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Inleiding

Op 27 maart 2015 organiseerde de werkgroep Vreemdelingenrecht van het NJCM een seminar
over uitbuiting van arbeidsmigranten. Waar in eerste instantie in het nieuws voornamelijk
aandacht werd geschonken aan seksuele uitbuiting van migranten, is er tegenwoordig steeds
meer aandacht voor uitbuiting in andere sectoren, zoals de schoonmaak, de tuinbouw en de
horeca. Ook de uitzendbranche speelt een rol in arbeidsuitbuiting: malafide uitzendbureaus
maken misbruik van de kwetsbaarheid van arbeidsmigranten door onderbetaling, lange werk-
dagen en slechte en dure huisvesting. Vaak zijn de zogenoemde ’MOE-landers’, arbeidsmigranten
uit Midden- en Oost-Europa, slachtoffer van deze praktijken.

In de uitzendbranche wordt niet gewerkt met een vergunningenstelsel, maar met zelfregule-
ring. Middels een keurmerk van de Stichting Normering Arbeid wordt onderscheid gemaakt
tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Uit cijfers van de Inspectie SZW
blijkt dat zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde uitzendbureaus de Wet Minimumloon
en Minimum Vakantiebijslag en de Wet Arbeid Vreemdelingen overtreden. Zodra een uitzend-
bureau de wet systematisch en moedwillig overtreedt, is er sprake van malafiditeit.

Een doel van het NJCM-seminar ‘Arbeidsmigranten uitgebuit. De rol van de uitzendbranche’
was om te onderzoeken of het huidige systeem van zelfregulering voldoende is om malafide
uitzendbureaus aan te pakken. Daarbij werd ook gekeken naar de wijze waarop het Verenigd
Koninkrijk uitbuiting van arbeidsmigranten bestrijdt. Ten slotte werd besproken wat de knelpun-
ten zijn bij de vertegenwoordiging van uitgebuite arbeidsmigranten door advocaten.

De dagvoorzitter van het seminar was prof. dr. mr. Nicola Jägers, hoogleraar International
Human Rights Law aan de Universiteit van Tilburg en collegelid bij het College voor de Rechten
van de Mens.

Opening Nicola Jägers

Tijdens de opening wijst Nicola Jägers op een krantenbericht over 97 werknemers in Nuenen
die staakten uit onvrede over de opbouw van hun loon. Niemand had er ooit een loonstrook
gezien. Ook verwees zij naar krantenberichten over de slechte leefomstandigheden van Poolse
werknemers in een tuinbouwbedrijf. Dot waren slechts enkele voorbeelden van de problematiek
die tijdens het seminar centraal stond.

Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht in 2013 de problematiek waarmee
Poolse werknemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werden geconfronteerd. Destijds
is een aantal aanbevelingen gedaan. Het probleem blijft echter een actueel onderwerp. Arbeidsuit-
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buiting ligt altijd op de loer. De vraag is of de overheid daarin een rol moet innemen. Minister
Asscher heeft een scala aan maatregelen aangekondigd. Een voorbeeld van een van deze
maatregelen is de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Arbeidsuitbuiting en regulering

De eerste spreker is Conny Rijken, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Zij
is expert op het gebied van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Rijken wijst er allereerst op
dat de term uitbuiting niet als zodanig is gedefinieerd. In artikel 273f van het Wetboek van
Strafrecht is een omschrijving van arbeidsuitbuiting te vinden. Dan nog weten we niet wanneer
iets moet worden gekwalificeerd als arbeidsuitbuiting. Volgens de jurisprudentie moet er rekening
worden gehouden met de omstandigheden van het geval, zoals de aard en de omvang van de
arbeidsrelatie. Advocaat-Generaal Knigge heeft in zijn conclusie bij het arrest Chinese horeca twee
elementen voor de beoordeling genoemd: dwang en financieel voordeel. De vraag is of uitbuiting
altijd een vorm van dwang in zich heeft of juist een mate van onvrijwilligheid of onvrijheid.
Als het element van dwang groter is, dan is het financieel gewin minder belangrijk, aldus Rijken.
Als dwang minder aanwezig is, dan moet er meer moeite worden gedaan om de aanwezigheid
van financieel voordeel aan te tonen.

