Wat is er o.a. niet veranderd ?
De feestdagentoeslag (artikel 2.4) is ongewijzigd gebleven en straks dus nog steeds van
toepassing.
Het toe kunnen passen van wachtdagen in geval van ziekte (artikel 1.9) is ongewijzigd gebleven.
De maximering in het loongebouw voor respectievelijk een chauffeur straattaxi (maximaal trede
8) en een chauffeur contractvervoer beperkt (maximaal trede 10) (artikel 3.2.4 en artikel 3.5)
blijft gewoon bestaan.

Cao SFT
Looptijd
De nieuwe Cao kent een looptijd van 2,5 jaar, van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2021.
SFT premie
Deze blijft dezelfde zoals het in de huidige Cao voor 2019 al was voorzien. D.w.z. de premie
bedraagt 0,6% van het loon met een verdeling van 0,35% voor werknemer en 0,25% voor
werkgever.
Overige inhoudelijk aanpassingen
T.a.v. controle en sanctionering hebben partijen nog de volgende afspraken gemaakt:
Indien bij een Cao controle wordt geconstateerd dat een werkgever minimaal één zelfde
ernstige overtreding opnieuw heeft begaan, hoeft betreffende werkgever deze Cao
controle niet zelf te betalen (nu is dat wel zo).
Als bij een direct opvolgende Cao controle door SFT opnieuw wordt geconstateerd dat
een werkgever de 15% inleenbepaling overtreedt, dan verbeurt de werkgever een boete
aan SFT zijnde 10% van het (bruto) bedrag van de overschrijding van de toegestane
inhuur van werknemers per kalenderjaar.
T.a.v. de bezwaarcommissie is afgesproken het bedrag dat betaald moet worden om bezwaar te
kunnen maken tegen het bedrijfsoordeel wordt verlaagd naar € 500,- (dat is nu € 1250,-)
Verder hebben partijen afgesproken dat bij bezwaren in het kader van de OPOV- of OPBCregeling de bezwaarcommissie in het vervolg niet-bindend adviezen geeft (dat zijn nu bindende
adviezen).

Cao Taxivervoer en Cao SFT
Overgang vervoerscontracten (artikel 1.7 en bijlagen 2a, 2b en 2c van de Cao Taxivervoer;
artikel 10a, 10b en 10c van het Controlereglement Cao SFT)
Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende regelingen betreffende verschillende vormen
van overgang vervoerscontracten:
1. Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten (OPOV)
2. Overgang Personeel bij Contractwisseling (OPBC)
3. Regeling Bij Faillissementen (RBF)
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De regelingen OPOV, OPBC en RBF zijn van toepassing op openbaar gepubliceerde aanbestede
vervoerscontracten, waarbij OPOV van kracht is gedurende een aanbestedingsprocedure, OPBC
bij tussentijdse wisseling van een vervoerder gedurende de looptijd van een vervoerscontract
(waarop OPOV van toepassing was) en RBF bij een faillissementssituatie van een van de betrokken
partijen verbonden aan een vervoerscontract (waarop OPOV van toepassing was).
Inhoud Regeling Overgang personeel bij overgang vervoerscontracten / regeling Overgang
personeel bij contractwisseling (OPOV/OPBC)
De regeling OPOV en OPBC behelst het doen van een schriftelijk baanaanbod en bij acceptatie
daarvan het aanbieden van een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan betrokken werknemers van
de overdragende vervoerder in de situatie van de overgang van een vervoerscontract. Het
schriftelijke baanaanbod omvat minimaal 5 gelijkblijvende kenmerken welke de betrokken
werknemer heeft bij zijn huidige werkgever:
1.
2.
3.
4.
5.

Het aantal gewerkte uren
Contractuur, bepaalde of onbepaalde tijd
Aantal vakantiedagen
Inhoud van de functie
Laatst verdiende bruto uurloon + eventuele tredeverhoging op grond van de CaoTaxivervoer

