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Onderwerp    
Kamervragen inzake vertrek @Home uit Maastricht 
 

 

Hierbij ontvangt u mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
antwoorden op de vragen die het lid de Wit gesteld heeft over het vertrek van @Home uit 
Maastricht, kenmerk 2060711880, gedateerd 10 april 2007. 
 
1 
Bent u ervan op de hoogte, dat de regionale vestiging van @Home – voorheen Essent 
Kabelcom – in Maastricht wordt opgeheven en dat als gevolg daarvan de 
werkgelegenheid van circa 225 mensen verdwijnt? 
 
Antwoord: 
Ik ken de betreffende krantenberichten. Uit navraag bij het CWI is gebleken dat er nog 
geen ontslagaanvraag is ingediend en dat er ook nog geen contactgesprek met @Home 
heeft plaatsgevonden. Uit verdere navraag bij de gemeente Maastricht is ons gebleken dat 
i.t.t. hetgeen het krantenbericht suggereert nog geen sprake is van een vastomlijnd plan. 
Wij kunnen derhalve niet bevestigen dat bij @Home in Maastricht de werkgelegenheid 
van 225 mensen verdwijnt. 
 
2 
Hoe beoordeelt u dit voornemen van @Home? Is hier niet sprake van een hoogst 
onwenselijk plan voor Limburg en in het bijzonder voor de regio Maastricht, vooral nu dit 
soort bedrijven past in het overheidsbeleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in Limburg? 
 
Antwoord: 
Een beoordeling van het voornemen van @Home valt in alle redelijkheid nog niet te 
geven. We weten (nog) niet: 
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- of en zo ja welke werknemers het betreft: ondersteuning, technical support, alle 
werknemers; 
- wat de eventuele betrokkenen te wachten staat: verhuizing, ontslag; 
- op welke termijn een en ander speelt. 
 
3 
Bent u bereid in overleg te treden met @Home en op heroverweging aan te dringen? Zo 
neen, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Nee. Zoals ik hierboven heb aangegeven zijn de plannen van @Home nog niet duidelijk. 
Wanneer de plannen bekend zijn is het aan de ondernemingsraad en de vakbonden om 
daar met de directie van @Home over in gesprek te gaan. De besluitvorming over de 
regionale vestiging van @Home is uiteindelijk een zaak van het kabelbedrijf zelf. 
 
4 
Is het Kabinet bereid (mee) te zoeken naar vervangende werkgelegenheid? Zo neen, 
waarom niet? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord 1,2 en 3. Het Kabinet heeft zelf geen rol bij het zoeken naar vervangende 
werkgelegenheid. Wanneer blijkt dat werknemers hun baan (dreigen te) verliezen, zal het 
CWI zich inzetten om deze mensen elders aan een baan te helpen.  
 
 
 
 
 
 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven 
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