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Inleiding 
Een aantal antwoorden op vraag 2 van onze vorige vragen beantwoorden niet de vragen die wij hebben. Hieronder deze 
vragen anders verwoord. 
 
Vraag 1 
Op dit moment zijn er chauffeurs die een 0-uren contract hebben. Zij worden alleen betaald wanneer zij worden opgeroepen, 
omdat er een rit is. Dit maakt de dienstverlening goedkoper. 
Tijdens de presentatie werd aangegeven dat een van de belangrijkste doelstelling van het inbesteden is dat er betere 
arbeidsvoorwaarden aan de chauffeurs geboden kan worden. Meer vaste contracten en minder of geen 0-uren contracten. 
Dat betekent dat de chauffeurs die nu een 0 uren contact hebben, straks ook worden betaald als er geen rit is, tijdens rustige 
uren op de dag. Dit zal zorgen voor een toename van loonkosten van chauffeurs ten opzichte van de huidige situatie bij de 
taxibedrijven. 
 
 

a. Welk percentage van de loonkosten is op dit moment bij taxi HOP toe te rekenen aan chauffeurs met 0-uren 
contracten? 

b. Met welk percentage 0-uren contract loonkosten is rekening gehouden in de begroting? 
c. Welke aannames zijn er in de begroting gedaan over te behalen efficiëntie ten opzichte van de huidige situatie bij 

taxi Hop als het gaat om leegloop bij gebruik van vaste contracten in plaats van 0-uren contracten, en welke 
onderbouwing ligt hieraan ten grondslag? 

d. Met welke stijging van de loonkosten is rekening gehouden als gevolg van de verschuiving van 0-uren contracten 
naar vaste contracten (met leegloop in daluren)? En waar in de begroting is deze stijging terug te vinden? 

e. Waar in de risico analyse zijn de financiële risico’s van deze wijziging van omgaan met leegloopuren van chauffeurs 
verwerk (bijvoorbeeld omdat de uren dat een gemiddelde chauffeur per dag niet werkt hoger uitvallen dan 
ingeschat, of omdat de efficiëntie die na inbesteding kan worden gerealiseerd te rooskleurig is ingeschat)? Om welke 
risico’s gaat het? Hoeveel bedragen die risico’s?   

 
 
Antwoord 
 


