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Aanpak van schijnconstructies op de Europeaniserende 

Nederlandse arbeidsmarkt 

 

Mijke Houwerzijl 

 

Lange tijd is de indruk gewekt dat de angst voor misstanden en verdringing op de 

Europeaniserende Nederlandse arbeidsmarkt overdreven was (Van den Hende 2013, p. 41). 

De toestroom van werkzoekenden uit Midden- en Oost-Europa (MOE) viel mee en bovendien 

waren er tekorten op de arbeidsmarkt die op deze wijze goed en goedkoop werden opgevuld.  

 Het heeft een jaar of zes geduurd voor de kanteling van dit beeld doorzette, maar tien 

jaar na de toetreding van de nieuwe lidstaten en in een situatie van hoge werkloosheid, kan 

niemand er omheen: er zijn veel meer arbeidskrachten uit MOE-landen gekomen dan in eerste 

instantie werd verwacht. Zij verdringen soms binnenlands arbeidsaanbod en/of leggen druk 

op binnenlandse salarisniveaus. De nieuwe intra-Europese arbeidsmobiliteit floreert namelijk 

vooral bij de gratie van loonverschillen tussen de – inmiddels – 28 nationale arbeidsmarkten 

van de EU. Nederlandse werknemers in onder meer de bouw-, vlees-, transport- en land- en 

tuinbouwsector, ondervinden dat dagelijks (Schreijenberg en Mevissen 2012). Niet alleen 

verdringing van laagopgeleide werknemers in de ontvangende lidstaten is een probleem, ook 

de schaduwkant voor de werknemers ‘die hun banen inpikken’ komt steeds pregnanter in 

beeld (Vanheste 2014). Het aantal constateringen van arbeidsuitbuiting of zelfs mensenhandel 

neemt hand over hand toe (Fairwork 2012; CRM 2013, p. 4; LURA 2011/2012). 

 ‘Bestrijding van misstanden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van oneerlijke 

concurrentie van onze vrachtwagenchauffeurs’ was dan ook een dominant thema in de 

campagnes voor de Europese parlementsverkiezingen van mei 2014.1 Vooral minister 

Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) liet zich in niet mis te verstane 

bewoordingen uit:  

 

‘Het is in ieders belang dat we uitbuiting van werknemers in de Europese Unie 

bestrijden en eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon bevorderen. Er is geen tijd te 

verliezen. Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je aan de slag bent. Dat hoort 

de gouden regel voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te zijn. Of werknemers 

nou uit Warschau of het Westland komen. Helaas wemelt het van de 

grensoverschrijdende ondernemers die deze regel aan hun laars lappen of met sluwe 

constructies ontwijken. Dat leidt tot onderbetaling van arbeidsmigranten uit Oost-

Europa en ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt in het westen van de EU. Ik 
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voel er niets voor ons te laten meesleuren in een kolk naar beneden, met steeds lagere 

lonen en steeds minder sociale bescherming.’2   

 

Om misstanden en verdringing te bestrijden, zet Asscher in op een verbeterde handhaving van 

geldende, Nederlandse arbeidsvoorwaarden en intensivering van de aanpak van 

‘schijnconstructies’. In deze bijdrage ga ik nader in op de achtergrond en inhoud van deze 

beleidslijn, waarbij ik vooral inzoom op schijnconstructies. Wat wordt er bedoeld met 

schijnconstructies? Waarom zijn ze populair en zelfs ‘salonfähig’ aan het worden? Wat maakt 

het lastig ze te bestrijden? Welke maatregelen zijn in aantocht en hoe veelbelovend zijn ze? 

Dat zijn de vragen die hieronder achtereenvolgens aan bod komen. Het is in het bestek van 

deze bijdrage onmogelijk om volledigheid te betrachten. Ik zal toespitsen op transnationale 

constructies met behulp van gedetacheerde werknemers en slechts enkele voorgenomen 

maatregelen voor een betere handhaving van de arbeidsvoorwaarden eruit lichten.  

 

1 Wat zijn schijnconstructies? 

1.1 Schijn en werkelijkheid 

Sinds enige tijd wordt veel gesproken over schijnconstructies, maar wat wordt hier eigenlijk 

onder verstaan? Het is geen juridische term en ook het woordenboek biedt geen uitsluitsel. 

Wel geeft de Dikke van Dale bij ‘constructie’ een uitleg die de lading dekt: ‘Een 

rechtsgeleerde constructie, waar de werkelijkheid een oogje bij trekt.’ Volgens de eerste 

voortgangsrapportage over de aanpak van schijnconstructies aan de Tweede Kamer gaat het er 

bij schijnconstructies om dat de feitelijke situatie afwijkt van de situatie zoals die wordt 

voorgespiegeld (Kamerstukken II 2013/2014, 17050, nr. 447). Onder deze noemer vallen 

enerzijds volledig illegale praktijken, zoals ‘dubbele contracten’ om onderbetaling of langere 

arbeidstijden te maskeren. Anderzijds omvat de term ook semilegale constructies zoals 

verrekening van onkostenvergoedingen met het wettelijke minimumloon. De constructies zijn 

vaak internationaal van aard en leunen daarbij op EU-rechten, zoals het vrij verkeer van 

diensten en het recht op vrije vestiging in de interne markt. Buitenlandse werknemers worden 

bijvoorbeeld gedetacheerd via (uitzend)bedrijfjes die soms alleen op papier in het buitenland 

zijn gevestigd (postbusondernemingen). Of ze worden ingeschakeld als (schijn)zelfstandige, 

puur om te ontkomen aan de ‘dure’ arbeidsvoorwaarden in het ontvangstland.  

 Het is niet moeilijk te begrijpen welke Nederlandse wetten met schijnconstructies 

ontdoken of omzeild worden. Zo geldt een arbeidstijdenwet die voorschrijft hoeveel uur er 

maximaal per dag/week/maand gewerkt mag worden en er is een wettelijk minimumloon. In 

veel sectoren schrijft een algemeen verbindende cao nog een hoger cao-loon voor. Bij illegale 
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schijnconstructies wordt op papier gewerkt volgens geldende Nederlandse normen, maar in 

werkelijkheid zijn de arbeidstijden langer en/of de lonen lager. De huidige wetten, en vooral 

de Wet minimumloon (WML), zijn niet voldoende toegesneden op voorkoming van 

dergelijke constructies. Zo gaat de WML uit van een minimum maandloon in plaats van een 

minimum uurloon, waardoor het relatief gemakkelijk is het ‘gebruikelijke aantal uren’ in een 

sector te overschrijden. Ook is contante uitbetaling niet verboden en bevat de WML geen 

bepaling over de toelaatbaarheid van inhouding en verrekeningen op het wettelijke 

minimumloon door werkgevers. 

 Om te begrijpen welke wetsbepalingen met transnationale schijnconstructies omzeild 

of ontdoken worden, is kennis nodig van het Europese recht. Volgens het in het EU-Verdrag 

verankerde recht op vrij verkeer van werknemers hebben migrerende werknemers met de 

nationaliteit van een EU-lidstaat het recht om vrij in een andere lidstaat aan de slag te gaan op 

basis van gelijke behandeling. Een gelijk loon voor gelijk werk dus. Dit is de ‘gouden regel’ 

waaraan Asscher refereert in bovenstaand citaat. Deze regel geldt echter alleen als 

werknemers hier in dienst zijn bij een Nederlandse werkgever. Maar buitenlandse 

werknemers kunnen ook gedetacheerd worden door hun eigen, buitenlandse werkgever in het 

kader van een transnationale dienstverrichting. De in een EU-lidstaat gevestigde ondernemer 

heeft het recht om vrij diensten aan te bieden en te verrichten in een andere lidstaat. Ter 

uitvoering hiervan (bijvoorbeeld de bouw van een school), mag hij zijn eigen werknemers 

detacheren naar de lidstaat waar de dienst moet worden geleverd. Bij transnationale 

detachering gaat het nadrukkelijk om een tijdelijke uitzondering op de normale situatie. Als 

een Bulgaar in dienst bij een Bulgaars bedrijf hier tijdelijk komt werken, gedetacheerd door 

zijn Bulgaarse werkgever ter uitvoering van een dienst, terwijl hij normaal in Bulgarije werkt, 

dan valt hij niet onder het vrij verkeer van werknemers maar onder het vrij dienstenverkeer. In 

dat geval is niet al het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing maar slechts een basispakket. 

