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Lidmaatschap 
 
Artikel 1 
 
1. De adspirant gewone leden verstrekken voor de aanvang van het lidmaatschap 

de volgende bescheiden aan het bestuur van de vereniging: 
a. Een afschrift van de Ondernemersvergunning Taxivervoer 
b. Het uittreksel uit het Handelsregister van de entiteit waarin 

taxivervoer wordt verricht en, indien van toepassing, van de andere 
entiteit of entiteiten op welke naam de voertuigen zijn gesteld 
waarmee in het kader van de concernrelaties van het adspirant lid 
taxivervoer wordt verricht, alles in de ruimste zin van het woord.  

c. Een verklaring dat het adspirant lid de Algemene Voorwaarden voor 
Zorgvervoer en Taxi van KNV Zorgvervoer en Taxi onderschrijft, in het 
bijzonder dat hij zich al dan niet aansluit bij de Geschillencommissie 
Zorgvervoer en Taxi. 

d. Voor zover van toepassing, een verklaring van het Sociaal Fonds Taxi, 
tevens h.o.d.n. Sociaal Fonds Mobiliteit, omtrent de mate waarin het 
adspirant lid voldoet aan de bepalingen van de CAO Taxivervoer. 

2. Adspirant buitengewone leden dienen vóór aanvang van het lidmaatschap een 
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel  te 
verstrekken. Het bestuur zal nagaan of er wellicht sprake is van ongewenste 
belangenverstrengeling of van tegengestelde belangen met KNV of leden van 
KNV, in welk geval de toelating tot de vereniging kan worden geweigerd. 
Opdrachtgevers en rechtstreeks aan opdrachtgevers gelieerde partijen zijn 
uitgesloten van het buitengewoon lidmaatschap. 

 
Verenigingsbestuur 
 
Artikel 2 
 
1. De bestuurders die uit de leden van de vereniging worden benoemd zijn zelf 

taxiondernemer òf spelen een leidinggevende rol in de onderneming van het 
lid waaraan zij zijn verbonden.  

2. Het bestuur van de vereniging zal evenwichtig zijn samengesteld. In 
beschouwing zullen worden genomen de deelmarkt in het taxivervoer waarin 
de bestuurders actief zijn en de grootte van hun onderneming dan wel de 
grootte van de onderneming van het lid waaraan zij zijn verbonden. 

3. Een bestuurder die failliet gaat, of van wie het lid waaraan hij verbonden is 
failliet gaat, treedt af zodra zijn opvolger is benoemd.   

4. Een bestuurder, die niet langer actief is als taxiondernemer, of niet langer 
verbonden is aan het lid waaraan hij verbonden was ten tijde van zijn 
benoeming, treedt af zodra zijn opvolger zal zijn benoemd. Het bestuur kan, 
met inachtneming van de leden 1 en 2 van dit artikel, een afwijkende 
voorziening treffen.  

5. De bestuurders staan in voor hun onafhankelijke oordeelsvorming en 
zelfstandige inbreng in het bestuur. Als de samenloop van zakelijke belangen 
de onafhankelijkheid van bestuurders bedreigt, of de schijn bestaat dat zulks 
het geval is, zal het bestuur een toereikende voorziening treffen.  



6. Als het bestuur een voorziening treft zoals genoemd in de leden 4 en 5 van dit 
artikel wordt deze ter tafel gebracht in de algemene ledenvergadering.  

7. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.  
 
 
Toegang tot algemene ledenvergadering 
 
Artikel 3 
 
Leden die rechtspersonen zijn kunnen in de algemene ledenvergadering worden 
vertegenwoordigd door de directie of door een door de directie afgevaardigde 
delegatie.   
 
Stemrecht 
 
Artikel 4 
 
1.  Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is gelijk aan de contributie 

die dat lid per jaar verschuldigd is, gedeeld door € 500,00 naar beneden    
afgerond op een geheel getal, met een minimum van 1. 

2. Indien een lid ter vergadering is vertegenwoordigd door een delegatie is 
slechts één van de personen in die delegatie stemgerechtigd.  

