lijk

meter onder maaiveld. Bij het
Groningse Zuidwending zijn de
eerste vier cavernes bijna klaar.
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Metselsector
wachtforse
ontslaggolf
Branchevereniging
voorziet halvering
personeelsbestand

vaak kleinere metselbedrijven daar
niets of nauwelijks wat aan. "Ook de
deeltijd-WW is niet op onze maat gesneden, maar in feite bedoeld voor
bedrijven als Corns en DSM", aldus
Klein Poelhuis. "Wij eisen maatregelen die voor gespecialiseerde kleine
mkb-bedrijven effectief zijn."

JoostZwaga

Nieuwegein - In de metsel-

branche staan vele duizenden banen op de tocht door
opdrogende opdrachtenstromen en uitknijpende aannemers
Dat zegt voorzitter Henk Klein Poelhuis van de Aannemers Vereniging
Metselwerken (AVM). In een brandbrief roept hij de Tweede Kamer op
snel maatregelen te treffen, zodat
"het voortbestaan van veel bedrijven" alsnog kan worden gewaarborgd.
Daarbij denkt Klein Poelhuis onder
meer aan het stimuleren van kleinschalige woningbouwprojecten. "Zo
krijgt niet alleen het midden- en
grootbedrijf een kans, maar wordt
ook de metselbedrijven de mogelijkheid geboden om in samenwerking
met andere gespecialiseerde aannemers werk aan te nemen."
Volgens de AVM-voorzitter heeft het
kabinet al veel "sympathieke" maatregelen getroffen om de bouw door
de crisis te loodsen, maar hebben de

Misbruik
Uit een recent gehouden enquête
onder de leden van de AVM blijkt dat
het water veel metselbedrijven inmiddels tot aan de lippen komt. Orderportefeuilles zijn met 50 procent
afgenomen. Om toch aan werk te komen, zakken bedrijven met hun prijzen, soms zelf tot 50 procent onder
de kostprijs. Toenemende concur-

I

rentie van buitenlandse zzp'ers ver-

ergert de zaak.
"Bovendien maken

hoofdaannemers misbruik van de situatie door

bedrijven tegen elkaar uit te spelen
om het werk tegen de laagste prijs
uit te besteden", zegt Klein Poelhuis.
"Het leveren van kwaliteit en veilige
werkomstandigheden spelen geen
rol meer."
Gebeurt er niets, dan zal hetwerknemersbestand in de metselsector met

Afstandshouders
vernieuwd

50 procent afnemen, veIWacht de

voorzitter. Tot dusver zijn al 1500 arbeidsplaatsen geschrapt. "Van de
3800 metselbedrijven in Nederland
is vrijwel iedereen bezig met het
ontslaan van personeel", vult AVMsecretaris Truus Remkes aan.

Nog een dag of wat en netbe
vervangen aan de hoogspann
Het is een lijn voor 150 kilovo
lengte van ruim 10 kilometer
afstandhouders vervangen.
bundel ongeveer 40 centime
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'Meer zeggenschap voor
Rijkswaterstaat'

Rilkswaterstaat meer ze~
schap moet krijgen. aan~
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