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VERZONDEN 2 k m\ 2015
Onderwerp
Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen.
Van het lid
: mevrouw A. Berghorst
Fractie
: Partij van de Arbeid
Inzake
: Misstanden arbeidsvoorwaarden buitenlandse werknemers

Vraag 1.
Heeft u kennis genomen van de uitzending van Zembla van 13 mei 2015?
Antwoord.
Ja.
Vraag 2.
Hoe oordeelt u over de conclusies van de journalisten?
Antwoord.
Wij kunnen deze vraag helaas niet beantwoorden daar vele conclusies niet over het project A2 Maastricht
gaan. Daarnaast heeft het programma geen nieuwe feiten inzake het A2 Maastricht project aan het licht
gebracht. Ook zijn wij geen opdrachtgever van het project. Wel kunnen wij concluderen dat voor het
project in Maastricht afspraken zijn gemaakt over terugbetaling van de onkostenvergoeding en dat deze
afspraak door het consortium is nagekomen. Zie daarvoor ook onze eerdere antwoorden op vragen
gesteld door de Staten. Daarnaast is het aan de handhavende instanties om zaken als bovenwettelijke
werkuren aan te pakken.
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Vraag 3.
Kunt u aangeven of Atlanco Rimec of een of meerdere (vermoedelijke) rechtsopvolgers van Rimec, 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 bedrijven ingezette arbeidskrachten
aan het werk zijn?
Antwoord.
Voor zover bekend is er geen sprake van betrokkenheid van Atlanco Rimec dan wel bedrijven die in
handen zijn van rechtsopvolgers van Atlanco Rimec bij provinciale projecten.
Vraag 4.
Heeft u kennis genomen van het artikel "Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2"?
Antwoord.
Ja.
Vraag 5.
Kunt u aangeven of de conclusies in het genoemde artikel terecht zijn en zo ja, was u op de hoogte van
deze situatie?
Antwoord.
Wij waren op de hoogte van de inhouding op het loon met het bedrag van € 968,- per maand per
gehuisveste werknemer. De expertcommissie, ingesteld door de stuurgroep A2 Maastricht, concludeerde
eerder dat deze inhouding aan de hoge kant was. Daarop heeft het consortium een bedrag van € 443,per gehuisveste werknemer, met terugwerkende kracht terugbetaald. De onkostenvergoeding is daarmee
teruggebracht naar € 525,- per maand. Dit alles conform het advies van de expertcommissie.
Vraag 6.
Indien de conclusies correct zijn, hoe beoordeelt u de handelswijze van de hoofdaannemer in kwestie?
Antwoord.
Wij waarderen het opvolgen van het advies van de expertcommissie door het consortium.
Vraag 7.
Op 7 februari 2014 heeft Provinciale Staten een motie van PvdA en SP aangenomen die vraagt om
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?
Antwoord.
Op 18 maart 2014 hebben wij het Gemeenschappelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 vastgesteld,
waar onder "Ethische en ideële uitgangspunten" de volgende bepalingen opgenomen zijn:
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4.1 Integriteit
De Aanbestedende Dienst contracteert enkel integere Ondernemers.
De Aanbestedende Dienst wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezig houden
met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij inkoop en
aanbesteding in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het
hanteren van de 'Gedragsverklaring Aanbesteden".
4.2 b Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats .."Bovendien worden Werken,
Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals
kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand
komen of zijn gekomen".
De aanscherping van het aanbestedingsbeleid zou niet voldoende zijn. In de provinciale bestekken wordt
altijd een boeteclausule voor het niet conform CAO betalen opgenomen.
Vraag 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?
Antwoord.
De provincie implementeert de Wet aanpak schijnconstructies door het opnemen van de volgende
bepalingen in de provinciale bestekken (voorwerken):
Informatieverplichtingen:
1.
ON houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van
toepassing zijnde cao.
2.
ON legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3.
ON verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4.
ON verschaft desgevraagd aan de OG toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien
deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.
Kettingbeding:
1.
ON is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te
leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht.
2.
ON is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de onderhavige opdracht.
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Vraag 9.
Is de provincie bereid om bij een volgende aanbesteding advies in te winnen bij de sociale partners in de
bouw?
Antwoord.
Gelet op de antwoorden op vraag 7 en 8 zien wij hier geen noodzaak toe.

Gedeputeerde\(S^ten
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per e-mail (staten@prvlimburg.nl)
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Maastricht, 15 mei 2015

PvdA
Betreft: Misstanden arbeidsvoorwaarden buitenlandse werknemers.

Limburg
Geacht College,
In de uitzending van het programma Zembla van 13 mei 2015 was een reportage te zien over de praktijken van het Ierse uitzendbureau Atlanco Rimec. In deze uitzending wordt uitgeweid over de misstanden 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 bedrijfsnaam.
Bovendien blijkt uit het artikel "Verhuur sloopwoningen lonend voor Avenue2"^ 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 a 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 Rimec, zoals Mecra en/of Oradea op dit moment op enigerlei wijze betrokken is bij provinciale
bouwprojecten? Zo ja, kunt u aangeven onder welke arbeidsvoon/vaarden de door deze bedrijven ingezette arbeidskrachten aan het werk zijn?
4. Heeft u kennis genomen van het artikel "Verhuur sloopwoningen lonend voor AvenueZ"?
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 partners 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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