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Commentaar

Uitbuiting

U itbuiting is een zwaarbeladen term.
Het woord wordt wereldwijd gebruikt
als er sprake is van misbruik in arbeids-
relaties. Als mensen onder dwang ar-
beid verrichten spreken we zelfs van

moderne slavernij. Maar ook slechte arbeidsomstan-
digheden worden gezien als een aantasting van de
menselijke waardigheid. Gelukkig is dát in strikt ju-
ridische zin allemaal niet het geval gebleken bij de
bouw van de A2-tunnel in Maastricht, heeft een ex-
pertcommissie gisteren geconcludeerd.

Deze commissie werd ingesteld, nadat deze
krant had onthuld dat Portugese arbeiders die werk-
zaam zijn bij dat tunnelproject, zich door hun werk-
gever, Rimec, uitgebuit voelden. De voornaamste
klacht was dat ze bijna duizend euro per maand
voor huisvestingskosten moesten betalen, terwijl de
cao voorschrijft dat de werkgever die kosten moet
betalen. De Portugezen hebben van de commissie
nu voluit gelijk gekregen. De manier waarop ze
door hun werkgever zijn behandeld was niet in de
haak, alleen mag dat geen uitbuiting genoemd
w0rden. Dat is een te zware term voor wat in Maas-
tricht gebeurd is, oordeelt de commissie.

Maar voor het overige heeft deze geen goed
woord over de behandeling die de Portugezen in
Maastricht ten deel is gevallen. Gelukkig wordt er
nu ingegrepen onder druk van de politiek en de pu-
blieke opinie. De Portugezen krijgen die huisves-
tingskosten terug, ook wordt voortaan de hand ge-
houden aan de arbeidstijden. De gesignaleerde mis-
standen in Maastricht behoren daarmee hopelijk tot
het verleden, maar daarmee is de kous niet af.

Op veel meer plekken in ons land worden ar-
beidsmigranten niet behandeld overeenkomstig de
Nederlandse normen en cao’s. Het siert de commis-
sie onder leiding van bouwarbiter Paul Smeets dat
zij nadrukkelijk aandacht vraagt voor die ongelijke
behandeling en ook met stevige oplossingen komt.
Op bouwplaatsen moet bijvoorbeeld één cao gel-
den, die voor iedereen in de sector geldt, vindt
Smeets. Dat is helder en voorkomt duistere en on-
eerlijke constructies waarbij buitenlandse werkne-
mers het kind van de rekening zijn. Want van regel-
rechte uitbuiting mag in Maastricht dan wel geen
sprake zijn geweest, het kwam wél akelig dichtbij.
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Vrouw uit Cadier en
Keer in finale tussen
mannen in Buutte 
kampioenschap 3

Meer Limburgse 
kroegen in de café 
top 100 5

De Uit-agenda toont
activiteiten in de regio
van dit weekend 45

? 
Lekker

MAASTRICHT - Bezoekers van boekhandel Polare smullen van stukjes vlaai. In de voormalige
kerk werd donderdagavond 'Het Maastrichts Kookboek' gepresenteerd. In het boek geven 34
Maastrichtenaren hun keukengeheimen prijs. Er staan foto's en bereidingswijzen van gerech-
ten in het boek, evenals de bereiders ervan. Het eerste exemplaar werd symbolisch overhan-
digd aan leden van de Jongerenraad Maastricht, zodat het Maastrichts culinair erfgoed wordt
overgedragen op de jongere generatie. Meer informatie: www.hetlekkerstevantoen.nl

MAASTRICHT
De Portugese werknemers
die worden ingezet bij de
bouw van de A2-tunnel in
Maastricht krijgen de ruim
900 euro per maand die ze
moesten betalen om in een
sloopwoning te wonen
terug. Die maatregel neemt
aannemer Avenue2 naar
aanleiding van de conclusies
en aanbevelingen van de
expertgroep die de mogelij-
ke uitbuiting van de A2-
arbeiders onderzocht.

De maatregel is er één met
terugwerkende kracht. Hoe de

zaak in de toekomst wordt gere-
geld, kan Avenue2-directielid
Bauke Lobbezoo nog niet aan-
geven. "We weten nog niet hoe
de regelgeving voor huisvesting
voor de werknemers na 1 janua-
ri eruitziet. Als die bekend is,
komen we met een nieuwe
regeling."

