
 
 

 
 

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
Datum: 14 oktober 2019 
Indiener: Peter Baks/Fokko Spoelstra PvdA  
 
Onderwerp:  ‘Verborgen Chinese economie’ met vier illegalen ontdekt bij grote controle in Duiven 
 
Via de (digitale) Gelderlander van 9 oktober jl. lezen we het volgende artikel:  
 

‘Verborgen Chinese economie’ met vier illegalen ontdekt bij grote controle in Duiven’  

 
DUIVEN - Bij een grote controle zijn dinsdag vier illegale Chinese arbeiders ontdekt op een industrieterrein in 
Duiven. Zij werkten bij twee verschillende bedrijven aan batterijen voor elektrische fietsen.  

Lars Barendregt 09-10-19, 12:45 Laatste update: 14:56   

Volgens de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, was er sprake van een heuse ‘verborgen Chinese economie’ 
Twee Chinezen werden ontdekt door de gemeente Duiven en de politie tijdens een grootscheepse controle. Die 
schakelden op hun beurt de Inspectie SZW in. Inspecteurs van die instantie kwamen erachter dat bij een bedrijf even 
verderop nog drie Chinezen werkten, van wie twee illegaal. ………………………………………………………………… 
………………………. De vier illegale Chinezen zijn door de AVIM, de eerdere vreemdelingenpolitie, meegenomen voor 
verhoor. Binnenkort worden zij op het vliegtuig richting China gezet, stelt de woordvoerder”  

einde citaat. 

Verder blijkt het volgens de Gelderlander van 14 oktober 2019 zo te zijn, dat beide bedrijven 
(Phylion Battery en Ananda) met behulp van OostNL naar Gelderland cq Duiven zijn gebracht. 
Daarbovenop is er een aantal weken geleden, tijdens het bezoek aan China door o.a. OostNL en 
onze Commissaris van Koning, met beide bedrijven gesproken over uitbreiding van hun activiteiten 
in Nederland aldus het artikel. 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid Gelderland keurt de misstanden, genoemd in het artikel, ten 
zeerste af. Omdat de Provincie Gelderland één van de aandeelhouders en investeerders in 
OOSTNL is, heeft de PvdA een aantal vragen: 

1. Is GS bekend met de berichten in de Gelderlander van 9/10/19 en 14/10/19? 
2. Is GS bekend dat beide bedrijven mede door de inzet van OOST NL naar Duiven zijn 

gekomen? 
3. Is tijdens de recente handelsmissie vanuit de provincie Gelderland aan China/Wuhan ook 

gesproken met genoemde bedrijven? 
4. Is GS het met de PvdA eens dat ook buitenlandse bedrijven zich in Nederland aan 

Nederlandse wet en regelgeving moet houden, inclusief arbeidsomstandigheden? 
5. Hoe kijkt GS aan tegen de rol van OOST NL in deze? 
6. Is GS bereid om OOST NL zodanig te instrueren dat OOST NL ook faire 

arbeidsomstandigheden een rol moet laten spelen bij aantrekken van bedrijven naar 
Gelderland? 

7. Kan GS aangeven hoe zij in de toekomst gaat voorkomen dat buitenlandse bedrijven 
illegale werknemers uit hun moederland in Gelderland te werk stellen? 
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