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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 20 OKTOBER 2006 TOT WIJZIGING

VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN
VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OPENBAAR

VERVOER

UAW Nr. 10567

Bijvoegsel Stcrt d.d. 24-10-2006, nr. 207

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van partijen bij bovengenoemde collectieve ar-
beidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en
De Unie.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten;

Besluit:

Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst Openbaar Vervoer1) wordt met inacht-
neming van dicta II en III als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

1) Stcrt. 19-06-2006, nr. 116.
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Artikel 1

Werkingssfeer

De bepalingen van deze CAO hebben een minimum karakter tenzij in de
bepaling anders is vermeld.
Deze CAO, almede de bijlagen zijn van toepassing op:
a. Ondernemingen die lid zijn van de Vereniging Werkgevers Openbaar

Vervoer te Utrecht, voor zover zij openbaar vervoer verrichten.
b. Andere in Nederland werkzame ondernemingen, die openbaar ver-

voer verrichten, op een daartoe aan de onderneming verstrekte ver-
gunning, als bedoeld in de Wet Personenvervoer (Wet van 6 juli
2000, Stb. 2000, 314).

c. EMA Technische Bedrijven B.V.
Combonet B.V.
B.V. ZWN Delta Exploitatie

2. a. Onder openbaar vervoer wordt verstaan voor een ieder open-
staand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto,
bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewo-
gen voertuig.

b. Een dienstregeling is een voor een ieder kenbaar schema van
reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de halteplaatsen waar-
tussen en de tijdstippen waarop openbaar vervoer wordt verricht,
zo nodig onder de vermelding dat de halteplaatsen of tijdstippen
door de reiziger kunnen worden beïnvloed.

3. Deze CAO, alsmede de bijlagen zijn niet van toepassing op:
a. de gemeentelijke vervoerbedrijven van de gemeenten Amster-

dam, Rotterdam en Utrecht, alsmede HTM personenvervoer N.V.,
Stadsvervoer Dordrecht (SVD BV), N.V. ARRIVA Groningen,
Stadsbusgroep Maastricht N.V., N.V. NOVIO, Syntus B.V.,
NoordNed Personenvervoer B.V. en
alle ondernemingen van N.V. Nederlandse Spoorwegen die zich
bezighouden met vervoer van personen per trein.

b. de ondernemingen waarop op 31 december 1989 de CAO voor
het Besloten Busvervoer van toepassing was en die op eigen con-
cessie openbaar vervoer verrichten waarvoor minder dan 25 full-
time eenheden worden ingezet. Deze uitzondering geldt voor
zover in die CAO het salaris (functieloon en toeslagen/toelagen)
en de salarisberekening met inbegrip van de vakantietoeslagen
voor autobuschauffeurs die openbaar vervoer verrichten, zodanig
geregeld is dat het niveau ervan overeenkomt met de desbetref-
fende regelingen in de CAO Openbaar Vervoer.

c. de onderneming, die per onderneming per jaar gedurende ten
hoogste 30.000 uur openbaar vervoer verricht en waarop op
1 januari 1990 de CAO Taxivervoer van toepassing was, voor
zover in die CAO een garantie-uurloon en onregelmatigheidstoe-
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slag is opgenomen voor chauffeurs die openbaar vervoer verrich-
ten met personenauto’s en dit uurloon en deze toeslag zodanig
geregeld zijn dat het niveau ervan overeenkomt met de desbetref-
fende regelingen in de CAO Openbaar Vervoer.

Artikel 4

VCSA

1. De VCSA is belast met de behandeling van alle vraagstukken aan-
gaande de uitleg, de toepassing of nakoming van deze CAO en waar-
over betrokkenen bij deze CAO ingelicht willen worden. Voorwaarde
daarbij is dat de feiten die aan het CAO vraagstuk ten grondslag lig-
gen voor de betrokken partijen vaststaan.