De expertcommissie oor-
deelt dat er geen sprake is van
uitbuiting."Niet in strafrechte-
lijke zin en niet in sociaal-maat-
schappelijke zin", aldus expert-
groep-voorzitter Paul Smeets, .
"De werknemers werken niet
onder dwang en het loon en de
overuren worden conform de

cao uitbetaald."
Wel constateert de expert-

groep een aantal zaken dat ver-
beterd moeten worden. Het
bedrag van 968,75 euro  dat de
medewerkers ingehouden
wordt van hun bruto-maandsa-
laris om in een sloopwoning te
wonen behoort daartoe. Ook
kunnen de werknemers niet
zonder daarvoor te betalen
over hun veiligheidspasje of
een kopie daarvan beschikken
en maken ze volgens de regels
teveel uren, ook al maken ze
deze uren uit vrije wil.

Frank Benneker
Lees verder op pagina 3

A2-arbeiders krijgen
hun huurgeld terug

ga naar zorg.gezien.nl »

Al vele
duizenden
consumenten
gingen u
voor in het
vergelijken van
zorgverzekeraars

Maastricht-Oost | Oostermaasweg 3 | (043) 350 83 83
Maastricht-West | Kastanjelaan 30 | (043) 326 26 00

GRATIS PARKEREN

GAMMA Maastricht
Oost en -West

van 12.00 tot 17.00 uur

€ 5,00
KORTING

Bij inlevering van deze advertentie
ontvangt u zondag 24 november
bij besteding van minimaal € 35,-
(Een bon per persoon)
Niet in combinatie met andere acties.

Elke zondag
geopend
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MEDIA MARKT MAASTRICHT
Kijk in de HOME bijlage voor meer voordeel!

16 GB

iPad 2
Tablet

9,7" Display, Camera, Wi-Fi, 
Bluetooth 2.1.
Art.Nr: 1154140 / 1154151

Nu kopen!

per stuk

Hét wonen, mode & lifestyle magazine...
Deze week als bijlage in deze krant

Tot ziens op

WWW.BERDEN.NL

PROMENADE 12 HEERLEN
RAADHUISSTRAAT 23-25 GELEEN

STEENWEG 12-16 SITTARD

Je kassabon nu
tot wel 200 euro
waard bij Berden!

Zondag koopzondag in Sittard en Heerlen van 12.00-17.00 uur

Lever deze week je Berden aankoopbon in en maak 
kans op een cadeaubon van 200, 100 of 50 euro.
Actie geldig van 24 november t/m 1 december.
Zie actievoorwaarden in de winkel.

Speciale actie

De hele maand 
december op 

zondag geopend van 
12.00 tot 18.00 uur. 
Start 1 december

Plus Starren
de Beente 86 6229 AV Maasticht
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Symphoniesingel 134, Maastricht
Postbus 2414, 6201 EA Maastricht
Tel 043-4077484
Fax 043-4077480

Commercie:
commerciemaastricht@aencmedia.nl

Redactie:
redactiemaastricht@aencmedia.nl

Vragen over bezorging?
Tel 0475-417530

Aanmelden als bezorger:
www.axender.nl/bezorgers
Tel 0475-417530

Digitale krant:
www.aencmedia.nl/e-paper.html

Uitgever:
A en C Media B.V.
Postbus 528
6040 AM Roermond

Nationale verkoop:
traffic@aencmedia.nl

Verspreidingsgebied:
Banholt, Bemelen, Berg en Terblijt,
Bunde, Cadier en Keer, Eckelrade,
Eijsden, Elkenrade, Epen, Eys, 
Geulle, Gronsveld, Gulpen,
Lemiers, Maastricht, Margraten,
Meerssen, Mechelen, Mheer, 
Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder,
Schin op Geul, Sint Geertruid, 
Slenaken, Ulestraten, Vaals, 
Valkenburg Lb, Vijlen, Wijlre, 
Wittem

COLUMN

Winterbanden

Hebt u dat ook dat u zit te wikken en te wegen of u wel of niet
winterbanden moet aanschaffen? Ik heb ze gelukkig twee jaar
geleden niet gekocht want die ‘rot’ auto liet me binnen het half-
jaar vijf keer staan en ik heb hem dus teruggebracht naar de
garage en gezegd dat ik hem niet meer wilde hebben. Gelukkig
had ik geen winterbanden gekocht anders had ik met die dingen
in mijn maag gezeten. Nu zit ik weer met dat dilemma: kopen
of niet kopen. Een paar jaar geleden heb ik ze al eens gehuurd
bij een bandenfirma maar dat bleek erg kostbaar. Kostbaar en
eigenlijk had ik ze helemaal niet nodig gehad.