In het artikel ‘Mensenhandel en uitbuiting nader bepaald’ van Lestrade en Rijken in het
tijdschrift Delikt en Delinkwent1 wordt ingegaan op de verhouding tussen voordeel en dwang.
Er is sprake van uitbuiting wanneer je over de rug van een ander voordeel wilt verkrijgen. Het
afsluiten van een telefoonabonnement is bijvoorbeeld een dienst en geen arbeid, maar dit kan
wel als uitbuiting worden gekwalificeerd. Verder benadrukt Rijken dat arbeidsuitbuiting niet
betekent dat ook sprake is van mensenhandel.

Rijken vertelt verder dat er onderzoek is gedaan naar schijnconstructies in de agrarische
sector. Schijnconstructies hebben als doel regels en CAO-afspraken te omzeilen. In totaal zijn
twaalf schijnconstructies gevonden. Enkele voorbeelden van schijnconstructies zijn:
- De A1-route: dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van een valse A1-verklaring (een

verklaring die wordt afgegeven als iemand gedetacheerd wordt en afstand heeft gedaan
van de sociale zekerheid);

- Onkostenvergoeding als onderdeel van minimumloon, terwijl dit niet op het minimumloon
mag worden ingehouden;

- Polenconstructie: de gewassen worden door de tuinders al voor de oogst verkocht aan
buitenlandse bedrijven, maar zij ontvangen wel zelf de opbrengst;

- Voorkoming doorstroming uitzendkrachten.

Verder wijst Rijken erop dat binnen de context van vrij verkeer van werknemers en diensten
in de EU het lastig is om te bepalen welk regime van toepassing is. Daarnaast is er geen sociale
wetgeving op Europees niveau parallel aan dat van vrij verkeer. Op Europees niveau is er nu
een richtlijn die het mogelijk maakt voor derdelanders om seizoensarbeid te verrichten. Tevens

1 S.M.A. Lestrade & C.R.J.J. Rijken, ’Mensenhandel en uitbuiting nader bepaald’, DD 2014, p. 664-681.
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is er vorig jaar een tweetal richtlijnen in werking getreden die misbruik van dienstverlening
tegengaan. Een andere belangrijke richtlijn is de Richtlijn Uitzendarbeid die al wat ouder is.

Ten slotte gaat Rijken in op de vraag of de Wet Aanpak Schijnconstructies wel de oplossing
is. Ze wijst erop dat civiele ketenaansprakelijkheid nu ook al voor een gedeelte wordt aangepakt.
Hiervan is vorig jaar voor het eerst gebruik gemaakt, maar dit valt niet mee in de praktijk.
Volgens Rijken wordt de rol van de overheid belangrijker en moet sprake zijn van zelfregulering
op een gecontroleerde manier. Zij is van mening dat de overheid goed de vinger aan de pols
moet houden, omdat zij een sterke verantwoordelijkheid heeft bij het tegengaan van mensenhan-
del.

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal merkt Rijken op dat er een beschermingsregime
is voor slachtoffers van mensenhandel en dat voor hen de mogelijkheid bestaat om een verblijfs-
recht te krijgen. Buiten de context van mensenhandel is dat volgens Rijken lastiger. Dit heeft
tot gevolg dat slachtoffers van arbeidsuitbuiting minder snel durven te klagen over uitbuiting
en dat werkgevers hier misbruik van maken.

