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Onderwerp
Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen krachtens artikel 38 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten.
Van het lid
: de heer Prevoo
Fractie
: SP
Inzake
: Ontslag Klokkenluiders A2 Tunnel Maastricht

In de inleiding op de vragen wordt een aantal onjuistheden weergegeven. Vanwege dejuiste
beeldvorming willen wij die, voorafgaand aan de beantwoording van de vragen, graag rechtzetten.
De werknemers waarover de krant schrijft zijn niet ontslagen. Het contract van 12 mensen is in december
2013 niet verlengd. Dit is overigens heel gebruikelijk. In december 2012 is bijvoorbeeld het contract van
15 mensen niet verlengd. De namen van de mensen die met de pers enlof expertcommissie hebben
gesproken zijn ons niet bekend. Wel weten we dat de vijf werknemers die Avenue2 heeft voorgedragen
om met de expertcommissie te praten, allemaal nog werkzaam zijn op het project. Ten slotte is het aantal
Portugese werknemers nog niet gestegen naar 80, maar is wel de verwachting dat in de loop van 2014
het aantal Portugese werknemers zal oplopen tot 80. Op dit moment is het aantal Portugese werknemers
ongeveer gelijk aan het aantal in december 2013.
Vraag 1.
Onderschrijft de provincie de stelling van de SP dat het een grote schande is dat mensen die
wantoestanden en ontduiking van de CAO regels aan het daglicht brengen hiervan de dupe worden?
Antwoord.
Wanneer mensen die wantoestanden of de ontduiking van cao regels aan de orde stellen op welke
manier dan ook de dupe worden vanwege hun terechte onthullingen, dan is dat voor ons college
onaanvaardbaar.
2014/14082
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvllmburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99 IBAN -nummer:
Bereikbaar via:
Fax + 31 (0)43 361 80 99 NL08RABO0132575728 Lijn 1 (richting De Heeg)
www.limburg.nl
BIC-code: RAB0NL2U

Vraag 2.
Onderschrijft de provincie de stelling van de SP dat de opdrachtgevers (Gemeente Maastricht,
Provincie Limburg en het Rijk) moreel verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen rondom de
uitbuiting van arbeiders bij de A2 tunnel Maastricht?
Antwoord.
Zoals eerder met de Staten gecommuniceerd is er geen sprake van uitbuiting van de buitenlandse
werknemers op het project A2 Maastricht. Ook is er geen sprake van ontduiking van de cao of slechte
huisvesting. Daar waar er opmerkingen zijn gemaakt door de expertcommissie is door het
bouwconsortium adequaat en naar tevredenheid van de Stuurgroep gehandeld. Provincie Limburg is
geen opdrachtgever van het project A2 Maastricht.
Vraag 3.
Wat gaat Gedeputeerde van der Broeck en de commissaris van de Koning Limburg doen om dit
onrecht aan te pakken?
Antwoord.
Er is in de ogen van ons college van gedeputeerde Staten geen sprake van onrecht.
Vraag 4.
Bent u bereid de betrokken aannemers en uitzendbureaus ter verantwoording te roepen en dit
onrecht recht te zetten?
Antwoord.
In een extra ingelaste Stuurgroepvergadering heeft wederhoor plaatsgevonden. Zie daarvoor de
inleidende tekst voor de beantwoorden van uw vragen. Naar aanleiding hiervan en het feit dat de
provincie geen opdrachtgever is van het project, is er voor ons college geen aanleiding om hieromtrent
maatregelen te treffen.
Vraag 5.
Bent u bereid verantwoordelijk Minister Asscher terstond op te roepen deze misstanden aan te
pakken en maatregelen te nemen zodat oneerlijke concurrentie, koppelbazerij en uitbuiting voor eens en
altijd wordt voorkomen?
Antwoord.
Wij hebben reeds in een eerdere verklaring aangedrongen om dit op landelijk en Europees niveau in de
wet- en regelgeving mee te nemen.
Vraag 6.
Bent u bereid in contact te treden met de ontslagen ex-werknemers, excuus aan te bieden voor dit
onrecht en de beloofde financiële tegoeden te verstrekken?

2014/14082

Antwoord.
Zie het antwoord op vraag 4.
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Maastricht, 22 februari 2014
Betreft: Schriftelijke vragen artikel 38 R.v.O. betreffende Ontslag Klokkenluiders A2 Tunnel Maastricht
Geacht college,
De Portugese klokkenluiders die de misstanden bij de A2-tunnel aan het licht hebben gebracht, zijn hun baan
kwijt. En het geld dat ten onrechte op hun loon is ingehouden voor huisvesting, hebben ze nog niet terug
ondanks de keiharde toezeggingen van Avenue2 en de stuurgroep waar zowel de gemeente Maastricht, de
provincie Limburg en het Rijk deel van uitmaken. Dat blijkt uit de publicatie van onderzoeksjournalist Rob Cox
(MGL) die navraag deed bij de Portugese werknemers en bij hoofdaannemer Avenue2. Volgens tunnelbouwer
Avenue2 steeg het aantal Portugese werknemers van 50 naar 80, maar is het contract van 8 werknemers niet
verlengd. „Ze waren niet meer nodig of pasten niet in het team", zegt woordvoerder Bart Grote van Avenue2.
Volgens de SP is het een grote schande dat mensen de voor hun rechten opkomen worden ontslagen. De SP
roept het college van GS op direct daden te stellen om dit onrecht ongedaan te maken!
Dit leidt tot de volgende vragen:
1.

Onderschrijft de provincie de stelling van de SP dat het een grote schande is dat mensen die
wantoestanden en ontduiking van de CAO regels aan het daglicht brengen hiervan de dupe worden?

2.

Onderschrijft de provincie de stelling van de SP dat de opdrachtgevers (Gemeente Maastricht,
Provincie Limburg en het Rijk) moreel verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen rondom de
uitbuiting van arbeiders bij de A2 tunnel Maastricht?

3.

Wat gaat Gedeputeerde van der Broeck en de commissaris van de Koning Limburg doen om dit
onrecht aan te pakken?

4.

Bent u bereid de betrokken aannemers en uitzendbureaus ter verantwoording te roepen en dit
onrecht recht te zetten?

5.

Bent u bereid verantwoordelijk Minister Asscher terstond op te roepen deze misstanden aan te
pakken en maatregelen te nemen zodat oneerlijke concurrentie, koppelbazerij en uitbuiting voor eens
en altijd wordt voorkomen?

6.

Bent u bereid in contact te treden met de ontslagen ex-werknemers, excuus aan te bieden voor dit
onrecht en de beloofde financiële tegoeden te verstrekken?

Wij verzoeken u spoedig te antwoorden.

Namens de Statenfractie van de SP,
Daan Prevoo

