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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z06098
Vragen van het lid Van Baarle (DENK) aan de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het nieuwsbericht ««Gluurapparatuur» in trek door
thuiswerken, vakbonden bezorgd» (ingezonden 15 april 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met het nieuwsbericht ««Gluurapparatuur» in trek door
thuiswerken, vakbonden bezorgd»?1
Vraag 2
Deelt u de zorgen van de vakbonden FNV en CNV over de toegenomen
controle van werknemers nu zij (verplicht) thuis moeten werken? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de burger, bovenop de
mobiliteitsbeperkende coronamaatregelen, ook thuis privacy en autonomie
kwijtraakt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Verwacht u dat thuiswerken ook na Corona in grote mate blijft bestaan? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 5
Heeft u het risico op meer wantrouwen bij de werkgever als gevolg van meer
thuiswerken van de werknemer voorzien? Zo ja, welke maatregelen zijn er
genomen om dit risico te ondervangen?
Vraag 6
Is er al een wettelijk regime over wat wel en niet mag met betrekking tot
monitoring van thuiswerkers door werkgevers? Zo nee, moet daar dan niet
een wettelijk regime voor ontwikkeld worden?
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Vraag 7
Deelt u de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de werkgever
eerst de noodzakelijkheid en proportionaliteit moet kunnen onderbouwen, en
ook eerst andere mogelijkheden moet hebben verkend voor zij overgaan op
monitoring via Spyware? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, gebeurt dit
voldoende?
Vraag 8
Wat gaat u doen om het gebruik verregaande digitale controle door werkgevers te ontmoedigen?
Vraag 9
Hoeveel meldingen zijn er bij de AP over controle op thuiswerken gedaan en
hoe zijn deze meldingen afgehandeld?
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