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Geachte heren Fieten en Smale, beste Jan en Rutger, 

 

Als verantwoordelijken voor alle onder en bovenliggende BV’s binnen Taxiwerq schrijf ik u aan.  

In de afgelopen periode hebben wij al meerdere malen contact gehad over de situatie bij Taxiwerq. In 

eerste instantie over de voorschotten die betaald werden en pas uiteindelijk leiden tot een volledige 

loonbetaling voor een deel van het personeel. 

 

Echter zijn de problemen en dossiers daarmee bij lange na nog niet klaar. Een aantal problemen doen 

zich voor op dit moment: 

 

1. Voor een deel van de werknemers is nog steeds niet het gehele loon betaald. Eerst zijn 

gewerkte uren betaald, er voorschotten betaald en vervolgens afgerekend. Volgens onze 

berekeningen komen werknemers hierbij nog steeds tekort ten opzichte van waar zij op grond 

van het doorbetalen van het gebruikelijke loon (artikel 7: 628 BW lid 1 en 3) recht op hebben.  

2. Voor een heel aantal werknemers is de contractophoging (op grond van de WAB in januari)  

niet correct uitgevoerd. . Doordat dit niet correct is uitgevoerd, worden de werknemers nu 

door u benadeeld omdat zij recht hebben op de doorbetaling van hun gemiddelde gewerkte 

uren maar dit nu niet ontvangen omdat de contractaanpassing niet uitgevoerd is.  

3. Sinds eind vorige week ontvangen wij vele signalen over het eerder beëindigen van 

arbeidsovereenkomsten. Werknemers met een bepaalde tijd contract wordt voorgesteld om 

met terugwerkende kracht per 31 mei uit dienst te treden middels anti gedateerde 

arbeidsovereenkomsten. Ook wordt er aan diverse mensen met een vast dienstverband een 

vaststellingsovereenkomst met terugwerkende kracht aangeboden zonder 

transitievergoeding. Heel praktisch geeft u er een handleiding bij voor hoe men WW aan kan 

vragen. 
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Zowel bij punt 1 als bij punt 2 benadeeld u de werknemers in kwestie en dient ook u zich te houden 

aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot doorbetaling van het loon en de uitvoering van de 

WAB. Wij gaan ervan uit dat u deze op de kortst mogelijke termijn corrigeert. 

 

Punt 3 is voor onze leden het meest schrijnend. Door deze handelswijze vraagt u van werknemers 

valsheid in geschrifte te plegen. Arbeidsovereenkomsten zijn met wederzijdse instemming destijds 

afgesloten en dienen uitgediend te worden. Van eerder beëindigen kan geen sprake van zijn, zeker 

niet door middel van een eenzijdig aangepaste arbeidsovereenkomst die ook nog eens met 

terugwerkende kracht is. 

 

U geeft bij de werknemers aan dat zij nu WW moeten aanvragen, dat u geen NOW 2 gaat aanvragen, 

dat zij nu moeten tekenen, dat er anders faillissement volgt en indien men niet direct akkoord gaat 

blijft u achter deze mensen aan bellen om toch maar uw zin te krijgen. Deze werknemers hebben een 

arbeidsovereenkomst met uw organisatie, hebben op grond van de WAB recht op een contract met de 

arbeidsomvang op basis van de referte periode januari en 12 maanden daarvoor en hebben recht op 

doorbetaling van dit loon.  

 

De druk die nu op de werknemers wordt gelegd en de dreiging die daarvan uit gaat geeft geen pas en 

past niet in het beeld van uw organisatie. Als organisatie moet u de verantwoordelijkheid nemen voor 

uw werknemers en dit gedrag stoppen.  

 

Kortweg, wij zullen op alle mogelijke manieren de werknemers van Taxiwerq informeren over hun 

rechten en plichten, dat zij op geen enkele wijze akkoord hoeven te gaan met deze ontslagdreigingen 

en recht hebben op doorbetaling van hun loon.  

 

Als verantwoordelijk werkgever dient u allereerst gebruik te maken van de maatregelen die door de 

overheid zijn getroffen om de werkgelegenheid te behouden, het simpelweg stellen dat u bijvoorbeeld 

de NOW 2 niet gaat aanvragen is onvoldoende. De maatregelen zijn niet voor niets getroffen en 

dienen het doel van behoud van bedrijven en werkgelegenheid. 

 

Mocht u wel op financiële gronden moeten reorganiseren, dan ontvangen wij als vakbond graag een 

WMCO melding om in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van een reorganisatie en met u 

sociale voorwaarden bij ontslag af te spreken.  

 

Wij roepen u dringend op uw handelswijze met betrekking tot het beëindigen van lopende 

arbeidsovereenkomsten te stoppen en u te houden aan geldende wet en regelgeving. Wij gaan er van 

uit dat deze brief voldoende zal zijn om uw handelswijze te wijzigen maar behouden ons alle rechten 

voor om boven genoemde zaken in rechte te betrekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Minke Jansma    

FNV Taxi    

 

 


