Reglement Bezwaarcommissie SFT
Artikel I, Taak bezwaarcommissie
Er bestaat een Bezwaarcommissie binnen Sociaal Fonds Taxi (SFT). Haar taak is het, op
verzoek van beide betrokken partijen, doen van bindende uitspraken bij meerderheid van
stemmen over voorgelegde geschillen betreffende (I) het bedrijfsoordeel zoals genoemd in
artikel 4 van het controlereglement in het kader van een onderzoek naar de naleving van de
CAO’s en (II) de overgang van personeel bij de overgang van vervoerscontracten (OPOV) en
(III) de uitspraak van CAO partijen naar aanleiding van een dispensatieverzoek.
Artikel 2 – Samenstelling Bezwaarcommissie
a) De Bezwaarcommissie bestaat uit drie leden, één namens de werkgeversorganisatie,
één namens de werknemersorganisaties en één onafhankelijk voorzitter.
b) De leden van de Bezwaarcommissie worden voor een periode gelijk aan de looptijd
van de CAO SFT benoemd door SFT bestuur op voordracht van de respectievelijke
organisaties. De voorzitter wordt benoemd door het SFT bestuur.
c) Op dezelfde wijze als onder b wordt per functie een vervanger benoemd.
d) Leden van het SFT bestuur kunnen niet worden benoemd tot lid van de
Bezwaarcommissie.
e) De leden van de Bezwaarcommissie oordelen zonder last of ruggespraak en naar
redelijkheid en billijkheid.
Artikel 3 – Werkwijze Bezwaarcommissie
a) Binnen de Bezwaarcommissie hebben de leden, met uitzondering van de voorzitter,
ieder een stem. Indien stemmen staken, is bepaald dat de voorzitter ook stemrecht
krijgt. Dit komt neer op een totaal van twee (en in uitzonderingsgevallen drie)
stemmen.
b) Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
c) De leden, plaatsvervangende leden, evenals de voorzitter zijn gehouden
geheimhouding te bewaren ten aanzien van al datgene wat hen uit hoofde van het
lidmaatschap respectievelijk functie ter kennis komt.
d) Een lid of plaatsvervangend lid van de Bezwaarcommissie dat rechtstreeks
bemoeienis heeft of heeft gehad met het voorliggende geschil, mag aan de
behandeling daarvan niet deelnemen.
e) De commissie doet een uitspraak middels een gemotiveerd besluit. Er vindt geen
verslaglegging plaats.
Artikel 4 – Belanghebbende
a) Een verzoek tot het doen van een uitspraak in een geschil betreffende het door SFT
afgegeven definitieve bedrijfsoordeel kan door het bedrijf waarop het bedrijfsoordeel
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betrekking heeft worden gedaan. De bezwaarcommissie is niet bevoegd in een geschil
betreffende het voorgenomen besluit tot een onvoldoende bedrijfsoordeel.
b) Een verzoek tot het doen van een uitspraak in een geschil betreffende OPOV kan door
de verkrijgende en/of de overdragende contractpartij/vervoerder en zijn
onderaannemers en/of het betrokken personeel worden gedaan.
c) Een verzoek tot het doen van een uitspraak in een geschil betreffende de uitspraak van
CAO partijen naar aanleiding van een dispensatieverzoek kan door de indiener van dat
dispensatieverzoek gedaan worden.
Artikel 5 - Aanhangig maken geschil betreffende bedrijfsoordeel
a) De termijn voor het indienen van een verzoek tot het doen van een uitspraak in een
geschil betreffende het bedrijfsoordeel bedraagt 4 weken na de dagtekening van de
schriftelijke bekendmaking van het bedrijfsoordeel aan het bedrijf.
b) Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij Sociaal Fonds Taxi, p/a Bezwaarcommissie
SFT, Postbus 154, 4100 AD te Culemborg.
c) Verzoeker is een bedrag van € 1.250,- aan kosten voor de behandeling van het geschil
verschuldigd aan SFT.
d) De behandeling van de zaak wordt opgeschort totdat verzoeker het hiervoor vermelde
bedrag heeft voldaan.
e) Als verzoeker in het gelijk wordt gesteld dan wordt € 1.250,- aan hem gerestitueerd.
f) Daarnaast komen de aantoonbaar gemaakte juridische kosten van de in het gelijk
gestelde verzoeker voor vergoeding in aanmerking voor maximaal € 1.250,-.
g) Het verzoek bevat een beknopt overzicht van feiten en een beargumenteerde
omschrijving van de beslissing die de indiener wenst.
