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Flankerend beleid MOE-landen

Geachte dames en heren,
Vorige week hebt u een algemeen overleg gevoerd met de bewindslieden van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) over het
flankerend beleid MOE-landers. Hierover hebt u op 24 juni jl. separaat een brief ontvangen van de FNV en ontvangt u vandaag ook een RCO-brief.
De Stichting van de Arbeid heeft de behoefte om aanvullend op deze brieven in deze
gezamenlijke brief tot uitdrukking te brengen dat sociale partners hard bezig zijn om dit
najaar tot een sluitende aanpak ten aanzien van het flankerend beleid te komen met het
doel dat de grenzen op 1 januari 2009 ook voor Bulgaren en Roemenen open kunnen.
Het vrij verkeer van werknemers binnen Europa is voor de Stichting van de Arbeid uitgangspunt. De ervaring met de Polen leert dat een aantal zaken beter ter hand genomen
dienen te worden. Handhaving van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en
arbeidstijdenwet zijn hier elementen van.
De huidige krapte op de arbeidsmarkt, zowel in Nederland als ook in Polen, maakt dat
er ruimte is om de grenzen open te stellen voor Bulgaren en Roemenen. Dit laat echter
onverlet dat alle inspanning erop gericht moet blijven om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk te leiden. Ook het flankerend beleid dient in het najaar op orde te
zijn vóórdat het definitieve besluit tot openstelling wordt genomen.
Wat het flankerend beleid betreft, zijn afspraken gemaakt tussen de Stichting van de
Arbeid en het kabinet tijdens het Voorjaarsoverleg op 23 april jl. Zo hebben partijen
geconcludeerd dat met het tripartiete handhavingskader een stap voorwaarts is gezet met
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de tripartiete inzet op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden- en arbeidsverhoudingen. Deze aanpak beoordeelt de Stichting positief.
Voorts is op het Voorjaarsoverleg afgesproken dat kabinet en sociale partners in overleg
met de uitzendbranche bezien op welke wijze zelfregulering, onder andere via een door
de branche ontwikkeld keurmerk, tot stand kan komen. Er ligt nu op basis van het voorstel van de ABU een kabinetsinzet voor. De Stichting van de Arbeid ondersteunt op
hoofdlijnen het voorstel van de ABU waarin het werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus leidt tot grote risico’s voor de inlener.
Gelet op de besluitvorming ten aanzien van de uitbreiding van het vrij verkeer per 1
januari 2009, dringt de Stichting van de Arbeid aan op een voortvarende behandeling
van dit voorstel. Om tot een daadwerkelijk sluitende aanpak te komen, is het van belang
dat een grotere opsporingscapaciteit onderdeel van de kabinetsinzet uitmaakt. Ook de
overheid moet leveren, wil de uitzendbranche in korte tijd daadwerkelijk geschoond
worden.
Ten aanzien van huisvesting is de afgelopen jaren door een aantal sectoren, zoals de
agrarische sector en uitzendbranche, met een groot aantal gemeenten afspraken gemaakt
om enerzijds het aanbod te vergroten en om anderzijds richting ondernemers en uitzendbureaus duidelijke voorwaarden te stellen aan huisvesting, bijvoorbeeld als het gaat
om hygiëne en brandveiligheid.
Ook zijn er tijdens de zogeheten Polentop tussen de bewindslieden van SZW, WWI en
de desbetreffende gemeenten adequate afspraken gemaakt. Dit laat onverlet dat tijdens
deze Polentop is gebleken dat op onderdelen nadere afspraken noodzakelijk zijn.
Hoogachtend,
STICHTING VAN DE ARBEID

drs. J.M.A. Mooren
secretaris

Een afschrift van de brief is verstuurd aan de ministers van SZW en WWI.

