
 

 

 
 

OPEN BRIEF AAN CURATOREN, VAN DE ONDERNEMINGSRADEN TCR 
GROUP EN BETROKKEN VAKBONDEN 

 

 
Oude tongen, 14 februari 2020, 

 

 

Geachte curatoren, 

 

De ondernemingsraden van TCR Taxi en TCR Bus en de vakbonden CNV en FNV roepen u 

(de curatoren van het faillissement van TCR) dringend op rekenschap te nemen van de 

inhoud van deze brief en daarnaar te handelen. 

 

De FNV, het CNV en de ondernemingsraden maken zich grote zorgen over de continuïteit 

van de bedrijfsvoering tot het moment van de gewenste overnames. Om de kans op 

overnames zo groot mogelijk te maken roepen wij u dringend op druk uit te oefenen op 

het UWV dat werknemers eind februari kunnen rekenen op hun volledige salaris dan wel 

een stevig voorschot van de salarissen. Dit in verband met hun doorlopende vaste lasten 

en daarmee de continuïteit van het bedrijf.  

 

Daarnaast maken wij ons grote zorgen over het instant houden van een goed 

functionerend wagenpark. Onderhoud wordt al tijden niet uitgevoerd en steeds meer 

wagens gaan gebreken vertonen. Wij roepen u dan ook op om naast voldoende brandstof 

prioriteit te geven aan regulier onderhoud, verzekeringen, RDW-keuringen en APK’s. 

Daarnaast dienen werknemers hun ‘code 95’ te behouden om het werk te kunnen 

uitvoeren.  

 

Bovenstaande vergroot de kans om goede overnamepartijen te vinden. Voor wat betreft 

de overnamekandidaten roepen wij u dringend op om de verschillende takken binnen 

TCR (taxi, openbaar vervoer en tour) aan zo’n groot mogelijke partijen te verkopen. Om 

er zo voor zorg te dragen dat werknemers met gelijke arbeidsvoorwaarden hun 

werkzaamheden voor de nieuwe werkgever kunnen voortzetten.  

 

Voor wat betreft de collega’s die werkzaam zijn in onderaanneming voor openbaar 

vervoersbedrijven, gaan wij er vanuit dat u er - samen met ons – bij deze bedrijven op 

aandringt dat werknemers met opvolgend werkgeverschap worden overgenomen door 

deze openbaar vervoersbedrijven. Daar waar men actief is - of wordt - voor een 

openbaar vervoersbedrijf dient de cao openbaarvervoer van toepassing te zijn.  

 

Wij dringen er op aan dat u ons nauw betrokken houdt bij de ontwikkelingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

FNV       CNV Vakmensen  

Minke Jansma     Tjeerd Orie 

+31610188447    +31620489475 

 

 

voorzitter OR TCR Taxi   voorzitter OR TCR OV 

Robert van Doorn    Wim Schot 
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