Dit is geregeld in de Detacheringsrichtlijn 96/71. Bovendien blijft de gedetacheerde Bulgaarse 

werknemer, wanneer de detacheringsperiode korter is dan twee jaar, sociaal verzekerd in 

Bulgarije en betaalt zijn werkgever Bulgaarse sociale verzekeringspremies, ook al werkt hij 

tijdelijk in Nederland. Dit is geregeld in de Verordening 883/2004 ter coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de EU.  

 Omdat loonkosten en premies in Bulgarije een stuk lager zijn dan in Nederland, is de 

gedetacheerde Bulgaarse werknemer goedkoper dan wanneer hij direct door een Nederlandse 

werkgever in dienst was genomen. Bij semilegale constructies wordt gedaan alsof de 

uitzonderingssituatie van detachering geldt. Hierdoor kan oneigenlijk gebruik worden 

gemaakt van de arbeidskostenvoordelen die dit oplevert. In werkelijkheid is echter geen 
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sprake van detachering omdat de werknemer geen ‘gewoonlijk werkland’ heeft en/of omdat 

zijn werkgever geen substantiële activiteiten, anders dan intern beheer, in het ‘zendende’ land 

ontplooit. Vaak worden semilegale en volledig illegale constructies gecombineerd, om het 

kostenvoordeel te vergroten. 

 

1.2 Voorbeeld arbeidsrecht 

Een voorbeeld van een (schijn)detacheringsconstructie die in 2013 veel stof deed opwaaien in 

de media is de inzet van Portugese en Ierse werknemers via het buitenlandse uitzendbureau 

Rimec bij het werken aan de snelweg A2 bij Maastricht. De kwestie leidde tot vragen in het 

parlement en tot onderzoek in opdracht van een stuurgroep van betrokken gemeenten en de 

provincie Limburg. Bij Rimec waren:  

 

‘de werknemers werkzaam op basis van bepaalde tijd contracten zonder vaste 

einddatum. De contracten variëren in duur afhankelijk van het werkaanbod. Het aantal 

werkzame werknemers varieert. De werknemers geven aan dat ze na het aflopen van 

het contract, over het algemeen na zes maanden, terugkeren naar huis. Na twee weken 

of langer krijgen ze een nieuw contract voor bepaalde duur. Sommigen van hen zijn 

reeds enkele jaren voor Rimec Lda of Rimec Works werkzaam in of buiten Nederland 

waarvan een aantal op het Project A2 Maastricht sinds het sluiten van de 

Overeenkomst van Dienstverlening.’3   

 

Opvallend in deze omschrijving is het ontbreken van een gewoonlijk werkland waarnaar de 

werknemers terugkeren. Feitelijk hebben ze geen gewoonlijk werk waarop de buitenlandse 

detachering uitzondering is. Integendeel, hun, steeds tijdelijke, gewoonlijke werk bestaat uit 

elkaar opvolgende detacheringen. Dit is volledig in tegenspraak met de bedoeling van de 

Detacheringsrichtlijn, maar noch op Europees noch op nationaal niveau is hier tot nu toe 

streng tegen opgetreden.  

 De aanleiding voor de ophef over het A2-project betrof de buitensporig hoge 

inhouding voor de kosten van huisvesting en vervoer op het salaris van de gedetacheerde 

werknemers. De Portugese werknemers droegen hiervoor bijna 970 euro per maand af, terwijl 

zij qua kostprijs gehuisvest werden voor gemiddeld nog geen 100 euro per persoon per 

maand.4 Saillant detail is dat leidinggevende gedetacheerde werknemers van Rimec geen 

kosten hoefden te betalen. De expertcommissie die werd ingeschakeld om de misstanden in 

het A2-project te onderzoeken, kreeg de vraag voorgelegd of dit geoorloofd was en boog zich 

over art. 3 lid 7 van de Europese Detacheringsrichtlijn. Deze bepaling luidt:  
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De toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling worden als een deel van het 

minimumloon beschouwd, voor zover deze niet uitgekeerd worden als vergoeding van 

daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstelling gemaakte onkosten, zoals 

reiskosten, verblijfkosten en kosten voor voeding.  

 

Hiermee neemt de richtlijn stelling tegen het in mindering brengen van noodzakelijke 

onkostenvergoedingen op het te verdienen minimumloon in het land van detachering. De 

bepaling bevat echter geen hard gebod voor de werkgever om de genoemde kosten te 

vergoeden, al is dit mogelijk wel de bedoeling geweest, nu de aanhef het (als 

vanzelfsprekend) heeft over ‘de’ toeslagen. Bij gebreke aan een heldere norm in het Europese 

of Nederlandse recht die het in rekening brengen van kosten verbiedt, werd in het rapport over 

het A2-project de hoge inhouding weliswaar als buitensporig en vanuit sociaal-

maatschappelijk oogpunt als onwenselijk bestempeld, maar niet als onrechtmatig. Daarmee is 

dit een van de vele voorbeelden van de wijze waarop ‘creatieve’ ondernemers met succes de 

mazen van de wet opzoeken. 

 

1.3 Voorbeeld socialezekerheidsrecht 

Een andere populaire detacheringsconstructie staat bekend als de Cyprus-route. Deze is 

opgezet om socialezekerheidspremies te ontlopen. Voor deze route wordt actief en soms 

agressief geworven bij werkgevers in onder meer de transportsector en de agrarische sector 

om hen te verleiden werknemers via een buitenlandse intermediair in te huren (gevestigd in 

bijvoorbeeld Cyprus maar vaak ook in Polen, Slowakije of Roemenië). Zie bijvoorbeeld de 

transparante website van het bedrijf Lugera (http://www.lugerarepublic.nl/) waar reclame 

wordt gemaakt voor de ‘A1-verloning’ en ‘A1-payrolling’ als nieuwe loot aan de boom van 

flexibele arbeidsrelaties.5 De A1-verklaring is een op Verordening 883/2004 inzake de 

coördinatie van socialezekerheidsstelsels binnen de EU gebaseerd document dat dienst doet 

als bewijs van detachering. De A1-verklaring wordt afgegeven door de 

socialezekerheidsinstantie van het zendland en moet in principe worden geaccepteerd door de 

zusterinstantie in het land van bestemming. In 2013 heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

een schijnconstructie in de transportsector kunnen doorprikken omdat daarbij in Nederland 

wonende chauffeurs waren betrokken. Zij waren overgeheveld naar een postbus-onderneming 

op Cyprus (Cremers 2014; Kamerstukken II, 2013/2014, 17050, nr. 447, p. 8; Kamerstukken 

II, 2013/2014, 33 750 XV, nr. G, bijlage, p. 12: tweede voortgangsrapportage aanpak 

schijnconstructies). Behalve het premievoordeel werd het kostenvoordeel in deze constructie 
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verder vergroot door in plaats van het cao-loon het wettelijk minimumloon te betalen en het 

surplus als onkostenvergoeding te bestempelen. In reactie op het doorprikken van de 

constructie, kondigde de intermediair aan voortaan alleen nog buitenlandse chauffeurs in te 

huren. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse autoriteiten dan volledig afhankelijk zijn van 

informatie en daadkracht van de buitenlandse zusterinstelling om frauduleuze 

detacheringsverklaringen te kunnen intrekken.  

