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Bouwers
A2-tunnel
uitgebuit

Bouwers
MISSTANDEN Atlanco Rimec al eerder in opspraak

door Rob Cox

MAASTRICHT Tientallen Portuge-
se en Poolse werknemers bij de
A2-tunnel in Maastricht worden
uitgebuit. Dat blijkt uit onder-
zoek van deze krant. De arbei-
ders zijn in dienst van een doch-
terbedrijf van het Ierse Atlanco
Rimec dat eerder dit jaar al in op-
spraak raakte.

Op het brutosalaris van de Portuge-
zen en Polen die werken in Maas-
tricht wordt elke maand 968,75 eu-
ro netto ingehouden voor diensten
die Atlanco via een tussenbedrijf le-
vert. Dat is ongeveer de helft van
hun bruto basissalaris. Voor dat
geld mogen de mannen met zijn
drieën wonen in een sloopwoning
in Maastricht. Ze krijgen twee keer
per jaar van Atlanco een ticket naar
huis ter waarde van een paar hon-
derd euro. Volgens Atlanco worden
ook de vervoerskosten van en naar
het werk verrekend. Echter: de tun-
nel ligt in de achtertuin van de
sloopwoningen in de Burgemeester
Bauduinstraat. De mannen lopen
daar elke dag heen.

Atlanco levert al twintig jaar per-

soneel uit arme EU-landen voor
projecten in rijkere landen. Door
bij de betaling van personeel de ma-
zen van de wet op te zoeken en
soms te overschrijden, kan Atlanco
Rimec tegen lagere kosten arbeid
aanbieden. Grote bedrijven in de
bouw maken daarom al jaren ge-
bruik van de goede en vooral goed-
kope werkkrachten van Atlanco.
Catherine Foy, financieel directeur
van Atlanco Rimec, vindt de reke-
ning van 968,75 euro „niet exces-
sief”. Bovendien kiezen de ijzer-
vlechters er vrijwillig voor om ge-
bruik te maken van de diensten.
De mannen zelf zeggen dat ze in-
derdaad een keuze hebben: de reke-
ning betalen of teruggestuurd wor-
den. Foy zegt dat de rekening voor
alle personeel in Nederland even
hoog is, ongeacht of iemand ge-
bruik maakt van alle services.

Bij de bouw van de Eemshaven-
centrale van Nuon in Groningen
werd het dochterbedrijf van Atlan-
co Rimec van het bouwterrein ver-
wijderd, omdat het zijn personeel
niet volgens de cao betaalde, zegt
Masja Zwart van FNV Eemshaven.
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