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Betreft:   
Perstoelichting Ewals Group naar aanleiding van media aandacht  vrachtvervoer bij Truck & Auto fabrikanten 
 
 
Geachte lezer, 
 
In de afgelopen weken is de Ewals Group aangeschreven door achtereenvolgens de FNV en een journalist van 
het journalistiek collectief ‘Investigate Europe’. Beide partijen gaven aan dat er in de afgelopen periode met 
verschillende chauffeurs van Ewals en/of subcontractors in haar vervoersketen was gesproken, als onderdeel 
van een (Europees) onderzoek naar werkomstandigheden in het vrachtvervoer bij Truck & Autofabrikanten.  In 
de gesprekken zou worden gesuggereerd dat binnen de Ewals Group (en/of haar partners) in de praktijk 
regelmatig wet- en regelgeving zou worden overtreden. Dit zou onder meer betreffen de rij -en rusttijden, de 
45-uurs rust, tewerkstelling in het buitenland en het betalen van het verplichte minimumloon. Daarop zijn een 
hele reeks vragen aan ons gesteld en hebben wij een tweetal formele reacties terug gestuurd. Uit deze 
correspondentie met FNV en journalist heeft helaas - vooraf aan publicatie - geen verificatie van feiten 
plaatsgevonden.  
 
Wij hebben aangegeven ons niet te kunnen herkennen in het geschetste beeld, en hebben toegelicht op welke 
wijze wij in- en externe processen hiervoor hebben ingericht.  Wij hebben gevraagd om het verder 
concretiseren van ‘vaststellingen’ opdat wij deze ook zelf zouden kunnen valideren. We hebben onder de 
aandacht gebracht dat de complexiteit van alle wet- en regelgeving, en verscheidenheid in toepassing daarvan 
binnen Europa, gemakkelijk tot interpretatieverschillen kunnen leiden. Daar wij de vraagstelling niet kenden en 
niet betrokken waren bij genoemd onderzoek zijn wij niet in staat gesteld dit te valideren.  
 
Inmiddels hebben wij de verschillende berichtgeving gezien of gelezen en stellen vast dat stellingen onjuist zijn, 
terwijl deze gemakkelijk op voorhand hadden kunnen worden weerlegd.  
Wij stellen vast dat de onjuiste berichtgeving van FNV en Investigate Europe een basis kan zijn voor 
vervolgartikelen. Om deze reden willen we onze visie en standpunt op het geheel delen. 
 
Algemeen 
De transport branch kampt al enige tijd met de geschetste problematiek. Ewals spant zich in om haar 
activiteiten te laten voldoen aan relevante wet- en regelgeving.  Naast de toepasselijke wetgeving en 
verschillende cao’s in binnen- en buitenland,  krijgen alle onderdelen van het Europese mobiliteitspakket, rij- 
en rusttijden, cabotage, Mindestlohn, Loi Macron en aanverwante wetten in het kader van ons streven naar 
compliance, veel aandacht. Niet alleen voor eigen medewerkers maar ook voor subcontractors geldt 
opgenoemd beleid. Naast controles door de daartoe geëigende (overheids) instanties verplichten ook wij onze 
partners zich te conformeren aan de relevante wet- en regelgeving.  
Voorafgaand aan het opstarten van een nieuwe activiteit is het verder gebruikelijk om de correctheid van de 
(beoogde) werkwijze te doen checken door (lokale) advocaten en instanties teneinde ook daarbij zorgvuldig te 
handelen.  
In de afgelopen jaren is er ook regelmatig via reguliere controles van de verschillende externe controle- 
instanties gekeken naar de juistheid van onze activiteiten. Daarbij werden door de Belastingdiensten, ILT , VNB 
alsook lokale vakbonden geen (noemenswaardige) onregelmatigheden vastgesteld.   
Graag merken we op dat het in de huidige markt moeilijk is chauffeurs aan te trekken en te behouden. Middels 
een 2-jaarlijkse internationaal medewerkers tevredenheidsonderzoek bij zowel kantoormedewerkers als onze 
chauffeurs proberen wij dit goed op te volgen. Het onderzoek laat overigens al jaren een constante, hoge score 
zien.  Tot op de dag van vandaag werden daarbij nooit ‘rariteiten’ zoals door FNV en journalisten 
gememoreerd, vastgesteld. 
 