 

2 Waarom zijn schijnconstructies in opkomst? 

Om te begrijpen wat schijnconstructies steeds populairder maakt, is het belangrijk te weten 

welke oorzaken er aan ten grondslag liggen. Er zijn twee hoofdredenen: (1) een verandering 

in aanbod en vraag naar goedkope arbeid en (2) tekortschietende handhaving en 

handhaafbaarheid van de geldende normen.  

 

2.1 Verandering aan aanbodkant  

De belangrijkste oorzaak achter het toenemende gebruik van schijnconstructies is het vergrote 

aanbod aan vrij beschikbare goedkope arbeid. Tot tien jaar geleden kwamen transnationale 

schijnconstructies nauwelijks voor. Er was domweg niet genoeg aanbod aan werknemerszijde 

en voor de meeste bedrijven waren de loonverschillen binnen de EU niet groot genoeg om een 

dergelijke constructie lucratief te maken. Dit veranderde met de uitbreiding van de EU op 1 

mei 2004. Er kwamen 75 miljoen nieuwe EU-burgers bij, maar dit leidde tot nog geen 3% 

extra gezamenlijk bnp. In de meeste MOE-landen lag het prijspeil bij toetreding namelijk 

(ver) onder 50% van het EU15-gemiddelde.6 Ter vergelijking: toen Portugal en Spanje in 

1986 toetraden, lag hun prijspeil op respectievelijk 60 en 72% van het gemiddelde voor de 

toenmalige EU-12. Op 1 januari 2007 traden de nog armere landen Roemenië en Bulgarije 

toe. Ook de laatst toegetreden lidstaat Kroatië (op 1 juli 2013), is wederom een van de armere 

lidstaten.  

 In de meeste nieuwe lidstaten uit 2004 heerste bij toetreding tot de EU hoge 

werkloosheid (in Polen bijvoorbeeld rond de 20%) en veel nieuwe EU-burgers keken er dus 

naar uit gebruik te kunnen maken van het vrij verkeer van werknemers binnen de EU. In de 

oude lidstaten ontstond daarover vanaf 2003 ongerustheid en dat had uiteindelijk tot gevolg 

dat de meeste landen een overgangsregeling instelden voor het recht op vrij verkeer van 

werknemers. Daardoor hadden de EU-burgers uit de nieuwe lidstaten in de eerste jaren nog 

een werkvergunning nodig om de arbeidsmarkt van bijvoorbeeld Nederland te betreden. De 

oude lidstaten meenden zo controle te kunnen houden op de instroom. Soortgelijke 
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overgangsregelingen waren ook bij eerdere toetredingen gebruikt, zoals van Portugal en 

Spanje. In zoverre gebeurde er dus niets nieuws (Houwerzijl 2004).  

 

2.2 Handhavingsproblematiek 

Alhoewel voor degenen die een werkvergunning kregen wel degelijk, om met Asscher te 

spreken, de hierboven besproken ‘gouden regel’ van gelijk loon voor gelijk werk gold, is 

hiermee in praktijk veel de hand gelicht. Hier komt dus het handhavingsprobleem om de hoek 

kijken. De nieuwe EU-burgers hebben een ander referentiekader waardoor ze al gauw 

genoegen nemen met een betaling (ver) onder het minimumloon zolang dit meer is dan 

hetgeen ze in eigen land kunnen verdienen. Ze relateren het gewenste loon dus aan de kosten 

van levensonderhoud ‘thuis’, omdat ze van plan zijn na tijdelijk werk in bijvoorbeeld 

Nederland terug te keren naar het eigen land. Bovendien staat het hebben van werk voorop. 

Wie klaagt, brengt dat werk in gevaar. Ook andere misstanden, zoals (het accepteren van) 

lange werkdagen en povere huisvesting, kunnen door de kwetsbare positie van deze nieuwe 

groep werknemers worden verklaard (CRM 2013). De schijnconstructies die hiervoor 

gebruikt worden, zijn illegaal: het gaat om ‘dubbele contracten’, hoge onkostenafdrachten en 

bijvoorbeeld boetes voor het laten openstaan van een raam in de tijdelijke huisvesting. Als 

paspoorten worden ingenomen en de bewegingsvrijheid beperkt is, komt het etiket 

mensenhandel in beeld, zoals in de roemruchte zaak van Roemeense aspergestekers op de 

boerderij in Someren in 2009 (Houwerzijl en Rijken 2011). 

 Wat bovendien door Nederland en de meeste andere oude lidstaten werd genegeerd, 

was dat er ook mazen in de normering zijn. Ondanks het aan het recht op vrij verkeer 

gekoppelde recht op gelijke behandeling, is het mogelijk met (semi-)legale constructies 

‘gelijk loon voor gelijk werk’ te omzeilen, zoals al kort toegelicht hierboven. Het instellen 

van een overgangsregeling voor het vrij verkeer van werknemers betekent niet dat daarmee 

alle vormen van transnationale arbeid aan een werkvergunning onderhevig zijn. Als de 

Portugese werkgever zijn gewoonlijk in Portugal werkende werknemer op tijdelijke basis 

detacheert naar Frankrijk, dan maakt die werknemer geen gebruik van zijn recht op vrij 

verkeer van werknemers, maar maakt zijn werkgever gebruik van het vrij verkeer van 

diensten, zo bepaalde het EU-Hof in 1990. Bijkomend voordeel vanuit werkgeversperspectief 

is dat daarbij niet volledig de regel ‘gelijk loon voor gelijk werk’ (werklandbeginsel) geldt, 

maar alleen een basispakket aan lokale arbeidsvoorwaarden. Dit is vastgelegd in de 

Detacheringsrichtlijn. Het doel daarvan is niet het stimuleren van loonkostenconcurrentie, 

zoals vaak geponeerd wordt. Bij detachering van Nederland naar Duitsland of andersom is dat 

overigens ook niet bijzonder interessant omdat de arbeidskosten niet veel verschillen. De ratio 



 9 

achter de beperking van het werklandbeginsel in de richtlijn is het bieden van transparantie en 

rechtszekerheid. Het zou van de werkgever te veel gevraagd zijn om zich voor de korte duur 

van de detachering volledig aan het arbeidsrecht van het tijdelijke werkland aan te passen. 

Omdat zijn werknemer gewoonlijk werkt in het eigen rechtsstelsel, zou dat namelijk leiden tot 

dubbele lasten en/of het ‘per arbeidsvoorwaarde’ vergelijken wat gunstiger is voor de 

werknemer tijdens de detacheringsperiode. De administratieve lasten nemen daardoor 

aanmerkelijk toe en dat belemmert de dienstenvrijheid; concurrenten in het gastland hoeven 

zich immers niet te houden aan normen uit verschillende rechtsstelsels. Verordening 

883/2004 ter coördinatie van socialezekerheidsstelsels binnen de EU, bepaalt bovendien dat 

bij detachering de werknemer verzekerd blijft in het zendland. Wederom niet met het doel om 

werkgevers te laten profiteren van verschillen in sociale premies, maar omdat het te veel 

administratieve rompslomp zou opleveren wanneer de verzekering voor de (korte) duur van 

de detachering ‘switcht’ naar een ander rechtsstelsel. Dit zou bovendien leiden tot 

versnipperde opbouw van rechten en dus – in beginsel – niet gunstig uitpakken voor de 

betrokken werknemers. 