Ik ben voor mijn eigen eens nagegaan waar ik van de winter
allemaal naar toe wil rijden en waar ik die dingen dan nodig
zou hebben. Met de Kerst zijn we gewoon thuis en staat ‘het
ijzer’ voor de deur. Met oud en nieuw is dat ook het geval. We
vieren door bij de buren en hebben de auto niet nodig. Dan mis-
schien met carnaval? Nee, want carnaval vieren we in Maas-
tricht en dat is allemaal te voet te bereiken dus ook geen winter-
banden nodig. Gaan we naar Aken? Daar rijdt nu DeinBus
naar toe en voor 5,00 euro ben je in 40 minuten in Aken. Daar
kan mijn auto niet tegen op. Dus daar hebben we ook geen win-
terbanden voor nodig.

Ik hoop dat u mijn dilemma snapt en dat ik daar al dagen mee
rondloop. De auto is een vreselijke melkkoe. Steeds opnieuw
moet je jezelf de vraag stellen of je dit of dat wel wilt aanschaf-
fen om het rijden veiliger te maken. Als de regering het hebben
van winterbanden verplicht zou stellen zou het een stuk makke-
lijker zijn maar van Den Haag hebben we niets te verwachten.
Ik weet het nog steeds niet en bedenk me dat ik voor de aan-
schafprijs van die band veel andere leuke dingen kan doen. Ik
denk dat ik maar kies voor dat laatste en de auto zo veel moge-
lijk laat staan. Hopelijk vindt u mij nou een verstandig mens.
Alvast bedankt daarvoor.

Jan Janssen  
Reageren: redactiemaastricht@aencmedia.nl

Vrouwenhumor

LIMBURG - Helemaal uniek is het niet, maar bijzonder is het wel, vertelt Karel Fiddelers, voor-
zitter van de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten (LVKA). Van de 7 finalisten in het Lim-
burgs Buuttekampioenschap zijn er twee vrouw. Sylvia Ramakers uit Cadier en Keer (foto) en
Conny Bruijnaers uit Haelen staan in de finale op 10 januari in Roermond hun vrouwtje tussen
5 mannen. Foto: Harold Schroijen, LVKA

CADIER EN KEER
Een 26-jarige man uit Maas-
tricht is vrijdag door de
rechtbank Limburg veroor-
deeld tot een gevangenisstraf
van 14 jaar. De rechter acht
bewezen dat hij op 11 maart
2012 in Cadier en Keer een
40-jarige Belgische drugsko-
per heeft vermoord.

Het slachtoffer, een vaste
klant van de veroordeelde,
heeft de Maastrichtenaar  des-
tijds een paar bolletjes cocaïne
afhandig gemaakt na de aan-

koop van heroïne. De Belg ver-
trok daarna in een auto. De
benadeelde verkoper reed ver-
volgens de Belgische auto klem
in een woonwijk in Cadier en
Keer en lostte  vanuit zijn auto
een schot. De Belg stapte  hier-
op uit de auto en liep op de
schutter af. Deze  vuurde
opnieuw, waarbij de kogel de
Belg rakelings miste. Het 3e
schot dat de Maastrichtenaar
afvuurde was wel raak. De Belg
zakte op de oprit van een woon-
huis in elkaar.De twee mannen
met wie het slachtoffer naar

Nederland was gekomen en die
in de auto zijn blijven zitten,
namen het slachtoffer mee naar
België, waar de man overleed.

De vriendin van de schutter
moest zich verantwoorden
voor de handel in harddrugs.
Ze  kreeg 285 dagen cel, waar-
van 180 dagen voorwaardelijk
met een proeftijd van 2 jaar en
een taakstraf van 150 uur.
Omdat zij het onvoorwaarde-
lijk opgelegde deel van de
gevangenisstraf al heeft uitge-
zeten, hoeft zij niet terug naar
de gevangenis.

Maastrichtenaar 14 jaar
cel in voor drugsmoord

MEERSSEN
Waarnemend burgemeester

Hans Schmidt blijft deze func-
tie in  Meerssen uitoefenen tot
er een definitieve nieuwe bur-
gemeester is benoemd.