De situatie in het Verenigd Koninkrijk

De tweede spreker is Darryl Dixon, Director of Strategy van de Gangmasters Licensing Authority
(hierna: Authority) in het Verenigd Koninkrijk. Het onderwerp van het seminar is ook in zijn
land zeer actueel. Zo is een dag voor het seminar de Modern Slavery Act 2015 door het parlement
geaccordeerd.

De Authority is opgericht naar aanleiding van de tragedie bij de Morecambe Bay op 5 februari
2004 waarbij 23 Chinese kokkelzoekers omkwamen, middels de Gangmasters Licensing Act 2004
(GLA). Het doel van de Authority is om kwetsbare arbeiders te beschermen en gedwongen arbeid
tegen te gaan. De GLA ziet alleen op uitzendbureaus die arbeiders uitlenen in de sectoren
agricultuur en het verzamelen van schaal- en schelpdieren, en de daarmee samenhangende
activiteiten van het verwerken en het verpakken van voedsel. Alleen de bedrijven die voldoen
aan de vereisten van de GLA, en derhalve in het bezit zijn van een vergunning, mogen werk
verrichten in deze sectoren. Volgens Dixon opereren de meeste vergunningenhouders in verschil-
lende sectoren. Indien regels worden overtreden in de landbouwsector, dan zullen uitzendbureaus
dit waarschijnlijk ook doen in de andere sectoren waarin zij werkzaam zijn. Hij is daarom van
mening dat de reikwijdte van de GLA moet worden uitgebreid.

De Authority heeft overeenkomstig de regelgeving van het Verenigd Koninkrijk licensing
standards opgesteld waaraan uitzendbureaus worden getoetst. De belangrijkste onderwerpen
zijn de betaling van loon en belastingen, schuldbinding, slechte behandeling of intimidatie, de
accommodatie van arbeiders, gewerkte uren, gezondheids- en veiligheidsvereisten, werving
en contractuele overeenkomsten, werken door minderjarigen en de rechtmatigheid en rechten
van arbeiders.

Als een bedrijf een aanvraag om een vergunning heeft ingediend, wordt deze naar een aantal
overheidsinstanties gestuurd om na te gaan of er eerdere overtredingen zijn geweest en of de
aanvrager eerder is bestraft. In die gevallen verleent de Authority geen vergunning. Indien deze
check geen informatie oplevert, wordt een bedrijf geinspecteerd om te bezien of wordt voldaan
aan de licensing standards. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de behandeling van de
arbeiders. Naar aanleiding van deze inspectie wordt besloten of een vergunning wordt verleend.
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Wanneer kleine overtredingen – dus geen uitbuiting van arbeiders – worden geconstateerd,
dan is dit geen reden voor afwijzing. Volgens Dixon verleent de Authority in dat geval bijstand
om ervoor te zorgen dat de situatie in overeenstemming wordt gebracht met de licensing standards.
De Authority werkt veel samen met de politie en andere organisaties om informatie over
overtredingen te verkrijgen. Als er op meerdere punten (ernstige) overtredingen zijn, wordt
de aanvraag afgewezen of de vergunning ingetrokken. Een vergunning moet elk jaar worden
vernieuwd. Bij gevaar voor het leven en de veiligheid van de werknemers kan een vergunning
ook direct worden ingetrokken. Daar is wel beroep tegen mogelijk, maar tot die tijd mogen de
bedrijven niet opereren.

Dixon noemt een aantal trends op omtrent de overtreding van de licensing standards. De
Authority ziet vooral tekortkomingen waar het gaat om vakantiegeld, vervoersvoorschriften,
accommodatie van arbeiders, beleid en klachtenprocedures, contracten, loonbetaling en loon-
strookjes. Volgens Dixon proberen bedrijven op verschillende manieren onder de verplichtingen
van de licensing standards uit te komen. Volgens de GLA is er sprake van een misdrijf in de
volgende drie gevallen: indien een bedrijf als uitzendbureau fungeert zonder vergunning, indien
een bedrijf een uitzendbureau zonder vergunning gebruikt en indien sprake is van obstructie.
Deze misdrijven kunnen zwaar worden bestraft.