Overtreden van de wet op juiste tewerkstelling 
Vaak werken chauffeurs door verschillende landen heen binnen onze internationale netwerkorganisatie, en 
wordt niet structureel in een enkel land gewerkt. Mocht dat wél het geval zijn, dan wordt het daar toepasselijk 
recht (en arbeidsvoorwaarden) gevolgd. Zoals aangegeven is deze werkwijze vooraf getoetst bij (lokale) 
adviseurs alsook bij brancheorganisaties(s), en voldoen wij aan de Europese detacheringsrichtlijn en/of de 
verschillende nationale afgeleide regelgeving daarop.  
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Het niet betalen van het (lokaal) verplichte minimumloon 
In de bezwaren wordt verwezen naar het minimum loon in onder andere Duitsland en Frankrijk en de gegevens 
op de verschillende attesten die wij met chauffeurs meegeven. Wij zijn bij de betreffende controlerende 
instanties geregistreerd en worden regelmatig gecontroleerd. Bij de wijze van het invullen van genoemde 
attesten hebben wij vooraf afstemming gehad met TLN en advocatuur teneinde daarin geen fouten te maken.  
Een verklaring voor mogelijke verschillen zou kunnen worden gevonden in de uitleg van hetgeen tot het 
minimumloon dient te worden meegerekend. Ten behoeve van de ritten door de verschillende landen heen 
wordt rekening gehouden met een extra toelage bovenop het lokale loon in het land van de feitelijke 
werkgever. Verschillende toelages kunnen, afhankelijk van het werkgeversland, volgens de Europese –en/of 
lokale richtlijnen al dan niet (gedeeltelijk) worden meegerekend bij het minimum uurloon.  Verschillende 
landen hanteren in hun onderscheidenlijke interpretatie van regelgeving binnen Europa dan ook verschillende 
criteria. Gelet op de complexiteit van de materie zouden we ons kunnen voorstellen dat bij navraag niet 
iedereen de relevante calculatiemethode kan reproduceren.  
De infractieprocedures die de Europese Commissie bij het Europese Hof instelde tegen Duitsland en Frankrijk 
geven ook blijk van de behoefte aan het vergroten van duidelijkheid binnen de verschillende landen in Europa.  
 
Het overtreden van rij -en rusttijden/ 45-uurs rust 
De stelling dat wij onze chauffeurs systematisch zouden verplichten om de 45-uurs rust in de cabine te nemen 
wordt weersproken. In aanvulling op bestaande infrastructuur voor passende overnachtingen hebben wij zelf 
geïnvesteerd in extra faciliteiten die door chauffeurs kunnen worden gebruikt voor een goede lange- of kortere 
rust. Wij trachten te allen tijde de door ons ingezette chauffeurs, eigen en van door ons ingezette vervoerders, 
zo goed mogelijk te faciliteren om hun lange rust in veiligheid en met faciliteiten te kunnen nemen.  Dit wordt 
ook door ons vergoed.  
Zoals gesteld in onze eerste reactie worden wij regelmatig gecontroleerd en leggen wij ook verantwoording af 
aan de daartoe ingestelde (overheids-)instanties op basis van de door hun toegepaste interpretaties. 
 
Implementatie Europees mobiliteitspakket  
Tenslotte willen wij benadrukken alle inspanningen op het gebied van (Europees) beleid dat bijdraagt aan een 
level playing field te ondersteunen. Wij hopen dat het Mobility Package eenduidigheid zal geven over de 
interpretatie,  toepassing en handhaving hiervan. In dat verband vinden wij het goed dat bepaalde 
problematiek in Europa vanuit verschillende hoeken aandacht krijgt.  
 
Het feit dat er verschillende meningen en interpretaties bestaan is toe te wijzen aan het ontbreken van 
duidelijkheid in de wetgeving.   
 
Wij hopen dat het voorgaande de situatie én Ewals’ visie daarop voldoende duidelijk weergeeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bram Ewals 
Chief Exectutive Officer 
Ewals Group 
 
 
 
 

 


