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Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief houdt de Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten u op de hoogte

VOORWOORD
Gelijk speelveld en een correcte
beloning zijn belangrijke drijfveren
voor de SNCU. Ook voor mensen die
tijdelijk in ons land werken. In deze
nieuwsbrief voorbeelden hoe lastig dit
in de praktijk is. Via ambassades
proberen we de voorlichting over
werken in Nederland via een
uitzendbureau te versterken. Juiste
verwachtingen zorgen voor mondige
en tevreden uitzendkrachten. Zeker op
dit weerbarstige terrein van
voorlichting is samenwerking de
sleutel tot succes!

Met vriendelijke groeten,
Ir. J.P.J. Buis
Directeur

Roemeense vraagbaak

Ongeveer 40.000 Roemeense arbeidsmigranten verblijven nu in Nederland. Het
blijkt dat het aantal Roemeense arbeidsmigranten nog steeds toeneemt. De
Roemeense Ambassade en organisatie FairWork hebben aangegeven dat
voorlichting voor deze doelgroep over de Nederlandse arbeidsmarkt nodig is.
Eind januari heeft de SNCU dan ook antwoorden op cao-vragen in het Roemeens op
eigen website geplaatst. Vragen die Roemeense uitzendkrachten in hun eigen taal
kunnen vinden, zijn onder andere:
Wat is een cao?
Op welk loon heeft een uitzendkracht recht?
Waar heeft een uitzendkracht recht op bij ziekte?
Wat is het fasensysteem?
Wat is een uitzendbeding?
De SNCU hoopt hiermee kennis bij Roemeense uitzendkrachten te vergroten. Als de
Roemeense uitzendkrachten beter op de hoogte zijn van hun rechten, kunnen ze het
uitzendbureau benaderen als ze zien dat de cao niet op de juiste manier wordt
toegepast.

Spaanse arbeidsmigranten
Op 9 februari jl. heeft een informatieve bijeenkomst voor Spaans sprekende
arbeidsmigranten plaatsgevonden. Deze samenkomst is door
CRE Paises Bajos (Raad voor Spaans ingezetenen), FairWork en de FVN
georganiseerd. De SNCU is hiervoor uitgenodigd om cao-gerelateerde vragen
te beantwoorden.
De grote opkomst bewijst dat Spanjaarden het belangrijk vinden om meer te weten
over hun arbeidsrechten. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was het
duidelijk maken dat in Nederland verschillende instanties bestaan waar
werknemers terecht kunnen met vragen of problemen.
Na de presentatie zijn vragen gesteld, enkele daarvan zijn:
Mijn werkgever betaalt mijn zorgverzekering, maar ik heb
geen polisblad gekregen, klopt dit?
Neem ik mijn arbeidsverleden mee als ik van uitzendbureau verander?
Ik ben langer dan 4 maanden in Nederland aan het werk, is RNI-inschrijving
nog wel actueel of moet ik opnieuw een BSN aanvragen?
Hoe werkt het fasensysteem in de uitzendsector?
Wat betekent loonheffing op de loonstrook?
De bijeenkomst heeft geresulteerd in beter geïnformeerde Spaanse
arbeidsmigranten die nu de juiste instanties weten te vinden. Spaanse

uitzendkrachten, die vragen hebben over de cao kunnen hiervoor natuurlijk terecht
bij de SNCU.

Geïnformeerde buitenlandse uitzendkracht vaker tevreden

De SNCU gaat een nieuw project starten. In samenwerking met verschillende
ambassades ontwikkelt de SNCU dit jaar een voorlichtingscampagne over het
werken via een uitzendbureau in Nederland.
Dit project start in Polen. Daarna volgen projecten in Spanje, Roemenië, Bulgarije en
Hongarije.
Op basis van intern onderzoek (een analyse van ontvangen klachten en vragen)
blijkt dat buitenlandse uitzendkrachten meer moeite hebben met het vinden van de
juiste informatie dan Nederlandse uitzendkrachten. Onwetendheid over de cao en
zijn inhoud gecombineerd met hoge verwachtingen over het leven in Nederland
leiden vaak tot ontevredenheid en ongegronde klachten bij de arbeidsmigranten.
De SNCU wil er graag voor zorgen dat de buitenlandse uitzendkrachten weten wat
ze kunnen verwachten in Nederland, voordat ze hier komen werken.

Turboliquidatie tijdens SNCU-onderzoek? Slecht idee!
Met enige regelmaat krijgt de SNCU te maken met uitzendondernemingen die
tijdens een cao-onderzoek turbo liquideren. Een turboliquidatie is – kort
gezegd – de opheffing (ontbinding) van een vennootschap zonder dat er een
uitgebreid afwikkelingstraject (vereffening/liquidatie) plaatsvindt.
Deze route kan bewandeld worden indien er geen baten meer zijn. De vennootschap
houdt door een besluit van de aandeelhouder(s) simpelweg van het ene op het
ander moment op te bestaan en wordt uitgeschreven uit het handelsregister. Er komt
geen curator aan te pas (zoals bij faillissement). Hoewel deze route ooit bedoeld was
om lege bv’s eenvoudig te kunnen ontbinden en zo misbruik van die lege bv’s te
voorkomen, is het nu een route geworden die veelvuldig gebruikt wordt door

malafide bestuurders. Schuldeisers hebben dikwijls het nakijken. Toch komen
malafide bestuurders hier in SNCU-dossiers niet zo gemakkelijk mee weg. Steeds
vaker houden rechters, na vordering door de SNCU, deze bestuurders persoonlijk
aansprakelijk voor de schade. De turboliquidatie is immers met geen ander doel
ingezet dan om (nader) onderzoek onmogelijk te maken en betalingsverplichtingen
te frustreren. De niet nabetaalde salarissen en schadevergoedingen moeten dan
hoofdelijk (uit privévermogen) door de oud-bestuurder betaald worden. Een
turboliquidatie lijkt dan een makkelijke ontsnappingsroute, maar de risico’s zijn
enorm. De SNCU pakt namelijk door. Daarom geldt: turboliquidatie tijdens SNCUonderzoek? Slecht idee!

Succesvol arrest op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid
In januari heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat Pegasus c.s. als feitelijk
bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld. De bestuurders van de
uitzendondernemingen vonden dat de SNCU onvoldoende had bewezen dat zij
zijn overgegaan tot ontbinding van de vennootschappen om de vorderingen
van de SNCU te frustreren. Ook betwisten zij de ernstige verwijtbaarheid van
deze ontbinding. Gelukkig is het Hof hierin niet meegegaan.
Al in juli 2014 is aan de vennootschappen medegedeeld dat er een gegrond
vermoeden bestond van het niet naleven van de cao’s, waarna in augustus 2014 de
vennootschappen zijn ontbonden. Pegasus c.s. heeft de SNCU niet op de hoogte
gesteld van de ontbinding. De SNCU heeft daar zelf achter moeten komen.
Het Hof acht de stelling, dat de ontbinding heeft plaatsgevonden om verhaal te
frustreren, voldoende onderbouwd. Weliswaar heeft Pegasus c.s. aangegeven dat
het voornemen tot ontbinding van de vennootschappen al voor april 2014 bestond,
zij heeft nagelaten dit voornemen te onderbouwen. Ontbinding van de
vennootschappen levert in dit geval onrechtmatig handelen op van Pegasus c.s. als
feitelijk bestuurder. Het vonnis van de kantonrechter wordt bekrachtigd door het Hof.
De bestuurders worden veroordeeld tot betaling van € 346.085, aan materiële
benadeling en een bedrag van € 68.359,-- aan schadevergoeding.
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