 

2.3 Verandering aan vraagkant 

Mede onder invloed van ingestelde overgangsregelingen voor het vrij verkeer van 

werknemers in de eerste zeven jaar na toetreding, zijn detacheringsconstructies langzaam 

maar zeker ontdekt. Maar ook de Europese regels voor publieke aanbesteding die sturen op 

honorering van de aanbieder met de laagste prijs, spelen een aanjagende rol (Byrne en Van 

der Meer 2003; Cremers en Köbele 1994; Donders 1996; Houwerzijl 2005a hfd 7). 7 

Detacheringsconstructies komen op grote schaal voor bij transnationaal aanbestede 

infrastructuurprojecten, zoals in de bouw- en metaalsector. In Nederland heeft dit pas recent 

tot maatschappelijke ophef geleid,8 in andere landen gebeurde dit al eerder (Van Hoek en 

Houwerzijl 2012, vooral Annex I). Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) onlangs opmerkte, wordt de vraag naar (al dan niet gedetacheerde) 

buitenlandse arbeidskrachten in Nederland anno 2014, gestimuleerd door wettelijk toegestane 

arrangementen als tijdelijke contracten, pay-rollconstructies, zzp-schap en uitzendwerk (WRR 

2014). Dit is steeds gemakkelijker geworden omdat in de afgelopen vijftien jaar in veel 

landen (en deels onder invloed van Europese richtlijnen) de regelgeving voor flexibele arbeid 

zoals uitzendwerk is versoepeld. Er wordt in steeds meer sectoren projectmatig gewerkt, liefst 

met flexkrachten, al dan niet op basis van aanbesteding. Intermediairs hebben inmiddels de 

markt rijp gemaakt voor flexibele transnationale constructies, zoals detachering. De flexibele 
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arbeidsmarkt en transnationale arbeidsmobiliteit en arbeidsmigratie zijn dus elkaars 

bondgenoten geworden.  

 

2.4 Onduidelijkheid over de omvang  

Het is al moeilijk een indicatie te geven van de omvang van het fenomeen transnationale 

detachering, laat staan van het aantal schijnconstructies op dit vlak. Uit de meest recente 

Europese rapportage blijkt een scherpe toename in 2010/2011 (tussen de 40 en 70% ten 

opzichte van 2008/2009) in het aantal aangemelde detacheringen vanuit Oost-Europese 

landen naar Oostenrijk, Duitsland, Nederland en België (European Commission 2012, p. 4). 

Deze bevinding is gebaseerd op de systematische verzameling van gegevens over de 

hierboven al genoemde A1-verklaringen (voorheen E101-verklaringen) op het terrein van de 

sociale zekerheid. In 2011 werden ongeveer anderhalf miljoen A1-verklaringen uitgegeven in 

de EU-27. Dit lijkt niet veel op het geheel van de beroepsbevolking (tussen de 0,4% en 1,1% 

van de beroepsbevolking uit de EU-27) maar detacheringen vertegenwoordigden in 2007 al 

18,5% van het totale aantal EU-27-burgers die in een andere lidstaat werkten. Gelet op de 

sterke toename in de jaren daarna, gaat dat nu richting de 30%. Omdat detachering zich in 

bepaalde landen en sectoren centreert, kan dat aandeel oplopen tot (ruim) boven de 50% in 

bijvoorbeeld de Zweedse bouwsector of de Duitse vleessector. Detachering is dus een 

significant verschijnsel in termen van transnationale arbeidsmobiliteit.  

 Zoals in de EU-rapportages wordt erkend, is de dataset echter niet erg nauwkeurig. 

Informatie over de duur van de detachering, de hoeveelheid gewerkte uren, de betaalde lonen 

en dergelijke ontbreekt. Er is maar beperkt sprake van een sectorale uitsplitsing. Bovendien 

geven de cijfers geen indicatie van de omvang van het aantal ongedocumenteerde 

detacheringen (zonder dat een A1-verklaring is aangevraagd). Zowel onder aangemelde als 

niet-aangemelde detacheringen kunnen zich schijnconstructies bevinden. De A1-verklaringen 

zijn evenmin representatief voor het aantal detacheringen in arbeidsrechtelijke zin (European 

Commission 2012, p. 25). Dit blijkt als we de socialezekerheidsrechtelijke A1-verklaringen 

vergelijken met gegevens uit nationale meldingssystemen die veel lidstaten hanteren op basis 

van de Detacheringsrichtlijn. Een van de meest geavanceerde systemen is het Belgische 

Limosa. In 2011 zijn er in dit ‘online’-notificatiesysteem bijna 340.000 meldingen gedaan van 

detacheringen naar België. Er kunnen meerdere meldingen zijn gedaan voor één persoon in de 

loop van een kalenderjaar. De meldingen werden gedaan voor werknemers (85%), 

zelfstandigen (15%) en (zelfstandige) stagiairs (<1%). Het merendeel van de meldingen had 

betrekking op de bouw- en metaalsector. Daarentegen werden in 2011 voor België als 
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bestemmingsland 125.000 A1-verklaringen uitgegeven (Kamerstukken II 2011-2012, 29 407, 

nr. 132, bijlage 2). 

 Voor Nederland als bestemmingsland werden in 2011 ruim 100.000 A-1 verklaringen 

uitgegeven. Hier kunnen geen cijfers op basis van de Detacheringsrichtlijn tegenover gesteld 

worden omdat Nederland geen (algemene) notificatieplicht kent.9 Als het gaat om 

schijnconstructies, maken mediarapportages en nalevingsonderzoek in specifieke 

risicosectoren aannemelijk dat een belangrijk deel van de detacheringen en andere wijzen 

waarop nieuwe EU-burgers in Nederland tewerkgesteld zijn, malafide kanten heeft. Zo heeft 

de Inspectie SZW bijvoorbeeld bij 11 van de 23 (48%) recent onderzochte Nederlandse 

bedrijven in het internationale wegtransport één of meerdere overtredingen geconstateerd die 

te maken hadden met illegale tewerkstelling van werknemers, waarvan 27 Bulgaarse, 7 

Roemeense en 1 Russische werknemer (Kamerstukken II 2013/2014, 33 750 XV, nr. G, 

bijlage, 2e voortgangsrapportage, p. 7).   

 

3 De kostenvoordelen bij detachering 

Bij detacheringsconstructies gaat het steeds om uitzendconstructies (al dan niet intra-concern) 

of om onderaannemingsconstructies. De focus ligt vooral op lager betaalde functies in 

arbeidsintensieve sectoren. Daar vindt, om met Cremers te spreken, Europeanisering van de 

arbeidsmarkt plaats ‘in search of cheap labour’ (Cremers 2011). Het doel is te verdienen aan 

omzeiling van de gulden regel ‘gelijk loon voor gelijk werk’, al kan de koopman zich ook als 

dominee voordoen: ‘Ons doel is zo veel mogelijk mensen uit Oost-Europa aan een baan te 

helpen’, klinkt het dan heel nobel.10 Op welke wijze biedt het Europese recht daartoe nu 

precies de ruimte?  

 

3.1 Sociale zekerheid 

Omdat er geen uniform Europees sociaalzekerheidsrecht en arbeidsrecht (noch pensioenrecht 

of belastingrecht11) bestaan in de EU, zijn er behalve het recht op gelijke behandeling 

coördinatie- of conflictregels nodig om objectief te kunnen bepalen welk stelsel in welke 

situatie van toepassing is. Verordening 1408/71 (thans vervangen door Vo. 883/2004) werd al 

in het begin van de jaren zeventig ingevoerd ter coördinatie van de nationale sociale 

zekerheidsstelsels. De regels zijn dwingend van aard en laten voor betrokkenen geen keuze 

tussen ‘betere’ of ‘slechtere’ stelsels. Bovendien is sprake van exclusieve werking. Hiermee 

wordt bedoeld dat slechts één socialezekerheidsstelsel van één lidstaat tegelijkertijd van 

kracht is. Conform het recht op gelijke behandeling in art. 45 VWEU gaat deze Verordening 

keurig uit van het primaat van het werkland. Uitzonderingen op het werklandbeginsel in Vo. 
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883/2004 gelden echter voor (onder meer) gedetacheerde werknemers en ‘gedetacheerde’ 

zelfstandigen. Voor hen blijft, in beginsel tot maximaal 24 maanden, het sociale 

zekerheidsstelsel van het land van herkomst van toepassing (zie art. 12 Vo. 883/2004). De 

reden hiervoor is dat, vanuit de idee dat de werknemer hier weer terugkeert, aansluiting bij het 

stelsel van het zendland voor werkgevers/opdrachtgevers gemakkelijker is en voor de 

betrokken werknemer/zzp’er als voordeel heeft dat de opbouw van rechten niet verbrokkeld 

raakt over meerdere systemen.  

