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Atlanco negeert
wet en cao-loon
Atlanco negeert
AVENUE2 Portugezen bij A2-tunnel krijgen miljoenen te weinig betaald

door Rob Cox

MAASTRICHT – Het Ierse uitzendbe-
drijf Atlanco Rimec betaalt zijn
personeel dat aan de A2-tunnel
in Maastricht werkt, minder dan
de Nederlandse cao voorschrijft.
Daarnaast wordt de Arbeids-
tijdenwet genegeerd. Dat blijkt
uit onderzoeken van deze krant
en van vakbond FNV Bouw.

Volgens FNV Bouw hebben de Por-
tugezen en Polen die aan de tunnel
in Maastricht werken nog ongeveer
2 miljoen euro tegoed van Atlanco
Rimec.

Op basis van uitspraken van mi-
nister Lodewijk Asscher van Socia-

le Zaken en bouwconsortium Ave-
nue2, dat de tunnel bouwt, moeten
de vakmannen op de bouwplaats
worden betaald conform de Neder-
landse bouw-cao. „Dat betekent
een loon van 13,12 euro bruto per
uur”, zegt FNV Bouw-bestuurder
Ellen Hoeyenbosch. „Maar op de
loonstrook staat dat de mannen
10,50 euro verdienen.” Dat is 75 pro-
cent van het cao-loon. Atlanco Ri-
mec vult dat bedrag wel aan door
een toeslag te betalen van 25 pro-
cent, maar over die toeslag worden
volgens de loonstrook geen belas-
ting en sociale lasten betaald. „At-
lanco ontwijkt daarmee de belas-
ting, sociale lasten en pensioenpre-
mies”, zegt Hoeyenbosch. „Dat is

precies wat in Europa bekendstaat
als social dumping.”

Op vragen hierover weigert At-
lanco Rimec antwoord te geven. Fi-
nancieel directeur Catherine Foy
wil eerst de conclusies van de
A2-onderzoekscommissie afwach-
ten. Die komt volgende week met
haar rapport. Volgens FNV-bouw
houdt het bedrijf zich op meer
fronten niet aan de cao. Het niet
volgen daarvan is niet strafbaar,
maar Atlanco kan wel forse nahef-
fingen en boetes krijgen. Na de eer-
ste melding van de misstanden bij
de tunnel is Atlanco gewoon op de
oude voet doorgegaan.
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