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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z04281
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over misstanden met arbeidsmigranten bij distributiecentra
van Albert Heijn (ingezonden 12 maart 2018).
Vraag 1
Wat is uw oordeel over het artikel in de Groene Amsterdammer «Callgirl voor
Albert Heijn» naar aanleiding van onderzoek van Investico naar flexwerkers in
distributiecentra?1
Vraag 2
Hoe oordeelt u over de werkdruk waar de uitzendkrachten bij distributiecentra
van Albert Heijn aan blootgesteld worden, waarbij onhaalbare normen
worden gesteld, mensen «gestimuleerd» worden om tijdens de pauze door te
werken en om de paar uur wordt omgeroepen dat er harder gewerkt moet
worden waardoor mensen soms niet naar de WC durven te gaan?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat uitzendbureau Otto de
slaapplek verzorgt van zeker de helft van zijn arbeidsmigranten, die meestal
bestaat uit een bed in een wooncontainer of vakantiehuisje met vier anderen
en waarbij het uitzendbureau de huur inhoudt op het loon (300 tot 400 euro
per maand), ook als de medewerkers niet fulltime werken?
Vraag 4
Wat is uw reactie op de constatering dat veel woningen niet aan de eisen
voldoen, waarbij mensen moeten eten op hun versleten bed omdat er
onvoldoende stoelen zijn voor het aantal bewoners?
Vraag 5
Wat is uw reactie op de intimiderende controle door twee mannen van het
door Otto ingehuurde bedrijf Goodstay, waarbij de heren alles opzij schoven,
persoonlijke spullen doorzochten en een waterpijp in beslag namen? Wat is
uw reactie op het geven van waarschuwingen n.a.v. dit soort controles in de
privésfeer, waarbij drie waarschuwingen leidt tot vertrek?
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Vraag 6
Wilt u onderzoeken welk verdienmodel ten grondslag ligt aan de inhuur door
Otto van QualityStay voor reparaties en onderhoud, van CleanStay voor
onderhoud en van Huursnel voor onderverhuur en welke gevolgen dit heeft
voor de arbeidsmigranten die van deze huisvesting gebruik moeten maken?
Vraag 7
Vindt u de huurprijs van bijna dertig euro per vierkante meter aanvaardbaar,
die arbeidsmigranten betalen voor een wooncontainer in Diemen, waar zij
met vijf personen in wonen, terwijl studenten voor geheel zelfstandige
wooncontainers nog geen 13 euro per vierkante meter kwijt zijn? Zo nee, wat
onderneemt u hiertegen?
Vraag 8
Hoe oordeelt u over het feit dat mensen thuis «stand-by» moeten zijn en elk
moment oproepbaar moeten zijn, maar daarvoor niet betaald krijgen? Vindt u
het aanvaardbaar dat werknemers een verbod wordt opgelegd om parttime
bij een andere werkgever aan de slag te gaan?
Vraag 9
Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat een jobcoach van Otto een
zieke werknemer telkens belt om weer aan de slag te gaan en vervolgens
dwingt om ontslag te nemen?
Vraag 10
Wat is uw mening over het feit dat Otto-medewerkers in distributiecentra
worden betaald volgens de winkel-cao en niet volgens de cao voor distributiecentra, waardoor ze onder meer toeslagen mislopen voor avond- en
nachtdiensten, stand-by staan en werken in de vriescel?
Vraag 11
Wat is uw oordeel over de uitspraak van de logistiek directeur van Albert
Heijn: «Als de uitzendkracht het (de normen) echt zo erg zou vinden, dan zou
hij wel weggaan»?
Vraag 12
Wat is uw mening over het hoge percentage uitzendkrachten dat ongelukken
krijgt, waarbij zij veertig procent van het personeel uitmaken en vijftig
procent van alle ongelukken krijgen?
Vraag 13
Waarom is er nog niet opgetreden tegen deze misstanden?
Vraag 14
Gaat u zo snel mogelijk handhavend optreden tegen deze misstanden? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 15
In hoeverre spelen dezelfde misstanden bij vergelijkbare bedrijven? Gaat u
dat onderzoeken?
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