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arbeidsmarkt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat Poolse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt stelselmatig uitgebuit 
en gediscrimineerd worden. Hij wijst erop dat velen in handen van corrupte uitzendbureaus 
vallen, die op talloze manieren van hen profiteren, onder andere door de wijze waarop ze 
verblijf en salaris regelen. Andere werkgevers houden zich niet aan de 
aanstellingsovereenkomsten die via de Poolse arbeidsinspectie zijn afgesloten. Indiener is van 
mening dat er in onderhavige zaak sprake is van een ernstige schending van de op dit terrein 
geldende bepalingen van de EU en aangezien zijn klacht bij het Nederlandse ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet tot resultaten heeft geleid, verzoekt hij daarom het 
Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Indiener, een Pools staatsburger, stelt dat hij gediscrimineerd is toen hij in Nederland was 
aangesteld bij het uitzendbureau E & A Logistiek BV en ter beschikking werd gesteld aan het 
bedrijf Albert Heijn BV. Hij vindt dat hij en andere Poolse werknemers in dezelfde situatie 
slachtoffer zijn geworden van illegale praktijken die in strijd zijn met de wetgeving binnen 
Nederland en de EU. 
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Uit de bijlagen van het verzoekschrift blijkt dat indiener geen arbeidscontract in Polen had 
afgesloten. Aangezien hij als Pools staatsburger geïnteresseerd is om in het buitenland te 
werken, heeft hij zelfs de hulp ingeschakeld van een bemiddelingsbureau in Opole, Polen, en 
vervolgens een arbeidsovereenkomst met het Nederlandse uitzendbureau E & A Logistiek BV 
getekend die hem ter beschikking hebben gesteld aan een ander bedrijf in Nederland.

Indiener heeft met name klachten over onderstaande zaken:

 de "normen" die Poolse werknemers met het oog op werktijden opgelegd krijgen, zijn 
hoger dan de normen die voor Nederlandse werknemers gelden, wat leidt tot 
"uitbuiting" van Poolse werknemers;

 de accommodatie wordt door de werkgever geregeld, waardoor het niet mogelijk is om 
zelf een flat te huren; 

 werknemers worden vlak voor de vaste indiensttreding ontslagen, het moment waarop 
ze recht hebben op een gelijke behandeling met Nederlandse werknemers;

 werknemers die hun werkgever wijzen op hun rechten en een klacht indienen over zijn 
discriminerende praktijken worden ontslagen, zoals het geval was bij indiener. 

Indiener acht bovengenoemde praktijken discriminerend en onverenigbaar met de EU-
wetgeving. Hij verwijst naar het vrije verkeer van werknemers zoals verankerd in artikel 45 
(oud artikel 39 VEG) van het Verdrag en Verordening (EEG) nr. 1612/68 inzake het vrije 
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, en wijst in het bijzonder op artikel 45, lid 2 
VWEU, dat voorziet in de afschaffing van elke discriminatie op grond van de nationaliteit 
tussen de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de 
overige arbeidsvoorwaarden. 

Indiener heeft onderhavige zaak reeds voorgelegd aan de Poolse en Nederlandse 
arbeidsinspecties. Door het uitblijven van enig, in zijn optiek bevredigend resultaat, verzoekt 
hij daarom de EU om op te treden, voornamelijk teneinde een verbod op bovengenoemde 
praktijken, een bestraffing van de daders en gepaste compensatie voor de slachtoffers van 
deze praktijken te verkrijgen. 

Opmerkingen van de Commissie
De Commissie wil benadrukken dat het verzoekschrift betrekking heeft op een geschil inzake 
de arbeidsrelatie tussen een werkgever in de particuliere sector en een individu. De 
omstandigheid dat indiener als uitzendkracht werkzaam was en klachten over specifieke 
praktijken heeft bij zowel zijn werkgever, E & A Logistiek BV, als het inleenbedrijf waaraan 
hij ter beschikking werd gesteld, Albert Heijn BV, verandert niets aan dit feit. 