Een vergelijking van het Verenigd Koninkrijk met België en Nederland wijst uit dat de beide
laatste landen vaker vervolgen voor gedwongen arbeid. De Authority treedt alleen op bij solid
grounds, dus alleen bij overtuigende bewijzen, aldus Dixon. De slagingspercentages van de zaken
van de Authority die bij de rechter komen, liggen dan ook zeer hoog. Sinds 2006 zijn 105
besluiten van de Authority aangevochten en in 93 procent van die zaken is het beroep ongegrond
bevonden. Van de 71 personen die sinds 2008 zijn vervolgd, zijn 70 veroordeeld.

Voordat in het Verenigd Koninkrijk de GLA was aangenomen, bestond er wel een vrijwillige
code binnen de voedselvoorzieningsketen. Werkgevers schreven zich wel in voor deze code,
maar de controle of aan de code werd voldaan, was niet verplicht. Ook als een controle uitwees
dat de code niet werd nageleefd, bestond er geen afdwingbare mogelijkheid om een overtreding
te corrigeren. Volgens Dixon vereiste het gebrek aan mogelijkheden om misstanden te verbeteren,
ingrijpen van de overheid. Dit heeft tot het bestaan van de Authority geleid.

De Authority werkt veel samen met de (voedings)industrie. Een onderzoek naar het misdrijf
obstructie kan lang duren. Om die reden probeert de Authority ook op andere manieren zijn
doel te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking die de Authority is aangegaan
met de grote supermarktketen Sainsbury. Sainsbury hielp de Authority door te dreigen geen
producten meer af te nemen van leveranciers die niet aan de vereisten van de GLA voldeden.
Ook kreeg het personeel van Sainsbury training om arbeidsuitbuiting te herkennen.

In zijn conclusie benadrukt Dixon dat het voor een geslaagde aanpak belangrijk is dat
arbeiders zich bewust zijn van hun rechten. Daarnaast is samenwerking met internationale
organisaties als Europol, de industrie en supermarkten van belang voor een succesvolle aanpak
van arbeidsuitbuiting.

De uitzendbranche

De derde spreker is Jochem de Boer, beleidsmedewerker bij de Algemene Bond Uitzendonder-
nemingen (hierna: ABU). Hij begint zijn verhaal met een overzicht van de feiten en cijfers van
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uitzendwerk en uitzendkrachten. Van de totale beroepsbevolking is maar 2,3 procent werkzaam
in de uitzendbranche, maar ruim een derde van de uitkeringsgerechtigden vindt weer werk
met behulp van een uitzendbureau. Jaarlijks worden door leden van de ABU iets meer dan 89.000
flexmigranten bemiddeld. Volgens De Boer zijn flexmigranten relatief langer in dienst bij een
uitzendwerkgever dan een Nederlandse kracht dat is. Gemiddeld blijven flexmigranten 42 weken
in Nederland. Wat betreft huisvesting gefaciliteerd door de werkgever is er sprake van een
duidelijke, dalende trend, volgens De Boer. Steeds meer flexmigranten regelen zelf de huisvesting.
Slechts voor twee derde van de flexmigranten verzorgen de leden van de ABU nog huisvesting,
terwijl dat vier jaar geleden nog 92 procent was.

De uitzendwerkgever is de daadwerkelijke werkgever van een uitzendkracht. In Nederland
is in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) geregeld dat uitzendwerk-
gevers moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Waadi
heeft tot doel het voorkomen van arbeidsuitbuiting. Een opdrachtgever is bij het inlenen van
uitzendkrachten verplicht om na te gaan of de uitlener is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Bij overtreding van de Waadi kunnen hoge boetes worden opgelegd door de
Inspectie SZW.

