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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 23 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST TAXIVERVOER INZAKE SOCIAAL
FONDS
UAW Nr. 10437
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 27-02-2006, nr. 41
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van partijen betrokken bij de CAO Sociaal Fonds
Taxivervoer namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Taxivervoer Nederland;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond.
Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen op nader
aan te voeren gronden ingebracht door Vallenduuk advocaten namens
Taxi Twente BV, ZTTC BV, Taxibedrijf Van der Meer en Oriontaxi BV;
Overwegende ten aanzien van de bedenkingen:
Bedenkinghebbenden hebben op het laatste moment van de termijn
waarbinnen dit mogelijk was te kennen gegeven bedenkingen te hebben
op nader aan te voeren gronden. In dat verband zijn betrokkenen er op
gewezen dat gelet op het in paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV
bepaalde omtrent termijnoverschrijding eventueel nader aan te voeren
gronden niet in de bedenkingenprocedure worden meegenomen.
Nu de ingebrachte bedenkingen in het geheel niet zijn beargumenteerd
kan hieraan worden voorbijgegaan en vormen deze derhalve geen beletsel om tot algemeen verbindendverklaring van de daarvan in aanmerking
komende bepalingen over te gaan.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
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en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het Vervoer van Personen met
Personenauto’s inzake Sociaal Fonds1) wordt met inachtneming van
dicta II en III als volgt gewijzigd:
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 2a CAO komt te luiden:
,,Artikel 2A
Verwezenlijking van het doel
1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door de op basis van artikel 3, lid 1 in rekening te brengen bijdragen te innen bij ondernemingen in de bedrijfstak taxi (hierna: de bedrijfstak) en deze met
andere baten van de stichting aan te wenden ter financiering, dan wel
subsidiëring van:
a. de kosten ter zake van:
1. het in stand houden van het fonds;
2. het bijeenkomen van sociale partners van de bedrijfstak waarin
dispensatieverzoeken en vragen over de inhoud van de CAO
Taxivervoer worden besproken en beantwoord;
3. gezamenlijke voorlichting ter zake van arbeidsvoorwaarden,
te weten:
– het nemen van maatregelen ter bevordering van de kennis
van de arbeidsvoorwaarden onder de gebruikers van de
arbeidsvoorwaarden;
– het telefonisch en schriftelijk informatie verstrekken over
de inhoud van de CAO Taxivervoer aan de hele bedrijfstak;
– het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak;
4. het beantwoorden van vragen inzake de interpretatie van de
CAO Taxivervoer;
5. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar de
gevolgen van bij het CAO-overleg gemaakte afspraken, met
het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak;
6. het ontwikkelen en beheren van een functiewaarderings) Stcrt. 2004, nr. 32; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 mei 2005 (Stcrt. 2005, nr. 89).
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systeem en het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie
op het gebied van functiewaardering.
b. de werkzaamheden met betrekking tot de CAO Taxivervoer. Het
betreft de volgende activiteiten:
1. het houden van toezicht op de naleving van de kernbepalingen
van de CAO Taxivervoer in samenhang met andere wettelijke
bepalingen en in samenwerking met de daarvoor geëigende
instanties;
2. het geven van voorlichting over de kernbepalingen van de
CAO Taxivervoer, gericht op toezicht en naleving;
3. het verzamelen van feitelijke gegevens over de lonen op
bedrijfstakniveau;
4. het geven van advies aan de Arbeidsinspectie afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot door werkgevers ingediende verzoeken aangaande tijdelijke arbeidstijdverkortingen;
5. het doen van onderzoek en publicatie, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de naleving van de
CAO Taxivervoer in individuele bedrijven, dan wel sectorbreed;
6. het optreden in en buiten rechte, zonodig ter verkrijging van
maatregelen tegen hen die de bepalingen der CAO Taxivervoer niet getrouwelijk naleven.