Het is niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst en een eventueel
concurrentiebeding is niet van toepassing. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst staat in
principe gelijk aan de ingangsdatum van het vervoerscontract.
Bij een wijziging van de standplaats, zijnde het vestigingsadres, in geval van overgang naar de
verkrijgende contractpartij of vervoerder waarbij de enkele reisafstand 50 kilometer of meer extra
wordt (op basis van de routeplanner van de ANWB - kortste route) is een compensatieregeling van
kracht. Vanaf het moment dat daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de gewijzigde
standplaats wordt werknemer gedurende 6 maanden gecompenseerd voor de extra benodigde
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reistijd (vastgesteld met de ANWB routeplanner - snelste route) tegen uitbetaling van het
functieloon.
Indien OPOV van toepassing is geldt de ‘publicatiedatum van de aanbesteding’ als peildatum,
ingeval van OPBC geldt het `toetsingsmoment` als peildatum. Het toetsingsmoment is de datum
waarop een vervoerscontract of het vervoer door toedoen van een opdrachtgever, contractpartij
of vervoerder respectievelijk tussentijds formeel eindigt of daadwerkelijk eindigt.
Een betrokken werknemer is een werknemer in loondienst of ingeleend via een
uitzendonderneming die valt onder de werkingssfeer van de Cao Taxivervoer en tenminste 6
maanden aaneengesloten werkzaamheden heeft uitgevoerd voor het vervoerscontract.
Werknemers uit dienst voor datum aanvang vervoer, niet-rijdend personeel welke gedurende de
periode van 6 maanden minder dan 50% van de werkzaamheden werkzaam zijn geweest voor het
vervoerscontract en werknemers welke langer dan 6 weken langer volledig arbeidsongeschikt zijn
voor de bedongen arbeid zijn geen betrokken werknemers en hebben geen recht op een
baanaanbod conform de regeling OPOV of OPBC.
Werknemers welke langer dan 6 weken voor publicatiedatum/toetsingsmoment gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn of werknemers welke korter dan zes weken voor
publicatiedatum/toetsingsmoment arbeidsongeschikt zijn voor de bedongen arbeid zijn
betrokken werknemers en hebben recht op een baanaanbod. Wel dient in deze situatie 8 weken
voor aanvang van het vervoerscontract door de huidige contractpartij of vervoerder een positief
oordeel, van een door SFT gecontracteerde organisatie, overlegd te worden waaruit blijkt dat
voldaan is aan de verplichtingen inzake re-integratie conform de Wet Verbetering Poortwachter.
Het aantal werknemers, in het kader van OPOV en OPBC, met recht op een baanaanbod staat
gelijk aan 75% van het totaal benodigde inzeturen voor het betreffende vervoerscontract.
Indien het vervoerscontract betrekking heeft op leerlingenvervoer komt de werknemer met het
hoogste betrokkenheidspercentage als eerste in aanmerking voor een baanaanbod met
inachtneming van onderstaande systematiek, te beginnen bij categorie 1a.
Categorie 1:
betrokken werknemers met een betrokkenheidspercentage groter of gelijk aan 25%
a. werknemers in loondienst
b. ingeleend personeel
Categorie 2:
betrokken werknemers met een betrokkenheidspercentage kleiner dan 25%
a. werknemers in loondienst
b. ingeleend personeel
In de situatie dat het betrokkenheidspercentage gelijk is, heeft de oudste werknemer als eerste
recht op een baanaanbod. In geval van AOW gerechtigden komt bij een gelijk
betrokkenheidspercentage de jongste werknemer als eerste in aanmerking voor een
baanaanbod.
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Bij al het andere contractvervoer komt de werknemer met de hoogste anciënniteit (aantal jaren
werkzaam in de branche) als eerste in aanmerking voor een baanaanbod met inachtneming van
onderstaande systematiek, te beginnen bij categorie 1a.
Categorie 1:
betrokken werknemers met een betrokkenheidspercentage groter of gelijk aan 25%
a. werknemers in loondienst voor onbepaalde tijd
b. werknemers in loondienst voor bepaalde tijd
c. AOW-gerechtigden in loondienst
d. ingeleend personeel
Categorie 2:
betrokken werknemers met een betrokkenheidspercentage kleiner dan 25%
a. werknemers in loondienst voor onbepaalde tijd
b. werknemers in loondienst voor bepaalde tijd
c. AOW-gerechtigden in loondienst
d. ingeleend personeel
In de situatie dat de anciënniteit gelijk is, heeft de oudste werknemer als eerste recht op een
baanaanbod. In geval van AOW gerechtigden komt bij een gelijke anciënniteit de jongste
werknemer als eerste in aanmerking voor een baanaanbod.
Voorafgaand aan een overgang vervoerscontract dient de zittende contractpartij of vervoerder
bij publicatiedatum in geval van OPOV en bij het toetsingsmoment bij OPBC aan SFT opgave te
doen van alle aan het vervoerscontract verbonden medewerkers (zowel betrokken werknemers
als niet-betrokken medewerkers).
Deze opgave dient uiterlijk 8 werkdagen na publicatiedatum/toetsingsmoment in het bezit te
zijn van SFT en omvat per vervoerder, onderaannemer, uitzendonderneming, perceel/basepoint,
de volgende gegevens:
1. Personeel ingezet op het vervoerscontract al dan niet vallend onder de werkingssfeer van de
Cao Taxivervoer:
a.
voorletter(s), achternaam
b.
adresgegevens en telefoonnummer
c.
emailadres
d.
geboortedatum
e.
aantal gewerkte uren per maand/periode/week
f.
betrokkenheidpercentage
2. Aanvullend op 1a tot en met 1f voor uitsluitend betrokken werknemers:
g.
aantal vakantiedagen
h.
duur dienstverband: bepaalde / onbepaalde tijd
i.
aantal dienstjaren, die relevant zijn voor het vaststellen van de
transitievergoeding
j.
anciënniteit*
k.
einddatum arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd
l.
bruto uurloon
m.
aantal arbeidsovereenkomsten (bij bepaalde tijd)
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n.
o.

