Betreft: voorlopige opschorting A1 verloning vanuit Roemenie
Beverwijk, 10 oktober 2014
Lugera heeft besloten om de A1 verloning van uitzendkrachten vanuit Roemenie naar Nederland
per onmiddellijk op te schorten in verband met een recente herevaluatie van de Roemeense fiscus
ten aanzien van het uitzenden van Roemeens personeel naar het buitenland.
Er is onrust ontstaan bij de Roemeense overheid na klachten van de Franse overheid over
misbruik van de regelgeving door een aantal Franse uitzendbureaus opererend vanuit Roemenie
die geen loonbelasting zouden afdragen in Frankrijk en ook niet het geldende minimum loon
zouden respecteren naar hun uitzendkrachten toe.
Op verzoek van de Franse regering is de Roemeense overheid middels de fiscus een algeheel
onderzoek begonnen en heeft aan enkele naar Frankrijk toe opererende uitzendbureaus proces
verbaal aangemaakt. De proces verbalen hebben voor zeer veel onduidelijkheid gezorgd met
betrekking tot het standpunt van de fiscus over grensoverschrijdend uitzenden.
Wat blijkt is dat de fiscus de internationale directieven en richtlijnen van de Europese Unie naast
zich schijnt neer te leggen die betrekking hebben op het grensoverschrijdend detacheren van
personeel. De komende weken zijn vertegenwoordigers van de uitzendbureaus en hun juridische
adviseurs in gesprek met de ministers van Werkgelegenheid, Financien en Economische zaken
om duidelijkheid te krijgen omtrent een eenduidig standpunt van de Roemeense belastingdienst.
Zolang Lugera van oordeel is dat er geen 100% duidelijkheid is over hoe de regelgeving moet
worden geinterpreteerd in Roemenie en Lugera geen bevestiging heeft van de Roemeense fiscus
over de te volgen procedures vindt Lugera het niet verantwoord om haar uitzendkrachten, haar
klanten en haar organisatie bloot te stellen aan enig mogelijk risico. Belangrijk voor de klanten van
Lugera in Nederland is dat zij hoe dan ook geen enkel aansprakelijkheidsrisico lopen onder
andere in verband met de feiten dat Lugera NEN 4400-2 is gecertificeerd en haar klanten 20% op
de G-rekening betalen. Daarnaast is zeer recentelijk in week 41, 2014 de tweede NEN 4400-2
certificeringscontrole bij Lugera in Roemenie met positief resultaat afgesloten en is Lugera het
enige in Roemenie gecertificeerde NEN 4400-2 uitzendbureau.
De Roemeense uitzendkrachten die momenteel in Nederland werkzaam zijn zullen helaas
genoodzaakt zijn om terug te keren. Lugera verzorgt de terugreis en biedt een ieder de
mogelijkheid aan om voor Lugera bij klanten in Roemenie te werken. In Roemenie heeft Lugera op
dit moment meer dan 6.000 uitzendkrachten aan het werk.
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