c. de activiteiten op het gebied van Opleiding en Ontwikkeling,
Arbeidsomstandigheden Veiligheid, te weten:
1. het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van vakopleidingen en cursussen ten behoeve van de werknemers vallende
onder de werkingssfeer van de CAO;
2. het verlenen van bijdragen ten behoeve van werknemers- of
werkgevers en/of opleidingsinstituten voor het (doen) opleiden van werknemers in de bedrijfstak;
3. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijfstak;
4. het samenwerken met instanties die de vakbekwaamheid van
de werknemers in de bedrijfstak mede tot stand brengen;
5. het geven van voorlichting over vakbekwaamheid in de bedrijfstak;
6. het promoten van de beroepen van rijdend en niet-rijdend
personeel in- en buiten de bedrijfstak;
7. het geven van voorlichting over het terugdringen van ziekte3

verzuim en over het voldoen aan wettelijke verplichtingen ten
aanzien van arbeidsomstandigheden en gezondheid;
8. het aanbieden van diensten gericht op het bevorderen van de
veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden;
9. het maken van risico-inventarisaties- en evaluatielijsten;
10. het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie gericht op
het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden;
11. het verder inhoud geven aan wettelijke bepalingen met betrekking tot de geneeskundige verklaring genoemd in de Wet
Personenvervoer;
12. het samenwerken met instanties die de gezondheid en de
arbeidsomstandigheden van werknemers in de bedrijfstak bevorderen;
13. het verwerven van gelden bij derden ter stimulans van de
vakbekwaamheid en de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van de werknemers in de de bedrijfstak.
d. de ten laste van de werkgevers- en werknemersorganisaties komende kosten, ter zake van:
1. het verzorgen van voorlichting en promotie met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid en arbeidsmarkt/bedrijfstakontwikkelingen;
2. voorlichting, vorming, scholing en opleiding, onderwijs en
ontwikkeling met betrekking tot wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van:
– arbeidsvoorwaarden;
– arbeidsverhoudingen;
– sociale zekerheid;
– aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; en,
– employability;
3. het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie op het
gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van de
bedrijfstak;
4. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt en het
bewerkstellingen van een beter functioneren van de arbeidsmarkt van de bedrijfstak.
e. het ter bevordering van de arbeidsparticipatie financieren van een
kinderopvangregeling voor de werknemers in de bedrijfstak vervoer van personen met personenauto’s via een door het bestuur
van de Stichting aan te wijzen bemiddelingsbureau door het inkopen van een jaarlijks nader te bepalen aantal kinderopvangplaatsen.
f. het organiseren en in stand houden van raamovereenkomsten met
verzekeraars met betrekking tot collectieve zorgverzekeringen en
spaarregelingen ten behoeve van alle werkgevers en werknemers
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in de bedrijfstak. Niet voor subsidie in aanmerking komen de
kosten van het overleg door CAO partijen over deze regeling.
2. Alle activiteiten die door de stichting bekostigd worden geschieden
ten behoeve van alle werkgevers en werknemers die vervoer van personen met personenauto’s verrichten in de zin van artikel 1 van de
CAO.
3. Kosten van activiteiten genoemd in lid 1 van dit artikel, waarvan in
enige wet of de CAO is bepaald op welke wijze deze bestreden worden, kunnen niet ten laste van de Stichting worden gebracht.’’
Artikel 3 Statuten komt te luiden:
,,Artikel 3
Verwezenlijking van het doel
1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door de op basis van artikel 3, lid 1 van de CAO in rekening te brengen bijdragen te innen
bij ondernemingen in de bedrijfstak Taxi (hierna: de bedrijfstak) en
deze met andere baten van de stichting aan te wenden ter financiering, dan wel subsidiëring van:
a. de kosten ter zake van:
1. het in stand houden van het fonds;
2. het bijeenkomen van sociale partners van de bedrijfstak waarin
dispensatieverzoeken en vragen over de inhoud van de CAO
Taxivervoer worden besproken en beantwoord;
3. gezamenlijke voorlichting ter zake van arbeidsvoorwaarden,
te weten:
– het nemen van maatregelen ter bevordering van de kennis
van de arbeidsvoorwaarden onder de gebruikers van de
arbeidsvoorwaarden;
– het telefonisch en schriftelijk informatie verstrekken over
de inhoud van de CAO Taxivervoer aan de hele bedrijfstak;
– het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak;
4. het beantwoorden van vragen inzake de interpretatie van de
CAO Taxivervoer;
5. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar de
gevolgen van bij het CAO-overleg gemaakte afspraken, met
5

het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak;
6. het ontwikkelen en beheren van een functiewaarderingssysteem en het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie
op het gebied van functiewaardering.