2. Vraagstukken met betrekking tot deze CAO kunnen alleen aan de
VCSA worden voorgelegd door de werkgever, (een) vakverenigin-
g(en), de werkgeversvereniging of de ondernemingsraad van een
onderneming die valt onder de werkingssfeer van deze CAO.

3. De VCSA acht zich niet bevoegd te oordelen over vraagstukken
waarin de feiten en/of omstandigheden hetzij onduidelijk zijn, dan-
wel de feiten door betrokken partijen worden betwist.

Artikel 16

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat
de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

2. Indien de werknemer gedurende 2 achtereenvolgende jaren arbeids-
ongeschikt is geweest, kan de overeenkomst worden opgezegd, met
inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

3. Mocht de arbeidsongeschiktheid zich in gunstige zin wijzigen, dan
heeft de gewezen werknemer tot 5 jaar na de ontslagdatum recht op
bedrijfsgeneeskundige begeleiding als bedoeld in artikel 51.

4. a. De begeleiding zal er, mits dit op medische gronden mogelijk is,
op gericht zijn de gewezen werknemer – bij vacatures – geheel
of gedeeltelijk te plaatsen in de eigen functie of in een functie
die zo dicht mogelijk daarbij aansluit.
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b. Indien plaatsing als bedoeld in sub a niet mogelijk is – en de
gewezen werknemer is bereid daaraan mee te werken – zal
getracht worden de plaatsing van de gewezen werknemer in een
passende volledige of gedeeltelijke functie binnen, dan wel bui-
ten de onderneming tot stand te brengen.

c. Richtlijnen met betrekking tot uitgangspunten zoals herplaatsing,
aangepast werk, revalidatie, financiële afwerking en dergelijke
worden in de VCSA vastgesteld.

5. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge lid 2 wordt
met inachtneming van het bepaalde in artikel 61, lid 8 een aantal
vakantiedagen verzilverd, dat overeenkomt met de in de laatste zes
maanden van de arbeidsongeschiktheid opgebouwde, doch niet geno-
ten vakantie-aanspraken. De uitkering wordt berekend naar het
salarisniveau van de dag voorafgaand aan de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst.

6. Werknemers die voor het eerst in aanmerking komen voor een gehele
of gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen gedurende het eerste en
het tweede jaar waarin zij deze uitkering ontvangen een maande-
lijkse aanvulling daarop van hun werkgever, zoals bedoeld in bijlage
10. Voor ABP-werknemers geldt een gelijkwaardige regeling, zie bij-
lage 10.
Deze regeling is beperkt tot ziektegevallen die ontstaan zijn onder
het regime van de ,,oude’’ WAO.

Artikel 21

Loonschalen, instructietoelage, rijdiensttoelage

1. Als bijlage 12 bij deze overeenkomst zijn gevoegd de loonschalen,
zoals deze van toepassing zijn vanaf 1 januari 2006. De CAO-
functielonen en de toeslagen ingevolge artikel 32 worden als volgt
verhoogd:
per 1 januari 2005 met 1,25%
per 1 januari 2006 met 2,00%

2. De werknemer, die naast zijn functie werkzaamheden verricht als
chauffeur instructeur en als zodanig wordt ingezet voor de instructie
van nieuw rijdend personeel ontvangt bovendien voor elke dag dat
hij daadwerkelijk instructie geeft een instructietoelage van € 3,30 per
dag.

3. a. De werknemer, niet ingedeeld als autobuschauffeur, die rijdienst
als autobuschauffeur verricht en een uurloon heeft dat lager is
dan het uurloon dat de autobuschauffeur in de chauffeursloon-
schaal met eenzelfde aantal dienstjaren geniet, wordt voor de
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uren waarop deze dienst wordt verricht een rijdiensttoelage toe-
gekend.

b. De toelage bedraagt het verschil tussen enerzijds het uurloon van
de werknemer en anderzijds het in sub a bedoelde uurloon van
de autobuschauffeur met hetzelfde aantal dienstjaren. Diploma-
toeslagen worden in de vergelijking niet meegenomen.