Dat heeft Gouverneur Theo

Bovens  afgelopen week laten
weten. Er gingen in Meerssen
stemmen op voor eerder ver-
trek van Schmidt vanwege de
onzorgvuldige manier waarop
hij omging met de verwikke-
lingen in de affaire rond oud-
wethouder Jo Dejong.

Schmidt blijft waarnemen

Vervolg van pagina 1
Volgens Paul Smeets biedt de

wetgeving geen aanknopings-
punten om iets aan de situatie
te veranderen. "Het contract
biedt geen basis om juridisch in
te grijpen", aldus Smeets. "We
spreken de aannemer aan op
zijn maatschappelijke verant-
woordelijkheid."

Die roep vindt dus gehoor bij
Avenue2. De werknemers, die
via onderaannemer Atlanco
Rimec in dienst zijn, krijgen
hun geld met terugwerkende
kracht terug. Ook beloofde
Avenue2 bij monde van Raad
van Bestuurslid Sipke van der
Linden een betere regeling
voor het gebruik van de veilig-
heidspasjes en dat er scherper
wordt toegezien op het aantal
werkuren per week.

De kwestie kwam begin
oktober aan het licht toen Dag-
blad de Limburger berichtte
over uitbuiting van de Portuge-
se medewerkers bij de bouw
van de A2-tunnel. Hen werd
ruim 900 euro per maand sala-
ris ingehouden voor huisves-
ting en vervoer van en naar het
werk. Hiervoor mochten ze
met meerdere mensen in een
woning die op de nominatie
gesloopt te worden stond, ter-
wijl de werknemers veelal te
voet of met de fiets naar het
werk gingen.

Ook extra 
controle op
overuren

Kijk voor meer
evenementen & activiteiten
in Zuid-Limburg op:
vvvzuidlimburg.nl/evenementen

Sittard, Echt, Geleen, Gulpen, Heerlen, Landgraaf, Maastricht (2x), 
Panningen, Roermond, Stein, Venlo, Venray, Weert

www.rousseau.nl

€ 3,50
VANAF

Ze zijn weer binnen

DE SINTletters

GHIELENDEAL

Tel. : 077-3071988www.ghielen.nl

DAGTOCHT RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
Ghielen Touringcarbedrijf organiseert i.s.m. Het Zondagsnieuws dagtochten naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam, dat na 10 jaar verbouwen, restaureren en renoveren in april 2013 werd heropend.
Na aankomst om ca. 11.00 uur heeft u de hele dag de tijd (tot 18.00 uur) om het museum
en Amsterdam te bezichtigen.

Opstapplaatsen: Maastricht, Geleen, Sittard, Roermond, Venlo, Roermond en Venray.

Vertrekdata:  10 december 2013, 16 januari en
12 februari 2014.

Normaal incl. entree € 55,- p.p.

o, Roermond en Venray.

Kijk voor meer informatie over deze GHIELENDEAL op www.ghielen.nl of op facebook.com/GhielenTouringcarbedrijf

PRIJS INCL. ENTREE € 40,-
Nu incl. leuke aanbieding van
Museum het Cuypershuis in Roermond!
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‘E E N H E F T I G E periode’
Het is vrijdagmiddag,
iets na enen, als Paul
Smeets plaatsneemt
aan de tafel in het Van
der Valkhotel in Maas-
tricht. Zoals altijd is hij
onberispelijk gekleed.
Smeets geeft uitleg
over de conclusies van
zijn commissie.
door Peter Kamps en Rob Cox

OOm maar met de deur in
huis te vallen, willen we
weten wat dat opbrengt,
zo’n maand voorzitter
zijn van een expertcom-

missie. Die vraag staat garant voor een
grote glimlach. „Ik heb in elk geval een
flinke korting gegeven vanwege het
maatschappelijk belang van deze zaak.”

Maar meteen daarna gaat Smeets
over op de inhoud van het rapport. De
hele problematiek van arbeidsmigran-
ten die in Nederland via allerlei con-
structies te werk worden gesteld, is im-
mens. De regels en wetten zijn vaak on-

duidelijk en bedrijven zoeken de gren-
zen op van wat mag. „Voor ons is in elk
geval heel duidelijk dat de Nederlandse
bouw-cao van toepassing is op de Portu-
gezen die aan de A2-tunnel in Maas-
tricht werken. Maar de bouwers van de
tunnel, Avenue2 en uitzender Rimec,
zijn het daar niet mee eens, hoewel ze
in de contracten wel hebben afgespro-
ken de bouw-cao te volgen.”

