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Geachte heer Asscher,
Op 2 december 2011 heeft de Stichting van de Arbeid uw ambtsvoorganger de Analyse
van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot
beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendarbeid in cao’s, Richtlijn
2008/104/EG – uitzendrichtlijn toegestuurd. Hierbij heeft de Stichting toegezegd dat zij conform artikel 4 lid 3 - decentrale cao-partijen zal verzoeken de heroverweging te verrichten1.
Op 2 februari 2012 heeft de Stichting decentrale cao-partijen verzocht hun cao na te
gaan op bepalingen die mogelijk te kwalificeren zijn als een verbodsbepaling op dan wel
als een beperking van de inzet van uitzendkrachten. Mocht een cao-bepaling als zodanig
te kwalificeren zijn dan is verzocht om de desbetreffende bepaling te heroverwegen.
Indien er geen rechtvaardiging is voor handhaving van de betreffende bepaling dan is
aanbevolen om deze bepaling aan te passen dan wel te verwijderen.
De Stichting heeft decentrale cao-partijen gevraagd om de uitkomsten van het decentrale
beraad haar te doen toekomen voor 31 oktober 2012. De respons op deze oproep is tot
dusver beperkt gebleven tot vijf reacties. Dit heeft mede te maken met het feit dat in de
afgelopen periode weinig cao’s zijn afgesloten.
De ontvangen reacties geven overigens aan dat de betreffende cao-partijen concludeerden dat er geen strijd is met deze richtlijn.
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Uiteraard blijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de
vernieuwde richtlijn.
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Om bovengenoemde reden kan de Stichting u geen representatief beeld schetsen van de
mate waarin bepalingen in cao’s van decentrale partijen mogelijk strijdig zijn met artikel
4 van de richtlijn en welke acties hierop door cao-partijen zijn ondernomen.
De Stichting heeft decentrale cao-partijen opnieuw verzocht hun cao hierop na te gaan
en de uitkomsten van dit overleg haar zo spoedig mogelijk te rapporteren, conform het
verzoek van uw ministerie uiterlijk 28 februari 2013. De centrale organisaties van werkgevers en werknemers zullen dit verzoek wederom nadrukkelijk onder de aandacht brengen van hun leden.
De Stichting van de Arbeid zal u vervolgens van de uitkomsten op de hoogte stellen.
De Stichting van de Arbeid geeft u in overweging, mede in relatie tot de uitkomst van de
rapportage van decentrale partijen per 1 maart 2013, om in overleg met de Stichting in
het najaar van 2013 onderzoek te (laten) verrichten naar uitzendbepalingen in inleencao's. Hiermee wordt de stand van zaken in kaart gebracht en dat kan op zijn beurt weer
behulpzaam zijn om zich, naast de rapportages van decentrale cao-partijen, een beeld
van de stand van zaken te vormen.
Hoogachtend,
STICHTING VAN DE ARBEID
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