Artikel 30

Salaris bij afwezigheid

Bij toepassing van de artikelen 61, 63 en 65 van deze overeenkomst zal
in afwijking van artikel 3 lid 12 onder salaris worden begrepen:
a. het functieloon.
b. de onregelmatigheidstoelage en de toelage gebroken diensten. De

werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad besluiten om de
hier bedoelde toelagen te middelen. De grondslag voor de bereke-
ning van de gemiddelde toelage wordt gevormd door het bedrag dat
aan toelagen voor onregelmatige en gebroken diensten dient te wor-
den betaald.

c. andere in deze overeenkomst omschreven toeslagen die door de
werkgever aan de werknemer als vaste toeslagen worden uitbetaald.

d. uitsluitend voor de toepassing van artikel 65 geldt in afwijking van
lid b dat voor de berekening van de onregelmatigheidstoelage wordt
uitgegaan van de dienst die volgens dienstrooster op de betreffende
dag vervuld had moeten worden, tenzij op grond van artikel 29 lid 3
besloten is tot het middelen van deze toelage.

Artikel 35

Arbeidstijden/ATV

Voor de in dit artikel gehanteerde definities wordt verwezen naar bijlage
11.

1. a. Uitgangspunt is een vijfdaagse werkweek van 40 uur. De nor-
male arbeidsduur per week bedraagt, na aftrek van ATV, 37,38
uur per week.

b. De arbeidstijd is gelijk aan de diensttijd, met dien verstande dat
de op standplaats werkelijk genoten rusten van 30 minuten of
langer op de diensttijd in mindering worden gebracht.
Indien een werknemer door vertraging een in het voor hem gel-
dende dienstrooster opgenomen rust op standplaats van 30 minu-
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ten of langer niet heeft kunnen genieten, wordt deze rust niet op
de diensttijd in mindering gebracht, tenzij de vertraging aan zijn
toedoen is te wijten.

2. Als vaste gedragslijn geldt, dat van een in een roulering opgenomen
vaste dienst niet wordt afgeweken; Alleen indien het dienstbelang dit
vordert kan met instemming van de werknemer – behoudens in situa-
ties die niet aan de werkgever kunnen worden verweten of niet door
hem waren te voorzien – van de werktijdregeling of de roulering
worden afgeweken door het verschuiven van aanvang en of einde
van de dagelijkse dienst.

3. Behoudens door werknemers die volgens dienstrooster aangewezen
zijn voor werkzaamheden op zaterdagen en zondagen, wordt op
zaterdag en zondag niet gewerkt.

4. De indeling van diensttijd, arbeidstijd en ATV geschiedt voor rooster-
gebonden werknemers:
a. Volgens een roulering van onregelmatige diensten.

De roulering wordt zo opgezet dat de gemiddelde arbeidstijd per
week 37,38 uur en per dienst 8 uur bedraagt, beide gerekend over
de rouleringsperiode. De roulering zal voorzien in 12 hele en 10
halve ATV-dagen per jaar, naast de gemiddeld 2 vrije dagen per
week.

b. De halve ATV-dagen worden, in overleg met de ondernemings-
raad, in blokken van gemiddeld 4 uur met een minimum van
3 uur en een maximum van 5 uur ingeroosterd.

c. De roulering wordt tevoren opgesteld en bekend gemaakt con-
form de bepalingen van artikel 19.

5. De indeling van diensttijd, arbeidstijd en ATV geschiedt voor niet-
roostergebonden werknemers volgens een werktijdregeling, die voor-
ziet in een vast patroon van dagelijkse diensten van gemiddeld 8 uur.
Per week worden volgens dit patroon niet meer dan 5 diensten ver-
richt. Per jaar worden 12 hele en 2 halve ATV-dagen in de werktijd-
regeling opgenomen.