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
4. Over personen wordt gestemd door middel van als zodanig herkenbare, niet 

ondertekende en gesloten biljetten, tenzij de vergadering anders beslist. 
Een stemgerechtigde die meer dan één stem mag uitbrengen, ontvangt een 
afzonderlijk stembiljet voor iedere stem die hij mag uitbrengen, dan wel een 
verzamelstembiljet voor het aantal stemmen dat hij mag uitbrengen.  

5.   Indien, bij een verkiezing tussen meer dan twee personen, door niemand een 
volstrekte meerderheid is verkregen vindt herstemming plaats tussen de 
twee personen die de meeste stemmen kregen, tenzij het totaal van de 
stemmen dat op deze twee personen is uitgebracht geen volstrekte 
meerderheid is. In dat geval vindt een tussenstemming plaats waaraan de 
nummers twee, drie en zo verder van de oorspronkelijke stemming 
deelnemen. In deze tussenstemming wordt bepaald wie het tegen de 
nummer 1 van de oorspronkelijke stemming zal opnemen. Indien de 
tussenstemming geen winnaar met volstrekte meerderheid oplevert, kan de 
voorzitter beslissen de tussenstemming te herhalen of de benoeming te 
verdagen naar een volgende algemene ledenvergadering. Voor de 
waarneming van de betreffende vacature treft het bestuur, indien nodig, 
een voorziening.   

6. Als er, bij een stemming over zaken een keuze is tussen meer dan twee 
mogelijkheden, wordt het meest verstrekkende voorstel als eerste in 
stemming gebracht. Als dit voorstel wordt verworpen wordt vervolgens het 
dan meest verstrekkende voorstel in stemming gebracht, enzovoort. Wat het 
meeste verstrekkende voorstel is wordt bepaald door de voorzitter, tenzij de 
vergadering anders beslist.    

7. Een stemgerechtigde kan ten hoogste voor 2 andere gewone leden als 
gemachtigde optreden. 



8. De directie van de franchiseorganisatie DVG Holding B.V.(DVG) kan 
beschikken over maximaal 25 procent van het totaal aantal stemmen van 
DVG en haar franchisenemers. Individuele franchisenemers van DVG kunnen 
elk één stem uitbrengen, met een gezamenlijk maximum ter grootte van het 
resterende stemrecht van DVG en haar franchisenemers.  

9. Een stemgerechtigde, zijnde DVG-franchisenemer, kan ten hoogste voor 5 
andere stemgerechtigden, zijnde louter DVG-franchisenemers, als 
gemachtigde optreden, waarbij deze aldus over maximaal 6 stemmen mag 
beschikken. 

 
Contributie per verenigingsjaar 
 
Artikel 5 
 
1. De contributie voor gewone leden ligt vast in de contributiestaffel. De 

contributiestaffel wordt telkenjare voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering. De geldige contributiestaffel is steeds ter inzage voor de 
leden.   

2. In aanvulling op artikel 3, lid 2 van de statuten, kunnen als gewoon lid worden 
aangemerkt diegenen, natuurlijke- dan wel rechtspersonen, die naar het 
oordeel van het  bestuur feitelijk optreden als ondernemer in het taxivervoer 

3. Indien een bovenliggende natuurlijke- of rechtspersoon de rol van ondernemer  
geheel of grotendeels overneemt van de onderliggende ondernemers,         
dan kan de bovenliggende natuurlijke- of rechtspersoon gewoon lid zijn van  
vereniging namens de onderliggende ondernemers. In deze situatie kan het 
bestuur een maatwerkoplossing voor de contributie vaststellen, los van het 
gestelde in het tweede lid van Artikel 5. 

4. Voor lidmaatschappen die worden aangegaan gedurende een verenigingsjaar 
wordt een contributiebedrag berekend naar rato van het aantal voorliggende 
hele kalendermaanden. 