De Commissie heeft daarom geen bevoegdheid om in deze zaak op te treden, aangezien dit 
een vraagstuk voor de nationale overheden is. Om hun rechten te beschermen moeten 
benadeelde personen gebruik maken van de gepaste nationale mechanismen die het nationale 
rechtssysteem hun ter beschikking stelt, inclusief procesvoering. De Commissie merkt op dat 
indiener in dat opzicht, zowel in Polen als in Nederland, reeds verschillende stappen heeft 
ondernomen. 
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Wat betreft de EU-regels inzake het vrije verkeer van werknemers, bepaalt artikel 45 VWEU 
(oud artikel 39 VEG) en Verordening nr. 492/2011, houdende codificatie van Verordening nr. 
1612/68, dat werknemers afkomstig uit andere lidstaten die een beroep doen op hun recht op 
vrij verkeer, niet anders behandeld mogen worden dan de onderdanen van de ontvangende 
lidstaat met het oog op de toegang tot betrekkingen en de arbeidsvoorwaarden, inclusief 
salaris. Aldus verbieden de regels iedere vorm van discriminatie op grond van nationaliteit. 
De rol van de Commissie bij de toepassing van de EU-wetgeving is echter om te controleren 
of de nationale wetgeving in lijn is met de EU-wetgeving of dat er in algemene zin sprake is 
van een foutieve toepassing van de EU-wetgeving door een lidstaat, terwijl nationale 
overheden en rechtbanken verantwoordelijk zijn voor de correcte toepassing van de regels 
inzake vrij verkeer van werknemers in hun land. 

Tegen die achtergrond moet worden benadrukt dat artikel 45 VWEU en Verordening 
492/2011 rechtstreeks toepasselijk zijn in de nationale orde van de lidstaten. Dientengevolge 
kan indiener zich beroepen op de rechten die deze bepalingen van de EU-wetgeving 
rechtstreeks aan nationale instanties en rechtbanken verlenen.  

Daarnaast worden de beschuldigingen van discriminatie, die door indiener naar voren worden 
gebracht, niet onderbouwd door enige verwijzing naar specifieke bepalingen van de EU-
wetgeving, behalve naar bovengenoemde bepalingen inzake het vrije verkeer van 
werknemers. 

De Commissie wil eraan herinneren dat uitzendkrachten onder Richtlijn 2008/104/EG vallen, 
waarin een minimumniveau van bescherming voor deze groep werknemers in de gehele EU 
wordt gewaarborgd. Deze Richtlijn stelt hoofdzakelijk het beginsel van gelijke behandeling 
vast (artikel 5, lid 1). Volgens dit beginsel moeten de essentiële arbeidsvoorwaarden van 
uitzendkrachten, waaronder loon en arbeidstijd, gedurende hun terbeschikkingstelling aan een 
inleenbedrijf minimaal gelijk zijn aan de voorwaarden die gelden als ze direct door dat 
inleenbedrijf aangesteld zouden zijn om dezelfde functie te vervullen. 

Niettemin staat artikel 5, lid 3 van de Richtlijn inzake uitzendarbeid, lidstaten toe om, onder 
bepaalde omstandigheden, af te wijken van het beginsel van gelijke behandeling door de 
sociale partners in staat te stellen collectieve overeenkomsten af te sluiten waarin de 
arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten staan vastgesteld. Nederland heeft de Commissie 
laten weten van deze mogelijkheid gebruik te maken. Daarnaast blijkt uit de bijlagen van het 
verzoekschrift dat de beloning van indiener door zijn werkgever is uitbetaald overeenkomstig 
de geldende collectieve overeenkomst. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft inlichtingen 
ingewonnen over onderhavige zaak, maar is hierbij geen onregelmatigheden tegengekomen.

Verder worden de beschuldigingen die indiener maakt met het oog op de toepassing van 
hogere "arbeidsnormen" jegens Poolse werknemers in vergelijking met Nederlandse 
werknemers niet onderbouwd met concrete informatie over de geldende voorwaarden voor 
vaste medewerkers van het inleenbedrijf Albert Heijn BV.

Conclusie
Aangezien dit een geschil is tussen een werkgever in de particuliere sector en een werknemer, 
is dit een vraagstuk voor de bevoegde nationale overheden, en heeft de Commissie geen 
reikwijdte om in onderhavige zaak tussenbeide te komen. 
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Om zijn rechten te beschermen kan indiener gebruik maken van de gepaste nationale 
mechanismen die het nationale rechtssysteem hem ter beschikking stelt, inclusief 
procesvoering.  Daar artikel 45 VWEU en Verordening 492/2011 rechtstreeks toepasselijk 
zijn in de nationale orde van de lidstaten, kan hij zich beroepen op de rechten die deze 
bepalingen binnen de EU-wetgeving rechtstreeks aan nationale instanties en rechtbanken 
verleent. 