h) De voorzitter zendt een ontvangstbevestiging naar de verzoeker en een kopie van het
verzoek naar SFT.
i) SFT wordt in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken nadat het geschil aan haar is
voorgelegd te reageren op het verzoek, alvorens de commissie een uitspraak doet.
j) Indien de Bezwaarcommissie van mening is dat het geen geschil betreft dat wordt
genoemd in artikel 1, dan wel verzoeker niet als belanghebbende kan worden
aangemerkt op basis van artikel 4 van dit reglement, wordt het verzoek niet ontvankelijk
verklaard. De Bezwaarcommissie zal het bestuur van SFT en CAO partijen informeren
over de reden van de niet-ontvankelijk verklaring en de inhoud van de betreffende zaak.
k) Indien de Bezwaarcommissie dat nodig acht, kan zij besluiten tot het vragen van een
nadere schriftelijke reactie.
l) De Bezwaarcommissie kan besluiten tot het houden van een hoorzitting. Ieder der
partijen kan zich bij de hoorzitting laten bijstaan door getuigen, deskundigen evenals
zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien een partij zich wil laten
bijstaan of vertegenwoordigen, stelt zij de voorzitter ten minste zeven dagen voor de
zitting daarvan schriftelijk op de hoogte. Kosten voortvloeiend uit de vertegenwoordiging
door derden zijn voor de respectievelijke partijen.
m) De Bezwaarcommissie beslist over het geschil zonder nadere schriftelijke reactie of
hoorzitting, binnen 6 weken na dagtekening van het ontvangst van het verzoekschrift.
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Als een nadere schriftelijke reactie wordt gevraagd of een hoorzitting wordt ingepland
gaat de beslistermijn van 6 weken lopen na het verstrijken van de termijn voor het
indienen van de nadere schriftelijke reactie, dan wel vanaf de datum van de hoorzitting.
In het belang van de zaak kan de Bezwaarcommissie de beslissingstermijn met twee
keer 2 weken verlengen.
n) De voorzitter kan indien gewenst getuigen/deskundigen oproepen om te raadplegen en
te horen.
o) De voorzitter deelt de uitspraak, voorzien van een toelichting, binnen 2 weken, nadat de
Bezwaarcommissie een beslissing heeft genomen, schriftelijk aan partijen mede.
p) Deze geschillenprocedure laat onverlet dat verzoeker het geschil alsnog aan de
bevoegde rechter voorlegt.
Artikel 6 - Aanhangig maken geschil betreffende OPOV
a) De termijn voor het indienen van een verzoek tot het doen van een uitspraak in een
geschil betreffende OPOV bedraagt maximaal drie maanden na voorlopige gunning van
de betreffende aanbesteding.
b) Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij Sociaal Fonds Taxi, p/a Bezwaarcommissie
SFT, Postbus 154, 4100 AD te Culemborg.
c) Partijen hebben een inspanningsverplichting om middels overleg tot een oplossing te
komen alvorens een geschil aan de Bezwaarcommissie voor te leggen
d) Het verzoek bevat een beknopt overzicht van feiten en een beargumenteerde
omschrijving van de beslissing die de indiener wenst.
e) De voorzitter zendt een ontvangstbevestiging naar de verzoeker en een kopie van het
verzoek naar de wederpartij.
f) De wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken te reageren op het
verzoek, alvorens de commissie een uitspraak doet.
g) Indien de Bezwaarcommissie van mening is dat het voorgelegde geschil niet valt onder
een geschil zoals genoemd onder artikel 1, dan wel verzoeker niet als belanghebbende
kan worden aangemerkt op basis van artikel 4 van dit reglement, wordt het verzoek niet
ontvankelijk verklaard. De Bezwaarcommissie zal het bestuur van SFT en CAO partijen
informeren over de reden van de niet-ontvankelijk verklaring en de inhoud van de
betreffende zaak. Indien de Bezwaarcommissie geen uitspraak kan doen omdat de
CAO tekst niet eenduidig is zal zij CAO partijen hierover informeren. De
bezwaarcommissie houdt bij het doen van een uitspraak rekening met feiten en
omstandigheden.
h) Indien de Bezwaarcommissie dat nodig acht, kan zij besluiten tot het vragen van een
nadere schriftelijke reactie.
i) De Bezwaarcommissie kan besluiten tot het houden van een hoorzitting. Ieder der
partijen kan zich bij de hoorzitting laten bijstaan door getuigen, deskundigen evenals
zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien een partij zich wil laten
bijstaan of vertegenwoordigen, stelt zij de voorzitter ten minste zeven dagen voor de
zitting daarvan schriftelijk op de hoogte. Kosten voortvloeiend uit de vertegenwoordiging
door derden zijn voor de respectievelijke partijen.
