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Avenue2 aangesproken op haar verantwoordelijkheid
Stuurgroep A2 respecteert definitieve regeling
Avenue2 zag omwille van de rechterlijke uitspraak van begin
december 2013 geen verplichting tot terugbetaling van de
huisvestingkosten voor Portugese werknemers, maar heeft mede op
aandringen van de Stuurgroep A2 Maastricht een regeling getroffen.
De Stuurgroep respecteert deze regeling.
De Stuurgroep A2 Maastricht heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop
aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de rechterlijke uitspraak van
begin december 2013*) was Avenue2 van mening, dat zij er ook voor konden
kiezen helemaal niets terug te betalen.
Landelijk debat
De Stuurgroep is er van overtuigd, dat door het uitvoeren van haar morele
gezagspositie en de instelling van een expertcommissie zij met de getroffen
regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken. De Stuurgroep
respecteert de inspanningen die Avenue2 heeft gedaan.
Tegelijkertijd kan de stuurgroep geen verdere rol meer vervullen. Nieuwe
CAO-onderhandelingen en de zorg om oneerlijke concurrentie
tussen
Nederlandse en buitenlandse werknemers moeten (inter)nationaal worden
opgepakt. Waarbij alle sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten
nemen om in gezamenlijkheid tot een eenduidig beleid te kunnen komen. Dat
landelijk debat zal de Stuurgroep aandachtig volgen.

Rol Stuurgroep
De expertcommissie was in november duidelijk over het feit dat de
Stuurgroep geen enkel contractueel middel heeft om in te grijpen. Het
contract A2 Maastricht is gebaseerd op de zogenaamde UAV-gc (Uniforme
Aanbestedingsvoorwaarden voor geïntegreerde contracten) in gezamenlijkheid
opgesteld door opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.
Het toezien op de naleving van de afdracht van belastingen en sociale premies
en de Arbeidstijdenwet is in handen van de belastingsdienst en de inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Naleving van CAO´s is in Nederland op basis van zelfregulering van de markt
gelegd bij de sociale partners (werkgevers en werknemers).
*) Op 11 december 2013 heeft de Nederlandse rechter in een kort geding tussen Rimec en
Technisch Bureau Bouwnijverheid uitspraak gedaan, waarbij Rimec volledig in het gelijk werd gesteld
en het beslag dat was ingesteld door TBB is komen te vervallen. Zie www.a2maastricht.nl voor de
volledige uitspraak.
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