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de productie in zijn vestigingen elders in 
het land nu verhoogt en dat de arbeiders in 
allerijl zijn verkast naar een van de andere 
fabrieken.

Protesteren? Slaapplaats kwijt
In nieuwe appartementen in Rheda- 
Wiedenbrück zitten 72 Roemenen en Po-
len die wel in Gütersloh zijn gebleven. Rus-
teloos hangen ze uit de balkons. Ze verve-
len zich te pletter want de lopende banden 
bij Tönnies staan stil. Wanneer ik aan een 
oudere man op het balkon vraag hoe het 
gaat, antwoordt hij: ‘Geen Duits. Roe-
meens.’ Een kwartier later, met veel geba-
ren, een beetje Duits en een spatje Rus-
sisch, vernemen we dat hij al 17 jaar bij 
Tönnies werkt. Nu zit hij te wachten tot de 
vleesfabriek weer opengaat. ‘Nee, niet be-
taald deze dagen, ik denk het niet’, zegt hij, 
en hij haalt de schouders op.

We mogen binnenkomen, met mond-
masker uiteraard. Ze wonen met z’n zessen 
in een appartement met twee slaap- 
kamers. De plek is karig ingericht: een zit-
bank, een kast, een tv, enkele stapelbed-
den. ‘Tönnies heeft ons vlees geleverd’, 
grinnikt Olivier (40), terwijl hij met een 
mes door een klomp varkensvlees klieft. 
Hij is de enige die zijn naam zegt, alle an-
deren staan op hun anonimiteit. Ze verdie-
nen gemiddeld 1.200 euro per maand en 
daarvan gaat 150 euro naar een bed in het 
appartement. Ze werken in shiften van elf 
uur, zes dagen per week. ‘Natuurlijk is het 
hard werken, maar ik kan elke maand 500 
euro naar huis sturen’, zegt Olivier. ‘Alles is 
beter dan Roemenië, waar geen werk is.’

Op het appartement aan de overkant 
van de gang hangt een grote wit-rode stic-
ker: quarantaine, corona. ‘Daar hebben al-
le zes bewoners positief getest’, zegt een 
van de mannen. ‘Hier in ons appartement 
zijn er twee positief.’ Hij is niet bang om 
ook besmet te raken. ‘Ik ben immuun 
geworden’, zegt hij nonchalant.

Deze mannen werken officieel niet voor
Tönnies. Ze zijn geronseld door onderaan-
nemers die in Oost-Europa aan arme sloe-
bers een mooie toekomst in een Duits be-
drijf voorschotelen. Een loon van 1.200 
euro is bijzonder aantrekkelijk voor men-
sen die gemiddeld de helft daarvan verdie-
nen. Ze ondertekenen een contract zonder 
te beseffen waartoe ze zich verbinden. 

‘Heel vaak hangt aan het arbeidscon-
tract een huurcontract vast, waardoor ze 
bijzonder kwetsbaar zijn’, vertelt Brüggen-
jürgen van Caritas. ‘Als ze protesteren dat 
hun loon niet overeenstemt met de uren 
die ze gewerkt hebben, krijgen ze te horen 
dat ze hun slaapplaats kunnen verliezen 
als ze zich niet koest houden.’

Vaak wonen de arbeiders in lamentabele
omstandigheden. Brüggenjürgen was gis-
teren nog op bezoek bij drie Bulgaren die 
op 15 vierkante meter samenhokken en 
daarvoor 960 euro per maand moeten beta-
len. ‘Twee bedden en een kapot veldbed, 
dat is hun woonst’, zegt hij. De onderaan-
nemers verdienen veel geld aan de huren. 
Ze zijn bereid om woningen en apparte-
menten in de buurt van de fabriek voor 
veel geld op te kopen, om dan woekerprij-
zen te vragen aan de tijdelijke huurders.