5. De gewone leden die beschikken over de Ondernemersvergunning Taxivervoer  
verschaffen de secretaris, terstond na diens verzoek, de gegevens, nodig voor 
de jaarlijkse vaststelling van de verschuldigde contributie. Dit geschiedt in de 
vorm van een ondertekende, doorlopende machtiging waarmee de secretaris 
bij de RDW het aantal geregistreerde taxi’s van deze leden vaststelt, alsmede 
– zo nog niet in het bezit van de vereniging – (een) actue(e)l(e) uittreksel(s) 
van inschrijving in het Handelsregister van (de) entiteit(en) op welke naam de 
voertuigen zijn gesteld waarmee in het kader van de concernrelatie(s) van de 
onderneming taxivervoer wordt verricht, alles in de ruimste zin van het 
woord. 

6. De gewone leden die niet beschikken over de Ondernemersvergunning 
Taxivervoer verschaffen de secretaris zo nodig informatie betreffende het 
aantal voertuigen dat indirect via de bij hen aangeslotenen bij de RDW als 
taxi staat geregistreerd, op dezelfde wijze als beschreven in het vorige lid. 

7. Ten behoeve van de correcte vaststelling van de contributie van een lid, kan 
de secretaris verlangen aanvullende informatie te vertrekken. 

8. Indien een lid blijvend verzuimt een opgave te doen als bedoeld in lid 5 en 6, 
of niet toereikend reageert op het verzoek van de secretaris, zoals bedoeld in 
lid 7, is het bestuur bevoegd het contributiebedrag vast te stellen op basis van 
een schatting.   



9. De contributie van de buitengewone leden is een voor alle buitengewone 
leden gelijk bedrag  per kalenderjaar. Deze contributie wordt telkenjare 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, in geval van een wijziging ter 
goedkeuring. De geldige contributie is steeds ter inzage voor de leden.  

10. De leden kunnen de verschuldigde contributie op twee manieren voldoen:  
a. Door betaling ineens, binnen 30 dagen na ontvangst van de  
  contributienota. In dit geval heeft het lid recht op een korting van 2%. 
b. Door betaling in regelmatig over het jaar gespreide termijnen, indien 
  het lid daartoe, aan de vereniging, een machtiging tot automatische 
  incasso verleent.  

 
Rechtsbijstand 
 
Artikel 6 
 
In voorkomende gevallen kunnen KNV-leden juridisch worden bijgestaan door een 
aan KNV verbonden jurist. Ieder lid heeft recht op dezelfde juridische bijstand. In 
het geval een KNV lid procedeert tegen een ander KNV lid, of indien redelijkerwijs 
ingeschat kan worden dat een dergelijke situatie verwezenlijkt zal worden, zal aan 
geen van beide leden (rechts)bijstand verleend worden. Indien een aan KNV 
verbonden jurist reeds aan een KNV lid rechtsbijstand verleent en eerst nadien 
blijkt dat er sprake is een conflicterend belang waarbij een ander KNV lid is 
betrokken, zal de betreffende jurist zich terugtrekken. Indien vanwege de 
vorenomschreven omstandigheid geen rechtsbijstand (meer) kan worden verleend 
door een aan KNV verbonden jurist, zal KNV het desbetreffende lid of de 
desbetreffende leden doorverwijzen naar mogelijke andere rechtshulpverleners, 
die, op kosten van het lid of de leden, kunnen worden ingeschakeld. 
 
Kosten van geschillen 
 
Artikel 7 
 
Het bestuur is gerechtigd om de kosten van een verloren geschil bij de 
Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi te verhalen op het lid, dat het geschil 
verloren heeft.  
 
Artikel 8 
 
Werkgeversdelegatie CAO Taxivervoer en CAO SFT 
 
 
1.  Het bestuur van KNV Zorgvervoer en Taxi benoemt de leden van de 

werkgeversdelegatie en mandateert deze delegatie om in het kader van de 
totstandkoming van de CAO Taxivervoer alsmede de CAO SFT 
onderhandelingen te voeren met de vakorganisaties alsmede KNV 
Zorgvervoer en Taxi in dit verband te vertegenwoordigen. 

