde vennootschap die met in 
Nederland gevestigde vervoersondernemingen overeenkomsten heeft gesloten om tegen 
 betaling van een commissie voor rekening en risico van die ondernemingen te zorgen voor 
het beheer van hun vrachtwagens. Ook heeft het Cypriotische bedrijf arbeidsovereen-
komsten gesloten met internationale vrachtwagenchauffeurs die in Nederland wonen. In 
die arbeidsovereenkomsten is het Cypriotische bedrijf aangewezen als hun werkgever en is 
het Cypriotische arbeidsrecht van toepassing verklaard. Tijdens de uitvoering van die 
 arbeidsovereenkomsten zijn de chauffeurs in Nederland blijven wonen en hebben zij voor 
rekening van de vervoersondernemingen in kwestie hun werkzaamheden verricht in twee 
of meer lidstaten. Sommigen van die chauffeurs hebben hun werkzaamheden zelfs ook 
 verricht in één of meer staten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Ook blijkt dat 
die vrachtwagenchauffeurs in het tijdvak van 1 oktober 2011 en 26 mei 2015 geen  substantieel 
gedeelte van hun werkzaamheden in Nederland hebben verricht. Bovendien zijn sommigen 
voorheen in dienst geweest bij diezelfde ondernemingen. Overigens hebben de vracht-
wagenchauffeurs in kwestie nooit in Cyprus gewoond of gewerkt. 

De Raad van bestuur van de Sociale Verzekerings-
bank (SVb) heeft in oktober 2013 op de vracht-
wagenchauffeurs in kwestie de Nederlandse 
socialezekerheidswetgeving van toepassing 
 verklaard, omdat alleen de in Nederland 
 gevestigde vervoersondernemingen als werk-
gever(s) van die vrachtwagenchauffeurs moeten 
worden aangemerkt. Vervolgens is in bezwaar in 
juli 2014 dit bevestigd en heeft de Amsterdamse 
bestuursrechter in maart 2016 het beroep 
 verworpen. Het Cypriotische bedrijf en de 
vrachtwagenchauffeurs zijn van mening dat het 
Cypriotische bedrijf moet worden aangemerkt 
als werkgever en daar het bedrijf zijn zetel heeft 
in Cyprus, is de Cypriotische wetgeving van 
 toepassing. De Centrale Raad van Beroep heeft 
op 20 september 2018 aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie een aantal prejudiciële 
vragen neergelegd waarvan uiteindelijk alleen 
de eerste vraag door het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in juli 20203 is beantwoord. 

Het Europeesrechtelijke kader
In de eerste prejudiciële vraag staat de  betekenis 
van artikel 14 lid 2 aanhef en onderdeel a 