Met harde hand
De arbeiders worden in de luren gelegd. 
Armin Wiese, de regionale vakbondssecre-
taris van NGG (Nahrung-Genuss-Gaststät-

Bijna één op de vijf 
buitenlandse 
arbeidskrachten is zoek. 
De burgemeester sluit 
niet uit dat Tönnies 
hen in allerijl heeft verkast
naar een van zijn andere 
fabrieken

ten-Gewerkschaft), en een Roemeense ex-
arbeider die met Tönnies in de clinch heeft 
gelegen en anoniem wil blijven, vertellen 
verhalen over onbetaalde uren, onverwach-
te overuren, Roemeense dokters die ar-
beidsongevallen hertalen naar ongevallen 
in de privésfeer, vakbondsmensen die bang 
worden gemaakt. In veel gevallen zijn het 
niet de mensen van Tönnies, maar de on-
deraannemers die met harde hand op de 
werkvloer heersen. Volgens vakbonds-
secretaris Wiese heeft het bedrijf alleen 
eigen mensen voor de administratie, de 
labo’s, het onderhoud van de machines en 
het transport. Al het andere werk – slach-
ten, versnijden en inpakken – is via Werk-
verträge uitbesteed aan onderaannemers. 
‘6.300 arbeiders bij Tönnies werken voor 
25 onderaannemers. En die moeten goed 
en snel werk afleveren, want anders kiest 
het vleesbedrijf voor een andere onderaan-
nemer’, zegt hij.

Het bonte palet van onderaannemers 
belemmert nu het crisismanagement. 
Overleg over hoe het nu verder moet en 
hoe de gedupeerde arbeiders moeten wor-
den geholpen, gebeurt niet met de bedrijfs-
leiding van Tönnies, maar met de onder-
aannemers. Burgemeester Schulz had afge-
lopen week een videoconferentie met 
twintig onderaannemers, waarvan velen 
amper Duits spraken.

Volgens Caritas-voorzitter Brüggenjür-
gen word je maar beter niet ziek als je voor 
Tönnies werkt. Tijdens zijn gesprekken 
met de arbeiders heeft hij vaak gehoord 
dat ze, voor elke dag dat ze zich ziek mel-
den, 10 euro extra huur moeten betalen. 
Hij vertelt over een Pool die met covid-19-
symptomen toch naar de fabriek is gegaan, 
en over een vrouw die haar zieke man 
tevergeefs probeerde te overhalen om thuis
te blijven. ‘En dan zegt de chef die bij Tön-
nies de pandemie opvolgt dat hij aan de 
mensen heeft gezegd dat ze beter niet ko-
men werken als ze zich ziek voelen.’ Hij 
zwijgt even. Brüggenjürgen wikt zijn woor-
den. De verhalen over Tönnies’ advocaten 
die zeer snel naar de rechtbank trekken om 
een forse schadevergoeding te eisen, heb-
ben hem voorzichtig gemaakt.

Slagerszoon werd miljardair
Grote baas Clemens Tönnies is een mach-
tig man met een uitgebreid netwerk. Hij 
doneert aan politieke partijen, financiert 
sociale projecten en kan in de lobby van 
zijn voetbalclub Schalke 04 heikele dos-
siers met belangrijke politici bespreken. 
De slagerszoon van eenvoudige komaf, die 
op zijn vijftiende begon te werken, staat nu 
aan het hoofd van een concern met een 
jaarlijkse omzet van meer dan 7 miljard 

euro. Zijn naam staat tussen de miljardairs 
op de Forbes-lijst. 

De Tönnies-groep is de belangrijkste 
vleesproducent van Duitsland geworden. 
Dat lukte door kleinere vleesbedrijven sys-
tematisch uit te kopen en de loonkost van 
de arbeiders te drukken, waardoor de 
groep zeer goedkoop vlees kan aanbieden.

‘Tönnies maakt optimaal gebruik van de
armoedemigratie. Die goedkope arbeids-
krachten uit Oost-Europa zijn een radertje 
in een geperfectioneerd productiesysteem’, 
zegt Brüggenjürgen. Samen met enkele an-
deren, onder wie vakbondssecretaris Wie-
se, probeert hij de ellende van dat onder-
aannemingssysteem onder de aandacht 
van de politici te brengen. Tevergeefs. Tot 
anderhalve week geleden het coronavirus 
in het slachthuis van Tönnies toesloeg en 
plots alle schijnwerpers op Gütersloh wer-
den gericht.