 Het doel is dus nooit geweest om detachering vanuit landen met lage premies naar 

landen met hoge premies te faciliteren, integendeel. Toch probeerden intermediairs meteen bij 

invoering van de regels al de uitzonderingsclausule op deze wijze te gebruiken.12 Het EU-Hof 

legde toen de kiem voor de huidige praktijk van schijnconstructies door te bepalen dat ook 

uitzendbureaus (die werknemers speciaal in dienst nemen om te detacheren) van de 

detacheringsclausule gebruik mochten maken. Om oneigenlijk gebruik of misbruik van de 

uitzondering te voorkomen zijn in uitvoeringsbesluiten wel regels neergelegd ter voorkoming 

en/of bestrijding daarvan (Pennings 2005, p. 101-111). Zo dient een werknemer minimaal een 

dag of een maand (afhankelijk van beleid in lidstaten) in het zendland sociaal verzekerd 

geweest te zijn voordat hij een zogenoemde detacheringsverklaring kan aanvragen en mag de 

werkgever geen postbusfirma zijn. Criterium hiervoor is dat sprake moet zijn van substantiële 

activiteiten in het zendland. In potentie kan aan deze maatregelen enige afschrikwekkende 

werking niet ontzegd worden, maar die wordt ontkracht door de regel dat de 

detacheringsverklaring (A1-formulier) in het zendland moet worden aangevraagd en ook daar 

moet worden gecontroleerd. Het ontvangstland kan niet zelfstandig optreden bij verdenking 

van fraude, maar moet aan de bevoegde instantie in het zendland vragen om de gegevens te 

checken.  

 We kunnen deze benadering omschrijven als ‘de kat op het spek binden’. Het 

zendland heeft immers geen directe belangen bij dit toezicht en kan er zelfs nadeel van 

ondervinden als te strenge handhaving een verdienmodel als de ‘A1-verloning’ zou 

doorkruisen.13 De zendlanden dragen immers de socialezekerheidslasten. Als gedetacheerde 

werknemers klaar zijn met hun project is er bij schijnconstructies geen ‘gewoonlijk werk’ in 

eigen land waarnaar ze terugkeren. Als ze dan niet meteen weer gedetacheerd kunnen worden, 

vallen ze bij werkloosheid terug op een uitkering in het zendland.  

 

3.2 Arbeidsrecht 

Dat bij detachering behalve socialezekerheidskostenvoordelen ook legaal arbeidsrechtelijke 

voordelen te behalen vielen, werd juridisch pas door het EU-Hof bevestigd in de jaren 
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negentig. Aanleiding was dat voor de detachering van een – legaal en permanent in een EU-

lidstaat verblijvende – derdelands werknemer naar een andere lidstaat, een 

werkvergunningsvereiste was ingesteld. Het recht op vrij verkeer van werknemers is namelijk 

voorbehouden aan EU-burgers. In 1990 doorbrak het EU-Hof deze status quo: Volgens het 

Hof hebben gedetacheerde werknemers gedurende hun tijdelijke tewerkstelling geen toegang 

tot de arbeidsmarkt van de ontvangende lidstaat. Na vervulling van de dienstverrichting keren 

de gedetacheerde werknemers immers direct weer terug naar de eigen lidstaat om op hun 

normale werkplek de arbeid voort te zetten. In wezen verlaten deze werknemers de 

arbeidsmarkt van de eigen lidstaat dus niet, aldus het Hof. Consequentie van deze redenering 

is dat het in artikel 45 VWEU verankerde vrij werknemersverkeer niet van toepassing is. 

Detachering is namelijk verbonden aan het recht van de (in de EU gevestigde) werkgever om 

gebruik te maken van het in artikel 56 VWEU neergelegde recht op vrij verkeer van diensten. 

Zo schiep het Hof de mogelijkheid om derdelands werknemers zonder administratieve 

vereisten te detacheren naar een andere lidstaat.  

 Door de ontkoppeling tussen detachering en het recht op vrij verkeer van werknemers, 

kwam echter ook het hierop gebaseerde recht op gelijk loon voor gelijk werk op losse 

schroeven te staan. Ter compensatie bepaalde het Hof dat lidstaten toch hun eigen dwingende 

arbeidsrecht van toepassing mochten (maar niet hoefden te) verklaren op gedetacheerde 

werknemers. In latere jurisprudentie werd deze bevoegdheid ingeperkt omdat 

dienstverrichters er niet dubbel belast door mogen worden. Dit zou namelijk het 

dienstenverkeer belemmeren. Vervolgens is eind 1996 een tot een basispakket van 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden beperkt werklandbeginsel opgenomen in de 

Detacheringsrichtlijn, gebaseerd op het vrij verkeer van diensten. De belangrijkste hiervan 

betreffen het – in wetgeving en verbindend verklaarde cao-bepalingen neergelegde – 

minimumloon, het minimum aantal betaalde vakantiedagen en bepalingen die uitzendarbeid 

reguleren. Voor het overige gaat het om ‘immateriële’ bescherming zoals arbeidstijden en -

omstandigheden. Maar, het basispakket aan lokaal geldend arbeidsrecht dat de 

Detacheringsrichtlijn voorschrijft, mag alleen dwingend worden opgelegd als het contractueel 

toepasselijke recht voor de gedetacheerde werknemer niet gunstiger is (Houwerzijl 2005a). 

 Complicerende factor is namelijk dat het op de arbeidsovereenkomst van de 

gedetacheerde werknemer toepasselijke recht volgens regels van internationaal privaatrecht 

moet worden vastgesteld. Europees gelden voor de aanwijzing van het toepasselijke recht op 

de arbeidsovereenkomst al sinds 1980 conflictregels, die inmiddels zijn omgezet in 

Verordening 593/08 (beter bekend als de Rome I verordening). Omdat niet voor alle 

arbeidsvoorwaarden bij detachering het werklandbeginsel geldt (onder meer voor 
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ontslagbescherming en loondoorbetaling bij ziekte niet), zijn op de arbeidsovereenkomst van 

een gedetacheerde werknemer bijna per definitie twee of zelfs meer rechtsstelsels 

tegelijkertijd van toepassing. Het behoeft geen nadere uitleg dat de interactie van regels op 

basis van vrij verkeer recht enerzijds en internationaal privaatrecht anderzijds de handhaving 

van het toepasselijke arbeidsrecht bij detachering niet vereenvoudigt (Van Hoek en 

Houwerzijl 2006). Dat brengt ons bij de lastige bestrijding van 

schijndetacheringsconstructies. 

 

4 Waarom zijn schijnconstructies lastig te bestrijden? 

Wat alle transnationale ‘sluipwegen’ gemeen hebben, zowel semi-legale als illegale, is dat zij 

moeilijk zijn te bestrijden. Dat ligt aan de complexe transnationale aard van de constructies. 

Behalve bewijsproblemen en slecht op elkaar aansluitende rechtsstelsels en een gebrek aan 

grensoverschrijdende en binnenlandse samenwerking tussen inspectieorganen, speelt de lage 

pakkans een rol, alsmede de al besproken kwetsbaarheid van de betrokken werknemers. 

