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Wetsvoorstel schijnconstructies pakt voor werkgever en werknemer duurder uit

‘Aanpak Asscher is verslechtering’
René Bouwmeester

Minister Lodewijk Asscher (SZW)
werkt aan de Wet Aanpak Schijnconstructies om misbruik en uitbuiting
van buitenlandse arbeidskrachten
tegen te gaan. LTO Nederland staat
achter de doelstelling, maar vreest
dat de beoogde uitwerking op sommige onderdelen het doel voorbij zal
schieten.

Achtergrond
Deze zomer berichtte Asscher de
Tweede Kamer over zijn aanpak van
schijnconstructies. Hij presenteerde
een aantal maatregelen die wat hem
betreft per 1 januari 2015 van kracht
worden als de Wet Aanpak Schijnconstructies ingaat. Zo wil hij dat
het salaris niet meer volledig contant
wordt uitbetaald. In plaats daarvan
moeten werkgevers minimaal het
wettelijk minimumloon op een bankrekening overmaken.
Ook het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het
minimumloon wordt, wat Asscher
betreft, niet meer toegestaan. De
werkgever moet een afzonderlijke
rekening voor de huisvesting naar de
werknemer sturen en die moet zijn
zorgverzekering zelf regelen.
De bewindsman wijst erop dat de

Inspectie SZW te vaak situaties tegenkomt waarbij minder dan het wettelijk minimumloon wordt betaald.
Ook tonen werkgevers kwitanties
voor contante loonbetalingen die
nooit zijn gedaan.
Verder betalen sommige werkgevers loon dat deels bestaat uit onduidelijke onkostenvergoedingen. De
werknemer bouwt daardoor minder
WW-rechten op.
Oneigenlijke concurrentie
LTO Nederland, inclusief LTO Seizoenarbeid en fruittelersorganisatie
NFO, en de brancheverenigingen van
uitzendbureaus ABU en NBBU willen
de schijnconstructies ook tegengaan.
‘Die werken oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de
hand’, stelt , LTO-specialist Sociaaleconomisch beleid Gerard van der
Grind.
Toch zet de sector kritische kanttekeningen bij de plannen. Van der
Grind: ‘De uitwerking van het voorstel van de minister betekent een verslechtering voor werkgever en werknemer.’ De werkgeversorganisaties
vrezen dat de voorgenomen maatregelen leiden tot meer administratief
werk bij de werkgever en hogere kosten voor de werknemer. De kans op
fraude neemt evenmin af, vinden ze.
LTO stelt dat de Inspectie SZW

Wetsvoorstel vloeit voort uit actieplan
De Wet Aanpak Schijnconstructies is het
resultaat van het ‘Actieplan bestrijden van
schijnconstructies’ uit 2013.
Het plan richt zich onder meer op de
aanpak van schijnzelfstandigheid, ontduiking van het wettelijk minimumloon,
misbruik van premieafdracht, ontduiking
van cao’s, gefingeerde dienstverbanden en
migratieconstructies. Minister Asscher van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt

zo uitbuiting van werknemers en oneerlijke
concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen
te gaan. Bij de uitvoering werkt hij samen
met gemeenten, inspectiediensten, vakb
onden,werkgeversorganisaties en andere
ministeries. Aanleiding voor het actieplan is de toename van arbeidskrachten
uit andere landen van de Europese Unie
waarbij door Inspectie SZW misstanden
zijn aangetroffen in hun loonstroken.

Veel arbeidsmigranten profiteren nu nog van een collectieve ziektekostenverzekering.
met de beoogde aanpak weliswaar eenvoudig kan controleren of
het minimumloon wordt betaald,
maar de kosten van huisvesting zijn
onzichtbaar geworden. ‘Je schept
een nieuwe schijn als verrekeningen niet zichtbaar mogen zijn op de
loonstrook. Je weet ook niet wat daarbuiten kan gebeuren’, vindt Van der
Grind. ‘Wat nu transparant is op de
loonstrook, wordt dan onzichtbaar.’
Als de plannen van Asscher doorgaan, komt een einde aan de collectieve ziektekostenverzekering voor
arbeidsmigranten in de sector. LTO
Seizoenarbeid verwerkte in 2013 ruim
35.000 aanmeldingen voor zo’n zorg-

verzekering. De collectiviteitskorting
van 10 procent kwam ten gunste van
de werknemers. Dit voordeel – inclusief het ontbreken van eigen risico
vervalt als werknemers zich op eigen
initiatief moeten verzekeren.
De door de minister voorgestelde
werkwijze zadelt zorgverzekeraars
met een gigantisch incassorisico op,
vermoedt LTO. Ook huisartsen en ziekenhuizen krijgen hiermee te maken
zodra een werknemer zelf de factuur
moet betalen voor een behandeling
buiten het pakket of omdat er geen
contract is met een zorgverzekeraar.
Het is trouwens de vraag of werknemers zich op eigen kracht zullen
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verzekeren. Zij moeten zelf contact
opnemen met een Nederlandse verzekeraar en de verzekering kost in hun
ogen immers veel geld. Controle op
het afsluiten van een zorgverzekering
kan via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), maar in de praktijk
is steeds gebleken dat veel arbeidsmigranten niet staan ingeschreven,
omdat ze korter dan vier maanden in
Nederland verblijven.
LTO Nederland is samen met
andere werknemersorganisaties in
discussie met het ministerie van SWZ
om het voorstel aan te passen en bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering te behouden.

