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In het project Interaction between legal systems 2.0; solidarity under strain (ILS SOLID 2.0) wordt 

onderzocht in hoeverre (arbeids)migratie de structuur en organisatie van verzorgingsstaten beïnvloedt. 

Een manier om solidariteit in een land te ondermijnen is het huren van goedkope arbeidskrachten op 

basis van constructies die het arbeidsrecht omzeilen dan wel daarmee in strijd zijn. Het gebruik van 

deze zogenaamde schijnconstructies is in Nederland een bekend fenomeen en de laatste jaren 

veelvuldig besproken in het publieke debat. Misbruik van werkers afkomstig uit Oost Europese landen 

komt voor in de tuinbouw, de bouw, de schoonmaaksector, de scheepvaart, de horeca, het 

internationale transport en de Rijncruisevaart. In dit seminar worden schijnconstructies in Nederland 

vanuit diverse perspectieven belicht. Sprekers afkomstig uit de wetenschap, de rechtspraktijk, de 

handhaving en de belangenbehartiging van werknemers gaan in op juridische, maatschappelijke en 

sociaal wetenschappelijke aspecten. Tevens komt de internationale, de nationale en de Europese 

dimensie van schijnconstructies aan bod. Bovendien wordt verslag gedaan van lopend onderzoek naar 

de arbeidsomstandigheden van internationale vrachtwagenchauffeurs die binnen de EU werken.  

De voertaal van dit seminar is Nederlands. 

Dagvoorzitters:  

 

dr. M.J. (Masja) van Meeteren, universitair hoofddocent Universiteit Leiden, instituut voor 

strafrecht en criminologie; 

 

mr. dr. M.Y.H.G. (Yvonne) Erkens, universitair hoofddocent Universiteit Leiden, afdeling sociaal 

recht. 

 

 
 



 

 9 juni 2018 Venlo. Een Oost-Europese 

vrachtwagenchauffeur tijdens een pauze. Bron: De Groene Amsterdammer 

Programma 
 

09:00 – 09:30 Ontvangst koffie/thee 

 

09:30 – 10:00 Opening door A.M.H. (Anke) van der Hoeven LLM, MSc 

 

10:00 – 10:30 

 

 

10:30-11:00 

 

 

 

 

11:00-11:15 

mr. I. (Imke) van Gardingen, beleidsadviseur Arbeidsmigratie FNV  

Arbeidsmigranten: dagloners van de 21ste eeuw? 

 

mr. dr. F. (Fred) van Haasteren, expert op het gebied van social justice, lid 

NCP/OECD en Labour Standard Foundation, voormalig directeur van Randstad 

Holding  

Fatsoenlijke flexibiliteit  

 

Koffie/thee 

 

11:15 – 12:00 

 

mr. dr. B. P. (Beryl) ter Haar, universitair docent Universiteit Leiden, afdeling 

sociaal recht  

Een perspectief vanuit de ILO 

 

12:00 – 13:00 prof. dr. M.S. (Mijke) Houwerzijl, hoogleraar Arbeidsrecht Tilburg University 

(drie kwartier en laatste kwartier discussie) 

Arbeidsvoorwaarden van Europese vrachtwagenchauffeurs: hoe vinden we de 

weg omhoog? 

 

https://www.groene.nl/artikel/vrachtwagens-in-de-race-naar-beneden


 

 

13:00 – 14:00 

 

Lunch 

 

14:00 – 15:00 

 

E. (Edwin) van Berkum, Projectleider programma arbeidsuitbuiting en ernstige 

benadeling Inspectie Sociale Zalen en Werkgelegenheid  

De bestuurlijke handhaving van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 

 

15:00 – 16:00 mr. M.A.H. (Marleen) van Dalen-van Bekkum, raadsheer Centrale Raad van 

Beroep Utrecht 

Internationaal transport: beweeglijk gebruik van het Unierecht? 

 

16:00 – 17:00 J.M.B. (Jan) Cremers, onderzoeker Tilburg University 

Grensoverschrijdende arbeid en het gebruik van schijnconstructies 

  

17:00 – 17:30 Sluiting door dagvoorzitter  

 

17:30 – 19:00  Borrel  

  
 
 
 
 
 