Buitenlandse werknemers die onderbetaald krijgen, komen niet snel in actie. De kans dat zij 

daarmee hun werkgelegenheid op het spel zetten, weegt zwaarder. Bij toezicht op naleving 

van cao-arbeidsvoorwaarden speelt dezelfde problematiek, terwijl cao-partijen over (nog) 

minder rechtsmiddelen en bevoegdheden beschikken dan inspecties. De meest succesvolle 

methodes van vakbonden zijn naming and shaming en staken. Als het al eens lukt om 

constructies aan te pakken via de rechter, is het moeilijk en soms onmogelijk om opgelegde 

boetes te innen of vonnissen ten uitvoer te leggen in een andere lidstaat. Daarentegen kunnen 

de wel in het land van ontvangst gevestigde opdrachtgevers, zoals in het A2-project Ballast 

Nedam en Strukton, niet worden aangesproken omdat een directe overeenkomst met de 

tewerkgestelde werknemers ontbreekt en er, behalve bij het werken met uitzendbureaus (sinds 

2010), geen ketenaansprakelijkheid is voor het wettelijk minimumloon, laat staan de cao-

lonen. 

 Ook de verschillen tussen de hiervoor behandelde detacheringsregels voor sociale 

zekerheid en arbeidsrecht bemoeilijken de naleving en handhaving. Verordening 883/2004 

geeft geen definitie van de term ‘detachering’ maar uit de voorwaarden neergelegd in artikel 

12 en de nadere criteria in Besluiten en de Toepassingsverordening 987/2009, rijst een 

duidelijk beeld op. Daarentegen kent de Detacheringsrichtlijn wel een definitie, maar deze 

biedt weinig houvast. Behalve dat het moet gaan om een ‘bepaalde periode’, ontbreken nadere 

criteria, al blijkt uit de spaarzame jurisprudentie dat de interpretatie van ‘detachering’ en 

overigens ook van de term ‘gewoonlijk werkland’ in de Rome I verordening vooralsnog ruim 

is. Verordening 883/04 hanteert een tijdslimiet voor de toepassing van de 
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detacheringsbepalingen, terwijl in het arbeidsconflictenrecht sprake is van een open tijdsduur. 

De verordening kent een expliciet verbod op door-detacheren en andere 

antimisbruikbepalingen, in de Detacheringsrichtlijn zijn hier geen equivalenten van te vinden. 

Anderzijds is op grond van de Detacheringsrichtlijn de nationale wetgeving van de gastlanden 

leidend bij de vraag wie al dan niet voor het arbeidsrecht als werknemer wordt gezien, terwijl 

bij de afbakening tussen werknemer en zelfstandige krachtens Verordening 883/04 het 

zendland als ‘bevoegde lidstaat’ het heft in handen heeft. De socialezekerheidsinstantie in het 

zendland verstrekt aan de werknemer of zelfstandige een detacheringsverklaring (de al 

genoemde A1, vroeger E101) waaruit blijkt dat hij/zij daar verzekerd is voor de sociale 

zekerheid. Uit jurisprudentie van het EU-Hof blijkt dat een eenmaal verstrekt A1-document 

nauwelijks aanvechtbaar is, in ieder geval niet door instanties in het gastland. Door de 

verschillende uitgangspunten bij de normstelling en handhaving kan iemand zich voor het 

socialezekerheidsrecht als zelfstandige detacheren en tegelijkertijd krachtens de 

Detacheringsrichtlijn een werknemer zijn (Verschueren 2007; Houwerzijl en Pennings 2007).  

 Wat lange tijd ook niet meehielp bij de bestrijding, was dat de Europese Commissie de 

andere kant uitkeek als het ging om de controleproblematiek bij detacheringsconstructies. Zij 

was eigenlijk alleen geïnteresseerd in het perspectief van de grensoverschrijdende 

dienstverrichter. Administratieve verplichtingen zijn in deze visie vooral belemmeringen van 

het vrij verkeer van diensten en worden derhalve al snel als ‘red tape’ (overbodige 

regelgeving) aangemerkt. Deze benadering beleefde zijn finest hour toen in de ontwerp-

dienstenrichtlijn uit januari 2004 voorgesteld werd nog slechts een beperkte set aan 

controlemogelijkheden toe te staan en het zendland de meeste verantwoordelijkheid toe te 

schuiven. Door de storm van verontwaardiging die opstak (naar verluidt hadden het 

Nederlandse en Franse ‘nee’ tegen de grondwet in 2004 ermee te maken) is dit plan terzijde 

geschoven (Houwerzijl 2005). Pas sinds 2006/2007 geeft de Commissie ronduit toe dat de 

naleving van de Detacheringsrichtlijn problematisch is (Houwerzijl 2007). Echt serieus wordt 

de kwestie genomen sinds de tweede storm die opstak in 2008 na de ‘het recht op staking 

beknottende en het basispakket van de Detacheringsrichtlijn tot een maximum beperkende’ 

Viking & Laval-jurisprudentie van het EU-Hof. In mei 2014 resulteerde dit uiteindelijk in 

Richtlijn 2014/67 betreffende de handhaving van de Detacheringsrichtlijn 

(Handhavingsrichtlijn). 

 In Nederland zijn er vanaf 2006 maatregelen genomen om misstanden te bestrijden. 

Bijvoorbeeld het bieden van voorlichting (in de eigen taal) aan buitenlandse werknemers over 

hun rechten en plichten. Ook heeft de soms abominabele huisvesting de aandacht. Verder is 

een specifiek programma opgezet om uitzendbureaus aan te pakken die proberen de wet te 
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ontlopen, genaamd Aanpak malafide uitzendbureaus (AMU). In 2007 is gestart met 

bestuursrechtelijke handhaving van de WML. De controle op betaling van het minimumloon 

is per 1 januari 2013 verder uitgebreid op grond van de Wet aanscherping handhaving en 

sanctiebeleid SZW-wetgeving. Er zijn nu meer controleurs en hogere boetes, met daarnaast 

mogelijkheden zoals het innemen van administratie en het preventief stilleggen van 

werkzaamheden bij herhaalde overtredingen van de WML. Verder is ingezet op betere 

onderlinge samenwerking van inspectiediensten, zowel binnenlands als over de grenzen heen. 

Desondanks lijkt dit nog steeds ‘TL2’ (too little, too late), omdat in dezelfde periode het 

aantal (gemelde) misstanden juist is toegenomen en wetgeving nog steeds allerlei mazen blijkt 

te bevatten die de handhaafbaarheid bemoeilijken (Weerepas 2013; De Lange 2013; Stichting 

van de Arbeid 2014). In het sociaal akkoord van april 2013 (Stichting van de Arbeid 2013) is 

dan ook afgesproken de aanpak van schijnconstructies te intensiveren.  

 

5 Welke maatregelen zijn in aantocht? 

Met zijn nieuwe beleid wil Asscher de mazen in het nationale recht voor semi-legale 

constructies dichten en de bestrijding van illegale constructies vereenvoudigen door het 

verduidelijken van de wettelijke normen en het versterken van de handhavingsinstrumenten. 

Op 12 december 2014 is daartoe het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bij 

de Tweede Kamer ingediend.14 Ook op Europees vlak is initiatief genomen om regelgeving 

op het gebied van het (gedetacheerd) werknemersverkeer beter handhaafbaar te maken. Zoals 

gezegd is in 2014 de zogenoemde Handhavingsrichtlijn aangenomen die de handhaving van 

het arbeidsrecht in grensoverschrijdende detacheringssituaties beoogt te bevorderen.  