2.  De in lid 1 van dit artikel bedoelde werkgeversdelegatie is mede 
gemandateerd om uitspraken te doen over interpretatie- en 
dispensatieverzoeken in relatie tot de CAO Taxivervoer en de CAO SFT. Deze 



bevoegdheid heeft betrekking op uitspraken die voortvloeien uit de artikelen 
van de CAO Taxivervoer en CAO SFT. Nieuw beleid wordt niet beoogd. 

3.  De werkgeversdelegatie bestaat uit tenminste 6 personen; een besluit in de 
werkgeversdelegatie wordt bij meerderheid van stemmen genomen waarbij 
minstens 4 personen aanwezig moeten zijn. 

4.  KNV Zorgvervoer en Taxi draagt er zorg voor dat de leden van de 
werkgeversdelegatie volledig worden ondersteund en gevrijwaard worden in 
het geval zij rechtens aansprakelijk worden gesteld voor de besluiten die zij 
als lid van die werkgeversdelegatie nemen. 

5.  De leden van de werkgeversdelegatie zullen handelen conform de 
gedragscode (potentiële) belangenconflicten. 

 
 
Algemeen verbindendheid van de CAO 
 
Artikel 9 
 
1. Ten behoeve van het verkrijgen van een verklaring van algemeen 

verbindendheid van  de CAO Taxivervoer kan het bestuur van de leden 
verlangen dat zij mededelen of zij medewerkers in dienst hebben.   

2. De leden zullen opgave doen van al hun rechtspersonen die medewerkers in 
dienst hebben die bezig zijn met taxivervoer, ook die waarin het lid, direct of 
indirect, een deelbelang heeft.   

3. Tevens zullen de leden mededelen van welke uitzendbureaus en 
payrollbedrijven zij gebruik maken ten behoeve van het taxivervoer.  

4. De leden zullen medewerking verlenen aan de door de vereniging of door 
daartoe geëigende instanties te verrichten tellingen van aantallen 
medewerkers.  
 

Bureau 
 
Artikel 10 
 
1. De leden kunnen ingevolge hun lidmaatschap beroep doen op het bureau van 

de vereniging. 
2. Aan de leden die de reguliere informatievoorziening van het bureau op papier 

willen ontvangen in plaats van via e-mail, kan daarvoor een kostendekkende 
vergoeding in rekening worden gebracht.  

 
Geheimhouding 
 
Artikel 11 
 
1. De beraadslagingen van het bestuur en de commissies, alsmede de bijbehorende 

stukken, zijn vertrouwelijk, de besluiten in de regel niet. De voorzitter van het 
bestuur of van de commissie kan een besluit vertrouwelijk verklaren. 

2. Bestuursleden en leden van commissies zijn gehouden de inhoud van de 
beraadslagingen geheim te houden en de bij de beraadslaging behorende 
stukken zorgvuldig te bewaren of te vernietigen. 



3. De beraadslagingen noch de besluiten van de algemene ledenvergadering zijn 
vertrouwelijk. Als daar aanleiding toe is kan de voorzitter verlangen dat de 
aanwezigen op de algemene ledenvergadering over een besluit geheimhouding 
in acht nemen tot het besluit is gepubliceerd door het bestuur.   

4. Het bestuur of het bureau is verantwoordelijk voor de publicatie van de 
besluiten van de algemene ledenvergadering, het bestuur en de commissies.  

5. Waar in dit artikel sprake is van commissies worden tevens bedoeld alle andere 
groepen die door de algemene ledenvergadering, het bestuur, of de secretaris 
zijn ingesteld en die deel uitmaken van de organisatie van de vereniging.   

 
Reglementswijziging 
 
Artikel 12 
 
1. In dit reglement kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht ingevolge een 

besluit van de algemene ledenvergadering, op voorstel van of met voorkennis en 
instemming van het bestuur van de vereniging. 

 
 



BIJLAGE  
 
Governance  
 
KNV neemt de verantwoordelijkheid op zich om in het kader van meerdere gremia 
regels voor goed bestuur op te stellen. Het betreft in dat verband onder meer 
gedragingen die van invloed zijn op de manier waarop bevoegdheden worden 
uitgeoefend, waarbij het met name gaat om openheid, betrokkenheid, 
verantwoordingsplicht en doeltreffendheid. 
 