De inwoners van de regio, die ondertussen 
hun koffers gepakt hadden om in eigen 
land op reis te gaan, merken dat veel deel-
staten hen liever niet zien komen, tenzij 
met mondmasker of met een bewijs van 
een negatieve coronatest. De rij burgers 
van Gütersloh die aan het Carl-Miele-
Berufskolleg nog snel een coronatest wil-
len laten afnemen, lijkt elke dag even lang. 
Tot nu toe zijn er bijna geen besmettingen 
bij de inwoners vastgesteld, zegt burge-
meester Schulz. Maar toch, de nummer-
plaat van hun auto staat synoniem voor 
corona. Sommige inwoners zijn gelaten, 
andere zijn boos. ‘We waren nu net uit de 
crisis en toen kwam hij, Tönnies’, zegt een 
vrouw.

Geïsoleerde gemeenschap
Burgemeester Schulz vindt dat er een eind 
moet komen aan het onderaan-
nemingssysteem. Hij zegt dat veel buiten-
landse Tönnies-arbeiders en hun familie 
een geïsoleerde gemeenschap vormen, niet 
geïntegreerd in het stadsleven. Velen gaan 

na enkele jaren ook weer weg. ‘Ik vraag me 
af of Clemens Tönnies eigenlijk wel weet 
wie bij hem werkt’, zegt hij. ‘Dit systeem 
van menselijke uitbuiting moet worden af-
geschaft. Het wordt dringend tijd dat de 
nationale politici in Berlijn de wetgeving 
veranderen.’

Dat is tot nu toe altijd een heikel punt
geweest. Brüggenjürgen laat op zijn bureau
bij Caritas met plezier de vuistdikke map 
zien met documenten en getuigenissen die 
hij aan politici heeft gestuurd. Ook vak-
bondsman Wiese vertelt over de vele bij-
eenkomsten met politici waar zijn verhaal 
in dovemansoren viel.

Mogelijk dwingt de corona-uitbraak bij
Tönnies de politici om hun mening te her-
zien. Armin Laschet, de CDU-minister- 
president van Noordrijn-Westfalen, zei 
vorige zondag voor het eerst dat het sys-
teem van onderaanneming zo niet verder 
kan en dat er nieuwe regels moeten ko-
men. Hij is goed verbonden met de 
CDU’ers in de nationale regering en wil 
graag de nieuwe CDU-voorzitter worden. 
Zou hij het aandurven om het Tönnies-sys-
teem op te doeken en de onvrede over zich 
heen te krijgen van alle andere onderne-
mers die ook met Werkverträge werken?

‘Mogelijk heeft Tönnies de wet stricto 
sensu nageleefd’, zegt burgemeester 
Schulz. ‘Maar dan is de vraag of zo’n model 
moreel te verantwoorden is.’

‘Tönnies maakt 
optimaal gebruik van de 
armoedemigratie en leeft 
de wet stricto sensu na. 
Maar is zo’n model moreel
te verantwoorden?
Henning Schulz
Burgemeester van Gütersloh

Reactie Michael Gore

Michael Gore, gedelegeerd 
bestuurder van Febev (Federatie 
Belgisch Vlees), hoopt dat de 
problemen bij Tönnies  een eind 
zullen maken aan het systeem van 
onderaanneming in de Duitse vlees- 
sector. ‘De Werkverträge zijn een 
werkwijze om een normale praktijk 
te omzeilen en de productiekosten te 
verminderen’, zegt hij. Volgens Gore 
is Johan Vande Lanotte in 2012, in 
zijn functie als minister van 
Economie en Consumentenzaken, 
naar Duitsland gegaan om 
poolshoogte te nemen van de 
praktijken in de Duitse vleessector, 
maar botste hij daar op gesloten 
deuren. In die periode heeft de 
Belgische overheid met de 
werkgevers en de vakbonden  een 
protocol afgesloten waarin de 
werkgevers hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor hun werknemers. Op dit 
moment zijn de Duitse vlees-
producten  20 tot 30 procent 
goedkoper dan de Belgische. Gore 
hoopt dat de EU eindelijk een kader 
zal opstellen dat ertoe leidt dat in 
alle lidstaten dezelfde regels gelden. 
Op die manier zouden de Belgische 
werkgevers in de vleessector, die 
strenger is gereglementeerd, niet 
langer benadeeld worden. (hco)

‘België is benadeeld,  
Europa moet 
ingrijpen’
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