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AMSTERDAM
FNV dreigt met
stappen bij Uber
Vakbond deed onderzoek
Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM • Vakbond
FNV eist van Uber dat het
bedrijf erkent dat het een
werkgever is en de cao
Taxi toepast. Als Uber
niet binnen twee weken
gehoor geeft aan de eisen,
dan spant de bond naar
eigen zeggen een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse bedrijf.
FNV-bestuurder
Amrit
Sewgobind vindt het teleurstellend dat Uber niet uit eigen beweging deze stap al
heeft gezet. „We spreken
dagelijks met chauffeurs die
ontzettend afhankelijk zijn
van Uber, maar geen enkele
zekerheid hebben over
werk en inkomen. Dat is een
schijnconstructie en daar
moet een einde aan komen.”
De bond begrijpt ook niet
waarom de overheid niet
eerder heeft ingegrepen.
Volgens FNV heeft het kabinet voldoende mogelijkheden om Uber te dwingen de
cao Taxi toe te passen. Het
kabinet is er wel mee bezig,
maar handhaving en naleving blijven tot nog toe uit.

Ondernemerschap

Uber heeft in de ogen van
Sewgobind alle kenmerken
van een werkgever, waardoor er alleen op papier
sprake zou zijn van zelfstandig ondernemerschap.

„De chauffeurs kunnen
niet onderhandelen over
hun tarief en Uber gebruikt
alle data die het over de
chauffeurs verzamelt om
hen te manipuleren.” Zo
weet FNV op basis van gesprekken met chauffeurs
dat als zij ritten weigeren of
annuleren, hun beoordeling
omlaag gaat en ze vervolgens minder ritten krijgen.

Onder de cao

FNV berekende dat veel
Uber-chauffeurs, na aftrek
van alle kosten en verzekeringen, flink minder verdienen dan taxichauffeurs die
onder de cao Taxi werken.
Gemiddeld kan dat oplopen
tot boven de 500 euro per
maand, stelt de vakbond na
inzake in overzichten van
Uber-chauffeurs.
Uber kwam met een reactie op de eis van FNV:
„Chauffeurs staan centraal
bij alles wat we doen en we
luisteren voortdurend naar
hen om hiervan te kunnen
leren. Chauffeurs vertellen
ons dat ze flexibiliteit hoog
waarderen, en meer dan 90
procent noemt dit als de belangrijkste reden om voor
de Uber-app te kiezen.
Daarnaast bevestigt de Sociaal-Economische Raad dat
flexibiliteit en toegang tot
werk de belangrijkste redenen zijn om voor dit soort
werk te kiezen.”

In juni voerde
FNV ook al
actie tegen
het taxibedrijf.
FOTO
RONALD BAKKER

15.000

Niets openbaar ondanks interne melding

GL-wethouder ook
vakantieverhuurder

Op de vraag hoe dit zich
verhoudt met de standpunten van GL of het gevoerde
beleid in Amsterdam, waarin het college steevast stelt
dat woningen er zijn om in
te wonen, wordt geen antwoord gegeven. Ook de gemeenteraad was niet op de
hoogte, zo blijkt uit navraag.
Wel heeft Van Doorninck
het mede-eigendom en de
verhuur bij de gemeentesecretaris gemeld. „Naar aanleiding daarvan is aangegeven dat dit niet gemeld hoeft
te worden als nevenfunctie
of neveninkomsten, omdat
er geen sprake is van loon in
de zin van artikel 9 van de
Wet op de loonbelasting.”

door Mike Muller

AMSTERDAM • De Amsterdamse GL-wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke
Ordening) blijkt medeeigenaar te zijn van een
woning die voor vakantieverhuur wordt gebruikt. Dat leidt tot
beroering in de Amsterdamse politiek,
blijkt uit onderzoek
van De Telegraaf.
Raadsleden waren immers niet op de hoogte
van de verhuur van de
villa met daaromheen
twee hectare grond.

GL’er Van Doornink is onderdeel van het college van
B en W dat in de stad vakantieverhuur aan banden probeert te leggen. Haar partij
is niet alleen landelijk, maar
ook lokaal zeer fel gekant tegen bezitters van tweede
woningen en het (commercieel) verhuren van deze
woningen aan bijvoorbeeld
toeristen.