6. Er is er een verlofspaarregeling met ingang van 1 oktober 2002. De
verlofspaarregeling is opgenomen in bijlage 9. Rechten die zijn
opgebouwd in het kader van artikel 35 lid 5 sub a tot en met sub e
zoals omschreven in de CAO Openbaar Vervoer 2000/2001 zullen
worden gegarandeerd.

7. Een ingeroosterde ATV dag komt bij arbeidsongeschiktheid op die
dag te vervallen. Een ingeroosterde ATV dag komt bij arbeidsonge-
schiktheid niet te vervallen indien een werknemer in het kader van
reïntegratie vervangend werk verricht met een arbeidsomvang die
vergelijkbaar is met zijn eigen functie.
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Artikel 36 A

Meeruren voor niet technisch personeel

1. a. Meeruren zijn uren die een werknemer in een kalenderkwartaal
(13 weken, samenvallend met 3 betalingsperiodes) meer werkt
dan het voor hem geldende dienstrooster voor dat kwartaal vooraf
aangeeft en die uitsluitend een gevolg zijn van
a. uitloop van de reguliere dienst
b. toewijzing op een reservedienst van een dienst die langer is

dan de betreffende reservedienst
c. onderlinge ruil van een korte voor een lange dienst op ver-

zoek van de werkgever.
b. Minuren zijn uren die een werknemer in een kalenderkwartaal

(13 weken, samenvallend met 3 betalingsperiodes) minder werkt
dan het voor hem geldende dienstrooster voor dat kwartaal vooraf
aangeeft.

2. Plussen en minnen van uren
Meeruren zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel worden gestaffeld
over een periode van telkens een kalenderkwartaal (13 weken sa-
menvallend met 3 betalingsperiodes) zodat meeruren dienen als com-
pensatie van minuren.

3. Afrekening na een kalenderkwartaal:
Voor meeruren die overblijven na compensatie met minuren is een
toelage van 35% verschuldigd, tenzij de meeruren het gevolg zijn
van verschuiving van een vrije dag.

Indien het saldo van meer- en minuren als bedoeld in lid 1 sub a en
sub b aan het einde van het kalenderkwartaal negatief is, zal geen
verrekening in het nadeel van de werknemer plaatsvinden. Aan het
begin van een nieuw kalenderkwartaal zal gestart worden met een
0-urensaldo.

4. Arbitragecommissie
Indien toepassing van lid 1 en 2 in een individueel geval tot een
onbillijke situatie en/of onevenwichtig rooster leidt kan de werkne-
mer een beroep doen op een paritair samengestelde arbitragecommis-
sie. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
Uiterlijk 1 januari 2008 wordt de functie van deze commissie geë-
valueerd en zal beoordeeld worden of het voortbestaan van de com-
missie nodig is.
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Artikel 36 B

Overuren voor niet technisch personeel

1. Overuren zijn uren die een werknemer werkt in afwijking van het
voor hem geldend dienstrooster die onder meer het gevolg zijn van:
a. een roulering die uitkomt op een langere dienst dan 8 uur per dag

gemiddeld
b. gewerkte uren als gevolg van extra (rij)werkzaamheden.

2. Vergoeding overuren:
a. Indien een werknemer overuren maakt, ontvangt hij zo spoedig

mogelijk, maar in ieder geval in de betalingsperiode volgend op
die waarin de overuren zijn gemaakt, eenzelfde hoeveelheid vrije
tijd terug en een toelage van 35% van het uurloon voor de
gemaakte overuren.

b. Indien overuren niet in de volgende betalingsperiode in vrije tijd
kunnen worden vergoed, vindt vergoeding in geld plaats, waarbij
voor elk overuur een uurloon wordt betaald, vermeerderd met
een toelage van 35%.

c. In overleg met de werknemer of volgens een regeling, die de
instemming behoeft van de ondernemingsraad kan de toelage van
35% behalve in geld ook in vrije tijd worden toegekend.

