
Beste vakbondbestuurders,

Zoals u weet, zijn wij, de Vereniging van Internationale Arbeidsbemid-
delaars (´VIA´), op 28 januari 2009 met de Internetvakbond tot een 
principeakkoord gekomen over een CAO. Inmiddels door u omgedoopt 
tot de ´Polen CAO´. Vrijwel meteen na het bekend worden daarvan (en 
uitgaand van een zeer premature concepttekst), hadden met name FNV 
Bondgenoten en de ABU ogenblikkelijk hun oordeel klaar. Ook werd 
direct Jan en allemaal gemobiliseerd. Gelukkig hield minister Donner het 
hoofd koel en gaf hij tijdens het vragenuurtje in de Kamer de enige juiste 
antwoorden. Deze antwoorden werden overigens wel weer door u uitge-
legd als zou de minister de CAO afwijzen, hetgeen niet het geval is. Het 
moet gezegd: een strakke campagne! Vervolgens werden de pijlen op 
de Internetvakbond gericht. Perfect in z´n eenvoud: geen vakbond, geen 
CAO. En dus ook geen arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voor de 
werknemers en een gemiste kans voor de aanpak van malafiditeit in de 
uitzendbranche.

Van meet af aan is de suggestie gewekt dat de VIA CAO alleen gericht 
zou zijn op arbeidsmigranten en aanzienlijk goedkoper zou zijn dan de 
algemeen in de uitzendbranche geldende ABU CAO. Beide beschuldi-
gingen zijn aantoonbaar onjuist, maar daar ging het u kennelijk niet om. 

De VIA CAO zal gaan gelden voor alle werknemers bij de VIA-leden 
die worden uitgezonden aan derden, ongeacht hun nationaliteit. Ook de 
bewering dat de VIA CAO zou concurreren op arbeidsvoorwaarden, is 
absoluut onjuist. Berekeningen tonen klip en klaar aan dat de beloning op 
grond van de VIA CAO in veruit de meeste gevallen zelfs hoger is in ver-
gelijking met de ABU CAO. De toeslagen voor overwerk en onregelmatig-
heid zijn in vele gevallen gelijk aan die in de ABU CAO, maar worden wel 
gecumuleerd waardoor werknemers in voorkomende gevallen niet één, 
maar beide toeslagen krijgen. De periodieken bedragen 3,00% in plaats 
van 2,75%. De VIA-leden dienen jaarlijks 2% op het loon van alle werkne-
mers te reserveren en besteden voor scholing en sociale begeleiding. 

Overigens vragen wij alleen dispensatie van de reguliere ABU CAO. 
Dat betekent dat de VIA-leden nog steeds de algemeen verbindende 

bepalingen van de Sociaal Fonds CAO dienen te respecteren alsmede 
de bepalingen van het geldende verplichtstellingbesluit inzake het be-
drijfstakpensioenfonds. Dus ook hier is er geen enkele concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden.

Veel belangrijker is echter nog dat de rechtspositie van de werknemers 
in de VIA CAO veel beter geregeld is dan in de ABU CAO. Want laten 
we wel wezen, de eerste anderhalf jaar zijn uitzendkrachten met de 
ABU CAO nergens als het werk ophoudt. Of de arbeidsovereenkomst 
eindigt omdat de terbeschikkingstelling eindigt (uitzendbeding), of er 
hoeft geen loon te worden betaald (uitsluiting loondoorbetalingsver-
plichting). Fase A heet dat. Dat is voor Nederlandse ingezetenen al 
geen benijdenswaardige positie, laat staan voor arbeidsmigranten. 
Transport en huisvesting kunnen niet terug verdiend worden als er geen 
werk is en op een uitkering kunnen ze vaak (nog) geen beroep doen. 

Juist daarom zijn in de VIA CAO garanties ingebouwd om dat zoveel 
mogelijk te voorkomen. De werknemers uit het buitenland moeten, 
voordat ze naar Nederland komen, al uitgebreid geïnformeerd worden 
over hun rechten en plichten. De eerste vier weken is er een garantie 
op werk en dus op loon, het gebruik van het uitzendbeding is beperkt 
van de 5de tot en met de 26ste gewerkte week (dus minder dan de wet 
toetstaat in plaats van veel meer zoals in de ABU CAO) en vanaf de 
27ste gewerkte week is er opnieuw een garantie op loon. Net als in de 
ABU CAO ontstaat er na drie en een half jaar gewoon een contract voor 
onbepaalde duur. 

Verder zijn in de VIA CAO spijkerharde afspraken gemaakt over sociale 
begeleiding, taaltraining, huisvesting, zorgverzekering, etc. Alle VIA-
leden zijn NEN 4400 gecertificeerd en moeten aan de SKIA normen 
voldoen (huisvesting en goed werkgeverschap), hetgeen opnieuw bijko-
mende waarborgen biedt. De naleving van de CAO door de VIA-leden 
wordt door een onafhankelijke derde gecontroleerd. Er is een mooie 
tijd-voor-tijd regeling voorzien waardoor werknemers die dat willen 
extra vrije tijd kunnen sparen om met behoud van loon naar hun land 
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van herkomst op vakantie te kunnen. De Internetvakbond van haar kant 
heeft toegezegd dat zij een online helpdesk inricht waar werknemers 
niet alleen terecht kunnen voor vragen en advies, maar tevens voor 
hulp bij het invullen van allerlei aanvraagformulieren. 

Hoewel het hier dus gaat om een voor de werknemers zeer gunstige 
en op geen enkele wijze discriminerende CAO, fakkelt u deze helemaal 
af nog voor die goed en wel tot stand gekomen is. Waarom eigen-
lijk? Waar bent u bang voor? Zijn gevestigde posities en de daarmee 
gepaard gaande financiële middelen u meer waard dan de positie van 
(onder meer) de arbeidsmigranten? Sinds jaar en dag houdt u ons weg 
van onderhandelingstafel. Hoewel we circa 50.000 mensen per jaar 
uitzenden, mogen we stelselmatig niet meepraten over de CAO, het 
pensioen, de sociale fondsen, de SNCU, etc. No taxation without repre-
sentation. Het is nog steeds actueel want meer dan ooit kan men zich 
de vraag stellen naar zowel uw representativiteit bij de groep werkne-
mers die het betreft alsmede de representativiteit van de ABU.  

Waarom streeft u overigens naar één CAO voor de gehele sector? 
Waarom onthoudt u de werknemers de keuze? En hoe verhoudt zich 
dat kennelijke streven naar één CAO met het feit dat u zowel partij bent 
bij de ABU als de NBBU CAO? 

Door middel van deze open brief nodigen we u nogmaals uit om met 
ons om de tafel te gaan zitten en deze CAO mee te onderschrijven. 
Ook naar Den Haag is het een krachtig signaal dat zelfregulering 
springlevend is en prima werkt. En laat ons dan gezamenlijk onze pijlen 
richten op waar het echt om gaat: de malafide uitzendbureaus die onze 
markt verzieken. Dat is de boevenbende die krachtig bestreden moet 
worden!

De VIA, haar leden en hun 50.000 werknemers wachten uw spoedige 
berichten af.
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