Tweede huis oneerlijk

Voor Amsterdammers is
het bovendien verboden
een tweede woning te bezitten binnen de stadsgrenzen.
Sterker nog: dit college
voert in Amsterdam een
’zelfbewoningsplicht’
bij
nieuwbouwwoningen
in.
Het wordt eigenaren van
nieuwbouwwoningen (via
erfpachtcontracten) verboden woningen aan derden te
verhuren. Landelijk GL-leider Jesse Klaver zei in september van dit jaar in een
debat nog dat hij het ’niet
eerlijk’ vindt dat mensen die

In Lariks, het nieuwe pand in de Houthaven,
kunnen jongeren een kamer huren voor circa 250
euro per maand.
BEELD: WOONSTICHTING DE KEY

DATING-APP VOOR
JONGERENWONING

Voor het Centraal Station is een
enorme badkuip gebouwd voor de
toekomstige fietsparkeergarage.
Hier, aan de Prins Hendrikkade,
komt onder het water straks een
fietsenstalling die plaats biedt
aan 7000 fietsen. De vloer van de

’Maximale openheid’

Hoogleraar
noemt het
’opmerkelijk’
meerdere woningen bezitten het onmogelijk maken
voor starters om een huis te
bemachtigen. „Ik vind dat
we dat moeten aanpassen.”
De vrijstaande vakantieboerderij van Van Doorninck is te vinden in het Brabrantse Drimmelen en
wordt onder andere via
Booking.com en Belvilla
verhuurd. Het rietgedekte
huis, inclusief open haard,
biedt plaats aan groepen tot
acht personen en wordt in-

Van Doorninck verhuurt een
tweede huis waar zij medeeigenaar van is. FOTO RICHARD MOUW

derdaad aan derden verhuurd, bevestigt een woordvoerder van Van Doorninck,
die erop wijst dat de wethouder het pand samen met
haar familie in bezit heeft.
„De vakantiewoning wordt
als zodanig gebruikt door de
wethouder en haar familie.
Op de momenten dat de woning niet wordt gebruikt,
kan deze worden verhuurd.”
De opbrengsten uit de
verhuur (er zijn meer dan
150 beoordelingen, red.)
worden ’enkel gebruikt voor
het beheer van de vakantiewoning’.

Emeritus
hoogleraar
staats- en bestuursrecht van
de Universiteit Utrecht,
prof. dr. Henk Addink,
noemt dat ’opmerkelijk’.
„Waarom zou je het wel melden maar niet gewoon registreren? Wat is het bezwaar
tegen registratie? Dit roept
natuurlijk de vraag op welk
bezwaar er wél is tegen registratie”, zegt hij. Ook raadsleden zijn verrast. VVD’er
Daan Wijnants, die in 2019
het college nog vroeg alle neveninkomsten onder de
loep te nemen, kreeg toen
nul op het rekest.
„De regels zijn gericht op
maximale openheid. Het
was beter geweest als de
wethouder daarom vanaf
het begin volledige openheid van zaken had gegeven”, zegt hij. Ook PvdDvoorman Johnas van Lammeren is verbaasd. „Nietmelden is gewoon onhandig. Zelfs een beetje dom...”

AMSTERDAM • De Amsterdamse moeder met twee
kleine kinderen, die tijdens oud en nieuw moest
worden ontzet uit een
woning in Almere, stond
doodsangsten uit. „Het
niet weten wat er met de
kinderen zou gebeuren,
wens ik niemand toe”, liet
zij in haar slachtofferverklaring weten, die werd
voorgelezen in de rechtbank van Amsterdam. Vijf
mannen en een vrouw
stonden terecht.
De 23-jarige rapper Joey
AK, alias Joël H., uit Zuidoost is hoofdverdachte. Hij
zou 100.000 euro aan contanten hebben opgeborgen
in de Almeerse woning, die
werd gehuurd door Mandy

P, de 29-jarige vrouwelijke
verdachte. Zij stuurde in de
laatste dagen van vorig jaar
een appje naar H. dat het
geld weg was. Had hij het
door iemand laten ophalen?
In de rechtbank ontkende
H. met klem dat er geld van
hem lag. Maar in appverkeer tussen de verdachten
lijkt de beschuldigende vinger wel degelijk te priemen
richting de 32-jarige Amsterdamse moeder. Zij zou
een vriendin van Mandy P.
zijn geweest.
Op 31 december werd de
Amsterdamse thuis opgehaald door de 20-jarige medeverdachten Nathaniël O.
en Sudneyson B., die overigens in de rechtbank stelden dat de vrouw volledig
uit eigen beweging meeging.
O.: „Wij kwamen wel vaker

Nathaniël D., Sudneyson B., Joël
H. (Joey AK), Nathaniël O. en
Frank H., Mandy P. ontbrak.
TEKENING PETRA URBAN

allemaal in Almere om te
chillen. We voelden ons
daar thuis. Ik weet zij ook.”
In de vooravond van 1 januari, meer dan een etmaal

later, werd de vrouw echter
na een tip van een buurvrouw ontzet door de Dienst
Speciale Interventies van de
politie. Bij de inval troffen
agenten de vrouw zwaargewond aan, met bloed tussen
haar haren van harde klappen op haar hoofd. In haar
nek zat een brandwond van

