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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Graag wijzen wij u middels deze brief op onze gezamenlijke zorg betreffende de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS) ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmigratie van
23 september aanstaande.
Deze wet verbiedt het werknemers kosten voor (o.a.) wonen of verzekeren te betalen middels een
inhouding op het wettelijk minimumloon (WML). Wij onderschrijven de doelstelling om dubieuze en/of
hoge betalingen van werknemers aan werkgevers te bestrijden, maar verwachten effecten die hier
haaks op staan en problemen bij de uitvoering.
Wij zijn bezorgd dat het genoemde verbod in de WAS tot de volgende ongewenste effecten leidt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Controleerbaarheid en transparantie van betalingen tussen werkgever en werknemers aan de
onderkant van de arbeidsmarkt nemen af;
De schuldenproblematiek neemt toe;
Tijdelijke arbeidsmigranten zullen zich bewust en onbewust minder verzekeren tegen
ziektekosten;
De huisvestingskosten van tijdelijke arbeidsmigranten stijgen door hogere debiteurenrisico’s en
administratieve lasten;
Stijgende huurprijzen leiden tot de keuze voor slechtere kwaliteit, waardoor handhavingssituaties
en -kosten toenemen.
Private investeringsbereidheid in bestaande, nieuwe en alternatieve huisvesting voor tijdelijke
arbeidsmigranten neemt af; en
Draagvlak voor onafhankelijk privaat toezicht op huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten
neemt af.

Het kabinet heeft naar aanleiding van de behandeling toegezegd de voor- en nadelen van een
uitzondering voor de zomer op een rij te zetten. Dit is niet gebeurd. Desondanks gaat de maatregel
per 1 januari 2016 in. Ons verzoek is daarom zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.
De huidige wet voorziet in de mogelijkheid om uitzonderingen te maken bij Algemene Maatregel van
Bestuur. Ondergetekenden stellen voor van deze mogelijkheid gebruik te maken voor een
gewaarborgde uitzondering die praktisch werkbaar en transparant is voor werknemers, werkgevers
en private en publieke controlerende instanties. Ondergetekenden achten het redelijk de maatregel
tenminste een half jaar uit te stellen vanaf het moment dat de politieke besluitvorming hieromtrent
definitief is afgerond. Dit sluit ook aan bij toezeggingen in de Eerste Kamer.
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