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Aankondiging acties in de Taxisector na verstrijken van ultimatum 
 

 
 
Geachte directie, 
 

  
Hierbij berichten wij u dat het georganiseerd overleg tussen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de zorgvervoer en taxi, gericht op het tot stand brengen 

van nieuwe cao’s voor deze bedrijfstakken voor de periode na 31-12-2022 is 
vastgelopen.   
  
Samen met onze leden zijn wij tot de conclusie gekomen dat het voeren van acties, 
waaronder werkstakingen, de enige overgebleven optie is.   
Op 8 november 2022 hebben we daarom een ultimatum verstuurd aan het KNV dat 

op 11 november om 12 uur is afgelopen.   
Wellicht dat u de informatie diengaande niet heeft ontvangen.  
Daarom sturen wij u bijgaand ter informatie een kopie van het door ons verstuurde 
ultimatum waarin de door ons geformuleerde eisen zijn gesteld.   
  
Hoewel u mogelijk niet aangesloten bent bij één van de aangesloten 
werkgeversorganisaties, wordt uw bedrijf door algemeen verbindend verklaring van 

de cao en/of door een incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomsten 
gebonden aan de onderhavige cao. Uw werknemers als zijnde onze leden hebben er 
derhalve belang bij dat er een sector cao wordt afgesloten.   
Wij hebben dan ook onze leden opgeroepen tot het voeren van collectieve 
actie(s).   
  

 

Op 12 november hebben wij met KNV veiligheidsoverleg gehad en afspraken 
gemaakt. Deze afspraken zullen wij respecteren (zie bijlage).  

  
Uiteraard zullen wij bij acties rekening houden met de in acht te nemen 
veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen tijde bereid tot het voeren van overleg 
over waarborg van de veiligheid van mensen, goederen en materieel tijdens 
voornoemde acties.   
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Indien dit zogenaamde: “technisch overleg” wordt gewenst, dan dient dit naar onze 
mening plaats te vinden voor de eerder genoemde datum waarop u acties in uw 
bedrijf kunt verwachten, opdat de juiste maatregelen zo tijdig mogelijk getroffen 
kunnen worden.   
Daartoe kan contact worden opgenomen met onze bestuurder, Rick Pellis cao 
onderhandelaar Taxi en zorgvervoer, bereikbaar via 06-51202994 of via 
r.pellis@cnvvakmensen.nl    

  
Het is mogelijk dat, behalve u ook derden hinder of schade ondervinden van de 
door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht, 
zoals neergelegd in art. 6 lid 4 ESH en is als zodanig niet onrechtmatig.   

  
Wij wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid is om derden tijdig te informeren 
over deze brief en de thans aangekondigde acties.  

  
Voorts attenderen wij u erop dat wij werk dat normaliter uitgevoerd wordt door de 
actievoerders, hierbij besmet verklaren en dat wij het laten overnemen van dat 
werk onrechtmatig achten.   
  
Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot 
het nemen van (rechts)maatregelen wanneer wij constateren dat u zich schuldig 

maakt aan het overtreden van het zogenaamde “onderkruipersverbod” of 
anderszins onrechtmatig jegens onze vakorganisatie handelt. Dit kan ook 
betekenen dat wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. 
Vanzelfsprekend zullen wij onze leden en andere werknemers oproepen om geen 
besmet werk te verrichten.  
  
Hoogachtend,  
CNV Vakmensen  
  
  
  
Rick Pellis  
Bestuurder CNV Vakmensen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze brief sturen wij u zowel per aangetekende mail, als per gewone post  
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