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j)

De Bezwaarcommissie beslist over het geschil zonder nadere schriftelijke reactie of
hoorzitting, binnen 6 weken na dagtekening van het ontvangst van het verzoekschrift.
Als een nadere schriftelijke reactie wordt gevraagd of een hoorzitting wordt ingepland
gaat de beslistermijn van 6 weken lopen na het verstrijken van de termijn voor het
indienen van de nadere schriftelijke reactie, dan wel vanaf de datum van de hoorzitting.
In het belang van de zaak kan de Bezwaarcommissie de beslissingstermijn met twee
keer 2 weken verlengen.
k) De voorzitter deelt de uitspraak, voorzien van een toelichting, binnen 2 weken, nadat de
Bezwaarcommissie een beslissing heeft genomen, schriftelijk aan partijen mede.
l) Deze geschillenprocedure laat onverlet dat (een van de) partijen het geschil alsnog aan
de bevoegde rechter kunnen voorleggen.
Artikel 7 - Aanhangig maken geschil betreffende uitspraak dispensatieverzoek
a) De termijn voor het indienen van een verzoek tot het doen van een uitspraak in een
geschil betreffende de uitspraak van CAO partijen naar aanleiding van een
dispensatieverzoek bedraagt maximaal twee weken na het besluit van CAO partijen.
b) Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij Sociaal Fonds Taxi, p/a Bezwaarcommissie
SFT, Postbus 154, 4100 AD te Culemborg.
c) Het verzoek bevat een beknopt overzicht van feiten en een beargumenteerde
omschrijving van de beslissing die de indiener wenst.
d) De voorzitter zendt een ontvangstbevestiging naar de verzoeker en een kopie van het
verzoek naar CAO partijen.
e) CAO partijen wordt in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken te reageren op het
verzoek, alvorens de commissie een uitspraak doet.
f) Indien de Bezwaarcommissie van mening is dat het voorgelegde geschil niet valt onder
een geschil zoals genoemd onder artikel 1, dan wel verzoeker niet als belanghebbende
kan worden aangemerkt op basis van artikel 4 van dit reglement, wordt het verzoek niet
ontvankelijk verklaard. De Bezwaarcommissie zal CAO partijen informeren over de
reden van de niet-ontvankelijk verklaring en de inhoud van de betreffende zaak. De
bezwaarcommissie houdt bij het doen van een uitspraak rekening met feiten en
omstandigheden.
g) Indien de Bezwaarcommissie dat nodig acht, kan zij besluiten tot het vragen van een
nadere schriftelijke reactie of besluiten een derde-deskundige in te schakelen.
h) De Bezwaarcommissie kan besluiten tot het houden van een hoorzitting. Ieder der
partijen kan zich bij de hoorzitting laten bijstaan door getuigen, deskundigen evenals
zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien een partij zich wil laten
bijstaan of vertegenwoordigen, stelt zij de voorzitter ten minste zeven dagen voor de
zitting daarvan schriftelijk op de hoogte. Kosten voortvloeiend uit de vertegenwoordiging
door derden zijn voor de respectievelijke partijen.
i) De Bezwaarcommissie beslist over het geschil zonder nadere schriftelijke reactie of
hoorzitting, binnen 6 weken na dagtekening van het ontvangst van het verzoekschrift.
Als een nadere schriftelijke reactie wordt gevraagd of een hoorzitting wordt ingepland
gaat de beslistermijn van 6 weken lopen na het verstrijken van de termijn voor het
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indienen van de nadere schriftelijke reactie, dan wel vanaf de datum van de hoorzitting.
In het belang van de zaak kan de Bezwaarcommissie de beslissingstermijn met twee
keer 2 weken verlengen.
j) De voorzitter deelt de uitspraak, voorzien van een toelichting, binnen 2 weken, nadat de
Bezwaarcommissie een beslissing heeft genomen, schriftelijk aan partijen mede.
k) Deze geschillenprocedure laat onverlet dat (een van de) partijen het geschil alsnog aan
de bevoegde rechter kunnen voorleggen.
Artikel 8 – Jaarverslag en Rapportage
De Bezwaarcommissie brengt een verslag uit met de afgehandelde geschillen en verzorgt
tevens de rapportage voor het SFT bestuur en CAO partijen.
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