In het rapport heeft de commissie 25
pagina’s nodig om uit te leggen waar-
om de bouw-cao geldt. Te veel om te
herhalen, maar de conclusie brengt met
zich mee dat de Portugezen de ‘logistie-
ke kosten’ van 968,75 euro moeten te-
rugkrijgen. Smeets: „Volgens artikel 55
van de bouw-cao moet de werkgever
de huisvesting van de medewerkers be-
talen. Wij zeggen dat Rimec dat artikel
met voeten heeft getreden.” Even later
noemt Smeets de inhouding van dui-
zend euro op het maandsalaris zelfs

„verwerpelijk”. „Zelfs als je niet naar de
cao zou kijken, wordt hier 30 procent
aan kosten gerekend. Dat kun je sociaal
gezien niet maken.”

De mannen krijgen dus alle betaalde
‘logistieke kosten’ terug, maar zij die de
misstanden aan de kaak stelden, zijn
bang dat ze hun baan kwijt zijn als vol-
gende maand hun contract afloopt.

Dat de mensen het
geld terugkrijgen dat
ze is afgepakt,

verschaft mij het
meeste plezier.
Commissievoorzitter Paul Smeets

“

Smeets: „Avenue 2 en Rimec hebben
schriftelijk verklaard dat er geen repre-
sailles volgen. Dat lijkt me ook logisch.
Avenue2 heeft ze hard nodig. De tunnel-
bouw is opgeschaald en er zijn juist
meer mensen nodig. Deze mannen zijn
onmisbaar met hun ervaring. Iedereen
is tevreden over hen. Maar garanties
kan ik niet geven. Als ze toch gestraft
worden, is dat in elk geval niet in de
geest van het rapport.”

Tijd heeft de commissie wel parten
gespeeld. Smeets: „Dat was de beper-
kende factor. Ik had het graag dieper
willen onderzoeken. Maar met een
maand hebben we er eigenlijk al te lang
over gedaan. Alle betrokkenen willen
snel een oplossing.”

Smeets heeft over de kwestie ook
contact gehad met de Belastingdienst,
de inspectiedienst van Sociale Zaken en
TBB, dat toeziet op de cao in de bouw.
Veel wijzer is hij daarvan niet gewor-
den. De fiscus geeft standaard geen in-

formatie, de inspectiedienst zweeg ook.
„Ik heb niet ervaren dat die een tandje
hebben bijgezet naar aanleiding van de-
ze zaak”, zegt hij cynisch.

„Het was een heftige periode”, blikt
Smeets terug op de onderzoeksmaand.
Maar het was ook een leuke tijd. Hij
vond het een eer dat hij gevraagd werd
en prijst de commissieleden. „Hun in-
breng zorgde voor veel dynamiek en
heeft tot een beter product geleid.” De
opdracht was ook een kolfje naar zijn
hand. Het onderwerp is maatschappe-
lijk relevant, en het gaat om het oplos-
sen van een acute crisissituatie in de
bouw. Zijn specialisme, moeten we we-
ten.

De zaak in Maastricht is nu opgelost,
maar de problemen als zodanig niet. De
grootste voldoening put hij evenwel uit
één feit: „Dat de Portugezen terugkrij-
gen wat ze is afgepakt en waar ze recht
op hebben. Dat verschaft mij het mees-
te plezier.”

periode

Het A2-on-
derzoeksrap-
port werd
gisteren in
Maastricht
aan de pers
gepresen-
teerd.

 foto Loraine
Bodewes
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Uitbuiting

U itbuiting is een zwaarbeladen term.
Het woord wordt wereldwijd gebruikt
als er sprake is van misbruik in arbeids-
relaties. Als mensen onder dwang ar-
beid verrichten spreken we zelfs van

moderne slavernij. Maar ook slechte arbeidsomstan-
digheden worden gezien als een aantasting van de
menselijke waardigheid. Gelukkig is dát in strikt ju-
ridische zin allemaal niet het geval gebleken bij de
bouw van de A2-tunnel in Maastricht, heeft een ex-
pertcommissie gisteren geconcludeerd.