15 bij 20 centimeter. Haar
knieën waren dik en gezwollen. De dochtertjes van 7 en
3 jaar werden op de bovenverdieping van de woning
aangetroffen.
De 22-jarige Nathaniël D.
kwam tegenover de rechtbank met een versie dat er
een soort ruzie was ontstaan en dat hij de Amsterdamse een paar rake klappen had gegeven. Hij wilde
geen reden noemen. „Maar
zij begon met duwen.”
Het slachtoffer kon de
confrontatie met de verdachten niet aan. Zij meed
de rechtbank, maar liet
haar raadsman Richard
Korver een korte slachtofferverklaring voorleggen.
Haar leven is compleet veranderd. Zij kan niet meer
thuis wonen vanwege be-

dreigingen en zowel bij
haarzelf als bij haar dochters is PTSS geconstateerd.
„Dit heeft ons compleet verwoest, kapot gemaakt”, zo
klonken haar woorden.
Joël H. zuchtte diep. Hij
voelde
zichzelf
vooral
slachtoffer. Sinds hij vastzit
voor de ontvoering en mishandeling gaat het slecht
met zijn rapcarrière. „Niemand wil meer met mij te
maken hebben.” Ook ontkende hij twee ton cash geld
en een Rolex witgewassen te
hebben. Veel geld op zak
hebben, hoort nou eenmaal
bij zijn bestaan. „Ik ging
vaak naar het casino en ik
kan er niks aan doen, maar
ik win vaak.”
De officier van justitie
maakt dinsdag de strafeis
bekend.

AMSTERDAM • Woonstichting De Key gaat
nog dit jaar starten met de bouw van 260
semi-zelfstandige jongerenwoningen in
de Houthaven (West).
„Bij deze woningen krijgt elke woonstarter een eigen kamer met douche en wc.
Met zijn drieën delen zij een ruime woonkeuken. Daar kan natuurlijk gedoe over
komen en daarom moet je goed bedenken
aan wie je die woningen gaat toewijzen”,
meldt De Key. Daarom is nagedacht over
welke jongeren in de woningen bij elkaar
terechtkomen. „Een eerste oogst van de
brainstorm is een dating-app voor toekomstige huisgenoten of voorsorteren op
gemeenschappelijke interesses: sporters
bij sporters, filmfanaten bij elkaar en
geen vleeseters bij vegans.”

KELDER GESTORT
fietskelder is een aantal weken
geleden in een week gestort. Ook
op andere plekken, zoals aan het
IJ, worden nieuwe stallingen
gebouwd. In totaal zijn er daardoor in 2025 zo’n 22.000 fietsparkeerplekken. FOTO RONALD BAKKER

ONDERZOEK NA
GESCHELD OP DE VU

750 euro boete na dodelijk ongeval
AMSTERDAM • De Uberchauffeur die een Amsterdamse doodreed op de
Heemstedestraat krijgt
een boete van 750 euro en
een voorwaardelijke straf
van een half jaar rijontzegging. Hoe wrang ook,
de vrouw had de taxi
voorrang moeten verlenen. Deze reed wel te
hard, namelijk 69 waar
hij vijftig mocht.
De 24-jarige Yosha Rengelink fietste in de regenachti-

ge nacht van 13 januari 2019
na een leuke vriendinnenavond naar haar vriend.
Uberchauffeur Imrane A.
bracht met zijn taxi passagiers naar huis. De twee
kwamen op de hoek Heemstedestraat en Poeldijkstraat fataal met elkaar in
botsing. Rengelink stierf ter
plekke. Tegen A. werd 29
oktober van dit jaar 240 uur
taakstraf geëist en een jaar
rijontzegging.
Rengelink fietste in de-

Slachtoffer: ’Leven verwoest door ontvoering’
door Mascha de Jong

Op 24 augustus 2020 is de 40-jarige Krzysztof Malinowski in een rietkraag aan
de Sloterplas door een misdrijf om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk
wie verantwoordelijk is voor zijn dood. De hoofdofficier van justitie heeft daarom een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Te snel
is fout,
maar
maakt
A. niet
schuldig

zelfde richting als A. in zijn
Ford Focus. Zij op het vrijliggende fietspad, hij links
van haar op de weg. Bij de
fietsoversteek wilde zij ook
naar links, maar ze had
moeten stoppen voor de
haaientanden. Waarom zij
doorreed, is onbekend,
maar zij werd vervolgens vol
in haar flank geraakt door
de taxi.
Omdat de verdachte zich
niet kon herinneren ooit
een fietsster te hebben ge-

zien, concludeerde de officier van justitie dat hij met
iets anders bezig moet zijn
geweest. Vanwege die afleiding werd A. daarom aanmerkelijke onvoorzichtigheid in de schoenen geschoven. De rechtbank oordeelde echter dat enkel rijden
met een te hoge snelheid
weliswaar een ernstige verkeersfout is, waarvan de gevolgen enorm groot zijn,
maar dat het onvoldoende is
om te spreken van schuld.