 

5.1 Handhavingsrichtlijn  

Een van de meest verstrekkende bepalingen betreft de in artikel 12 neergelegde optie voor 

lidstaten om transnationale ketenaansprakelijkheid voor lonen in te voeren. Het duurde lang 

voordat hierover een compromis bereikt werd. Dit houdt in dat lidstaten kunnen kiezen voor 

het invoeren van een systeem van ketenaansprakelijkheid óf voor het invoeren van een 

systeem van proportionele sancties tegen de directe aannemer, met het doel misbruik en 

fraude in ketens van onderaanneming in de bouw te bestrijden. Opname van deze 

keuzemogelijkheid was de enige mogelijkheid om een akkoord te bereiken.15 Een ander punt 

waarop slechts moeizaam compromisvorming mogelijk was, betreft de lijst van nationale 

controlemaatregelen opgenomen in artikel 9. Vooral zendlanden als Polen hebben ervoor 

geijverd dat het een limitatieve opsomming zou worden, zoals tien jaar geleden het plan was 

in de ontwerp-dienstenrichtlijn. Op dit punt hebben de ontvangstlanden de zege behaald: de 
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lijst van controlemaatregelen is niet limitatief. Bestaande en nieuwe controlemaatregelen 

moeten worden gemeld bij de Europese Commissie, maar lidstaten hebben geen toestemming 

nodig voordat ze de maatregelen kunnen invoeren. Verder is, op instigatie van zendende 

landen, de verplichting opgenomen dat lidstaten de maatregelen bekendmaken op een 

website, zodat helder is voor dienstverleners aan welke vereisten ze moeten voldoen indien ze 

werknemers detacheren naar een andere lidstaat.  

 Een belangrijke stap in het kader van de bestrijding van schijnconstructies, is 

bovendien dat de richtlijn in artikel 4 de inspectiediensten van handvatten voorziet die de 

toetsing op een postbusonderneming en op ‘echte’ detachering moeten vergemakkelijken. 

Hiertoe zijn elementen omschreven, lijkend op de criteria in de socialezekerheidscoördinatie, 

waaraan een postbusonderneming herkend kan worden. Daarnaast worden ook handvatten 

geboden om te toetsen of een werknemer echt als gedetacheerde werknemer valt aan te 

merken en daardoor recht heeft op de kernbepalingen uit de Detacheringsrichtlijn. Deze 

factoren (bijvoorbeeld het hebben van een gewoonlijk werkland) kunnen (het is geen 

verplichting voor de lidstaten) worden meegewogen bij de controle door inspecteurs. Door dit 

op Europees niveau vast te leggen wordt niet alleen gestreefd naar versterking van de 

handhaving, maar ook naar een bepaalde mate van uniformiteit in de controlesystemen van de 

lidstaten. 

 

5.2 Ketenaansprakelijkheid in Nederland 

De richtlijn moet medio 2016 in nationale wetgeving zijn omgezet. Met de WAS beoogt 

Nederland hier al op vooruitlopen, in ieder geval wat betreft de ketenaansprakelijkheid. In het 

recent ingediende wetsvoorstel voor de WAS is de ketenaansprakelijkheid op drie punten 

uitgebreid ten opzichte van de huidige inlenersaansprakelijkheid. Allereerst gaat de 

ketenaansprakelijkheid gelden voor alle sectoren, in plaats van alleen voor de uitzendsector. 

Waar thans alleen inlenersaansprakelijkheid geldt voor het wettelijke minimumloon, zal de 

ketenaansprakelijkheid zich ook uitstrekken tot de betaling van het cao-loon, dan wel het loon 

dat tussen partijen is afgesproken. Ten derde kan een werknemer, nadat hij eerst zijn 

werkgever en/of de diens opdrachtgever tevergeefs heeft aangesproken op betaling van het 

verschuldigde loon, de eerstvolgende schakel in de keten en vervolgens steeds een schakel 

hoger in de keten aanspreken. Op deze wijze wordt een volgtijdelijk systeem gecreëerd 

(Kamerstukken II 2014/15, 34 108, nr. 3, par. 2.3).  

 Van de in te voeren ketenaansprakelijkheid verwacht de regering een sterk preventieve 

werking. Op basis van succesvolle ervaringen in Duitsland, waar al sinds 1996 een volledige 

ketenaansprakelijkheid geldt, lijkt dit gerechtvaardigd. Daarbij moet echter worden 
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aangetekend dat in Duitsland alle schakels in de keten gelijktijdig aansprakelijk zijn. De 

werknemer hoeft niet eerst de werkgever en/of diens directe opdrachtgever aan te spreken 

maar kan zich meteen tot de meest solvente partij richten en er is geen enkele vrijwaring van 

ketenaansprakelijkheid mogelijk. Nederland volgt op deze punten Duitsland niet. De 

noodzaak eerst de werkgever of diens directe opdrachtgever aan te spreken en de 

vrijwaringsmogelijkheid voor opdrachtgevers die aannemelijk kunnen maken dat hen niets te 

verwijten valt inzake de onderbetaling, heeft trekken van het Oostenrijkse model. Uit 

vergelijkend onderzoek dat ik samen met collega’s verrichtte, volgt echter dat een dergelijke 

afgezwakte vorm van ketenaansprakelijkheid dezelfde of zelfs meer administratieve lasten 

voor ondernemers oplevert terwijl het minder effectief is dan volledige 

ketenaansprakelijkheid (Houwerzijl en Peters 2008; Jorens et al. 2012; Houwerzijl en 

Wilkinson 2013).  

 

6 Braakliggend terrein: waar zijn nog kansen?  

Van het plan van aanpak en het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies maken nog tal van 

andere maatregelen deel uit. Er wordt ‘geschoten met hagel’ door op allerlei terreinen mazen 

in wetgeving te dichten, de pakkans te verhogen en de transnationale en binnenlandse 

informatieuitwisseling en samenwerking te versterken. Toch blijven in Nederland, in 

vergelijking met andere belangrijke ontvangstlanden van detachering (en 

detacheringsconstructies), enkele voor de hand liggende mogelijkheden voor een effectievere 

bestrijding van detacheringsconstructies vooralsnog onbenut. Opvallende afwezige is 

bijvoorbeeld een algemene notificatieplicht. Ook ontbreekt in Nederland beleid en wetgeving 

gericht op naleving van sociaalrechtelijke regels bij aanbestedingsprocedures, terwijl we dit al 

sinds 1952 verplicht zijn op basis van ILO-Conventie 94 uit 1949 (Houwerzijl 2005).   

 

6.1 Bevordering van ‘verantwoord aanbesteden’ 

In de tweede voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer van 4 juli 2014, is aandacht voor 

het belang van, wat wordt genoemd, ‘verantwoord marktgedrag’. Daarmee wordt erkend dat 

verantwoord aanbesteden ook een rol speelt in de bestrijding van schijnconstructies. Als 

ondernemingen meer op kwaliteit dan op prijs kunnen concurreren bij aanbestedingen, wordt 

een prikkel weggenomen om kostendrukkende schijnconstructies te gebruiken. De bedoeling 

is om bij aanbesteding betrokken partijen te stimuleren een code af te spreken, zoals nu al 

geldt in de schoonmaak- en glazenwasserbranche (Kamerstukken II 2013/2014, 33 750 XV, 

nr. G, 2e voortgangsrapportage, p. 14; Stichting van de Arbeid 2014; zie ook 
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www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl. Deze gedragscode is op 1 mei 2014 uitgebreid 

met de caterings- en beveiligingsbranche, de zogenaamde Verbrede Code.).  

 Alhoewel dit een stap vooruit is, steekt deze voorzichtige en vrijwillige benadering 

schril af bij andere Europese lidstaten. Zo geldt onder meer in Duitsland de regel dat 

werkgevers die in het verleden veroordeeld zijn voor overtreding van arbeidswetgeving op 

een ‘zwarte lijst’ komen, waardoor zij niet meer kunnen meedingen in 

aanbestedingsprocedures (Van Hoek en Houwerzijl 2012). 