Deze commissie werd ingesteld, nadat deze
krant had onthuld dat Portugese arbeiders die werk-
zaam zijn bij dat tunnelproject, zich door hun werk-
gever, Rimec, uitgebuit voelden. De voornaamste
klacht was dat ze bijna duizend euro per maand
voor huisvestingskosten moesten betalen, terwijl de
cao voorschrijft dat de werkgever die kosten moet
betalen. De Portugezen hebben van de commissie
nu voluit gelijk gekregen. De manier waarop ze
door hun werkgever zijn behandeld was niet in de
haak, alleen mag dat geen uitbuiting genoemd
w0rden. Dat is een te zware term voor wat in Maas-
tricht gebeurd is, oordeelt de commissie.

Maar voor het overige heeft deze geen goed
woord over de behandeling die de Portugezen in
Maastricht ten deel is gevallen. Gelukkig wordt er
nu ingegrepen onder druk van de politiek en de pu-
blieke opinie. De Portugezen krijgen die huisves-
tingskosten terug, ook wordt voortaan de hand ge-
houden aan de arbeidstijden. De gesignaleerde mis-
standen in Maastricht behoren daarmee hopelijk tot
het verleden, maar daarmee is de kous niet af.

Op veel meer plekken in ons land worden ar-
beidsmigranten niet behandeld overeenkomstig de
Nederlandse normen en cao’s. Het siert de commis-
sie onder leiding van bouwarbiter Paul Smeets dat
zij nadrukkelijk aandacht vraagt voor die ongelijke
behandeling en ook met stevige oplossingen komt.
Op bouwplaatsen moet bijvoorbeeld één cao gel-
den, die voor iedereen in de sector geldt, vindt
Smeets. Dat is helder en voorkomt duistere en on-
eerlijke constructies waarbij buitenlandse werkne-
mers het kind van de rekening zijn. Want van regel-
rechte uitbuiting mag in Maastricht dan wel geen
sprake zijn geweest, het kwam wél akelig dichtbij.
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Inmiddels heeft de rechtbank het bouwbedrijf vrijgesproken van 
dood door schuld. Persoonlijk was Smeets geen partij, maar het 
blijft een bijzonder negatieve ervaring voor hemzelf, voor zijn 
gezin en voor het bedrijf. Het ongeluk heeft geleid tot een wending 
in zijn leven. Hij verliet het familiebedrijf, dat al sinds 1922 bestaat, 
en vestigde zich als ‘conflictmanager’. 

Versnippering
“Na het ongeluk kwamen er kwaliteiten in me boven waarvan ik 
me eerder niet bewust was dat ik ze had. Ik had rechten gestu-
deerd, wist dus juridisch hoe de zaak in elkaar stak, en kon dat 

“Het vervelendste was wel de ramp na de ramp. Dan heb je alles 
opgelost: de schade is hersteld, de bewoners hebben een schade-
vergoeding gehad, de zaken zijn afgewikkeld met de gemeente 
en de projectontwikkelaar, noem maar op. En dan komt justitie. 
Terwijl je bij het zoeken naar oplossingen zelf de leiding hebt, word 
je ineens een beklaagde in een strafrechtprocedure. Ik begrijp 
dat natuurlijk wel, maar het heeft een enorme emotionele impact 
gehad. Want ik hoorde justitie denken: Allemaal mooi, maar hij zal 
wel iets te verbergen hebben. Het hoort bij hun werk, maar voor 
mij was het ongelooflijk moeilijk. Dat blijft dan ook nog eens vier 
jaar boven je hoofd hangen. Ik begrijp het systeem, maar heb er 
geen begrip voor.”

combineren met mijn praktische ervaring als aannemer: niet lullen 
maar poetsen. Ik was vooral blij dat ik kon doen wat ik doen moest: 
een crisis oplossen, schade herstellen. Ik heb van alle bewoners 
positieve reacties gehad. Ik heb me kunnen identificeren met de 
getroffenen: dat is het wezen van crisismanagement.”
Bouwfouten met meer of minder ernstige gevolgen komen helaas 
de laatste jaren veelvuldig voor: instortende platte daken, losla-
tende gevelplaten, een parkeergarage die op instorten staat. De 
afwikkeling van dergelijke zaken behoort intussen tot de dagelijkse 
bezigheden van Smeets. Op de vraag waar nu de oorzaak van 
dergelijke fouten ligt, zegt hij onomwonden: “In de versnippering 
van het bouwproces. Met onderaannemers, nevenaannemers, 
allerlei verschillende adviseurs. Een versnippering bovendien die 
niet gebaseerd is op het bouwproces als zodanig. Die versnippering 
is ontstaan op basis van bedrijfseconomische overwegingen van 
de verschillende partijen. En vooral niet op de gedachte hoe je een 
optimaal bouwproces kunt organiseren. Elke schakel in het proces 
kan aanleiding zijn tot een breuk. Een breuk die alleen te herstellen 
is met communicatie. En daarin is de bouw niet best.”
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“Ik wil het nooit meer meemaken”

