6.8.A VERSTREKKEN WAGENBORGPAS - FORENSEN
6.8.A.1 DOEL
Forensen voorzien van een legitimatiebewijs, zodat ze in aanmerking komen voor het forensentarief
op de bootdiensten Ameland-Holwerd en Lauwersoog-Schiermonnikoog.
6.8.A.2 TOEPASSINGSGEBIED
Deze procedure wordt toegepast door het secretariaat, de afdeling reserveringen op het kantoor
Nes/Ameland en op het kantoor te Lauwersoog
6.8.A.3 DEFINITIES
Forens:

Niet-eilander werknemer, werkzaam bij een bedrijf dat feitelijk is gevestigd op
Ameland of Schiermonnikoog.

6.8.A.4 PROCEDURE
Om in aanmerking te komen voor het forensentarief dient de werkgever een schriftelijk verzoek in te
dienen bij de directie. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
 NAW gegevens van de betreffende werknemer;
 Een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de werknemer.
Vervolgens worden de stukken beoordeeld en wordt aangegeven of de betreffende werknemer al dan
niet in aanmerking komt voor het forensentarief. Bij een positief besluit worden de juiste gegevens in
BOOKIT gezet en wordt de reserveringsafdeling of het kantoor te Lauwersoog geïnformeerd.
Vervolgens kan de betreffende werknemer de WAGENBORGpas voor forensen bij het hoofdkantoor
aan de Reeweg in Nes of bij het Havenkantoor in Lauwersoog afhalen. Hierbij wordt er gelijk een
pasfoto gemaakt en op de pas afgedrukt.
Op het forensentarief zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 Het bedrijf of de organisatie waar de niet-eilander werknemer werkzaam is, moet haar
hoofdvestiging feitelijk gevestigd hebben op Ameland of op Schiermonnikoog.
 Het forensentarief is alleen geldig voor passagiers op de reguliere veerdienst. Dat wil zeggen:
niet voor voertuigen, niet voor de watertaxi en ook niet voor het parkeerterrein.
 De WAGENBORGpas voor forensen is persoonsgebonden.
 De werkgever doet de aanvraag en betaalt de WAGENBORGpas, het meervaartentegoed of
het abonnement.
 De werknemer moet een geldige arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd, met
daarin een minimaal aantal uren van 12 uur per week.
 Deze arbeidsovereenkomst moet ieder jaar opnieuw worden toegezonden aan de directie van
Wagenborg Passagiersdiensten.
 De werkgever is verplicht het einde van de betreffende arbeidsovereenkomst te melden bij de
directie van Wagenborg Passagiersdiensten.
Bij constatering of het vermoeden van misbruik wordt het besluit om de werknemer in aanmerking te
laten komen voor het forensentarief ingetrokken door de directie. De WAGENBORGpas kan in dat
geval worden ingenomen en/of geblokkeerd.
Voor de WAGENBORGpas wordt € 7,50 berekend. De pasjes worden geregistreerd in het kassa
reserveringssysteem. De pasjes voor de bootdienst Lauwersoog-Schiermonnikoog worden in
Lauwersoog gemaakt.
6.8.A.5 REFERENTIES EN FORMULIEREN
De formulieren 26 en 27 zijn op deze procedure van toepassing

