Derde Erratum inzake Voorlichtingsbrochure
Arbeidsvoorwaarden voor het Besloten
Busvervoer 1 januari 2006 - 30 juni 2008
Inleiding:
Op de arbeidsvoorwaarden voor het Besloten Busvervoer 1 januari 2006 -30 juni 2008 vinden
de volgende tekstuele aanvullingen en wijzigingen plaats:
Artikel 1. Werkingssfeer.
Aan artikel 1a wordt achter de zin: “ De werkgevers en de werknemers van elke in Nederland
gevestigde onderneming, die besloten busvervoer verricht, in de zin van de Wet
Personenvervoer” het volgende tussen haakjes toegevoegd: (2000.Stb 314).
Artikel 38. Toepasbaarheid CAO Openbaar Vervoer.
Artikel 38 wordt in de tekstuele benoeming als volgt gewijzigd:
Geen toepassing CAO Besloten Busvervoer.
Artikel 69. Stichting voor Informatie en Ordening
Artikel 69 wordt in zijn gehele tekst als volgt gewijzigd:
I
1. Om een goed sociaal en economisch klimaat in de bedrijfstak te bevorderen is
ingesteld de Stichting voor Informatie en Ordening van de bedrijfstak Besloten Busvervoer
(STO).
2. De onder 1 genoemde Stichting dient er op toe te zien, dat de bepalingen van de
CAO Besloten Busvervoer en de CAO Fonds Scholing en Ordening
volledig worden nageleefd en is door de bij deze CAO betrokken partijen
gemachtigd al datgene te verrichten dat daartoe nuttig en noodzakelijk kan zijn.
3. Waar in deze CAO sprake is van bevoegdheid van de STO tot het nemen van
beslissingen, geldt dat de desbetreffende uitspraken schriftelijk ter kennis
worden gebracht van de betrokkenen.
4. Tot de bevoegdheid van de STO behoort in het bijzonder het opvragen van
gegevens met betrekking tot de wijze waarop de werkgever de CAO Besloten
Busvervoer en de CAO Fonds Scholing en Ordening naleeft. De werkgever
is verplicht de door de STO gevraagde gegevens binnen de door de STO gestelde
termijn te verstrekken. Blijft de werkgever, na daartoe door de STO te zijn gesommeerd,
in gebreke of blijkt uit de verstrekte gegevens dat de CAO Besloten Busvervoer en/ of
de CAO Fonds Scholing en Ordening niet (volledig) wordt nageleefd en/of volhardt de
werkgever bij de niet-naleving van de CAO Besloten Busvervoer en/ of CAO Fonds
Scholing en Ordening, op de door de STO bij sommatie vermelde punten, dan is de STO
bevoegd, namens partijen bij de CAO, in en buiten rechte op te treden, ter verkrijging van
maatregelen tegen de werkgever, waaronder mede wordt begrepen het vorderen van
vergoeding
van de schade, die de STO dan wel partijen lijden.

II
1. Partijen bij deze CAO dragen hun bevoegdheid tot het instellen van vorderingen
als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en
artikel 3, vierde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten met inachtneming
van het gestelde onder III over aan de STO voor zover het betreft de vorderingen
ter zake van de schade die zij zelf lijden.
2. Indien een werkgever na ingebrekestelling door of namens de STO gedurende
tenminste 14 dagen nalatig blijft de vanwege de STO verzochte gegevens met
betrekking tot de wijze waarop hij de CAO Besloten Busvervoer en/ of de CAO
Fonds Scholing en Ordening naleeft te verstrekken, dan wel onjuiste gegevens
verstrekt, is hij verplicht door dat enkele feit aan de STO een forfaitaire
schadevergoeding te betalen. De STO kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te
zien van het innen van deze schadevergoeding indien bijzondere omstandigheden
daartoe aanleiding geven.
3. Indien een werkgever na ingebrekestelling door of namens de STO gedurende
ten minste 14 dagen volhardt in het niet naleven van de CAO Besloten
busvervoer en/ of de CAO Fonds Scholing en Ordening op de in de ingebrekestelling
vermelde punten, is hij – onverminderd het gestelde onder 2 – verplicht aan de STO
een door deze Stichting te bepalen schadevergoeding te betalen. Bij het bepalen van
de schadevergoeding wordt in ieder geval rekening gehouden met de aard, de
omvang en de duur van de niet-naleving, alsmede met de loonsom van de
onderneming van de betrokken werkgever. Daarnaast kan rekening gehouden
worden met de mate waarin die werkgever alsnog achterstallige verplichtingen
jegens zijn werknemers nakomt dan wel zekerheid stelt voor een correcte naleving
van de CAO Besloten Busvervoer en/ of de CAO Fonds Scholing en Ordening.
4. De STO handelt bij de toepassing van de leden 2 en 3 – de vaststelling van de
schadevergoeding daaronder begrepen – overeenkomstig het in sub IV van dit
artikel gestelde.
5. De door de STO verkregen bedragen uit hoofde van de toepassing van de leden
2 en 3, worden toegevoegd aan de geldmiddelen van de STO.
III
1. De bevoegdheid tot het vaststellen van een schadevergoedingsactie (als
bedoeld in de Wet AVV en de Wet CAO) is in beginsel gedelegeerd aan de
STO.
2. Voordat de STO een ingebrekestelling aan een bepaalde werkgever stuurt
inzake een niet-naleving van materiële CAO Besloten Busvervoerbepalingen
stelt zij hiervan partijen in kennis.
3. Elk der partijen kan afzonderlijk binnen veertien dagen kenbaar maken dat zij ten
aanzien van de betreffende werkgever zelf het recht op vordering van
schadevergoeding wenst te hanteren, waardoor de delegatie bedoeld in
II lid 1 ten aanzien van desbetreffende vordering vervalt voordat de STO zelf de
actie reeds in gang heeft gezet.
4. Als partijen niet binnen veertien dagen reageren, is de STO nog steeds