Het ene moment nog ‘Manager van het Jaar”, het volgende moment in de beklaagdenbank. Het overkwam 

mr. Paul Smeets, ooit directeur van Smeets Bouw in Maastricht, tegenwoordig eigenaar van Paul Smeets 

Bureau voor Conflictmanagement. Op 24 april 2003 stortten vijf balkons van het appartementencomplex 

Patio Sevilla naar beneden. Twee bewoners kwamen om het leven. Hoofdaannemer van het complex was 

Smeets Bouw. Het ongeluk leidde voor Paul Smeets tot een nieuw bestaan.
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|interview|

‘Voorlopig zijn er genoeg conflicten op te lossen’

Risicomanagement
Het bouwproces moet net zo georganiseerd worden als auto’s 
worden geproduceerd. Maar ieder bouwproject is toch uniek? 
“Gelul”, zegt Smeets. “Wat er uiteindelijk tot stand komt mag 
uniek zijn, de weg erheen is altijd hetzelfde. Althans: zou altijd 
hetzelfde moeten zijn. Wat meestal ontbreekt is één partij die het 
hele bouwproces in z’n vingers heeft. Kijk, de Japanners hebben 
alles van ons gekopieerd. Ook in het bouwen. Alleen waren ze niet 
zo stom dat ze ons bouwproces hebben gekopieerd: zij houden alles 
in één hand.”
Smeets ziet al partijen in de bouw die die kant op willen, maar het 
zijn er niet veel. De bouwfraude werkt naar zijn mening katalyse-
rend. “Voor de parlementaire enquête hadden bouwers meer met 
elkaar dan met de markt. Dat kan niet meer. Dus wil je onderschei-
dend in de markt zijn, dan moet je met innovatieve oplossingen 
aankomen.”
Eén van de onderwerpen die bouwers nu snel moeten oppakken 
is risicomanagement. “Dat is niet meer dan de vijf of tien belang-
rijkste risicofactoren in ontwerp en uitvoering identificeren als 

punten waar, als er een fout wordt gemaakt, veel kosten uit voort-
vloeien. Daar zet je 100 procent controle op. Dan heb je bijna 90 
procent in de vingers. Risico is kans maal kosten. Als het ergens 
gaat lekken, is dat vervelend, maar de kosten van de reparatie 
vallen mee. Als de balkons naar beneden komen, is het een ander 
verhaal.”

Bos en Lommer
Smeets heeft van conflict- en crisismanagement zijn dagelijks werk 
gemaakt. “Er zit een wezenlijk verschil tussen. Bij een conflict zijn 
de partijen en het probleem bekend. Bij een crisis komen er steeds 
meer partijen bij en ken je aard en omvang van de problemen 
aanvankelijk niet.” 
Als illustratie gebruikt hij het Bos en Lommerplein in Amsterdam, 
waar hij als crisismanager optrad. “Ik was al conflictmanager tussen 
belegger Fortis, ontwikkelaar Multi Vastgoed en aannemer Hillen 
& Roosen nadat het plein in februari vier centimeter gezakt was. 
Ik werd tevens crisismanager toen de gemeente het gebouw liet 
ontruimen. Toen kwamen er tal van partijen bij: 191 bewoners, 28 
winkeliers met uiteenlopende belangen, het stadsdeelkantoor, de 
maatschappelijke dienstverlening, de bibliotheek, de exploitant van 
de parkeergarage, de gemeente Amsterdam, allerlei onderzoekers 
en niet in de laatste plaats de media.”

Er zijn in het geval van een crisis twee mogelijkheden, aldus 
Smeets. Óf je gaat op de toer van schuld en aansprakelijkheid óf je 
neemt je verantwoordelijkheid en werkt aan een snelle oplossing. 
“Die principiële keuze is allesbepalend. In het geval van Bos en 
Lommer was het kiezen tussen een batterij juristen die de onbe-
woonbaarverklaring zou aanvechten, of de gemeente vragen 
wat wij zouden moeten doen om een oplossing te vinden voor de 
‘slachtoffers’. Dat is een wezenlijk andere benadering.”

