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Sociaal Fonds Taxi:
• Opgericht door CAO partijen (KNV, FNV en CNV).

• Gefinancierd door bijdragen van werknemers en werkgevers.

• Voor werkgevers en werknemers.

• Onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig.

 

Functie Sociaal Fonds Taxi binnen de taxibranche:

• Toezichthouder.

• Kenniscentrum.

• Dienstverlener.

 

 



Taxibranche

• 1250 bedrijven met personeel in loondienst.

• Ca. 35.000 werknemers.

• Parttime factor 1,8.

• Meer dan 50% van werknemers ouder dan 50 jaar.

 

 



De activiteiten van Sociaal Fonds Taxi

Voorlichting en informatie over:

• Vakopleidingen

• Arbo en veiligheid  

• CAO Taxivervoer

• Overgang vervoerscontracten

• Pensioencontrole in opdracht van pensioenfonds

 

 



CAO Taxi

Sociaal Fonds Taxi:

 

• Toezichthouder binnen de taxibranche op de naleving van de
CAO vanuit de gedachte dat sociale partners geen
concurrentie op arbeidsvoorwaarden willen.

 

 



Toezichthouder CAO-Taxivervoer

• 600 controles bij taxibedrijven in 2012.

• Controles op basis van de kernbepalingen zoals vastgelegd in de CAO.

• Gedifferentieerde controle afhankelijk van bedrijfsoordeel:

• Slecht en onvoldoende na 1 jaar

• Voldoende na 2 jaar

• Goed na 3 jaar

• Positieve uitslag controle(bedrijfsoordeel) nodig voor verkrijging TX-Keurmerk
en bij aanbestedingen.

 



Bedrijfsoordeel
• Van kracht per 1 november 2011.

• Geeft oordeel over mate van cao naleving tijdens controle
periode.

• Twee soorten: voldoende en onvoldoende.

• Onvoldoende op basis van structurele overtreding
(vermoeden van opzet). Incidentele fouten tellen niet mee.

• Bedrijfsoordeel voldoende is over het algemeen 2 jaar geldig,
soms 3.

 



Onderaanneming

• Wilt u onderaanneming of inleen toestaan.

Zo ja in welke mate?

 

•Dezelfde eisen aan hoofd- en onderaannemer.

 Controle!

 



Overgang personeel bij overgang vervoer
(OPOV)

• Regeling in de Taxi cao.

• Reden: grote verschuiving in personeelsbestand als gevolg van
aanbestedingen.

• Personeel volgt werk; behoud van werk en ervaring.

• Regeling OPOV:    

• Nieuwe vervoerder dient 75% van betrokken werknemers
baanaanbod te doen.

• Gegarandeerd is: zelfde loon, zelfde contracturen en zelfde
functie.

 



OPOV

• Regeling geldt voor contractpartij en
onderaannemers.

• SFT vraagt medewerking van opdrachtgever om
huidige vervoerders in kaart te brengen.

• Social return.

 



TX-Keur

• De door u gecontracteerde TX-Keur bedrijven voldoen aan
de reglementen TX-Keur.  www.tx-keur.nl.

• De reglementen TX-Keur worden onafhankelijk
vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen
(CCvD) waarin vertegenwoordigers te vinden zijn van alle
groeperingen die een belang hebben in de taxibranche.
Hierdoor is er een breed maatschappelijk draagvlak
voor de eisen zoals deze in de reglementen staan. 

 



TX-Keur

• Alle TX-Keur bedrijven moeten aan gelijke eisen voldoen. Om
dit onafhankelijk te borgen staan de stichting     TX-Keur en de
Inspecterende Instanties die de jaarlijkse audit uitvoeren onder
toezicht van de Raad voor Accreditatie.

 

• De stichting TX-Keur laat jaarlijks vele honderden
onaangekondigde controles uitvoeren op de kwaliteit van het
vervoer.

 



TX-Keur

• De stichting TX-Keur heeft een eigen opleidingsprogramma
voor taxi chauffeurs en kent inmiddels landelijk bijna 200
geregistreerde TX-Keur opleiders.

 

• De stichting TX-Keur werkt samen met Sociaal Fonds Taxi
(SFT) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
waardoor bedrijven die zich niet houden aan de CAO taxi of de
wettelijke regels stelselmatig overtreden geen TX-Keur kunnen
behalen.

 



Aanbevelingen

 

• In elke aanbesteding dient een bedrijfsoordeel
voldoende te worden geeist

• Dezelfde eisen voor contractant als voor
onderaannemer

• Contractant mag maximaal 25% uitbesteden



Vragen uit de zaal?
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