bevoegd de actie in te stellen, zonder dat partijen dat nog kunnen doorkruisen.
5. Indien één of meer van de partijen besluiten zelfstandig een vordering in te
stellen, dienen zij de STO te melden dat ten aanzien van de desbetreffende
werkgever een actie wordt ingesteld, waardoor de delegatie als bedoeld in
II lid 1 ten aanzien van de desbetreffende vordering vervalt.
6. De STO behoeft ten aanzien van het voornemen een ingebrekestelling te doen
uitgaan ter zake van de verplichting van de werkgever om informatie te
verschaffen niet vooraf melding te doen aan partijen. De melding als bedoeld
onder lid 2, ziet aldus uitdrukkelijk op een vordering tot naleving van de
materiële CAO Besloten Busvervoerbepalingen.
IV
1. De forfaitaire schadevergoeding (S) genoemd in artikel 7 sub II lid 2 CAO Fonds
Scholing en Ordening wordt als volgt berekend:
S = A x W x € 1,00 waarin
A = de laatste voor de betrokken werkgever vastgestelde jaarlijkse premieafdracht FSO
(werkgevers- en werknemersdeel), of bij gebreke daarvan 1,15% van de jaarlijkse loonsom
in de onderneming, of bij gebreke daarvan een door de STO forfaitair vast te stellen bedrag,
gebaseerd op een schatting van de laatstelijk voor de betrokken werkgever vooronderstelde
premieafdracht FSO-fonds, met dien verstande dat A ten minste € 113,45 zal bedragen.
W = is het aantal weken dat de werkgever in gebreke blijft.
2. De schadevergoeding als bedoeld in artikel 7 sub II lid 3 CAO Fonds Scholing
en Ordening wordt berekend op de wijze als hierboven onder lid 1 vermeld. Tot
aanpassing van de schadevergoeding kan door de STO worden besloten aan de
hand van de factoren bedoeld in artikel 7 sub II lid 3 CAO Fonds Scholing en
Ordening, dit ter beoordeling van de STO.
3. De schade vergoeding dient ter dekking van de kosten die de STO maakt en de
te dezer zake verkregen middelen worden toegevoegd aan de geldmiddelen van
de STO, tot dekking van de kosten die de STO moet maken als gevolg van haar
toezichthoudende taak ten aanzien van de wijze waarop de CAO Besloten
Busvervoer en/ of de CAO Fonds Scholing en Ordening wordt nageleefd.
4. De STO behoeft niet aan te tonen dat zij de schade in de omvang als door haar
gevorderd ook daadwerkelijk heeft geleden.
V
Bij alle schadevergoedingsacties van de STO worden de gronden en de duur van de gestelde
maatregelen schriftelijk kenbaar gemaakt.

Bijlage 1. Toelichting op enkele artikelen uit de CAO voor het besloten busvervoer.
Artikel 8. Parttime werknemers. In de eerste alinea van artikel 8 komt de volgende zinsnede te
vervallen.
Laatste zinsnede: " Over deze uren worden geen vakantiedagen, vakantietoeslag en
werkgelegenheidsdagen opgebouwd".

Artikel 8. Parttime werknemers. Het volgende voorbeeld in artikel 8 komt in zijn geheel te
vervallen:
“Een werknemer van 52 jaar (bij een fulltime dienstverband recht op 24 vakantiedagen en
5 werkgelegenheidsdagen), heeft een arbeidscontract voor 50% = gemiddeld 20 uur in de
week. De werknemer werkt over enige kalenderjaar niet 50% van het normaal door een
fulltimer te werken aantal uren, maar 200 uur meer. Hij bouwt, ondanks dat hij meer uren
heeft gewerkt toch slechts 50% x (24 vakantiedagen + 5 werkgelegenheidsdagen) op =
ofwel 12 vakantiedagen en 2 ½ werkgelegenheidsdagen à 8 uur, ofwel 24 vakantiedagen
en 5 werkgelegenheidsdagen à 4 uur”.

Bijlage 1. Toelichting op enkele artikelen uit de CAO voor het besloten busvervoer
Artikel 32. Onregelmatigheidstoeslag wordt gewijzigd in:
Artikel 33.

Partij ter ene zijde:

Partij ter andere zijde:

Busvervoer Nederland

FNV Bondgenoten

CNV Bedrijvenbond

A. Fassbender
(voorzitter)

B. Paas
(bestuurder)

J. Jongejan
(voorzitter)

J. Stokman
(secretaris)

G.J. den Besten
(bestuurder)