 verordening nr. 1408/714 en in artikel en 13 lid 1 
onderdeel b verordening nr. 883/20045 centraal. 
In artikel 14 lid 2 onderdeel a verordening  
nr. 1408/71 is aangegeven hoe de toepasselijke 
wetgeving moet worden vastgesteld als het gaat 
om een persoon (‘degene’) die op het grond-
gebied van twee of meer Lidstaten werkzaam-
heden in loondienst pleegt uit te oefenen. Als het 
gaat - zoals in dit geval – om rijdend personeel 
van een onderneming die voor rekening van 
 anderen of voor eigen rekening internationaal 
vervoer van personen of goederen over de weg 
verricht en op het grondgebied van een Lidstaat 
haar zetel heeft, is de wetgeving van die Lidstaat 
van toepassing. Op dit uitgangspunt zijn twee 
nuanceringen gemaakt. Bij de eerste  nuancering 
gaat het om degene die werkzaam is bij een 
 filiaal of een vaste vertegenwoordiging die de 
onderneming heeft op het grondgebied van een 
andere Lidstaat dan de Lidstaat waar zij haar 
 zetel heeft. In dat geval is de wetgeving van toe-
passing van de Lidstaat op het grondgebied 
waarvan zich dat filiaal of die vaste vertegen-
woordiging bevindt (onder i). Bij de tweede 
 nuancering gaat het om degene die in hoofdzaak 
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werkzaam is op het grondgebied van de Lidstaat 
waar hij woont. In dat geval is de wetgeving van 
die Lidstaat van toepassing. Of de onderneming 
voor wie de desbetreffende persoon werkzaam 
is niet haar zetel, een filiaal of een vaste 
 vertegenwoordiging op het grondgebied van die 
Lidstaat heeft, is niet van belang (onder ii). 
In artikel 13 lid 1 aanhef en onderdeel b 
 verordening nr. 883/2004 is aangegeven, als het 
gaat om een persoon (‘degene’) die op het grond-
gebied van twee of meer lidstaten werkzaam-
heden in loondienst pleegt te verrichten, van 
welke lidstaat de wetgeving van toepassing is. 
Als die persoon (‘degene’) niet een substantieel 
gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de 
lidstaat waar hij woont, dan is dat de wetgeving 
van de lidstaat waar de zetel of de woonplaats 
(domicilie) van de onderneming of de werkgever 
zich bevindt, maar alleen als hij in dienst is van 
één onderneming of werkgever (onder i). 

Feitelijke uitvoering doorslaggevend
Het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt 
in september 20176 duidelijk dat voor de toe-
passelijkheid van artikel 13 verordening  
nr. 883/2004 essentieel is dat de betrokkene in 
ten minste twee lidstaten werkzaamheden 
 verricht. Het Hof stelt vervolgens in juli 2020 vast 
dat in het onderhavige geval aan die voorwaarde 
is voldaan. In artikel 14 lid 2 aanhef en onderdeel 
a verordening nr. 1408.71 is sprake van het 
 begrip ‘degene die behoort tot het […] personeel 
van de onderneming’ terwijl in artikel 13 lid 1 
aanhef en onderdeel b onder i verordening  
nr. 883/2004 sprake is van het begrip ‘werkgever’ 
en van het begrip ‘onderneming’ dat volgens het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in juli 2020 
in deze context met elkaar moet worden gelijk-
gesteld als het gaat om het vaststellen van de 
toepasselijkheid van de nationale socialezeker-
heidswetgeving. Ook merkt het Hof op dat 
 nergens in die verordeningen voor de betekenis 
van de onderscheiden begrippen is verwezen 
naar nationale wetgeving of praktijken. Ook al 
was dat wel het geval geweest dan nog is het Hof 
al snel geneigd om die verwijzing ter zijde te 
schuiven7 met een verwijzing naar de eenvormige 
toepassing van het Unierecht en het gelijkheids-
beginsel, wat in de regel een autonome en 
 uniforme uitleg vereist waarbij niet alleen 
 rekening moet worden gehouden met de 
 bewoordingen van die bepaling maar ook met 
haar context en de doelstelling van de regeling 
in kwestie.8 Het Hof van Justitie stelt in juli 2020 

