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FNV 09-03-2017

Geachte raadsgriffier,
Wilt u bijgevoegde Witboek Taxi bij de raadsleden en in het bijzonder bij het raadslid
met portefeulle vervoer, aanbieden. Graag met vermelding van onderstaand
persbericht, zoal deze vandaag verspreid is.
Bij voorbaat dank voor uw dienst?
Hoogachtend,
FNV Taxi

Persbericht FNV Taxi
Donderdag 9 maart 2017
FNV Taxi: Opdrachtgevers moeten sector weer gezond maken
FNV Taxi publiceert vandaag een witboek samengesteld met verhalen van werknemers
in de taxisector. Door de aanbestedingen staan werknemers in de kou. Minke Jansma
van FNV roept opdrachtgevers en overheid op hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Zij
hebben de sleutel in handen om deze sector weer gezond te maken.’
In de sector werken zo’n 30.000 chauffeurs die leerlingen, ouderen of zorgbehoefenden
vervoeren voor vervoersbedrijven die rijden voor opdrachtgevers als gemeenten en
zorginstellingen. Om de paar jaar worden deze contracten opnieuw aanbesteed.
Jansma: ‘Dit witboek is bedoeld om opdrachtgevers duidelijk te maken dat de bodem is
bereikt. Als werkgevers en werknemers pakken wij onze verantwoordelijkheid door via
de cao de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tot een minimum te beperken, maar
zolang opdrachtgevers blijven wegkijken komen we als sector niet verder.’
Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen
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Volgens Jansma hebben opdrachtgevers en overheid de sleutel in handen om de sector
van doelgroepenvervoer weer gezond te maken. 'Het kabinet bekrachtigde onlangs de
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die regelt dat gemeenten reële en eerlijke
tarieven voor de thuiszorg moeten hanteren. Dit zou er ook voor al het aanbestede
vervoer moeten komen. Zo kunnen we eindelijk de race naar beneden stoppen.”
Steeds meer onzekerheid, steeds minder kwaliteit
Bij elke aanbesteding worden de duurdere ervaren werknemers ingeruild voor
goedkopere en gesubsidieerde arbeidskrachten. Dit leidt niet alleen tot grote
onzekerheid onder chauffeurs. Jansma: ‘Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid
voor de chauffeurs maar ook een zorgplicht naar hun inwoners voor goed, veilig
kwalitatief vervoer. Door de druk op de chauffeur kan hij niet meer de kwaliteit bieden
die hij wil. Tijd en aandacht voor de kwetsbare klant is niet meer mogelijk. Instaptijden
en voorwaarden zijn zo strak geregeld dat iedereen de dupe wordt van het gemeentelijk
beleid.’
Hoog aantal faillissementen door te lage inschrijvingen
Een ander probleem is dat veel taxibedrijven, bewust en onbewust, te laag inschrijven
bij aanbestedingen, waarna ze in de financiële problemen komen. Jansma: ‘Sommige
overzien niet alle kosten, maar andere schrijven bewust te laag in om de opdracht maar
niet mis te lopen. De sector kampt niet voor niets met relatief veel faillissementen.’
De komende tijd gaat FNV Taxi op pad om het witboek aan te bieden bij lokale
opdrachtgevers, zoals gemeenten en zorginstellingen.
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