De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ook tot doel arbeidsuitbuiting tegen te gaan
en de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten te verbeteren. In deze wet wordt de ketenaan-
sprakelijkheid van onder meer loon geregeld. Niet alleen de uitzendwerkgever, maar ook de
opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van loon.

De Boer gaat vervolgens in op de certificering van de uitzendbranche, op handhaving en
de vraag of Nederland naar een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus zou moeten. Hij
benadrukt dat de rol van de overheid in de aanpak van malafide uitzendbureaus op dit moment
al veel groter is dan van private partijen. Aan de kant van de overheid houden onder meer de
Inspectie SZW, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de politie, de IND, het OM en
gemeenten zich bezig met deze problematiek en aan de private kant de SNA, de Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten, de Stichting Normering Flexwonen en de Stichting
Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten.

Daarnaast heeft het private domein volgens De Boer minder bevoegdheden dan het publieke
domein. Het publieke domein is op dit moment al verantwoordelijk voor de handhaving. Daarom
is het de vraag of een vergunningsplicht voor uitzendbureaus het probleem van arbeidsuitbuiting
zal verbeteren. De Boer wijst erop dat er tot 1997 een vergunningsplicht bestond voor uitzend-
bureaus, maar dat in die tijd ook sprake was van uitbuiting. Zo kwam het voor dat uitzend-
bureaus, nadat een vergunning was verleend, zich alsnog niet aan de regels hielden. Daarnaast
waren er veel andere typen bedrijven, zoals administratiekantoren, waarvoor geen vergunnings-
plicht bestond, maar die feitelijk fungeerden als uitzendbureau en zo de regels omzeilden. De
Boer vreest dat indien de private rol kleiner wordt, het draagvlak binnen de uitzendsector zal
afnemen en dat zelfregulatie zal verdwijnen.

Volgens de ABU ligt het probleem momenteel vooral bij de handhaving van de regels. Op
dit moment wordt volgens De Boer nog te weinig gehandhaafd op de plekken waar dat zou
moeten, doordat geen risicoanalyse wordt gemaakt. Hij raadt aan om de kennis die in de markt
aanwezig is te benutten, zodat de publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen worden ingezet waar
dat nodig is. Volgens De Boer lost het vervangen van een portier met private pet door een portier
met publieke pet het probleem niet op. De oplossing van het probleem ligt volgens hem bij het
beter handhaven van de regels die wel al hebben.
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De advocatuur

De vierde en laatste spreker is James Helmer, advocaat bij advocatenkantoor Dijkgraaf. Helmer
geeft allereerst aan dat hij in zijn inleiding niet het strafrechtelijke deel van seksuele uitbuiting
zal behandelen.

Vanuit de juridische benadering is er volgens Helmer heel simpel een breuklijn te duiden,
namelijk tussen artikel 23, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en titel 10 van
boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het hanteren van het begrip ‘rechtsvermoeden’ is een
handig hulpmiddel: wanneer een werkgever een vreemdeling arbeid doet verrichten in strijd
met artikel 2 van de WAV, wordt de vreemdeling vermoed gedurende ten minste zes maanden
werkzaam te zijn voor die werkgever tegen het loon – meestal het CAO-loon – en voor de duur
van het verrichten van de arbeid die in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is. Een werk-
gever die een vreemdeling zonder vergunning bij hem laat werken, heeft dus een probleem.
Voor het intreden van dit rechtsvermoeden is voldoende dat voldaan is het aan criterium ‘arbeid
doet verrichten’, hetgeen een feitelijke beoordeling is. Het is niet relevant dat er geen loon en
geen gezagsverhouding was.

