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Geachte heer Dijkhuizen,
Met deze brief reageer ik op uw eerdere bericht waarin u aandacht vraagt voor de
positie van beroepschauffeurs en pleit voor het openstellen van de
wegrestaurants/chauffeurscafés voor deze groep.
Ik wil u bedanken voor dit signaal en uw nadere beschrijving van de positie van de
beroepschauffeurs. Onze chauffeurs doen enorm belangrijk werk, zij zorgen dat
onze schappen gevuld blijven en dat essentiële goederen beschikbaar blijven. Het
is dan ook van groot belang dat chauffeurs behandeld worden met het respect dat
zij verdienen. Dit betekent dat zij, ook onder de huidige coronamaatregelen,
beschikken over voldoende voorzieningen om hun werkzaamheden op een
verantwoorde manier uit te voeren.
Het probleem dat u aankaart heeft mijn aandacht. Samen met de sector zoek ik
naar oplossingen om goede arbeidsomstandigheden voor beroepschauffeurs te
borgen. Hiertoe heeft het ministerie al meerdere gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de wegrestaurants, branchepartijen en vakbonden. Een
belangrijk aandachtspunt in deze gesprekken is de beschikbaarheid van voldoende
sanitaire voorzieningen, zowel langs de weg als bij de bedrijven waar chauffeurs
laden en lossen. Ik heb wegrestaurants, tankstations en bedrijven opgeroepen
hun sanitair beschikbaar te houden en chauffeurs te behandelen met het respect
dat zij verdienen. Ook doe ik deze week een oproep aan brancheorganisaties en
distributiecentra om hun verantwoordelijkheid te nemen en voldoende sanitair
beschikbaar te stellen voor chauffeurs die komen laden en lossen. Tot slot wil ik u
vragen eventuele (signalen over) misstanden aan te kaarten bij het ministerie van
IenW, zodat het gesprek kan worden gevoerd over specifieke knelpunten en er
gezocht kan worden naar passende oplossingen.
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Een belangrijk aandachtspunt bij het zoeken naar oplossingen is dat deze passen
binnen de kaders van het bredere kabinetsbeleid ten aanzien van de coronacrisis.
In uw brief vraagt u de wegrestaurants/chauffeurscafés toegankelijk te maken
voor chauffeurs. Dit vraagt echter om een uitzondering op de geldende
horecasluiting, ik zie een dergelijke uitzondering dan ook niet als een passende
oplossing.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Directeur-Generaal Mobiliteit,

drs. C. van der Burg
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