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Informatie maatregelen en handhaving vervoer werknemers in een auto
Wereldwijde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te voorkomen raken ook
Nederlandse ondernemers. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden op korte en lange termijn?
En wat kun je zelf doen?
In deze ledencirculaire wordt het vervoer van meerdere personen in een auto behandeld.

Verbod op groepsvorming in bedrijfsauto’s
Werkgevers en werknemers kunnen verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Een belangrijk advies vanuit de rijksoverheid is het verbod op groepsvorming en 1,5 meter afstand
houden.
Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het
kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m aanhouden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen, onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits
de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand aanhouden.
Personen vervoer in bedrijfswagens
Omdat het vervoer van werknemers valt onder zakelijk verkeer kan en wordt er in Nederland de komende
weken streng gehandhaafd op het verbod op groepsvorming en het houden van voldoende afstand.
Dit betekend dat wanneer er 2 werknemers of meer zich gelijktijdig in een auto bevinden en er geen rekening
gehouden is met het houden van de veilige afstand van 1,5 meter, de inzittenden en de werkgever beboet
kunnen worden. De boete per inzittende is €390,- en voor de werkgever €4350,-.
Het advies vanuit VNO-NCW, Bouwend Nederland en vanuit het protocol samen veilig doorwerken van de
sector Bouw en Techniek is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reis zoveel mogelijk alleen, zet indien mogelijk meerdere bedrijfswagens in.
Zorg dat werknemers minimaal 1,5 meter afstand houden in de auto.
Houd 1,5 meter afstand aan bij het in- en uitstappen.
Neem telkens plaats op dezelfde plek.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% alcoholdoekjes.
7. Breng, indien het niet mogelijk is om met minder dan 2 personen te reizen en 1,5 meter afstand te houden,
een fysieke afscheiding aan tussen de inzittenden in de auto (bijv. plexiglas of transparant zeil). Volg evenwel de hierboven genoemde adviezen m.b.t. afstand, in- en uitstappen, plaats in het voertuig, ventilatie en
hygiënemaatregelen aan. Maak de afscheiding na elke rit schoon.
Let op, het scherm mag het zicht en de veiligheid niet belemmeren en dient niet in strijd te zijn met voorschriften van de fabrikant.
Indien bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn is het niet toegestaan om meerdere personen met een
bedrijfswagen tegelijk te vervoeren.
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