
Aan: College van B & W van Assen 

Van: SP fractie Alie Dekker 
 
Onderwerp: ‘Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij’ 
Betreft: schriftelijke vragen aan het college van B&W 
      

Assen, 21 september 2014 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van het bericht ‘Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij’ in de Asser Courant 
van 19 september j.l. heeft de SP fractie de volgende vragen: 
 

1. Wat is uw reactie n.a.v. dit artikel waar gesproken wordt over wurgcontracten, het dreigen met 
ontslag op staande voet met als gevolg een strafkorting op de uitkering, het niet betalen van loon 
enz. aan mensen die via de ISD Baanzicht zijn doorgestuurd naar Baken Bouw uit Paterswolde? 

2. Gaat u onderzoek doen naar de gang van zaken bij Baken Bouw uit Paterswolde en de handelswijze 
van werkgever Arnoud Moes?  

3. Gaat u of heeft u al contact opgenomen met de gedupeerden uit Assen die geen loon hebben 
ontvangen van Baken Bouw om hun verhaal aan te horen? 

4. Op welke wijze gaat u de gedupeerden helpen? 
5. Gaat u of heeft u al contact opgenomen met het college van de gemeente Tynaarlo over deze zaak? 
6. Zo ja, wat was hun reactie? 
7. Voor mensen in de bijstand zijn er strenge arbeidsverplichtingen. Bij het niet nakomen van die 

verplichtingen of misdragingen kunnen mensen gekort worden op hun uitkering en zelfs volledig de 
uitkering verliezen.  
Welke gevolgen zijn er voor werkgevers, waar de ISD mensen naartoe stuurt en subsidie aan 
uitkeert, die zich misdragen of hun verplichtingen niet nakomen?  

8. Op welke wijze gaat u voorkomen dat de ISD mensen doorstuurt naar werkgevers die zich 
misdragen of hun verplichtingen niet nakomen zoals geschetst in het artikel?  

9. Gaat u een zwarte lijst aanleggen van werkgevers waar de ISD mensen naartoe heeft gestuurd en 
subsidie aan heeft verstrekt, die misbruik maken van mensen zoals geschetst in het artikel? 

10. Welke mogelijkheden ziet u om in de nog vast te stellen verordening Loonkostensubsidie een artikel 
op te nemen waarmee de subsidie kan worden teruggevorderd bij misdragingen of niet nakomen 
van verplichtingen van werkgevers? 
 
 
 

   
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Alie Dekker 
Raadslid SP Assen 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Link: Artikel Asser Courant 19 september 2014 ‘Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij’ 

http://www.assercourant.nl/algemeen/algemeen-1/van-de-uitkering-terecht-komen-in-moderne-slavernij