vast dat de verhouding tussen een ‘werkgever’ 
en zijn ‘personeel’ in loondienst in het algemeen 
een ondergeschiktheids-/gezagsrelatie impliceert. 
Dat maakt dat daar waar sprake is van de onder-
neming waarin de werknemer ‘gewoonlijk werk-
zaam [is]’ dan wel waaraan de werknemer 
‘ normaal verbonden’ is, die ondergeschikt-
heids-/gezagsrelatie van belang is; of daarvan 
sprake is moet blijken uit ‘alle omstandigheden 
van de tewerkstelling in kwestie’, dus uit alle 
omstandigheden waaronder de werkzaamheden 
door de betrokkene(n) worden verricht.9 Het feit 
dat er tussen een werknemer en een onder-
neming/werkgever een arbeidsovereenkomst is 
gesloten kan in dat licht bezien een aanwijzing 
zijn dat er een ondergeschiktheids-/gezags-
relatie bestaat tussen die werknemer en die 
 onderneming. Maar die kwalificatie mag niet uit-
sluitend en alleen voortvloeien uit de formeel in 
de arbeidsovereenkomst opgenomen  informatie. 
Ook in overweging moet worden genomen de 
wijze waarop de respectieve verplichtingen van 
de werknemer en de betrokken onderneming in 
de praktijk worden uitgevoerd in het kader van 
die overeenkomst, maar dat niet alleen. Voordat 
de arbeidsovereenkomsten met het Cypriotische 
bedrijf zijn gesloten, zijn die vrachtwagen-
chauffeurs door de vervoersondernemingen zelf 
geselecteerd en na de sluiting van die arbeids-
overeenkomsten hebben zij hun werkzaam-
heden verricht voor rekening en risico van die 
ondernemingen. Ook zijn de loonkosten voor de 
betrokken vrachtwagenchauffeurs feitelijk, via 
de aan het Cypriotische bedrijf betaalde 
 commissie, gedragen door de vervoersonder-
nemingen. Tot slot lijken de vervoersonder-
nemingen feitelijk bevoegd te zijn om die 
 chauffeurs te ontslaan en is een deel van hen al 
als werknemer in dienst van die ondernemingen 
voordat zij met het Cypriotische bedrijf arbeids-
overeenkomsten hebben gesloten. 

In feite geeft het Hof van Justitie van de Europe-
se Unie met de verwijzing naar de feitelijke uit-
voering van de arbeidsovereenkomsten te ken-
nen dat hier ‘wezen voor schijn gaat’. Het Hof 
stelt dan ook vast dat de vrachtwagenchauffeurs 
kennelijk behoren tot het personeel van de ver-
voersondernemingen en deze ondernemingen 
als werkgever hebben, zodat de Nederlandse 
socialezekerheidswetgeving op hen van toe-
passing lijkt te zijn, maar dat moet dan nog wel 
door de Centrale Raad van Beroep worden 
 nagegaan.10 
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De Centrale Raad van Beroep aan zet
Aan die opdracht heeft de Centrale Raad van 
 Beroep in november 202011 invulling gegeven. De 
Raad gaat na welke wetgeving van toepassing is. 
Zo voeren de betrokkenen aan dat niet de 
 vervoersonderneming(en) maar het  Cypriotische 
bedrijf de vrachtwagenchauffeurs aanwerft, het 
loon bepaalt en betaalt, waar nodig probeert te 
zorgen van reallocatie als de vervoersonder-
neming het contract opzegt en de beslissing 
neemt over ontslag van betrokkenen. Maar veel 
haalt dit niet uit. Zo verwijst de Raad naar de 
 citaten op de Nederlandstalige website van het 
Cypriotische bedrijf, waaruit blijkt dat haar 
tussen komst alleen strekt tot een besparing op 
de loonkosten van de vervoersondernemingen, 
terwijl aan de dagelijkse aansturing niets 
 verandert. Ook verwijst de Raad naar corres-
pondentie en gedetailleerde verklaringen van 
werknemers van de vervoersondernemingen  
die in overeenstemming zijn met het door  
het  Cypriotische bedrijf op de website 
 gepresenteerde bedrijfsmodel en met haar 
 leveringsvoorwaarden, die ook om die reden in 
algemene zin van betekenis zijn van dit geding. 
Die verklaringen vinden de betrokkenen moeten 
worden gerelativeerd omdat het Cypriotische 
bedrijf daarbij niet aanwezig is geweest. Dat 
veegt de Raad van tafel omdat niet is gebleken - 
en dat is ten slotte het meest relevant lijkt ons - 
dat die verklaringen niet in vrijheid zijn afgelegd. 
Uit die verklaringen en correspondentie blijkt 
volgens de Raad dat in een aanzienlijk aantal 
 gevallen de chauffeurs voorafgaand aan de tijd-
vakken in kwestie in loondienst zijn geweest van 
de vervoersonderneming waarvoor zij na de door 
de vervoersonderneming vaak verplicht gestelde 
tussenkomst van het Cypriotische bedrijf zijn 
blijven rijden. In andere gevallen zijn de 
 chauffeurs, nadat zij zijn aangeworven door de 
vervoersondernemingen, aangemeld bij het 
 Cypriotische bedrijf. De hoogte van het loon 
wordt bepaald door de vervoersonderneming. 
Het komt erop neer dat de chauffeurs feitelijk 
voor onbepaalde tijd volledig ter beschikking van 
de vervoersondernemingen staan en dat in de 
dagelijkse gang van zaken eigenlijk niets of 
 nauwelijks iets is veranderd. Ziekmeldingen en 
verlofaanvragen vinden, in ieder geval ook, 
plaats bij de vervoersonderneming. Pas na voor-
afgaande betaling door de vervoersonderneming 
aan het Cypriotische bedrijf betaalt deze het loon 
aan de chauffeurs. Als deze voorafgaande 

