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Groot-Brittannië is in shock na de moord op  parlementariër Jo Cox (41). Grote vraag is wat het 
effect zal zijn op het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie volgende week. 
Labour-lid Cox was een uitgesproken voorstander van het EU-lidmaatschap. De verdachte zou 
tijdens zijn daad „Britain First” hebben geschreeuwd, hoewel dat niet is bevestigd door de politie.

stad Bratislava zit al drie weken een
nieuwe ploeg Filipijnse chauffeurs 
klaar om aan de slag te gaan voor de
Venlose transporteur. Zo lang ze 
niet rijden, krijgen ze geen loon, ver-
tellen de mannen. Deze krant sprak
met een aantal van hen. „Wij zijn een
wegwerp-artikel”, zeggen ze. 

„Maar we hebben geen keus. We 
kunnen alleen overleven en knok-
ken. Onze families hebben het geld
nodig.” 

Schrijnend
Namens de vakbond FNV heeft
Edwin Atema de zaak onderzocht: 
„Qua lonen en de manier waarop de
mensen worden behandeld, is dit
het meest exotische en schrijnende
geval dat we ooit hebben gezien. 
Met de info die we nu hebben, is dit
opgezet enkel en alleen om de chauf-
feurs hun rechten af te nemen en als
verlengstuk van hun contactsleutel
voor een Nederlands bedrijf te laten
rijden. In alles, sociaal en econo-
misch, zijn ze geketend aan hun
vrachtwagen. De FNV kan geen an-
dere conclusie trekken dan dat we 
hier te maken hebben met het straf-
rechtelijk uitbuiten van mensen of-
wel mensenhandel. De FNV vindt
dit zo’n schrijnende zaak dat we 
aangifte gaan doen.”

den momenteel elf Filipijnse chauf-
feurs, die ver onder het Nederlands
minimumloon betaald krijgen. 
Schades en boetes worden ingehou-
den op hun salaris. De Filipino’s
worden via diverse brievenbusfir-
ma’s in Slowakije ingeschakeld voor
Wismans. In de Slowaakse hoofd-

De Inspectie Leefomgeving en 
Transport is onlangs ook al binnen-
gevallen, na signalen van de FNV 
over de Filipijnse chauffeurs.
De leiding van de firma Wismans 
geeft, ondanks meerdere verzoe-
ken, geen reactie.
Voor de Venlose onderneming rij-

H et Venlose transport-
bedrijf Martin Wis-
mans BV laat
Filipijnen onder er-
barmelijke  omstan-

digheden werken voor 690 euro net-
to per maand. Ook krijgen de chauf-
feurs opdracht de rust- en rijtijden
wet te negeren. De mannen hebben
nergens accommodatie en verblij-
ven weken achtereen in hun cabi-
nes, zo blijkt uit onderzoek van deze
krant en de FNV.
De Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (ISZW) is inmid-
dels een onderzoek naar Wismans
gestart, bevestigt de woordvoerder.

Filipijnse truckers uitgebuit
Op grote schaal 
Filipijnse truckers 
inzetten en ze 
vervolgens op 
diverse manieren 
uitbuiten. Dat is de 
praktijk bij 
transportbedrijf 
Martin Wismans BV in 
Venlo. Voor vakbond 
FNV reden voor 
aangifte op basis van 
‘uitbuiting dan wel 
mensenhandel’.
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W Morgen in Horizon een 
uitgebreide reportage over de 
Filipijnse truckers 

Filipijnse chauffeurs die rijden voor  transportbedrijf Wismans in Venlo moeten werken onder erbarmelijke 
omstandigheden. De truckers op de foto wilden niet herkend worden.    FOTO MGL
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Qua lonen en 
behandeling van 
mensen is dit het meest  
schrijnende geval dat 
we ooit hebben gezien.
Edwin Atema van FNV

Moord mogelijk van invloed op referendum Brexit
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