Winnen of verliezen
Het is bij een crisis niet altijd even gemakkelijk om partijen er van 
te overtuigen dat het oplossen van het probleem een betere weg 
is dan uitvoerig de schuldvraag aan de orde stellen. “Mensen zijn 
gewend te denken in winnen en verliezen. Dat leidt bijna automa-
tisch tot escalatie van een conflict. En je laat intussen degenen om 
wie het gaat in de kou staan. Met alle negatieve gevolgen van dien, 
bijvoorbeeld in de media.”
Door identificatie met de slachtoffers stelde Smeets zich voor wat 
het voor hem zou betekenen als hij bewoner van Bos en Lommer 
was. Hij concludeerde: bezorgdheid over de waarde van de woning 
en een gevoel van onveiligheid. “Daarom heb ik voorgesteld aan te 
bieden om de woningen terug te kopen. Aanvankelijk hielden mijn 
opdrachtgevers me voor gek. Maar ik heb duidelijk kunnen maken 
dat je daarmee de angel uit het probleem haalt. Je maakt immers 
duidelijk dat je zelf alle vertrouwen hebt in het herstel.”
Smeets is ervan overtuigd dat als op het project Bos en Lommer 
adequaat risicomanagement had plaatsgevonden, de cruciale 

punten waren komen bovendrijven en op tijd aangepast. 
“Wapening is één van die onderdelen die altijd voor risicoma-
nagement in aanmerking komt.” Zijn inschatting is dat er in de 
bouw nog heel weinig aan écht risicomanagement wordt gedaan, 
terwijl het een relatief kleine inspanning is en weinig geld kost. “En 
kom me niet aan met ISO: dat is gecertificeerd zijn voor hoe je het 
consequent, maar ook consequent verkeerd kunt doen.”

Incidenten
Architecten, constructeurs, ontwikkelaars en aannemers zijn 
zich onvoldoende bewust van de risico’s die ze elke dag lopen, is 
Smeets’ analyse. “Het was voor mij de reden om uit Smeets Bouw 
te stappen. De kans dat er morgen weer zoiets gebeurt bij dat 
bouwbedrijf is even groot als bij ieder ander. Maar ik wil het nooit 
meer meemaken!”
Te gemakkelijk worden bouwfouten als incidenten afgedaan, vindt 
hij. Ze vormen eerder het topje van de ijsberg. Het is geen kwestie 
van slechte mentaliteit of onwil, het is een kwestie van ‘systeem-
fouten’. Moeten er dan weer strengere regels komen? “Ik geloof 
meer in zelfreinigende effecten. Je kunt aannemers beter bewust 
laten worden van de risico’s die ze lopen. Bij die bewustwording 
zou Bouwend Nederland een nadrukkelijker rol moeten spelen.”

Oplossen
Voorlopig zullen er voor Smeets nog genoeg conflicten op te 
lossen zijn. “Ik heb een andere rol dan een mediator of een 
arbiter, hoewel ik zelf wel beide ben. Ik ben geen kinderjuf-
frouw in een klas volwassenen; ik ben ook niet iemand die een 
oordeel uitspreekt op basis van stukken die iemand anders heeft 
aangereikt. Ik neem alle facetten van het conflict mee om tot een 
oplossing te komen waar alle partijen mee kunnen leven. Niets 
blijft liggen. Ik zit er ook niet in het belang van één partij, maar 
van allemaal. Belangenbehartiging leidt altijd tot een escalatie-
spiraal, onwrikbaarheid, hoge kosten en een lange doorloop-
tijd. Conflictbemiddeling zorgt ervoor dat de eigenaar van een 
probleem ook de eigenaar wordt van de oplossing. De bedrijfstak 
bouw leent zich daar uitermate goed voor. Als je althans de verhou-
dingen tussen de partijen kent. Die bepalen namelijk de kijk op 
de zaken. Ik heb ook nog geen enkel conflict gehad dat ik niet heb 
opgelost. Dat is iets dat geen enkele advocaat kan zeggen. Ik wel, 
want ik ga niet om te winnen, maar om het op te lossen.” •
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Paul Smeets, Bureau voor Conflictmanagement

“Ik wil het nooit meer meemaken”