Marktfalen stimuleert oprichting coöperaties
Jan van Liere

De huidige trend om nieuwe
coöperaties op te richten is goed
te verklaren. Dat is de mening van
Tine de Moor, hoogleraar Instituties
voor collectieve actie in historisch
perspectief aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Achtergrond
De Moor is gespecialiseerd in de
ontwikkelingen rond collectieven en
coöperaties sinds de Middeleeuwen.
‘De mens is een coöperatief wezen,
een homo cooperans’, zegt ze.
De drang om instituties te bouwen die zijn gericht op langdurige
samenwerking, is al heel oud. Opmerkelijk is dat telkens na een periode
van versnelde ontwikkeling van de
vrije markt, waarbij privatisering een
belangrijke rol speelt, er een opleving
is van collectieve initiatieven.
Dat was zo bij de zogenoemde
tweede coöperatieve golf, eind
negentiende en begin twintigste
eeuw. ‘De Raiffeisenbank is ontstaan

Coöperaties werden de afgelopen jaren populairder.
omdat in de commerciële bankwereld
te weinig interesse was in het financieren van boeren. De vernieuwing is
toen echt op het platteland ontstaan.’
De ontwikkelingen nu lijken erg
op wat er toen gebeurde, stelt De
Moor vast. ‘In het Brabantse HeezeLeende hebben de inwoners bijvoorbeeld zelf een glasvezelcoöperatie
opgezet. Er was geen commerciële
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aanbieder geïnteresseerd in het aanleggen van glasvezelkabels in het
kleine dorp.’
De Utrechtse hoogleraar stelt
vast dat de belangstelling voor coöperaties bij boeren en tuinders nooit
helemaal is weggeweest. De gedachte
achter de Aardenburgse coöperatie
Welbegrepen Eigenbelang, in 1877
opgericht in voor het gezamenlijk

aankopen van kunstmest, veevoer
en zaaizaad, leeft nog steeds. ‘Door
samen te werken kun je je toekomst
veilig stellen. Dat is nog altijd heel
erg aan de orde.’
De interesse voor nieuwe coöperaties is springlevend. ‘Niet meer op
het gebied van banken, maar wel in
andere sectoren waar sprake is van
marktfalen. De mensen gaan zelf
oplossingen zoeken’, stelt De Moor.
De afgelopen tien jaar deed zich
‘een vlucht vooruit’ voor en werden
jaarlijks tientallen nieuwe coöperaties opgericht. Dat beperkte zich niet
tot de agrarische sector. Vooral in de
professionele dienstverlening, industrie, energie en transport en de zorg
blijkt de coöperatie populair.
Marginaal
Qua bijdrage aan de totale omzet
van de coöperatieve sector in Nederland is de huidige derde golf aan
coöperaties nog marginaal. Bij de
aanvaarding van haar ambt als hoogleraar een jaar geleden stelde De
Moor dat de vele kleinere initiatieven
worden overschaduwd door ‘reuzen’

als Achmea, Rabobank en FrieslandCampina. Die zijn samen goed voor
meer dan 42 miljard euro omzet en
bijna 100.000 werknemers.
Volgende week gaat De Moor op
deze ontwikkelingen in tijdens de
Dag van de Coöperatie 2014 in het
ZLTO-kantoor in Den Bosch. Daar
komen ook ZLTO-directeur Elies Lemkes en de Brabantse gedeputeerde
Brigite van Haaften aan het woord.

Dag van de Coöperatie 2014
De Dag van de Coöperatie 2014 kent
een afwisselend programma, waarbij de bezoekers zelf een belangrijke
inbreng kunnen hebben. Er zijn korte
presentaties van verschillende coöperatieve initiatieven als gebiedscoöperatie,
energiecoöperatie, samenwerking in
plattelandsgemeenten en sociaal-maatschappelijke initiatieven. De deelnemers
gaan daarmee aan het werk.
De bijeenkomst is vrijdag 19 september
in het ZLTO-kantoor in Den Bosch. Door
de grote belangstelling is aanmelden niet
meer mogelijk. Wel is er een wachtlijst.
u www.zlto.nl/agenda

