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Aanpak van arbeidsuitbuiting als uitdaging voor de toekomst,
Catelene Passchier, vicevoorzitter FNV

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiÏma)
Geachte aanwezigen,

De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van
arbeidsuitbuiting niet alleen een uitdaging is voor de toekomst.
We zitten er middenin en soms loopt het water ons over de schoenen.
U ziet dat het recht dat EU-bedrijven hebben om hun diensten in andere landen
te verrichten wordt misbmikt om mensen uit te buiten.

Ergens begin juni hoorden onze collega's van VNB, ons speciale paritaire
bureau voor cao-naleving in de transportsector, dat deze Filipijnse
vrachtwagenchauffeurs onder erbarmelijke arbeids- en leefomstandigheden op
de Nederlandse wegen rondreden.
Levensgevaarlijk voor hen en ook voor ons natuurlijk, de mede-weggebruikers.
Maar niet alleen gevaarlijk, ook heel erg onrechtvaardig.
Als alle uren werden gerekend verdienden ze gemiddeld 84 cent per uur.
Dat stond natuurlijk niet op papier, de contracten leken in orde.
Wat doe je dan als vakbond?
Welke opties heb je om deze werkenden te helpen?
Hoe kun je er voor zorgen dat dit soort misstanden van de Nederlandse
arbeidsmarkt verdwijnt?
En is het eigenlijk wel mogelijk om EN deze vrachtwagenchauffeurs te helpen
EN ook gelijktijdig de arbeidsmarkt op te schonen?

Die vragen zijn helemaal niet zo eenvoudig te beantwoorden.
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Dat wist ik uiteraard al uit eerdere zaken, maar in deze zaak komen werkelijk
alle dilemma's om misstanden te bestrijden te samen.
Maar dat betekent dat ook de mogelijkheden die we hebben om dit soort
misstanden te bestrijden op grond van deze zaak kan worden onderzocht.
In dit geval ging Edwin Atema er op af, een medewerker van de FNV zelf ook vrachtwagenchauffeur -, die ook flink wat kennis van de wet- en
regelgeving heeft.
Dat wil zeggen, hij ging naar een parkeerplaats waarvan hij had gehoord dat ze
daar verbleven.

Hij ontmoet daar drie (onthoud dat getal!) chauffeurs en spreekt ze aan als
collega én als vakbondsman.
In dit geval spreken de chauffeurs redelijk goed Engels, dus de communicatie
gaat best.
Maar vaak is dat niet zo.

Uit de inforrnatie die Edwin krijgt blijkt al gauw dat de chauffeurs in een
schijnconstmctie werken.
U heeft het gezien, ze werken voor een postbus-firrna in Slowakije, maar de
activiteiten vinden plaats vanuit Limburg Nederland.
Waarmee zou de FNV deze mensen het beste helpen?
Als belangenbehartiger van werknemers is ons motto: Gewoon goed werk.
Dat betekent een echte baan met goede arbeidsvoorwaarden.
Kunnen wij dat voor deze werknemers ook voor elkaar krijgen?
Dat blijkt best moeilijk.

De eerste horde die we tegen?komen is het vreemdelingenrecht en het EU-recht.
De chauffeurs kunnen hier werken omdat hun Slowaakse nep-baas een
werkvergun?ning heeft.
Maar op het moment dat ze zich hier melden bij de arbeidsinspectie of politie
zijn ze hun baan kwijt en daardoor vervalt de werkvergunning.
Op dat moment zijn ze ongewenste vreemdeling in Nederland en kunnen ze per
direct worden uitgezet.
Stelt u zich voor; Edwin wil hulp bieden, maar hij moet beginnen met hen te
vertellen dat ze met dit risico dat ze worden uitgezet te maken kunnen krijgen.
Dat is geen fijne binnenkomer,
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Ondanks dat risico moet hij ze overhalen zich bij de autoriteiten te melden, de
politie of de opsporingsafdeling van de iSZW.
Ze moeten aangifte doen van mensenhandel door hun werkgever, want dat is de
enige manier om bescherming van de Nederlandse overheid te krijgen.
De wet zegt dat: aaan een slachtoffer reeds bij de geringste aanwijzing van
mensenhandel een bedenktijd moet worden aangeboden'.
Dat betekent dat degene die aangifte doet als getuige of slachtoffer in een
speciale opvang terecht komt.
Daar weten ze bij Comensha natuurlijk alles van.
Binnen die bedenktijd kan hij dan aangeven of hij wil dat zijn werkgever wordt
vervolgd.

