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Geachte staatssecretaris Van Ark, 
 
 
Op 19 februari bracht de Inspectie SZW een Signaal uit over jonge maaltijdbezorgers. Uit onderzoek 
van deze inspectie blijkt dat deze groep jonge werkenden onvoldoende beschermd is. De bezorgers zijn 
steeds jonger, vaak jonger dan 16 jaar, krijgen te weinig betaald, werken te lang of werken op niet 
toegestane uren en onder hen is er een stijging van het aantal verkeersongevallen.  
 
Het beschermen van werknemers, zeker als het om kinderen gaat, en het naleven van de regels is een 
belangrijke verantwoordelijkheid van werkgevers. De overheid dient hierop toe te zien. Deze 
verantwoordelijkheid wordt op dit moment onvoldoende genomen. Daarom scharen wij ons achter de 
oproep van de Inspectie SZW om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te 
verbieden. De snelheid van de elektrische fiets waarop de jonge bezorgers veelal werken, gecombineerd 
met de hoge tijdsdruk van het werk, is volgens ons onverantwoord. De recente ongelukken met jonge 
maaltijdbezorgers in Tilburg (2020) en Utrecht (2019) laten zien dat het vanuit individueel en 
maatschappelijk oogpunt hoog tijd is om duidelijk regels te stellen.  
 
Daarnaast verwachten wij daadkrachtig optreden om onderbetaling en overtredingen van regels over 
werktijden aan te pakken. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor overtredingen van de 
Arbeidstijdenwet en Wet Minimumloon. Ook benadrukken wij het belang van het handhaven van het 
cao-loon. Verder constateert de Inspectie dat er in 24 gevallen sprake was van overtreding van het verbod 
op kinderarbeid. De schending van dit verbod vinden wij zeer zorgelijk, volstrekt onbegrijpelijk en 
absoluut niet acceptabel.  
 
Wij roepen u op: twijfel niet en stel alles in het werk om deze jonge werknemers te beschermen. Zoals 
u in uw brief van 19 februari 2020 aan de Kamer aangeeft, gaat u binnenkort met betrokken partijen 
spreken over de verduidelijking van de regelgeving. Als jongerenvakbonden FNV Jong en CNV 
Jongeren, zeer betrokken bij arbeidsomstandigheden van werkende jongeren, zijn wij uiteraard 
beschikbaar voor overleg. Nog liever zien wij dat u nu daadkrachtig optreedt en het verbod zoals 
voorgesteld door de Inspectie SZW direct invoert. 
 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Bas van Weegberg    Semih Eski 
Voorzitter FNV Jong    Voorzitter CNV Jongeren 


