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Betreft: Verzoekschrift 1063/2009, ingediend door Stanislav Kocur (Slowaakse 
nationaliteit), over financiële verliezen ten gevolge van contractbreuk door twee 
Slowaakse kantoren die werknemers voor het Verenigd Koninkrijk werven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement de Slowaakse autoriteiten aan te sporen om 
strafmaatregelen te nemen tegen twee Slowaakse wervingsbureaus die banen aanbieden aan 
Slowaken die willen werken in met name het Verenigd Koninkrijk. Volgens indiener hebben 
de bureaus, Slovakian Recruitment Jobworld en 7 Stars Recruitment Ltd., zich niet aan hun 
beloften gehouden, waardoor veel Slowaakse werknemers grote financiële verliezen hebben 
geleden. Indiener legt uit dat de werknemers hun arbeidscontracten pas kregen nadat zij in het 
Verenigd Koninkrijk waren aangekomen en dat de contracten niet overeenkwamen met het 
aanbod dat zij in Slowakije van deze bureaus hadden gekregen. Indiener noemt in dit verband 
het aantal te werken uren per week (minder dan beloofd) en de hoge extra kosten in verband 
met accommodatie, vervoer of waarborgsommen voor het voortijdig stoppen met de baan. Hij 
heeft berekend dat het financiële verlies per persoon ongeveer 1 000 GBP bedraagt en spreekt 
zijn ontevredenheid uit over de reactie van de twee bureaus op de schadeclaims die de 
werknemers hebben ingediend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.
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Indiener klaagt over de frauduleuze handelingen van twee Slowaakse wervingsbureaus die
stelden werk aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk (hierna "VK" genoemd). Na ontvangst 
van een aanbod tot tewerkstelling, betaalden sollicitanten 350 euro administratiekosten aan
het bureau in Slowakije, evenals de kosten van de vliegreis naar het VK. Hier kregen ze te 
maken met een ander bureau dat nog eens 85 GBP in rekening bracht voor het regelen van 
werk. Eenmaal in het VK zetten sollicitanten hun handtekening onder een in het Engels 
opgesteld contract dat zij in veel gevallen kennelijk niet begrepen. Voorts moesten ze een 
waarborg van 125 GBP betalen voor huisvesting en dienden ze tevens de accommodatie voor 
een bedrag van 45 GBP per week twee weken vooruit te betalen. Bovendien zou de reis naar 
hun werkplek vijf GBP per dag kosten. Indiener stelt dat het contract met het Slowaakse 
bureau een clausule bevatte met de eis dat het bureau indiener en de personen namens wie hij 
optreedt, volledig diende te informeren over de afspraken inzake werk en reizen. Naast 
bovengenoemde onverwachte uitgaven strookten ook de arbeidsvoorwaarden niet met de 
inhoud van de arbeidscontracten met de Slowaakse bureaus: van het aantal werkuren dat het 
Slowaakse bureau had toegezegd – 40 uur per week tegen een uurloon van 5,73 GBP – werd
in de praktijk afgeweken. Bovendien werd vermeld dat het zou gaan om de functie van
magazijnmedewerker, terwijl mensen in werkelijkheid als productiemedewerker in de 
vleesverwerkende industrie werden ingezet en soms zelfs wc's moesten schoonmaken. 

De door indiener aan de kaak gestelde feiten, frauduleuze handelingen en gepretendeerde
misleiding zijn terug te voeren op een aanbod tot tewerkstelling dat in Slowakije is gedaan. 
Dit aanbod lijkt niet te stroken met de arbeidscontracten die na aankomst in het VK zijn
gepresenteerd en lijkt af te wijken van de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de 
arbeidscontracten met de Slowaakse bureaus. Op het eerste gezicht lijkt het dus te gaan om 
een geschil tussen twee particuliere partijen.
Wegens gebrek aan voldoende feitelijke informatie, in het bijzonder met betrekking tot de
contractuele aspecten van de onderhavige situatie, is het echter moeilijk, zo niet onmogelijk, 
om te komen tot een juridische beoordeling van de beschuldigingen of een toetsing van de 
gepretendeerde misleiding. Zo blijft de precieze aard van de aanbiedingen (ook wel contracten 
genoemd) in Slowakije onduidelijk. Voorts is het de vraag of het louter gaat om 
werkaanbiedingen of arbeidscontracten of dat er sprake is arbeidsbemiddelingscontracten. In 
dit verband dient tevens te worden opgemerkt dat het arbeidsrecht en het recht inzake 
contractbreuk in de eerste plaats een zaak van nationaal recht zijn.
Verder kan onmogelijk worden bepaald of er met het ondertekenen van een contract in het 
VK wordt voldaan aan de voorwaarden van Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 
oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over 
de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn1. 
Bovendien kan een situatie die wellicht is begonnen met detachering van werknemers in het 
kader van de dienstverlening door een Slowaaks uitzendbureau aan het VK in feite een
tijdelijke migratie van werknemers zijn geweest die moet worden getoetst aan de wetgeving
inzake het vrije verkeer van werknemers. 
Bij gebrek aan informatie over de feitelijke en de contractuele situatie is het niet mogelijk de 
door indiener gestelde feiten en gepretendeerde misleiding definitief te beoordelen.

                                               
1 Publicatieblad L 288 van 18/10/1991, blz.0032 – 0035.
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Evenwel betreffen de vermeende feiten in ieder geval het niet-nakomen van 
aanbiedingen/contractuele afspraken tussen twee particulieren partijen. De Commissie kan in 
dergelijke gevallen niet optreden; het is aan de bevoegde nationale instanties om een dergelijk 
geschil te beslechten. Indiener moet derhalve juridisch advies inwinnen in het Verenigd 
Koninkrijk of Slowakije.

Ter informatie zij erop gewezen dat Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken het algemene basiskader vormt voor 
grensoverschrijdende geschillen in de Europese Unie. Hierin wordt bepaald welke gerechten 
in een bepaald geval bevoegd zijn. De algemene regel is dat gerechten van de lidstaat waarin
de verweerder woonplaats heeft, bevoegd zijn. Bij arbeidsgeschillen kan de werknemer
zijn/haar werkgever echter oproepen voor het gerecht van de lidstaat waarin de werknemer 
woonplaats heeft of voor het gerecht van de lidstaat waarin de arbeid wordt verricht.


