Schriftelijke vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) over de afrekencultuur en slechte arbeidsomstandigheden bij
Pegatron in Breda
1
Wat is uw reactie op de berichtgeving over de afrekencultuur en slechte
arbeidsomstandigheden bij iPhone-reparateur Pegatron in Breda? (1)
2
Wat vindt u ervan dat werknemers bij Pegatron strafpunten krijgen wanneer zij zich
ziekmelden of om gegronde redenen een keer te laat komen?
3
Is het wettelijk toegestaan om werknemers een in de cao kleinmetaal afgesproken
loonsverhoging te onthouden op basis van deze strafpunten? Kunt u uw antwoord toelichten?
4
Wat vindt u ervan dat 86 werknemers na twee jaar voor Pegatron te hebben gewerkt, een half
uur voor het eind van hun dienst te horen kregen dat ze per direct op straat stonden? (2)
5
Is dit volgens u een gewenst resultaat van de Wet werk en zekerheid (Wwz)? Zo nee, hoe gaat
u dit soort praktijken in de toekomst voorkomen?
6
Wat heeft de Inspectie SZW sinds een eerdere schriftelijke waarschuwing aan Pegatron
gedaan om de ‘vinger aan de pols te houden’ voor wat betreft de arbeidsomstandigheden? (3)
7
Hoe verklaart u dat er nog altijd een gebrek aan ventilatie en zuurstof is waardoor werknemers
om de haverklap in slaap vallen?
8
Kunt u voorts verklaren waarom er vrijwel maandelijks een ambulance moet uitrukken naar
Pegatron? Wat was hiervoor per keer de reden? (4)
9
Is er wel eens melding gedaan door Pegatron bij de Inspectie SZW van incidenten op de
werkvloer? Zo ja, wat is hiermee gedaan? Zo nee, zijn zij hiermee in overtreding?
10
Bent u alles overwegende, bereid de Inspectie SZW te verzoeken met spoed onderzoek te
doen naar de arbeidsomstandigheden bij Pegatron? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) Zie bericht BN/DeStem, ‘Tranen na ontslag bij Pegatron”, d.d. 17 februari 2016
2) Zie bericht BN/DeStem, ‘Pegatron Breda zet 85 medewerkers op straat’, d.d. 13
februari 2016
3) Zie bericht BN/DeStem, ‘Omstreden Bredase iPhone-reparateur Pegatron krijgt
officiële waarschuwing van Inspectie SZW’, d.d. 17 juli 2014

4) Zie http://www.oozo.nl/hulpdiensten/breda/breda-noordwest/emer/ambulance/3274314/ambulance-naar-hekven-in-breda