3. Beperking overwerk
a. Er zal alleen worden overgewerkt indien het dienstbelang dit vor-

dert en de werknemer daarmee behoudens in situaties die niet aan
de werkgever kunnen worden verweten of niet door hem waren
te voorzien na overleg heeft ingestemd.

b. Wanneer in een bepaald bedrijfsonderdeel overwerk van belang-
rijke omvang hetzij naar het aantal daarbij betrokken personen,
hetzij naar de te verwachten tijdsduur noodzakelijk is, zal de
werkgever hieromtrent overleg plegen met de ondernemingsraad.

4. Niet als overwerk ingevolge dit artikel wordt beschouwd het dienst-
doen op een vrije dag, bedoeld in artikel 41.

Artikel 40

Feestdag en vervangende vrije dag/uitruil bij andere
geloofsovertuiging

1. Op feestdagen wordt geen arbeid verricht, tenzij de aard of het
belang van de onderneming dit noodzakelijk maakt.

2. De fulltimer of parttimer, beiden met een 5 daagse werkweek van
maandag tot en met vrijdag, die op een doordeweekse feestdag
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werkt, heeft recht op compensatie in de vorm van een betaalde ver-
vangende vrije dag.

De fulltimer of parttimer, beiden met een 5 daagse roulerende werk-
week, die volgens dienstrooster op een doordeweekse feestdag werkt
of op die dag onbetaald roostervrij is, heeft recht op compensatie in
de vorm van een betaalde vervangende vrije dag.

De parttimer die minder dan 5 dagen per week volgens een vast
patroon werkt en die op een doordeweekse feestdag werk verricht,
heeft recht op compensatie in de vorm van een betaalde vervangende
vrije dag.

Voor de parttimer die minder dan 5 dagen per week werkt met een
roulerende werkweek geldt de volgende regeling. Per kalenderjaar
wordt het aantal in dat jaar niet op zaterdag of zondag vallende
betaalde feestdagen vastgesteld. Naar verhouding van de omvang
van het dienstverband wordt het recht op betaalde feestdagen bere-
kend. Dit pro rata recht wordt bijgeschreven op het compensatie-
dagentegoed. Daarmee is werken of roostervrij op doordeweekse
feestdagen gecompenseerd.

De in dit lid bedoelde parttimer kan niet worden verplicht om meer
feestdagen te werken dan het aantal dagen dat is berekend naar ver-
houding van de omvang van zijn dienstverband. De werkgever kan
in overleg met de ondernemingsraad een andere materieel gelijk-
waardige regeling voor de hierbedoelde parttimer vaststellen.

3. De werkgever stelt na overleg met de werknemer vast op welk
moment de vervangende vrije dag zal worden opgenomen.

4. De voor de vrije dag te compenseren arbeidstijd wordt berekend door
het aantal arbeidsuren per week volgens de individuele arbeidsover-
eenkomst van de betreffende werknemer te delen door het aantal te
werken dagen. Deze werkwijze geldt zowel voor fulltimers als voor
parttimers.

5. De werknemer met een andere dan de Christelijke geloofsovertui-
ging kan feestdagen van zijn geloofsovertuiging inruilen voor de in
deze CAO genoemde Christelijke feestdagen. De werkgever zal
daartoe in overleg met de ondernemingsraad een regeling uitwerken.
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Artikel 42

Diplomatoeslagen

1. a. De chauffeur die in het bezit is van het diploma CCV-B, danwel
praktijkgetuigschrift busvervoer van de stichting VTL, ontvangt
een toeslag van € 35,36 per maand.

b. Overige werknemers van de vervoersdienst die voortkomen uit
de chauffeursrangen en zogenaamde geüniformeerde diensten
verrichten, ontvangen de in sub a bedoelde toeslag, indien zij in
het bezit zijn van het diploma CCV-B en bij voortduring beschik-
baar, bereid en in staat zijn rijdiensten te verrichten, indien zij
niet zijn ingedeeld in een loonschaal hoger dan 7.