b. de werkzaamheden met betrekking tot de CAO Taxivervoer. Het
betreft de volgende activiteiten:
1. het houden van toezicht op de naleving van de kernbepalingen
van de CAO Taxivervoer in samenhang met andere wettelijke
bepalingen en in samenwerking met de daarvoor geëigende
instanties;
2. het geven van voorlichting over de kernbepalingen van de
CAO Taxivervoer, gericht op toezicht en naleving;
3. het verzamelen van feitelijke gegevens over de lonen op
bedrijfstakniveau;
4. het geven van advies aan de Arbeidsinspectie afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot door werkgevers ingediende verzoeken aangaande tijdelijke arbeidstijdverkortingen;
5. het doen van onderzoek en publicatie, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de naleving van de
CAO Taxivervoer in individuele bedrijven, dan wel sectorbreed;
6. het optreden in en buiten rechte, zonodig ter verkrijging van
maatregelen tegen hen die de bepalingen der CAO Taxivervoer niet getrouwelijk naleven.
De voorwaarden waaronder en werkwijze waarop de werkzaamheden respectievelijk activiteiten als bedoeld in dit artikel 3, lid
1, onder b, dienen te worden uitgevoerd is opgenomen in een
reglement (Bijlage I behorende bij het reglement).
c. de activiteiten op het gebied van Opleiding en Ontwikkeling,
Arbeidsomstandigheden Veiligheid, te weten:
1. het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van vakopleidingen en cursussen ten behoeve van de werknemers vallende
onder de werkingssfeer van de CAO;
2. het verlenen van bijdragen ten behoeve van werknemers- of
werkgevers en/of opleidingsinstituten voor het (doen) opleiden van werknemers in de bedrijfstak;
3. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijfstak;
4. het samenwerken met instanties die de vakbekwaamheid van
de werknemers in de bedrijfstak mede tot stand brengen;
5. het geven van voorlichting over vakbekwaamheid in de bedrijfstak;
6. het promoten van de beroepen van rijdend en niet-rijdend
personeel in en buiten de bedrijfstak;
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7. het geven van voorlichting over het terugdringen van ziekteverzuim en over het voldoen aan wettelijke verplichtingen ten
aanzien van arbeidsomstandigheden en gezondheid;
8. het aanbieden van diensten gericht op het bevorderen van de
veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden;
9. het maken van risico-inventarisaties- en evaluatielijsten;
10. het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie gericht op
het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden;
11. het verder inhoud geven aan wettelijke bepalingen met betrekking tot de geneeskundige verklaring genoemd in de Wet
Personenvervoer;
12. het samenwerken met instanties die de gezondheid en de
arbeidsomstandigheden van werknemers in de bedrijfstak bevorderen;
13. het verwerven van gelden bij derden ter stimulans van de
vakbekwaamheid en de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van de werknemers in de de bedrijfstak.
d. de ten laste van de werkgevers- en werknemersorganisaties komende kosten, ter zake van:
1. het verzorgen van voorlichting en promotie met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid en arbeidsmarkt/bedrijfstakontwikkelingen;
2. voorlichting, vorming, scholing en opleiding, onderwijs en
ontwikkeling met betrekking tot wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van:
– arbeidsvoorwaarden;
– arbeidsverhoudingen;
– sociale zekerheid;
– aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; en,
– employability;
3. het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie op het
gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van de
bedrijfstak;
4. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt en het
bewerkstellingen van een beter functioneren van de arbeidsmarkt van de bedrijfstak.
e. het ter bevordering van de arbeidsparticipatie financieren van een
kinderopvangregeling voor de werknemers in de bedrijfstak via
een door het bestuur van de Stichting aan te wijzen bemiddelings7

bureau door het inkopen van een jaarlijks nader te bepalen aantal kinderopvangplaatsen.
f. het organiseren en in stand houden van raamovereenkomsten met
verzekeraars met betrekking tot collectieve zorgverzekeringen en
spaarregelingen ten behoeve van alle werkgevers en werknemers
in de bedrijfstak. Niet voor subsidie in aanmerking komen de
kosten van het overleg door CAO partijen over deze regeling.
2. Alle activiteiten die door de stichting bekostigd worden geschieden
ten behoeve van alle werkgevers en werknemers die vervoer van personen met personenauto’s verrichten in de zin van artikel 1 van de
CAO.
3. Kosten van activiteiten genoemd in lid 1 van dit artikel, waarvan in
enige wet of de CAO is bepaald op welke wijze deze bestreden worden, kunnen niet ten laste van de Stichting worden gebracht.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.
Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 23 februari 2006
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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