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De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code WR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel 

als zitplaats in de taxi gebruiken en op de veiligheid van de medepassagiers en chauffeur. De rolstoel dient in 
principe vanaf 1juli 2020 150-gecertificeerd te zijn, herkenbaar aan de stickers met het haaksymbool. Vanwege 
de coronacrisis is 1juli 2020 niet haalbaar en hebben partijen, verenigd in het 'platform Code VVR', besloten om 
de overgangsregeling van de Code VVR te verlengen tot 1januari 2021. 

Passende en veilige vervoersoplossing voor alle betrokkenen 
Na de introductie van de herziene Code WR zijn er gesprekken gestart om de code zo breed en praktisch 

mogelijk toe te kunnen passen. Zo wordt voor rolstoelinzittenden die niet over een ISO-gecertificeerde rolstoel 

kunnen beschikken, bijvoorbeeld vanwege de aard van hun beperking, naar een passende oplossing gezocht. 
Deze gesprekken kunnen nu niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Hierdoor is de gestelde deadline 
voor implementatie niet reëel. 

Code VVR blijft van kracht 

Ondanks het uitstel blijft het 'platform Code VVR' aandacht vragen voor het thema en het belang ervan. 

De inhoud van de Code WR blijft dan ook onverminderd van kracht. Partijen benadrukken het belang van 
de continuïteit van vervoer voor de mensen om wie het gaat. 

Vragen? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website (www.sfmobiliteit.nI via de button 'werkgever' 

respectievelijk 'Code WR'.) Voor vragen over de overgangsregeling kunt u contact opnemen met 
de heer P. Vos via telefoonnummer 0345 -478478 of per e-mail: p.vos@sfmobiliteit.nl. 

Met vriendelijke groet, 
SOCIAAL FONDS MOBILITEIT 

H.J. van Gelderen 

Directeur 
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