Doelstelling van KNV Zorgvervoer en Taxi is het zoveel mogelijk daadwerkelijk 
verwezenlijken van haar standpunten. 
 
KNV Zorgvervoer en Taxi benoemt in bepaalde organen en besturen personen, die 
het standpunt van KNV Zorgvervoer en Taxi vertegenwoordigen. De gekozen 
vertegenwoordigers worden gekozen op basis van deskundigheid en betrokkenheid 
bij de taxibranche.  
 
In de organen waarin zij zitting nemen vertegenwoordigen zij KNV Zorgvervoer en 
Taxi, en daarmee de binnen KNV Zorgvervoer en Taxi georganiseerde zorgvervoer- 
en taxisector. Zij verwoorden het standpunt van KNV Zorgvervoer en Taxi en 
vertolken enkel de door KNV Zorgvervoer en Taxi bepaalde standpunten. 
Zij onthouden zich van het innemen van een ander standpunt, zoals het eigen 
persoonlijke standpunt, dan wel het standpunt dat voortkomt uit een belang van 
enig bedrijf, een andere instelling of een andere persoon. Indien een belang dat 
voortvloeit uit een eigen persoonlijk standpunt, dan wel uit een standpunt van enig 
bedrijf, een andere instelling of een andere persoon op enig moment een drijfveer 
vormt om het nastreven van de eerdergenoemde doelstelling van KNV Zorgvervoer 
en Taxi daaraan ondergeschikt te maken, kan er sprake zijn van een (potentieel) 
belangenconflict. 
 
In de werkgeversdelegatie CAO taxivervoer komen regelmatig concrete zaken aan 
de orde, die direct te maken hebben met individuele bedrijven, waaraan door KNV 
Zorgvervoer en Taxi benoemde functionarissen middels een arbeidsovereenkomst of 
anderszins gelieerd zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij vraagstukken met 
betrekking tot interpretatie vragen en bij dispensatie verzoeken.  
Uitgangspunt binnen het Cao partijen overleg is dat vragen of verzoeken van 
individuele werkgevers of werknemers anoniem aan het overleg worden 
voorgelegd.  
 
In  bovengenoemde zaken is er al snel sprake van betrokkenheid; immers bedrijven 
vragen dispensatie van bepaalde CAO artikelen of leggen een interpretatievraag 
betreffende CAO artikelen voor, die mogelijk mede worden beoordeeld door hun 
concurrenten, in hun hoedanigheid van door KNV Zorgvervoer en Taxi benoemde 
functionaris. Er is dan ook bijna altijd sprake van betrokkenheid, maar in de 
meeste gevallen van een indirecte betrokkenheid. Van een (potentieel) 
belangenconflict zal in dergelijke gevallen veelal geen sprake zijn. 
 
Indien een bedrijf, waaraan een functionaris middels een arbeidsovereenkomst of 
anderszins gelieerd is, verwikkeld is in een concrete case zal er wel spoedig sprake 



zijn van directe betrokkenheid, en van een (potentieel) belangenconflict. In een 
dergelijke situatie dient de functionaris in kwestie zich niet alleen te onthouden 
van de inhoudelijke discussie, maar zich tevens volledig afzijdig te houden van de 
verdere behandeling van het (potentiele) belangenconflict, en zich voor zover dat 
aan de orde is eveneens fysiek terug te trekken op het moment dat het betreffende 
agendapunt behandeld wordt. 
 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als twee partijen verwikkeld zijn in een 
gerechtelijke procedure, of in het voortraject daarvan verkeren, en de door KNV 
Zorgvervoer en Taxi benoemde functionaris werkzaam is - in welke vorm of 
hoedanigheid dan ook - voor één van beide partijen. Elke schijn van een 
belangenconflict dient te worden voorkomen. De ene partij mag niet bevoordeeld 
worden ten opzichte van de andere partij, omdat zij toevallig in een bepaald 
gremium zitting heeft, terwijl ook de schijn van mogelijke bevoordeling niet mag 
ontstaan. Wel moet het CAO partijenoverleg in staat zijn tot een oordeel te 
komen. 


