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AAN DE FNV-LEDEN WERKZAAM BIJ WILLEMSEN DE KONING 
EN/OF TAXIWERQ 
 
Teken geen contract Overeenkomst vrijwillige verzoek vervoer 

COVID-19 Patiënten 
 

Beste vakbondsleden FNV Taxi, 
 
Uit onze informatiesystemen blijkt dat u werkzaam bent voor Willemsen de Koning en of Taxiwerq. We 
schrijven u deze nieuwsbrief om u te informeren over een brief die FNV Taxi aan beide werkgevers heeft 
gestuurd. De reden voor deze brief is het contract wat u misschien ook heeft moeten tekenen of wellicht 
zou tekenen in de nabije toekomst. 
Het gaat om het contract Overeenkomst vrijwillige verzoek vervoer COVID-19 Patiënten. 
 

Algemeen 
De COVID-19 pandemie is een bijzonder situatie die zowel een aanslag is op ons zorgstelsel alsmede op 
het bedrijfsleven en de samenleving in het bijzonder.  
Het is FNV Taxi niet ontgaan dat de sector Taxi en Zorgvervoer ook heeft te lijden onder de gevolgen van 
deze pandemie. Dit zal de werkgever naar alle waarschijnlijkheid ook de nodige kopzorgen brengen. Het 
vergt inspanningen van hem en zijn staf en uiteraard van al zijn werknemers om overeind te blijven. 
Werkgevers lijken daarin nogal creatief te werk te gaan, waarbij werkgevers naar mijn mening voorbij 
gaan aan de veiligheid en gezondheid van u als werknemer. 
 

Overeenkomst vrijwillige verzoek vervoer COVID-19 Patiënten is in strijd met Burgerlijk Wetboek 
Ik kan mij voorstellen dat u nu denkt wat doet mijn werkgever verkeerd? Ik ga het u uitleggen. 
Uw werkgever laat u een overeenkomst vrijwillige verzoek vervoer COVID-19 Patiënten tekenen. In het 
contract staat klip en klaar dat werkgever geen enkele aansprakelijkheid richting de werknemer neemt, 
welke het contract ondertekent, daar waar het COVID-19 betreft. Werkgever verwijst in dezelfde alinea 
ook nog eens naar de RIVM-richtlijnen. 
 
Op de contracten “overeenkomst vrijwillige verzoek vervoer COVID-19 Patiënten” is artikel 658 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing, wat dwingend recht is en stelt dat inzake aansprakelijkheid niet ten 
nadele van de werknemer afgeweken mag worden. De betrokken passages Werknemer kan inlener en/of 
werkgever op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk stellen voor een eventuele besmetting met COVID-
19 virus door het vervoeren van deze cliënten. Werknemer zal het vervoer uitvoeren op eigen risico. 
daarover zijn nietig. Zowel bij Taxiwerq als bij Willemsen de Koning zijn de overeenkomsten in strijd 
met het genoemde wetsartikel.   
 

Uw Arbeidsomstandigheden in de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden  
Het vervoeren van cliënten of het nu is met of zonder COVID-19, valt voor werknemers te allen tijde 
onder de noemer arbeidsomstandigheden, de wettelijk voorgeschreven route om werkenden te 
informeren is de schriftelijk opgestelde Risico Inventarisatie & Evaluatie, inclusief het daarbij behorende 
plan van aanpak, te delen met de werknemer en deze daarover voor te lichten en te instrueren. Een 
algemeen documentje van het RIVM voldoet niet aan deze eis omdat het geen rekening houdt met de 
bedrijfsspecifieke omstandigheden (vervoer COVID-19 patiënten!) en niet getoetst is door een arbo 
kerndeskundige.   
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Vanwege de bedrijfsgrootte moet dit laatste ook worden toegepast op het bedrijf van uw werkgever.  
Werkgevers moeten dan met een ondernemingsraad die zowel bij Willemsen de Koning als bij Taxiwerq 
behoort te zijn, het plan van aanpak overeen komen. Beide bedrijven hebben daar verantwoordelijkheid 
in te nemen. Zowel Willemsen de Koning als Taxiwerq hebben geen ondernemingsraad en dienen 
hierdoor met elke individuele werknemer te onderhandelen over het plan van aanpak met betrekking 
arbeidsomstandigheden. Dat wil je toch niet als werkgever lijkt mij! 
 

Mag ik mijn werk weigeren als mijn arbeidsomstandigheden onveilig of ongezond zijn 
Artikel 29 van de arbeidsomstandighedenwet stelt de werkende in staat om het werk te onderbreken, 
wanneer er naar zijn redelijk oordeel ernstig gevaar is voordat de toezichthouder kan ingrijpen. 
Belangrijk hierbij is dat de bewijslast voor veilige werkomstandigheden niet bij de werkende ligt. FNV 
Taxi heeft uw werkgever er op gewezen dat het schoonmaken en desinfecteren van een ruimte waarin 
COVID-19 patiënten zijn vervoerd zijn verantwoordelijkheid is. Het reinigen zou de werkgever ook door 
een gespecialiseerd bedrijf kunnen laten uitvoeren. 
 

Instellen ondernemingsraad bij Willemsen de Koning en Taxiwerq 
De personeelsomvang van zowel Willemsen de Koning en Taxiwerq maken dat het bedrijf een plicht 
heeft een ondernemingsraad in stand te houden. Een van de taken waarop de ondernemingsraad een 
instemmingsplicht heeft is het plan van aanpak ten aanzien van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. 
Werknemers hebben middels artikel 27 WOR daadwerkelijk inspraak die de werkgever niet zomaar 
naast zich neer kan leggen. Artikel 27 WOR gaat verder dan een adviserende rol. 
FNV Taxi benadrukt dat het hebben van een ondernemingsraad voor werknemers daadwerkelijk een 
dagelijkse bijdrage kan leveren in de arbeidsomstandigheden waarin werkzaamheden plaatsvinden.  
Als lid van FNV Taxi kunt u wellicht hierin ook iets betekenen. U kunt altijd bij ons terecht met vragen. 
 

Advies FNV Taxi aan Willemsen de Koning en Taxiwerq 

 FNV Taxi heeft met zijn brief aan Willemsen de Koning en Taxiwerq beide bedrijven geadviseerd 

de inmiddels getekende contracten overeenkomst vrijwillige verzoek vervoer COVID-19 

Patiënten met zijn werknemers te ontbinden. Laat ons weten of dat ook bij u heeft plaats-

gevonden. 

 FNV Taxi heeft beide bedrijven ook geadviseerd om binnen de organisaties een commissie in te 

stellen voor de oprichting van een ondernemingsraad en de te verkiezen ondernemingsraad 

binnen 6 maanden te realiseren. 

 In deze commissie horen ook werknemers plaats te nemen. Wenst u dat, laat het ons 

dan weten. 

 Daarnaast heeft FNV Taxi beide bedrijven verzocht een actuele schriftelijk opgestelde Risico 

Inventarisatie & Evaluatie, inclusief het daarbij behorende plan van aanpak aan FNV Taxi te 

mailen.  
 

Tot slot 
FNV Taxi heeft Willemsen de Koning en Taxiwerq geïnformeerd over de nieuwsbrief.  
Heeft u iets uit deze nieuwsbrief niet begrepen of wenst u meer informatie over het oprichten van een 
ondernemingsraad, kunt u ons altijd bereiken via mail info@fnvtaxi.nl of op informatie zoeken op 
www.fnv.nl/cao-sector/taxi 
 
Namens het volledige team FNV Taxi, 
 
Meindert Gorter 
vakbondsbestuurder FNV Taxi 
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