Volgens Helmer is er in de praktijk een breuklijn na zes maanden. Het rechtsvermoeden
speelt dan geen rol meer, alleen nog de arbeidsovereenkomst uit het civiele recht: artikel 7:610,
eerste lid, van het BW. Er staat in dit artikel alleen de ‘ene partij’; voor de toepassing van dit
artikel is niet relevant of je legaal of illegaal in Nederland verblijft. Voor een uitgebuite werk-
nemer is het volgens Helmer lastig om te bewijzen dat hij een arbeidsovereenkomst heeft, omdat
ze dit vaak niet op papier hebben staan. Er moet gedurende een zekere tijd van drie maanden
of meer arbeid zijn verricht. Het bestaan, de duur, de omvang en het aantal uren van de
arbeidsovereenkomst zijn van belang in het kader van het civiele recht, maar dit is lastig te
bewijzen. De rechtsvermoedens helpen in dat geval wel enigszins, maar dus onvoldoende volgens
Helmer.

Een strafrechtelijke veroordeling kan als bewijs worden gebruikt door een uitgebuite werk-
nemer, maar vaak komt deze veroordeling te laat voor de arbeidsrechtelijke procedure. In het
arbeidsrecht bestaat een verjaringstermijn van vijf jaar. Processen-verbaal kunnen ook als bewijs
dienen en zijn nu in goede opmaat in arbeidsrechtkwesties, maar nog niet voldoende. Zo is het
bewijzen van de arbeidsduur een groot probleem, aldus Helmer. Getuigenbewijs kan als bewijs
dienen, maar het komt vaak voor dat mensen niet willen getuigen uit angst voor represailles.
Ook verdwijnen getuigen vaak uit het zicht en kunnen dan niet meer verklaren. Andere werk-
nemers met dezelfde werkgever willen vaak evenmin een getuigenverklaring afleggen. De
ervaring van de cliënten van Helmer is dat ze lang moeten wachten op hun rechten en lang
in onzekerheid verkeren over het alsnog ontvangen van loon.

Een knelpunt voor advocaten in deze procedures is dat de uitgebuite werknemers de kracht
van collectiviteit missen, dat zich soms mollen bevinden onder groepen werknemers en dat hun
cliënten vaak verkeerde verwachtingen hebben en angstig zijn. Daar komt bij dat taal- en
cultuurverschillen in dit soort procedures een belemmering vormen.

Een van de prikkelende voorstellen van Helmer is om het rechtsvermoeden van artikel 23
van de WAV uit te breiden van zes maanden naar twee à drie jaren. Naar aanleiding van een
vraag uit het publiek of werkgevers daarvan niet de dupe zijn, merkt Helmer op dat dit moet
worden opgelost door het werkgeversbegrip aan te passen. Een ander voorstel is om een fonds
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op te richten voor de uitgebuite arbeidsmigrant, zodat zij niet lang in onzekerheid hoeven te
verkeren over het alsnog ontvangen van loon.

In reactie op een vraag uit de zaal over wat de rol van het College voor de Rechten van de Mens
is op het terrein van arbeidsuitbuiting, vertelt Nicola Jägers dat het College in 2013 een rapport
heeft uitgebracht over de knelpunten die Poolse arbeidsmigranten ervaren. Arbeidsuitbuiting
heeft volgens haar de aandacht van het College en waar mogelijk en nodig werken zij op dit
gebied samen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Uit de presentaties van de sprekers blijkt dat het huidige systeem van zelfregulering arbeids-
uitbuiting in onvoldoende mate tegengaat. Het NJCM zal de ontwikkelingen met betrekking
tot de Wet Aanpak Schijnconstructies blijven volgen en de effectiviteit van deze wet voor de
aanpak van arbeidsuitbuiting en de bescherming van arbeidsmigranten uit vooral Midden- en
Oost-Europa nagaan. Daarnaast is het NJCM zeer benieuwd of de uitzendsector de door minister
Asscher gegeven ‘laatste kans’ aangrijpt om misstanden tegen te gaan. De werkgroep Vreemdelin-
genrecht van het NJCM kijkt terug op een leerzame en zinvolle middag en is de sprekers, de
voorzitter en de deelnemers zeer erkentelijk voor hun deelname en bijdragen.
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