 betaling achterwege blijft, is de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst tussen dat bedrijf en de 
chauffeur een feit. Dat het Cypriotische bedrijf, 
zoals is opgevoerd door de betrokkenen, in de 
relevante tijdvakken werkgever van de  betrokken 
chauffeurs is geweest, is niet aannemelijk 
 gemaakt via aanmerkelijk meer documentatie 
dan is aangeleverd, en al hetgeen daarover is 
verklaard is niet onderbouwd met objectief 
 verifieerbare gegevens. Uiteindelijk komt de 
Raad tot de conclusie dat bij de bestreden 
 besluiten op betrokkenen door de SVb terecht de 
Nederlandse socialezekerheidswetgeving van 
toepassing is verklaard over de daarin vermelde 
tijdvakken, maar dat zal niemand verbazen.

Er zijn nog een aantal andere geschilpunten,  
zoals procedurele aspecten, waarbij de SVb wel 
op de vingers wordt getikt wegens het niet  naleven 
van artikel 16 van de toepassingsverordening,12  
maar dit gebrek wordt door de Raad met een 
 beroep op artikel 6:22 Algemene wet bestuurs-
recht13 terecht gepasseerd, daar de belang-
hebbenden door dit gebrek niet zijn benadeeld.  

Noten:
1. Mr. dr. J. van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de 

 vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Til-
burg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid.

2. Mr. A.D.M. van Rijs is docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale 
politiek van de Universiteit van Tilburg.

3. Zie HvJ EU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:565.
4. Zie verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 

 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, in de versie zoals gewijzigd en 
bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 decem-
ber 1996, PbEG 1997, L 28, p. 1, zoals gewijzigd bij verordening (EG)  
nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van  
31 maart 2004, PbEU 2004, L 100, p. 1.

5. Zie verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale-
zekerheidsstelsels, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012 
van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012, PbEU 
2012, L 149, p. 4.

6. Zie HvJ EU 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:674.
7. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 9 september 2003, JAR 2003, 226.
8. Zie HvJ EU 21 juni 2018, EU:C:2018:485; HvJ EU 23 mei 2019, 

EU:C:2019:444; HvJ EU 19 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:224.
9. Zie HvJ EG 5 december 1967, ECLI:EU:C:1967:49; HvJ EG  

10 februari 2000, ECLI:EU:C:2000:75.
10. Zie J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs, Over internationale vracht-

wagenchauffeurs, de Cyprusroute en ‘wezen gaat voor schijn’, Over 
de Grens 2020-7, p. 10-11.

11. Zie CRvB 19 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2741.
12. Zie verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toe-
passing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland 
 relevante tekst), Pb EU 30 oktober 2009, L. 284, p. 1-42.

13. Zie wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuurs-
recht, Stb. 1992, 315.