AMSTERDAM • De Vrije Universiteit Amsterdam gaat onafhankelijk onderzoek
doen naar vermeend ongewenst gedrag
door enkele hoogleraren van de afdeling
Experimentele en toegepaste psychologie
(ETP). Aanleiding is een publicatie hierover in de universiteitskrant Ad Valvas.
Hierin doen medewerkers en oud-medewerkers hun verhaal over het verziekte
academische klimaat op de afdeling. Zo
zou er uit de werkkamer van de senior
hoogleraar cognitieve psychologie geregeld geschreeuw komen. „Iedereen weet
het. Niemand zegt er wat van. We doen
alsof het normaal is”, zegt een wetenschapper. „Hij schreeuwt tegen mensen,
scheldt, maakt je voor dom uit, negeert je
wekenlang, en praat bij vergaderingen
door je heen als hij daar zin in heeft”,
vertelt een ander. Op basis van de uitkomsten volgen mogelijk maatregelen.

Fotoboek over de stille stad in lockdown
door Richard van
de Crommert

Bij de onderdoorgang van het Rijksmuseum houdt Annet de Graaf
de foto vast die ze van een skater heeft gemaakt. Vooral het buitenlicht is heel bijzonder.
FOTO RONALD BAKKER

AMSTERDAM • Uit verveling begon fotograaf Annet de Graaf stadsfoto’s te
maken in de tien weken
dat Nederland in de eerste corona-lockdown zat.
Amsterdam was leeg. En
die leegte leende zich volgens De Graaf perfect voor
bijzondere foto’s. Dinsdag
verschijnt het boek ’Het is
stil in Amsterdam’, waarin
zestig van haar lockdownfoto’s samenkomen. „Het
was prachtig, zo stil”, zegt
ze. „Dat gaan we nooit meer
meemaken op die manier.
Alleen dat is al uniek. De vogels zongen harder. Er was
geen ruis van verkeer. En
buiten was alles heel helder.”
Dat ze zich verveelde,

klopt wel, erkent De Graaf.
„In maart stond ik in de
startblokken om iPhonetrainingen te geven, waaronder in het buitenland.
Maar toen kwam corona.
Dus ik viel in een gat. Maar
ik kan niet in een gat terechtkomen, ik moet iets
doen.”
Tien jaar geleden begon
de Amsterdamse met het fotograferen met een iPhone.
„Ik had tal van andere camera’s, maar sinds ik daarmee
fotografeer, heb ik nooit
meer een andere camera
aangeraakt. Zelfs bij Apple
waren ze verrast en konden
ze niet begrijpen dat die foto’s uit mijn eerste boek in
2017 uit een iPhone kwamen. Dat was een groot
compliment.”
Twee foto’s die haar hebben doen besluiten om er

een boek van te maken, zijn
de foto’s van twee vliegende
duiven op de Dam en een foto van een skater in de onderdoorgang van het Rijksmuseum. „De foto op de
Dam lijkt eerder op een
schilderij of een tekening.
Hij kwam wat ongelukkig
tot stand. Het was vroeg in
de ochtend en de Dam was
helemaal leeg. Maar een oudere man kwam naast me
staan. Ook om foto’s te maken. Waarom? In deze grote
lege ruimte? Ik ergerde me
aan hem. Net op het moment dat ik er iets van zei en
hij wegliep, kwamen er twee
duiven aan die de hoek om
vlogen. Dat moment heb ik
vastgelegd. Mensen die als
eerste de foto zagen, dachten dat ik de duiven er in
had geshopt. Maar dat was
niet zo. Toen ik de kiek op

sociale media zette, wilden
een paar mensen de foto direct kopen.”

Rijksmuseum

In de onderdoorgang van
het Rijksmuseum zat De
Graaf al eventjes toen er een
skater binnenkwam. „Met
heel bijzonder buitenlicht”,
zegt de Amsterdamse erover. „Dat was misschien
wel het belangrijkste. Ik zat
daar in mijn eentje. Heel
eventjes waren we huisgenoten van elkaar. Na die
twee foto’s wist ik dat er een
boek moest komen. De leegte in de stad was inspirerend.”
Wie de foto’s ziet, kan niet
anders concluderen dan dat
ze ook geschikt zijn om te
exposeren. Dat gebeurt volgende maand in Hotel Arena in Oost.

