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‘ S M E E R L A P
V A N
E U R O P A ’

„D eze bedrijven zijn de smeerlappen van
Europa. En daar mag je me op quo-
ten.” De Groningse vakbondsbestuur-
der Masja Zwart heeft het Ierse bedrijf
Atlanco Rimec meegemaakt bij de
bouw van de Nuon-centrale in de

Eemshaven. En ze heeft van dichtbij gezien hoe Rimec zijn
werknemers benadeelt. „Toen dat aan het licht kwam, wei-
gerde Atlanco dat recht te zetten. De hoofduitvoerder heeft
de mensen daarna betaald en Atlanco van het terrein ge-
schopt.”

� DUBLIN Atlanco Rimec bestaat al sinds begin jaren negen-
tig. Het bedrijf heeft zich na de open grenzen in Europa ge-
specialiseerd in het werven van personeel uit arme EU-lan-
den die worden ingezet in diverse sectoren in rijke EU-lan-
den. Vooral in de bouw is Atlanco actief. Het bedrijf maakt
gebruik van een wirwar van dochterbedrijven. Via die be-
drijven zoekt Atlanco Rimec de mazen van de wet op om
zo goedkoop mogelijk personeel aan te bieden. Vaak wor-
den de grenzen ook overschreden, zo blijkt uit een zoek-
tocht door Europa. Vaak heeft Atlanco niet het minimum-
loon betaald, soms worden ingehouden belastingen of so-
ciale lasten niet correct afgedragen en meer dan eens re-
kent Atlanco woekerkosten door aan zijn werknemers. Die
onkosten worden gewoon ingehouden op hun salaris.
„Omdat de Belastingdienst niet naar cao-regelingen kijkt
én ook niet over grenzen heen samenwerkt, komen werk-
gevers met dit soort trucs weg”, zegt Masja Zwart. Dankzij
deze methodes is Atlanco goedkoper dan de concurrentie
en worden andere (Nederlandse) bedrijven benadeeld. De
grote Nederlandse en Europese bouwbedrijven maken
maar wat graag gebruik van Atlanco, want hun werkne-
mers zijn goed en goedkoop. „Wat Atlanco Rimec doorbe-
rekent aan hun personeel is een zaak tussen hen”, zegt
woordvoerder Bart Grote namens Strukton en Ballast Ne-
dam, die de A2-tunnel bouwen. Hij wijst op de strenge con-
trole en het feit dat Atlanco in Nederland nooit gepakt is.

� ZWEDEN „Het prestigeproject A2-tunnel in Maastricht
wordt gebouwd door moderne slaven”, zegt Anna-Lena

Norberg. Deze Zweedse journaliste dook twee jaar geleden
diep in de handelwijze van Atlanco Rimec. In Zweden is
het bedrijf veroordeeld omdat Atlanco Rimec mistgordij-
nen creërde rond zijn medewerkers. Het was niet duidelijk
in welk land de Poolse en Portugese medewerkers verloond
werden en daardoor bleef vaag in welk land de belasting en
sociale lasten werden betaald. Voor het gemak stuurt Nor-
berg het vonnis uit 2012 op.
Op internet vind je meer over dit fenomeen, dat inmiddels
Social Dumping is gaan heten. Norberg schreef er boek over:
‘De Nya Trälarna’ (De nieuwe lijfeigenen). Een nieuw boek
is in de maak. Voor Atlanco is een hoofdrol weggelegd.

� NOORD-IERLAND In 2007 monteert Mario, een Portugese
medewerker van Atlanco Rimec, een camera in zijn kleren
en filmt de zaken die hij tegenkomt op zijn werk in
Noord-Ierland. Hij filmt de angst voor ontslag onder zijn
collega’s, de druk die op hem wordt uitgeoefend door Ri-
mec als hij lid wil worden van de vakbond. Het leidt tot
een documentaire over de misstanden bij Atlanco Rimec,
uitgezonden op tv onder de naam Van Portugal naar Porta-
down.

� FRANKRIJK Behalve in Zweden en Noord-Ierland, is At-
lanco Rimec in 2011 ook onder vuur komen te liggen in
Frankrijk. Poolse werknemers van Atlanco bouwen mee
aan de nieuwe kerncentrale in Flamanville, Normandië.
Ook hier houdt Rimec grote delen van het salaris in. Socia-
le lasten en belasting worden wel ingehouden en volgens
Rimec afgedragen in Cyprus. Daar zit een dochterbedrijf
van Rimec dat de Polen op uitzendbasis inhuurt. De Franse
arbeidsinspectie controleert dat, maar in Cyprus weten ze
daar niets van. Intussen ruziën Cyprus en Polen wie de risi-
co’s van de werknemers moet dragen als ze ziek worden.
„Als ze ziek zijn, worden de arbeiders gewoon terugge-
stuurd naar Polen, zonder recht op hulp of uitkering”, zegt
Monica Karbowska, voorzitter van de Franse organisatie
van buitenlandse werknemers in de krant L’Echo. De Fran-
se arbeidsinspectie dwingt aannemer Bouygues in juni 2011
helemaal te breken met onderaannemer Atlanco Rimec.
De Poolse werknemers worden teruggestuurd naar Polen

en krijgen daar geen uitkering omdat Rimec voor hen geen
belastingen heeft betaald, zegt hun advocaat Wladyslaw Lis
in L’Echo. Het ingehouden geld is zoek.

