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Geachte heer Geelen,
Hierbij reageer ik op uw schrijven dd 12 februari 2016. In uw schrijven refereert u aan publicaties van
Dagblad De Limburg van diezelfde datum. Ik hecht eraan u in deze brief te informeren middels een
tussenstand van de feiten aan u.
Wat was bekend?
Openbaar Ministerie
Op 24 december 2014 (zie bijlage Voortgangsbericht aan Gemeenteraad) bent u geïnformeerd dat
twee medewerkers van Avenue2 zijn gehoord door de politie en een onderzoek is gestart. In dat
kader heeft Avenue2 aan A2 Maastricht laten weten:
“Zoals u weet is er vorig jaar (redactie: eind 2013) een onderzoek gedaan door een onafhankelijke
expertcommissie n.a.v. berichten in „De Limburger‟ rond de huisvesting van buitenlandse
werknemers.
Avenue2, bestaande uit de bedrijven Ballast Nedam en Strukton, heeft hieraan constructief
medewerking verleend en n.a.v. de bevindingen van de expertcommissie maatregelen getroffen.
Tegelijkertijd is er ook door de inspectie van „Sociale Zaken en Werkgelegenheid‟ een onderzoek
opgestart. In dat verband zijn medewerkers van Avenue2 gehoord.
Wij kunnen niet op de uitkomsten van dit onderzoek vooruitlopen en zullen tussentijds geen
inhoudelijke mededelingen doen.
Omdat dit onderzoek de moederbedrijven van Avenue2 (Strukton en Ballast-Nedam) betreft, worden
eventuele persvragen beantwoordt door de woordvoerder van Strukton: Annemarie Hoogendoorn
(annemarie.hoogendoorn@strukton.com, +31 6 15679623)”
Een en ander is ook gedeeld in het publieke jaarverslag 2014 van A2 Maastricht onder de kop ‘Buitenlandse werknemers’ op
pagina 36. Uitgebreide informatie over de inzet van buitenlandse werknemers staat eveneens op
http://www.a2maastricht.nl/nl/themas/inzet-buitenlandse-werknemers.aspx

Wat is nu bekend?
Tussenconclusie
Tot op 18 februari 2016 heeft Avenue2, c.q. hebben de beide personen die mogelijk vervolgd zouden
kunnen worden naar aanleiding van voornoemd onderzoek geen officiële tenlastelegging ontvangen.
Met andere woorden men zit nog in de onderzoeksfase. Zoals bekend heeft Strukton op 12 februari
2016 ter zake onderstaande persverklaring afgegeven:

DATUM

15 augustus 2014

“Voor onze medewerkers betreuren wij de publicatie in dagblad De Limburger van hedenochtend,
terwijl wij en de betrokkenen nog geen nadere informatie en geen tenlastelegging hebben
ontvangen. Wij wachten de tenlastelegging af en doen geen mededelingen tijdens de eventueel te
volgen procedure. Wij zien de uitkomst van de eventuele procedure met vertrouwen tegemoet.
Betrokkenen hebben ons vertrouwen en blijven in functie op het project.”
Zie ook http://www.strukton.nl/ en
http://www.a2maastricht.nl/nl/nieuwsberichten/nieuws-op-homepage/2016/statement-strukton-enavenue2-n-a-v-publicaties-in-dagblad-de-limburger-12-februari-2016.aspx .
Stuurgroepvergadering A2 Maastricht van 17 februari 2016
Ook hierin is e.e.a. besproken en is gezamenlijk vastgesteld dat er zijdens de opdrachtgever nu geen
acties aan de orde kunnen zijn.
Immers voor dit moment kan niet anders dan geconcludeerd worden dat wij niet beschikken over
nieuwe informatie, dat de zaak onder de rechter is, dat wij ons daarom onthouden van commentaar
over de inhoud van de zaak en dat in ons rechtssysteem iedereen onschuldig is tot het tegendeel
bewezen is.
Hoogachtend,

John Aarts
wethouder Mobiliteit
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Van:
Datum: 24 december 2014 13:31:50 CET
Aan:
Onderwerp: FW: Voortgangsbericht A2 Maastrich: vragen van De Limburger over onderzoek inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Beste raadsleden e.a.,
Voor de volledigheid (tot nu toe), stuur ik jullie een voortgangsbericht van een mail die dhr. Prompers aan de
Stuurgroep A2, directie projectgroep en communicatieadviseurs heeft laten uit gaan.
Tot zover.
Met vriendelijke groet,

Van: Prompers, Louis [mailto:LPrompers@A2Maastricht.nl]
Verzonden: woensdag 24 december 2014 12:37
Aan: Peter Geelen; Aarts, John; Prompers, Louis
Onderwerp: Fwd: Voortgangsbericht A2 Maastricht: vragen van De Limburger over onderzoek
inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voor de volledigheid bijgaand voortgangsbericht A2 aan stuurgroepleden.
Kun jij dit doorzetten naar raadsleden onder de mededeling, dat reeds eerder bekend was dat er onderzoeken
liepen door onderscheidene instanties mbt. toepassing
Spelregels CAO bouw etc.
Mbt. nu voorliggende berichtgeving was bekend het gestelde in het bijvoegde voortgangsbericht .
Vrgr
Louis
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
Datum: 19 december 2014 16:41:12 CET
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Voortgangsbericht A2 Maastrich: vragen van De Limburger over onderzoek inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geachte stuurgroep A2 Maastricht, directie projectbureau A2 Maastricht,
directie Avenue2 en communicatieadviseurs,
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Dagblad De Limburger heeft vandaag Avenue2 en Strukton benaderd
met vragen over het lopende onderzoek van de inspectie van ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’.
Mogelijk volgen hierover morgen publicaties.
Avenue2 verzoekt ons daarom het volgende aan u door te geven:
“Zoals u weet is er vorig jaar een onderzoek gedaan door een onafhankelijke expertcommissie n.a.v. berichten
in „De Limburger‟ rond de huisvesting van buitenlandse werknemers.
Avenue2, bestaande uit de bedrijven Ballast Nedam en Strukton, heeft hieraan constructief medewerking
verleend en n.a.v. de bevindingen van de expertcommissie maatregelen getroffen.
Tegelijkertijd is er ook door de inspectie van „Sociale Zaken en Werkgelegenheid‟ een onderzoek opgestart. In
dat verband zijn medewerkers van Avenue2 gehoord.
Wij kunnen niet op de uitkomsten van dit onderzoek vooruitlopen en zullen tussentijds geen inhoudelijke
mededelingen doen.
Omdat dit onderzoek de moederbedrijven van Avenue2 (Strukton en Ballast-Nedam) betreft,
worden eventuele persvragen beantwoordt door de woordvoerder van Strukton: Annemarie Hoogendoorn
(annemarie.hoogendoorn@strukton.com, +31 6 15679623)”
Met vriendelijke groet,
Désirée Florie
Manager Communicatie
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