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Schippers en matrozen in lastig parket door wegvallen Gyron Crew

Schippers die Filipijnse matrozen via Gyron Crew Inc. tewerkstelden, zijn in een moeilijke situatie verzeild

geraakt. Ze hadden een band opgebouwd met de matrozen en geïnvesteerd in hun kennis en kunde. Hen

'zomaar' naar huis sturen was dan ook geen optie. Hun tewerkstelling legaliseren bleek een moeilijke opgave.

Sommige schippers kregen van de Inspectie SZW een boete opgelegd voor overtreding van de Wet arbeid

vreemdelingen (WAV). Deze boete - 12.000 euro per matroos - kan met succes worden aangevochten. De

rechtbank Rotterdam matigde een WAV-boete van een schipper met 50%.

Hoe kan tewerkstelling worden gelegaliseerd en heeft aanvechten van WAV-boete zin?

Door mr Kirsten Boele, advocaat bij Wybenga Advocaten in Rotterdam

Gyron Crew stelde Filipijnse matrozen tewerk aan boord van binnenvaartschepen op basis van twee

arbeidsovereenkomsten. Eén arbeidsovereenkomst bedoeld voor het UWV met een loon gelijk aan ten minste

het wettelijk minimumloon en één 'echte' arbeidsovereenkomst met een aanzienlijk lager loon. De matrozen

ontvingen in werkelijkheid dit lagere loon, terwijl Gyron Crew in het bezit kwam van de vereiste

tewerkstellingsvergunningen op basis van de andere arbeidsovereenkomsten.

Minister in de fout

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Gyron Crew een boete van bijna een half miljoen euro

opgelegd voor overtredingen van de WAV. Maar omdat de vereiste tewerkstellingsvergunningen aanwezig waren

en - strikt genomen - geen sprake was van een overtreding, zette de Raad van State een streep door de boete.

De minister heeft een fout gemaakt. Had Gyron Crew immers niet eigenlijk moeten worden beboet voor

overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag?

Een aantal (voormalige) medewerkers van Gyron Crew wordt op dit moment nog strafrechtelijk vervolgd door het

Openbaar Ministerie (OM) wegens uitbuiting en mensenhandel. Gyron Crew stelt niet langer Filipijnse matrozen

ter beschikking. De inleenovereenkomsten met binnenvaartschippers zijn beëindigd.

Legaliseren

Een aantal binnenvaartschippers wilde de matrozen aan boord houden en hen zelf in dienst nemen, maar dat

bleek in de praktijk lastig. De tewerkstellingsvergunningen waren door uitvoeringsinstantie UWV afgegeven ten

behoeve van matrozen om werkzaamheden te verrichten aan boord van een bepaald schip. In feite zou er dus

niets veranderen: werkzaamheden aan boord van hetzelfde schip zouden worden gecontinueerd. Maar de

tewerkstellingsvergunningen waren op naam van Gyron Crew verstrekt en niet op naam van de betreffende

schipper.

De schipper zou dan nieuwe tewerkstellingsvergunningen moeten aanvragen. Maar het UWV had in sommige

gevallen de oude tewerkstellingsvergunningen niet ingetrokken en weigerde de vergunningen alsnog in te

trekken, zodat geen nieuwe vergunningen konden worden verstrekt. Omdat de intrekking uitsluitend op verzoek

van Gyron Crew kan plaatsvinden, kon een nieuwe tewerkstellingsvergunning niet worden verkregen.

Een tweede optie zou zijn dat de matrozen zich als onvrijwillig werkloos aanmelden bij het UWV. Indien zij

daarna een baan zouden vinden, is geen nieuwe tewerkstellingsvergunning vereist. Dit betekent wel dat de

matrozen eerst werkloos zijn en hun werkzaamheden tijdelijk moeten stopzetten.
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Een derde optie is de mogelijkheid van een zogeheten B8-verblijfsvergunning. Een deel van de matrozen heeft

zich namelijk aangeboden als getuige in de strafrechtelijke zaak tegen Gyron Crew. Deze matrozen hebben

recht op een B8-verblijfsvergunning, die wordt verstrekt aan getuigen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Zij

mogen dan vrij tot de arbeidsmarkt toetreden en zonder dat een tewerkstellingsvergunning is vereist.

Maar ook dit is niet eenvoudig. Een dergelijke vergunning kan niet worden aangevraagd, terwijl de Immigratie-

en Naturalisatiedienst (IND) en het OM niet voortvarend zijn met de verstrekking daarvan.

WAV boete aanvechten

Het gevolg is dat een aantal schippers de tewerkstelling van de Filipijnse matrozen niet tijdig heeft kunnen

legaliseren na het wegvallen van Gyron Crew. De Inspectie SZW deelde WAV-boetes uit, die financieel zwaar

kunnen drukken op een éénschipsbedrijf.

De vraag is of het zin heeft om die boetes aan te vechten. De rechter is namelijk terughoudend om een streep te

zetten door een boete of deze te matigen. Wel moet de boete in verhouding staan met de ernst van de

overtreding en de mate van verwijtbaarheid.

De rechtbank Rotterdam oordeelde op 9 september in een dergelijke zaak dat de overtreding niet volledig te

wijten was aan de schipper. De boete werd met 50% gematigd - bij drie matrozen bijna 20.000 euro - gelet op

onder andere de volgende bijzondere omstandigheden:

De matrozen werkten (via Gyron Crew) eerst wel legaal aan boord van hetzelfde schip.

Het UWV had de oude tewerkstellingsvergunningen niet ingetrokken, terwijl de schipper de intrekking

niet kon bewerkstelligen.

Een deel van de matrozen had inmiddels een B8-vergunning, waardoor de situatie alsnog is

gelegaliseerd.

Voor het overige deel van de matrozen is er zicht op legalisering.

Tegen deze uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

Een WAV-boete kan dus met succes worden aangevochten. Maar het beste is uiteraard om een boete te

voorkomen. Met name in complexe situaties zoals bij Gyron Crew is het aan te bevelen een deskundige

te raadplegen over de correcte wijze van tewerkstellen van buitenlandse matrozen.
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