naam van de functie
standplaats, zijnde vestigingsadres

*: anciënniteit is het aantal jaren dat een werknemer in de bedrijfstak werkzaam is geweest op basis van een
arbeidsovereenkomst. Elk kalenderjaar wordt volledig meegeteld, ook als niet gedurende het hele jaar
werkzaamheden zijn verricht.

Daarnaast dient per betrokken werknemer opgave gedaan te worden van de loonstrook met
daarop het laatst verdiende bruto uurloon.
SFT bepaalt op basis van de opgave het totaal aantal inzeturen, door per werknemer die
betrokken is bij het vervoerscontract het aantal inzeturen te bepalen (zijnde het aantal gewerkte
uren (zonder ziekte en verlof) x het betrokkenheidspercentage), waarna deze inzeturen voor alle
werknemers betrokken bij het vervoerscontract bij elkaar opgeteld worden. Vervolgens wordt
door SFT per vervoerder de overnamelijst met betrokken werknemers vastgesteld, waarbij het
totaal van de opgegeven gewerkte uren van deze werknemers, 75% van het totaal aantal
inzeturen bedraagt. De laatst betrokken werknemer is altijd voor het totaal aantal door hem
gewerkte uren opgenomen.
Na ontvangst van de opgave stuurt SFT binnen 3 werkdagen de medewerkers een brief met
informatie over de OPOV- of OPBC-regeling, verwachte gunningsdatum van het vervoerscontract
en vraagt om de opgegeven gegevens te controleren.
Werknemer dient binnen 6 werkdagen na ontvangst van voornoemde brief te reageren naar SFT.
Geen reactie betekent akkoord van de zijde van werknemer met de opgave. Indien de
werknemer niet akkoord is met de opgave dient aantoonbaar kenbaar gemaakt worden wat de
juiste gegevens moeten zijn. SFT verifieert deze gegevens en past indien nodig de opgave aan.
Wat er vervolgens gedaan wordt is afhankelijk van welke regeling van toepassing is:
In geval van OPOV-regeling zorgt SFT er voor dat binnen één week na de hierboven
genoemde termijn van 6 werkdagen een geanonimiseerde lijst op de website van SFT
wordt gepubliceerd. Per betrokken werknemer wordt vermeld:
a.
aantal gewerkte uren,
b.
duur dienstverband,
c.
aantal vakantiedagen,
d.
betrokkenheidpercentage bij rijdend personeel: groter dan of gelijk aan 25% of
kleiner dan 25%,
e.
einddatum arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd,
f.
bruto uurloon,
g.
aantal dienstjaren, die relevant zijn voor het vaststellen van de
transitievergoeding
h.
anciënniteit,
i.
aantal arbeidsovereenkomsten (bij bepaalde tijd),
j.
naam van de functie en
k.
standplaats (eerste 4 cijfers van postcode, van zowel het woonadres als het
vestigingsadres)
De opgave wordt door SFT bewaard met gegarandeerde geheimhouding tot het moment
van definitieve gunning. Op het moment dat de vervoersopdracht geheel of gedeeltelijk
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overgaat naar een andere vervoerder of contractpartij stuurt SFT de opgave door met
het verzoek om uitvoering te geven aan de OPOV-regeling.
Ingeval van de OPBC-regeling zorgt SFT er voor dat binnen één week na de hierboven
genoemde termijn van 6 werkdagen de opgave wordt doorgestuurd naar de verkrijgende
contractpartij/vervoerder.
De verkrijgende vervoerder is gehouden om binnen 2 weken na ontvangst van de opgave een
schriftelijk baanaanbod te doen (dat mag ook digitaal). De betrokken werknemer heeft
vervolgens 2 weken de tijd om het baanaanbod al dan niet te accepteren.
Indien een betrokken werknemer het baanaanbod heeft geaccepteerd ontvangt hij uiterlijk 8