� EEMSHAVEN In Nederland is Atlanco Rimec vorig jaar en
dit jaar in opspraak geraakt. Bij de bouw van een electrici-
teitscentrale voor Nuon in de Groningse Eemshaven zijn
buitenlandse werknemers ingezet. „Een deel daarvan via
Atlanco”, zegt FNV-vakbondsbestuurder Masja Zwart.
„Toen bleek dat de werknemers onder de cao werden be-
taald, hebben we aan de bel getrokken. Dat mag namelijk
niet. Alle bedrijven moeten betalen volgens de Nederland-
se cao. De andere bedrijven die het deden, betaalden hun
mensen het achterstallige loon uit. Behalve Atlanco. Zij
hebben dat geweigerd. Voor de opdrachtgever was dat re-
den om Rimec van het bouwterrein te schoppen. Diezelfde
opdrachtgever heeft de benadeelde Poolse werkers alsnog
betaald, maar omdat Atlanco niet meer welkom was, moes-
ten die mannen wel terug naar Polen.”
FNV Bouw en Bondgenoten hebben aangifte gedaan bij de
instanties tegen Atlanco Rimec. Dat heeft ertoe geleid dat
het Cypriotische dochterbedrijf dat Atlanco gebruikt, niet
meer mag werken in Nederland. „Daarom doen ze dat in
Maastricht via een Portugees dochterbedrijf. Ik weet dat de
fiscus op dit moment onderzoek doet naar Atlanco, maar
ze hebben moeite met de constructies die het Ierse bedrijf
heeft opgezet. Er zijn meer van dit soort bedrijven actief,
maar Atlanco is een van de grootste. Het zijn de smeerlap-
pen van Europa.” Volgens Zwarts collega Camara van der
Spoel balanceert de handelwijze van Atlanco Rimec op de
grens van mensenhandel.

� CYPRUS Rimec stuurt vanuit het dochterbedrijf in Cy-
prus zijn buitenlandse arbeiders door heel Europa. In Cy-
prus zijn de sociale lasten laag en heeft Atlanco lagere loon-
kosten. De Polen die aan de kerncentrale in Flamanville en
de Eemscentrale van Nuon werkten, stonden hier inge-
schreven. Net als zestig Polen die dit jaar werken in het
Zweedse Helsingborg aan de bouw van de nieuwe vuilver-
brander Filbornaverket. Voor freelance-journaliste An-
na-Lena Norberg reden om op onderzoek te gaan in Cy-

prus. Op het adres van Rimec Cyprus treft ze een vrijwel
leeg kantoor aan. Er is slechts één man aanwezig die zegt
niks met Atlanco Rimec te maken te hebben. Hij komt al-
leen de IT regelen. De directeur is er niet. Terugbellen doet
de directeur ook niet.

� DUBLIN Catherine Foy is financieel directeur van Atlanco
Rimec. Telefoontjes op haar mobiel neemt ze niet op. Op
een mailtje reageert ze wel. Foy wil best vragen beantwoor-
den, maar die moeten dan maar via de e-mail opgestuurd
worden: „Dan kunnen er geen misverstanden zijn”.
De antwoorden die ze geeft op de 26 gestelde vragen mo-
gen best in zijn geheel gepubliceerd worden, maar ze geeft
geen toestemming om delen te publiceren, omdat ze niet
wil dat antwoorden uit hun verband worden gerukt. Om-
dat haar antwoord veel te lang is voor de krant, staan de
vragen en haar reactie integraal op onze website www.lim-
burger.nl en volstaan we in de krant met enkele relevante
onderdelen.
Volgens Foy voldoet Atlanco aan alle Nederlandse regels.
Ook zegt ze dat de buitenlandse Rimec-dochters totaal an-
dere „juridische entiteiten” zijn dan het Ierse Atlanco. Er
lopen geen rechtszaken in Nederland. Ze zegt niets over de
problemen bij de Eemscentrale.
De onkosten die de Maastrichtse Portugezen betalen, zijn
volgens haar vrijwillig. Het is een universeel bedrag voor
alle Rimec-personeel in Nederland, ongeacht of je van alle
diensten gebruik maakt. De 960 euro is bedoeld voor de
huur van een gemeubileerd onderkomen, gas, water en
licht, vervoer naar het werk en vliegtickets naar het thuis-
land. Ondanks dat de werknemers meer dan de helft van
hun bruto basissalaris netto moeten betalen, vindt Foy dat
een redelijke vergoeding. Bovendien gaat Atlanco daar niet
over, maar Atop zegt ze. Atop is een dienstenbedrijf uit Du-
blin dat volgens Foy geen banden heeft met Atlanco.
Uit onderzoek blijkt dat Atop pas bestaat sinds november
2012 en is opgericht door William O’Connor. Atlanco Ri-
mec incasseerde de onkostenvergoeding voor die datum
zelf. William O’Connor was directeur van Atlanco van
1994 tot 2001. Mede-oprichter van Atop Rann Gaynor is
ook directeur geweest bij Atlanco.

„Wat
Rimec door-
berekent
aan hun
personeel
is een zaak
tussen
hen”,
Bart Grote, Strukton

IJzervlechtwerk in de A2-tunnel bij Maastricht. De mensen op de foto hoeven niet dezelfde mensen te zijn die voor het artikel zijn geïnterviewd.  foto Harry Heuts


