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AAN 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

Groningen, 5 maart 2016 

Betreft: 'het putje van de scheepsbouw in Nederland' 

Geacht College, 

Op zaterdag 5 maart jl. kwam via de media naar buiten dat bij Groningen Ship Yard goedkope 
arbeiders uit Roemenië werkzaam zijn. De Roemeense werknemers, in dienst bij uitzendbureau Den 
Breejen, worden zwaar onderbetaald, bouwen geen pensioen op en er wordt nauwelijks 
werkloosheidspremie betaald. 

1. Bent u bekend met de berichtgeving 'Groningen Ship Yard sjoemelt met Roemeense 
werknemers' op de site van RTV Noord en wat is daarover uw opvatting? 

2. Heeft u een rol bij het voorkomen en genezen van dergelijke misstanden? Zo ja, wat houdt 
deze rol in? Zo nee, waarom niet? 

3. Vindt u het wenselijk om bij geconstateerde misstanden van deze aard dit soort bedrijven uit 
te sluiten van eventuele subsidies en stimuleringsregelingen vanwege de provincie? 

3.1 Zo ja, sluit u bij geconstateerde misstanden van deze aard dit soort bedrijven uit van 
eventuele subsidies en stimuleringsregelingen vanwege de provincie? 

3.1.1 Zo ja, heeft uitsluiting van bedrijven al plaatsgevonden en indien dit het geval is, over 
hoeveel bedrijven gaat het? 

3.1.2 Zo nee, bent u voornemens om voortaan bij geconstateerde misstanden van deze aard 
dit soort bedrijven uit te sluiten van eventuele subsidies en stimuleringsregelingen 
vanwege de provincie? 

3.2 Zo nee, waarom niet? 
4. Heeft u bij aanbestedingen van projecten vanwege de provincie of vanuit provinciale 

middelen ondertussen voldoende zekerheden ingebouwd om dergelijke misstanden te 
voorkomen? Zo ja, wat houden deze zekerheden in? Zo nee, waarom niet? 

5. Heeft u in uw eigen werkgelegenheidsbeleid voldoende oog voor de risico's van dergelijke 
misstanden? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet. 
Namens de PvdA Statenfractie, 

Dominique de Haas 
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