 

6.2 Invoering van een algemene notificatieplicht 

Nederland hikt al jaren aan tegen de invoering van een algemeen meldingssysteem voor 

buitenlandse dienstverrichters. In zo’n systeem dient bij aanvang van de detachering 

informatie te worden verstrekt over de aard en duur van de werkzaamheden, over de personen 

die worden gedetacheerd, over de detacherende onderneming en over de ontvangende 

onderneming. Werd er in 2006 op vragen hieromtrent in de Tweede Kamer nog ferm (maar 

onjuist) geantwoord dat dit in strijd zou zijn met het Europese recht (Van Hoek en Houwerzijl 

2006), in 2012 heeft het ministerie van SZW onderzocht in hoeverre invoering van een 

meldingssysteem, zoals onder meer bestaat in België, voor Nederland opportuun is. 

Geconcludeerd werd dat het Belgische Limosa-systeem voor Nederland interessante kanten 

heeft. In het digitale Limosa-systeem worden veel mensen gemeld, en werkgevers en 

werknemers ervaren geen praktische problemen bij het registreren. Met Limosa heeft het 

Belgische handhavingssysteem de beschikking over een grote databank waarvan bij 

opsporingsonderzoeken gebruik wordt gemaakt. Toch heeft het toenmalige Nederlandse 

kabinet in 2012 de beslissing aangehouden, onder meer omdat een dergelijk systeem gepaard 

gaat met invoeringskosten en administratieve lasten voor bedrijven (Kamerstukken II 2011-

2012, 29 407, nr. 132, bijlage 2).  

 Behalve België hanteren ook achttien andere lidstaten een meldingsplicht voor 

buitenlandse dienstverrichters die werknemers op hun grondgebied detacheren en/of voor de 

opdrachtgevers/inleners bij wie de werknemers tewerkgesteld worden. Het EU-Hof beveelt 

een meldingsplicht aan als controlemiddel tegen misbruik van het vrij verkeer van diensten. 

Doel is niet alleen om de nationale autoriteiten in staat te stellen de over de detachering 

verstrekte gegevens tijdens controles ter plaatse te checken, maar ook om arbeidsinspecties te 

helpen risico-evaluaties op te stellen om de inspectiecapaciteit gericht in te kunnen zetten. 

Bovendien is een meldingssysteem de enige manier om de omvang van het fenomeen 

transnationale detachering in kaart te kunnen brengen, iets wat essentieel is voor toekomstig 

(handhavings)beleid.    
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7 Tot slot: de onmisbaarheid van politieke wil  

Zoals hierboven is beschreven, heeft het Europese en nationale recht al vanaf eind jaren 

tachtig van de vorige eeuw een ontwikkeling ingezet die de regel ‘gelijk loon voor gelijk 

werk’ ondermijnt. Sinds 2004 wordt deze ‘gouden regel’ tegengewerkt door een andere kant 

uitwijzende prikkels in het recht op vrij verkeer van diensten, het op de laagste prijs gerichte 

aanbestedingsrecht en door een groot reservoir aan goedkope arbeidskrachten en een 

gebrekkige handhaving van de (resterende) sociaalrechtelijke normen. In sommige sectoren 

leidt deze cocktail tot moordende prijsconcurrentie waardoor ondernemers min of meer 

genoodzaakt zijn hun toevlucht te nemen tot steeds goedkopere transnationale constructies. 

Als de Europese en nationale wetgever misstanden en verdringing werkelijk willen tegengaan, 

dan moeten zij alles op alles zetten om te voorkomen dat dit het dominante ‘verdienmodel’ in 

steeds meer bedrijfstakken wordt. Krachtige handhaving van de bestaande sociaalrechtelijke 

normen is daarbij essentieel.  

 Met het wetsvoorstel WAS en de Europese Handhavingsrichtlijn worden, na jaren van 

halfhartige maatregelen, stappen in de goede richting gezet. Deze moeten echter nog wel 

aangenomen c.q. zo optimaal mogelijk geïmplementeerd worden. En ook daarna blijft de 

daadwerkelijke bestrijding moeilijk (en duur!), als die volledig zou afhangen van 

handhavende instanties. Voor een duurzame indamming is ook aanpak van de oorzaken voor 

de toevlucht tot schijnconstructies nodig. Heel belangrijk daarbij is een heroverweging van 

het dominante model van aanbesteden op de laagste prijs. Als ondernemers meer op kwaliteit 

dan op prijs kunnen offreren, wordt een belangrijke prikkel voor bad money chases good 

money weggenomen.  

 Hoe groot is de politieke wil daartoe? Minister Asscher van SZW heeft er in 2014 

alles aan gedaan om die te versterken, zo blijkt onder meer uit het opiniestuk dat ik citeerde 

aan het begin van deze bijdrage. Hij redeneert daarbij primair vanuit het belang van sociale 

rechtvaardigheid, en dat is gelet op zijn ministeriële opdracht en partijpolitieke achtergrond 

belangrijk en begrijpelijk. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid is echter niet voor 

iedereen prioriteit nummer één. Was dat wel zo, dan zouden misstanden en oneerlijke 

concurrentie op de Europeaniserende Nederlandse arbeidsmarkt veel eerder in de kiem zijn 

gesmoord. Een groot deel van het politieke spectrum lijkt vooral lippendienst te bewijzen aan 

de noodzaak tot handhaving van arbeidsrecht in transnationale situaties. Als het erop aankomt 

ligt de prioriteit bij ‘vrije concurrentie’ boven ‘faire concurrentie’. In deze visie staat voorop 

dat zo min mogelijk regels het vrij verkeer op de interne markt mogen belemmeren. 

N’importe of het om malafide of bonafide activiteiten gaat. In dat kader wordt voortdurend en 
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met succes ingezet op afzwakking of zelfs blokkade van potentieel effectieve maatregelen 

tegen misstanden op de Europeaniserende arbeidsmarkt. Tegen de voorgenomen 

ketenaansprakelijkheid in de WAS zijn de bezwaren alweer kenbaar gemaakt.16  

 Hoe kunnen actoren die het wegnemen van belemmeringen voor de vrije EU-markt 

stellen boven het belang van ‘gelijk loon voor gelijk werk’, overtuigd worden dat het krachtig 

tegengaan van misstanden en oneigenlijk gebruik van detacheringsbepalingen toch ook hun 

(langetermijn)belang is? Misschien door aandacht te vragen voor de reden die Bismarck er 

ooit toe bracht het eerste socialezekerheidsstelsel ter wereld in te voeren: het voorkomen van 

sociale onrust (zie over een dergelijke rol van de verzorgingsstaat ook: Scheffers 2014). 

Verdere economische integratie of zelfs maar het behoud van de huidige vrije EU-markt kan 

at the end of the day niet zonder steun van EU-burgers. In de EU-verdragen is (met het oog 

daarop) als doel geformuleerd een ‘ever closer union’ van Europese burgers. Om dit doel te 

bereiken is een positief beeld van de EU essentieel. De creatie van een Europees recht dat de 

zoektocht naar het goedkoopste arbeidsvoorwaardenregime faciliteert en/of tolereert, heeft 

echter bijgedragen aan het tegendeel.17 Nigel Farage, de voorman van de Britse UKIP, en 

grote winnaar van de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2014, krijgt de steun van 

vele ontevreden werknemers voor zijn stelling dat de uitbreiding met Midden- en Oost-

Europese landen een grote vergissing is geweest in de historie van de EU.18  

 Wie zich oprecht zorgen maakt over een ‘Brexit’ en andere nationalistische tendensen, 

moet ook sociaal-economische oorzaken en de perceptie daarvan in beschouwing nemen. Het 

is beter de ondermijning van het beginsel ‘gelijk loon voor gelijk werk’ krachtig aan te 

pakken, dan te volstaan met een waarschuwing voor die vermaledijde protectionisten die een 

zondebok zoeken.19 Minister Asscher heeft gelijk: er is geen tijd te verliezen, niet alleen 

omwille van de sociale rechtvaardigheid, maar vooral ook ter voorkoming van sociale onrust 

over de Europese marktintegratie die ons vrede en welvaart bracht. Dat is in ieders belang.  
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