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onaanvaardbare behandeling van Poolse werknemers in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de situatie van 40 Poolse werknemers, die via een dochteronderneming van 
het Nederlandse uitzendbureau Hertel tijdelijke arbeid hadden gekregen in het Verenigd 
Koninkrijk en die geschorst werden na een anti-Poolse demonstratie op hun arbeidsplaats, de 
gasterminal in South Hook. Indiener wijst erop dat de werkgevers de media hebben 
medegedeeld dat de betreffende Poolse werknemers nu op andere plaatsen in het Verenigd 
Koninkrijk werkzaam zouden zijn, maar in werkelijkheid is hun geen alternatief werk 
aangeboden en moesten zij daarom terugkeren naar Polen. Indiener is van mening dat hier 
sprake is van schending van de rechten van werknemers en van het principe van de vrije 
binnenmarkt en hij verzoekt het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Het door indiener ter sprake gebrachte incident blijkt verband te houden met het conflict aan 
de olieraffinaderij Lindsey waar op 28 januari 2009 een aantal van de plaatselijke werknemers 
van aannemers van de olieraffinaderij Lindsey een reeks wilde stakingen zijn gestart nadat 
door de Italiaanse bouwaannemer IREM enkele honderden Europese (hoofdzakelijk Italiaanse 
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en Portugese) aannemers op de site waren aangesteld op een moment van hoge werkloosheid 
in de plaatselijke en globale economie.

De protestacties verbreidden zich met secundaire walkouts uit solidariteit met de werknemers 
van Lindsey in olieraffinaderijen, kerncentrales, energiecentrales en gasterminals in het hele 
Verenigd Koninkrijk1. Het is die secundaire actie die blijkbaar het geschil tot gevolg had dat 
aan de basis lag van dit verzoekschrift2.

De Commissie betreurt ten zeerste de tegenwerking die indiener en zijn collega's ervoeren
toen zij hun recht om in een andere lidstaat te werken uitoefenden. De moeilijke situatie in 
verband met tewerkstelling waarin de meeste lidstaten zich bevinden mag geen 
rechtvaardiging zijn om buitenlandse werknemers jobs te ontzeggen of de mobiliteit van 
werknemers in de EU te hinderen. 

Het vrije verkeer van werknemers, wat de basis is voor het recht om in een andere lidstaat te 
werken, de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten zijn fundamentele 
beginselen van de Europese Unie. In deze context wil de Commissie nog eens benadrukken 
dat zij zich engageert om op te komen voor effectieve bescherming van de rechten van 
werknemers en de bescherming van mobiele werknemers, zij het wanneer zij zichzelf 
verplaatsen bij het uitoefenen van hun recht op vrij verkeer, zij het wanneer zij tijdelijk door 
hun werkgever in het buitenland worden gestationeerd in verband met het verrichten van 
diensten.

Wat betreft de aspecten in verband met het gemeenschapsrecht van de door indiener aan de 
orde gestelde kwesties, is het echter niet mogelijk een sluitende beoordeling van de 
aantijgingen en beweringen door indiener te verschaffen wegens een gebrek aan feitelijke 
informatie, met name wat betreft de contractuele situatie van en de regelingen voor de 
betrokken Poolse werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Niettemin ziet het er op basis van het beschikbare bewijsmateriaal naar uit dat het hier zou 
gaan om gebroken beloften of het schenden van contractuele verhoudingen tussen twee 
privépartijen. Als dat inderdaad het geval is, kan de Commissie niet ingrijpen omdat 
dergelijke geschillen door de nationale bevoegde autoriteiten moeten worden opgelost.

Conclusie

                                               
1 Informatie uit "British Jobs for British Workers": The Lindsey Oil Refinery Dispute and the 
Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market - Catherine Barnard
Industrial Law Journal 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Zie ook: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article65544
94.ece
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De Commissie zal met alle middelen die zij tot haar beschikking heeft de vrijheid van verkeer 
van werknemers blijven beschermen. De problemen waarmee indiener te kampen heeft 
gekregen betreffen echter een conflict tussen privépartijen, waarin de Commissie niet 
wettelijk bevoegd is om in te grijpen. Het is bijgevolg in beginsel aan de bevoegde nationale 
autoriteiten om de nodige maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de betreffende 
werknemersrechten worden gerespecteerd.