Maar de wet zegt ook dat als de officier van justitie besluit de stafzaak tegen de
dader (de werkgever) te seponeren, de vreemdeling wel beklag mag doen,
? dat hij de uitkomst van dat beklag niet in Nederland mag afwachten.
Dus dan zijn we in het strafrecht beland.
In deze zaak vonden de iSZW en het OM - zo hebben wij het begrepen het verhaal van de chauffeurs in eerste instantie te licht.

Dat betekent dat de vakbond op dat moment zelf voor opvang en rechtshulp
moet zorgen, en dat de chauffeurs elk moment op het vliegtuig naar Manilla
kunnen worden gezet.

Maar erger is, dat de werkgever weg komt met de uitbuiting.
En dan bedoelen we niet een Slowaakse, maar een Limburgse onderneming!
Ook dat is een lastige kwestie, want het OM moet dus ook eerst deze foute
ondernemingsconstructie gaan onderzoeken, dwz het verband aantonen tussen
het Slowaakse en het Limburgse bedrijf.
Als het OM denkt daar niet in te slagen en het onderzoek stopt,
heeft het slachtoffer geen recht meer op opvang en bescherrning.

In de jurisprudentie vinden we heel wat zaken waarin het OM vond dat sprake
was van menserföandel, maar de rechter anders oordeelde.

Het is dus op zich goed te begrijpen dat het OM zijn handelen daarop dan ook
baseert.
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Maar het scheelde niets of in dit geval waren deze chauffeurs op het vliegtuig
naar Manilla gezet.
Op dat moment voel je de grond onder je voeten wegzakken.
Je hebt je als vakbond geprobeerd hard te maken voor mensen die in elk geval
ontzettend belazerd zijn, hard hebben gewerkt voor vrijwel geen loon, onder
erbarrnelijke omstandigheden leven en werken.
Je vindt dat hen groot onrecht is aangedaan, maar het lijkt er toch op dat ze
met lege handen naar huis gaan.
Gelukkig bleek dat tij ten dele nog te keren.
Na een paar telefoontjes met deze en gene werd voor twee van de drie
chauffeurs de zaak gekeerd, zij kwamen toch in de opvang en kregen een
advocaat toegewezen.
Het is ons onduidelijk waarom de derde wel op het vliegtuig naar Manilla moest.
Het gedrag van de werkgever is toch in alle drie de gevallen hetzelfde !

Het is mij niet bekend of het OM de vervolging doorzet.
Maar in elk geval is er nu ook tijd om voor deze mensen een loonvordering in te
stellen.

Dat wil zeggen voor de twee die u in het filmpje zag.
Ook wij moeten dan aantonen dat de eigenlijke werkgever het Limburgse
bedrijf is.
Daarvoor zijn genoeg juridische argumenten te vinden, maar het blijft een hele
complexe zaak.
Wat kunnen we doen?

Aan het einde van het filmpje doe ik een oproep aan alle betrokkenen;
werknemers en hun vakbonden moeten hun overheden oproepen om steviger in
actie te komen.

Dat zouden ook de werkgevers moeten doen, die zo zelden de oneerlijk
concurrerende collega's tot de orde roepen.
Maar vooral moet het volgende worden geregeld:
* We moeten niet zo lang in onzekerheid zitten over de gevolgen als we met
deze mensen aangifte doen
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* Bij elke constatering van arbeidsuitbuiting moet een vertegenwoordiger
van de vakbond in de sector wordt opgeroepen om een loonvordering in te
stellen.

* Wij als vakbond moeten een zaak kunnen bespreken met de
opsporingsautoriteiten voorafgaand aan het opnemen van het proces
verbaal, zonder dat dat gevolg heeft voor de betrokkenen.
* Als blijkt dat het artikel over menserföandel te zwaar is voor dit soort
gevallen van arbeidsuitbuiting, moet een misschien lichter, maar wel
doeltreffend en preventief werkend artikel over arbeidsuitbuiting in de
wet komen.

* Het gebmik maken van postbusfirma' s om werknemers te werk te stellen
moet strafbaar worden.

Arbeidsuitbuiting is een groot en toenemend probleem in Nederland en Europa,
en veroorzaakt veel maatschappelijke onmst.

Wij als vakbonden zetten ons graag - met u allen samen - in om dit aan te
pakken, allereerst om een eind te maken aan de vaak baÏÏe en inhumane
arbeidssituatie van de uitgebuite werknemers zelf.
Maar ook in het belang van de overige werkenden en ook bonafide werkgevers,
die last hebben van de verdringingseffecten, wat in toenemende mate leidt tot
gevoelens van xenofobie en euroscepticisme.
Daadkrachtig nationaal en Europees beleid op dit ter?ein is het enige antwoord.
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