
Verstuurd via e-mail donderdagavond 26 november 2020 
 
Aan de fractievoorzitters, woordvoerders sociale zaken en woordvoerders buitenlandse handel, 
 
Beste volksvertegenwoordiger, 
 
Morgen is het Black Friday. Overgewaaid uit de Verenigde Staten, inmiddels ook een begrip in 
Nederland. Dit jaar zullen de verkopen, tegen de achtergrond van de corona-crisis, vermoedelijk 
nieuwe verkooprecords vestigen, waarbij de online verkopen koploper zullen zijn. 
 
Een van de grootste spelers in de e-commerce is Amazon. Met zo’n 750.000 medewerkers en een 
slordige 280 miljard omzet (2019) voorziet het bedrijf miljoenen klanten wereldwijd van hun online 
bestelde producten. Dat doet Amazon vanuit eigen distributiecentra, maar het bedrijf is daarnaast 
ook een platform, waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. Tot slot biedt Amazon 
clouddiensten.  Amazon behoort daarmee tot de grootste en tevens een van de snelst groeiende 
bedrijven ter wereld.  
 
Hoewel Amazon nog slechts op kleine schaal in Nederland vertegenwoordigd is, is het wel 
nadrukkelijk aanwezig. Met een Nederlandstalige website, belevering vanuit twee Duitse 
distributiecentra en retourzendingen die door Nederlandse transportbedrijven worden uitgevoerd is 
Amazon al bijna niet meer uit de e-commerce in Nederland weg te denken. Daarnaast investeren ook 
Nederlandse beleggers in Amazon. 
 
De commerciële successen van Amazon staan echter in schril contrast met de manier waarop het 
bedrijf omgaat met fundamentele aspecten van ‘fatsoenlijke’ bedrijfsvoering: eerlijke concurrentie, 
een verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid, het betalen van belastingen, de erkenning van 
vakbondsrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
Eerder dit jaar vroegen Europese vakbondsleiders de Eurocommissarissen Schmit (werkgelegenheid) 
en Breton (interne markt)  onderzoek naar Amazon te laten doen. Het betrof een onderzoek naar het 
anti-vakbondsbeleid en het vermeend bespioneren van zowel eigen werknemers als van kritische 
politici. Dit initiatief werd gevolgd door een brief van 37 Europarlementariërs aan Amazon waarin 
opheldering werd gevraagd over deze praktijken. Hierop kwam geen bevredigend antwoord. De 
meest recente berichten duiden op het schenden door Amazon van de antitrust-wetgeving. 
Vooralsnog lijkt Amazon zich weinig aan te trekken van de kritiek. 
 
Europese vakbondsfederaties, die samen zo’n 63 miljoen werkenden vertegenwoordigen, roepen 
gekozen volksvertegenwoordigers op zich te scharen achter bijgaande petitie aan Amazon om zijn 
verantwoordelijkheid op bovengenoemde onderwerpen te nemen. De steun van Nederlandse 
parlementariërs is hierbij van groot belang. Onder de noemer #makeamazonpay zal deze petitie 
begin december worden aangeboden aan Jeff Bezos, de baas van Amazon.  
 
Wij doen een klemmend beroep op u, als volksvertegenwoordiger in Nederland, om u te scharen 
achter deze petitie (zie bijlage). En om uw deelname aan deze oproep via FNV, als grootste 
werknemersvertegenwoordiging in Nederland, kenbaar te maken. Dan verzamelen wij – net als onze 
Europese en internationale vakbondscollega’s – de nationale steunbetuigingen van parlementariërs 
en worden deze begin december in totaal aangeboden aan Amazon. Meedoen kan door uiterlijk 1 
december mij een mail te sturen naar met het onderwerp #makeamazonpay. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tuur Elzinga 
VICEVOORZITTER FNV 


