
per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
 
Maastricht, 15 mei 2015 
 
Betreft: Misstanden arbeidsvoorwaarden buitenlandse werknemers. 
 

 

 
Geacht College, 
 
In de uitzending van het programma Zembla van 13 mei 2015 was een reportage te zien over de prak-
tijken van het Ierse uitzendbureau Atlanco Rimec. In deze uitzending wordt uitgeweid over de misstan-
den rondom de arbeidsvoorwaarden van Portugese werknemers bij de bouw van de A2 tunnel, die in 
het najaar van 2013 aan het licht kwamen.  
 
De uitzending van Zembla maakt duidelijk dat Atlanco Rimec in de afgelopen 7 jaar bij meer dan 50 
projecten in Nederland betrokken was en dat de wanpraktijken met buitenlandse medewerkers, ook na 
de onthullingen bij de A2 tunnel, gewoon worden voortgezet, al dan niet onder een andere bedrijfs-
naam.  
 
Bovendien blijkt uit het artikel “Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2”1 van woensdag 13 mei 
2015, dat Avenue2 voordeel had bij de werkwijze van Atlanco Rimec. Volgens dit artikel kreeg Avenue2 
circa 665 euro van de ingehouden 968 euro per werknemer per maand, terwijl de huur van een woning 
slechts 450 euro bedroeg en er 3 à 4 werknemers in een woning verbleven.  
 
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de PvdA fractie een aantal vragen: 
 

1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van Zembla van 13 mei 2015? 
2. Hoe beoordeelt u de conclusies van de journalisten? 
3. Kunt u aangeven of Atlanco Rimec of een of meerdere (vermoedelijke) rechtsopvolgers van Ri-

mec, zoals Mecra en/of Oradea op dit moment op enigerlei wijze betrokken is bij provinciale 
bouwprojecten? Zo ja, kunt u aangeven onder welke arbeidsvoorwaarden de door deze bedrij-
ven ingezette arbeidskrachten aan het werk zijn? 

4. Heeft u kennis genomen van het artikel “Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2”?  
5. Kunt u aangeven of de conclusies in het genoemde artikel correct zijn en zo ja, was u op de 

hoogte van deze situatie? 
6. Indien de conclusies correct zijn, hoe beoordeelt u de handelwijze van de hoofdaannemer in 

kwestie?  
7. Op 7 februari 2014 heeft Provinciale Staten een motie van PvdA en SP aangenomen die vraagt 

om een aanscherping van het provinciaal aanbestedingsbeleid. Denkt u dat de aanpassingen 
voldoende zijn om uitbuiting van buitenlandse werknemers in de toekomst te voorkomen? Zo 
nee, welke maatregelen zouden wel voldoende zijn? 

8. Recent heeft de Tweede Kamer unaniem de Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen. De 
wet legt een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers. Op welke wijze implementeert 
de provincie deze wet? 

9. Is de provincie bereid om bij een volgende aanbesteding advies in te winnen bij de sociale part-
ners in de bouw? 

 
Graag beantwoording van de vragen binnen de hiertoe gestelde termijn, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Statenfractie Partij van de Arbeid  
Aleida Berghorst 
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 �  http://www.1limburg.nl/verhuur-sloopwoningen-lonend-voor-avenue2 