weken voor datum aanvang van het vervoerscontract zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer
dient binnen 2 weken na ontvangst van de arbeidsovereenkomst aan de verkrijgende vervoerder
te laten weten of hij al dan niet de arbeidsovereenkomst accepteert.
Het staat een verkrijgende contractpartij/vervoerder overigens vrij om betrokken
uitzendkrachten bij een (eventueel andere) uitzendonderneming, vallend onder de
werkingssfeer van de Cao, onder te brengen. Het is dus niet verplicht een betrokken
uitzendkracht zelf in dienst te nemen.
De regelingen OPOV en OPBC kennen 2 rapportagemomenten waarbij de verkrijgende
vervoerder aan SFT rapporteert inzake de uitvoering van de van toepassing zijnde regeling. Het
eerste moment is 4 weken na ontvangst van de opgave en het tweede moment is 6 weken voor
datum aanvang vervoer.
In zeer uitzonderlijke situaties waarbij de regeling OPOV of OPBC onevenredige gevolgen heeft
voor de verkrijgende vervoerder of contractpartij kan SFT, op schriftelijk verzoek, besluiten om
af te wijken van de van toepassing zijnde regeling.
SFT ziet toe op naleving van de verschillende regelingen en heeft de bevoegdheid om middels
een boeteprocedure naleving af te dwingen. Onderaannemers zijn in gelijke mate gebonden aan
de overgangsregelingen en kunnen rechtstreeks door SFT aangesproken worden, eventuele
boetes kunnen na behoorlijke ingebrekestelling rechtstreeks worden ingevorderd.
Inhoud Regeling bij faillissementen (RBF)
De regeling bij faillissementen is van toepassing op:
Vervoerscontracten waarop OPOV van toepassing is geweest welke als gevolg van een
faillissementssituatie van contractpartij of vervoerder geheel of gedeeltelijk overgaan naar een
andere vervoerder.
Indien een partij betrokken is bij het overnemen van een vervoerscontract als gevolg van een
faillissementssituatie, dit kan de gefailleerde onderneming of overnemende
contractpartij/vervoerder zijn, meldt deze partij dat aan SFT.
De overnemende contractpartij/vervoerder biedt aan nieuwe werknemers die aan het werk
zullen gaan voor het betreffende vervoerscontract een MUP-contract aan. Indien de betreffende
werknemer kan aantonen bij de failliete onderneming in dienst geweest te zijn (direct
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voorafgaand aan het faillissement), past de overnemende partij na 3 maanden de
arbeidsovereenkomst automatisch aan en wel zodanig dat voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a.
De omvang van het arbeidsovereenkomst is gelijk aan het gemiddeld aantal
gewerkte uren (inclusief betaald verlof en ziekte) berekend over referteperiode
van 3 kalendermaanden die werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt
b.
Het type arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) dat werknemer had
bij de failliete vervoerder/contractpartij.
4 maanden na de overname van het vervoerscontract stuurt de verkrijgende partij aan SFT een
overzicht met daarop de in dienst genomen werknemers, welke voorheen werkzaam waren bij
de failliete onderneming, en waarbij tevens vermeld is of de betreffende werknemers een
aangepast arbeidscontract hebben gekregen.
SFT is bevoegd de opgave op juistheid te controleren. Indien de partij zich niet heeft gehouden
aan de inhoud van deze regeling is een boeteprocedure van toepassing.
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