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REGLEMENT CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN TX-KEUR 

 

 

Algemeen. 

Artikel 1. 

1. Het Centraal College van Deskundigen TX-Keur, hierna te noemen: het College, is door de 

Stichting TX-Keur, hierna te noemen: STX, ingesteld.  

 

Taken en bevoegdheden 

Artikel 2. 

1. Het College stelt de Inspectieschema’sTX-Keur taxivervoer door taxiondernemingen zonder en 

met personeel vast, alsmede de eisen waaraan inspecteurs  van de Inspecterende Instellingen 

moeten voldoen en legt dit met een bindend advies voor aan het bestuur van STX.  

2. Het College is bevoegd om het bestuur van STX gevraagd of ongevraagd te adviseren binnen 

het eigen werkterrein. 

3.   Indien dit advies betrekking heeft op het functioneren of handelen van één of meerdere 

Inspecterende Instellingen dan stelt het bestuur van STX deze Inspecterende Instellingen 

hiervan in kennis met de aanbeveling om een voor het College acceptabele oplossing te komen.      

4. Het College heeft de mogelijkheid om werkgroepen in te stellen die het College adviseren op 

een specifiek gebied. De samenstelling, taak en werkwijze van deze werkgroepen wordt door 

het College bepaald. 

5. Het College stelt de procedure documentenbeheer en de binnen de scope van deze procedure 

vallende documenten vast.  

 

Samenstelling. 

Artikel 3. 

1. Het College is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groeperingen: 

 a.  gebruikers, 

 b.  opdrachtgevers tot vervoer, 

 c.  keurmerkhouders, 

 d.  belanghebbende organisaties, 

 e.  onafhankelijke instanties,  

 f. deskundigen / aanbestedingsbureaus,  

 Aan elk van de groeperingen  a. t/m  d.  wordt een gelijk aantal stemmen toegekend. 

 Groeperingen e. en  f. hebben geen stemrecht. 
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2. Het bestuur van STX benoemt een onafhankelijke voorzitter.  De overige leden van het College 

worden door STX (her)benoemd op voordracht van de vertegenwoordigde groeperingen. 

 De overige leden worden geacht benoemd te zijn indien STX uiterlijk twee maanden na de 

voordracht geen bezwaar hiertegen heeft gemaakt.   

3 STX kan de benoeming intrekken wanneer een lid, bijvoorbeeld blijkende uit het niet bijwonen 

van de vergaderingen, onvoldoende betrokken is bij het  functioneren van het College. STX gaat 

niet over tot intrekking van de benoeming dan nadat het betreffende lid en/of de organsatie 

hierover is de gelegenheid is gesteld zijn/haar visie te geven.   

4. Het College kan deskundigen op een specifiek gebied uitnodigen om één of meer van haar 

vergaderingen bij te wonen. 

5. STX benoemt de secretaris van het College. 

 

Zittingsduur. 

Artikel 4. 

1. De voorzitter en de leden van het College worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij 

kunnen voor een zelfde periode worden herbenoemd. 

2. De op voordracht van een  groepering benoemde leden hebben zitting zolang zij geacht worden 

die groepering te vertegenwoordigen. 

3. Bij vervanging wordt de vervanger geacht onder dezelfde voorwaarden als degene die wordt 

vervangen zitting te hebben in het college. 

 

Stemrecht. 

Artikel 5. 

1. Elke in artikel 3  lid 1, genoemde groepering met stemrecht heeft 1 (een) stem ongeacht het 

aantal personen dat in deze groepering zitting heeft. 

2. De secretaris heeft  geen stemrecht. 

3. De voorzitter heeft enkel stemrecht bij het staken van stemmen.  

 

Werkwijze. 

Artikel 6. 

1.        Het College vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, maar tenminste één-      

    maal per jaar. 

2. Besluitvorming geschiedt met meerderheid van stemmen van de aanwezige groeperingen, 

rekening houdende met gelijkwaardigheid in stemverhouding van vertegenwoordigde 

groeperingen. 

 3. Voor het nemen van een geldig besluit dienen tenminste drie van de vier stemgerechtigde 

groeperingen aanwezig te zijn. Indien niet het vereiste aantal groeperingen aanwezig is, dan kan 
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in een volgende vergadering, te houden tussen twee en zes weken na de eerste vergadering, 

besluitvorming plaatsvinden ongeacht het aantal aanwezige groeperingen. 

4. Het College kan ook buiten de vergadering om besluiten nemen, mits schriftelijk en met een 

gekwalificeerde meerderheid van twee/derde van de stemmen conform het bepaalde in lid 2.  

5.  Het College bevestigt telkens in haar verslag de goedkeuring van de voorgaande notulen. 

6. Voordat de notulen aan de leden worden verzonden, wordt het ontwerp  geaccordeerd door de 

voorzitter van het College. 

7. De notulen en briefwisselingen van het College worden door STX voor een periode van 

tenminste tien jaar bewaard.  

 

Geheimhouding. 

Artikel 7. 

1. De (adviserende) leden van het College zullen al hetgeen waarvan zij op grond van het zitting 

nemen  in het College kennis krijgen, en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of 

redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze aan derden openbaar maken. Zij zullen 

documenten zodanig beheren dat deze redelijkerwijs niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. 

Deze geheimhouding lijdt uitzondering in die gevallen waarin openbaarmaking noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van dit reglement dan wel wordt gevorderd door of vanwege een wettelijk 

vereiste.  

2. De voorgedragen (adviserende) leden van het College zullen niet in het bezit gesteld worden        

van documenten noch kunnen zij deelnemen aan vergaderingen van het College alvorens zij 

door ondertekening van de geheimhoudingsverklaring of anderszins te kennen hebben gegeven 

aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel te willen voldoen.                

 

Geschillen. 

Artikel 8. 

1. Indien het bestuur van STX geen gevolg geeft aan een bindend advies van het College, dan 

deelt het de reden hiervan binnen een maand schriftelijk mede aan het College. 

2. Het bestuur van STX voegt hierbij eventueel een tegenvoorstel. Indien het College zich hier 

niet mee kan verenigen, kan het geschil binnen een periode van drie maanden aanhangig 

gemaakt worden bij de Raad van Accreditatie, die kan optreden als bemiddelaar. 

 

Vaststellen en wijzigen van dit reglement. 

Artikel 9. 

Dit reglement en de wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van het College en van het bestuur 

van STX. 
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Aldus  vastgesteld door het College in haar vergadering van 13 oktober 2010. 