2. a. De werknemer die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma
ontvangt een toeslag van € 9,23 per maand.

b. De werknemer die door de werkgever is aangewezen tot het ver-
richten van EHBO-diensten op grond van de verplichting inge-
volge artikel 178 lid 1 van het Veiligheidsbesluit 1938, dan wel
zonder deze verplichting maar naar analogie daarvan, omdat dit
noodzakelijk wordt geacht in het belang van de dienst, krijgt de
kosten van het jaarlijks verlengen van het diploma en het lid-
maatschap van de EHBO-vereniging door de onderneming ver-
goed, terwijl overige kosten worden vergoed overeenkomstig de
bepaling van het reglement studiekosten (categorie I), zie bijlage
24.

3. De monteur in het bezit van het APK keurmeesterdiploma, die ten
behoeve van de onderneming voorbereidende werkzaamheden ver-
richt ten behoeve van periodieke keuringen, alsmede de monteur in
de functie van keurmeester, heeft recht op een toeslag van € 35,36
per maand.

Artikel 44

Bijzondere beloningen

1. Een bijzondere beloning kan worden toegekend aan een werknemer
die zich onderscheiden heeft door:
• het betonen van buitengewone dienstijver;
• het bewijzen van diensten in buitengewone omstandigheden;
• het voorkomen of verminderen van een gevaar door bijzondere

oplettendheid, tegenwoordigheid van geest of persoonlijke moed;
• het voorstellen van verbeteringen, die naar het oordeel van de

werkgever praktische waarde voor het bedrijf hebben.

2. Deze beloningen bestaan uit:
• een geschenk van geldelijke of andere aard;
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• buitengewone salarisverhoging.

2. Aan een medewerker van de technische dienst, ingedeeld in de loon-
schalen 1 tot en met 6, die in de garage/werkplaats werkzaamheden
verricht aan autobussen of onderdelen daarvan, danwel werkzaam-
heden verricht aan bedrijfsgebouwen, kan een toeslag tot een maxi-
mum van 5% van het functieloon worden toegekend. Deze toeslag
wordt individueel toegekend binnen een door de VCSA vast te stel-
len kader.

4. a. De werknemer ontvangt met ingang van 1 januari 1977 bij het
bereiken van een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar een gratificatie
ter grootte van 50% van het functieloon per maand bij een
25-jarig dienstverband en ter grootte van het volle functieloon
per maand bij een 40- of 50-jarig dienstverband. Indien de werk-
nemer gebruik maakt van de mogelijkheid om de VUTof prepen-
sioenuitkering te combineren met werken in deeltijd, kan als
grondslag voor de berekening van de jubileumuitkering niet zon-
der meer het laatste functieloon per maand worden gehanteerd.
In dat geval zal de grondslag zo moeten worden berekend dat
deze een reële afspiegeling vormt van het functieloon en het aan-
tal dienstjaren gelegen vóór het moment van arbeidsduur-
vermindering en het functieloon en de dienstjaren gelegen ná de
arbeidsduurvermindering.

b. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren dat een werknemer
in dienst is van de werkgever, komt eveneens in aanmerking:
• het aantal jaren doorgebracht bij een ander openbaar vervoer-

bedrijf in Nederland;
• het aantal jaren in de eerste periode doorgebracht, indien een

werknemer voor de tweede maal in dienst is.

Voor de vaststelling van een dienstjubileum dient het laatste dienst-
verband tenminste 10 jaar onafgebroken te hebben geduurd.
c. De werknemer die als gevolg van gedeeltelijke arbeidsonge-

schiktheid een WAO/ABP-uitkering ontvangt en aangepaste werk-
zaamheden verricht, wordt ter bepaling van de hoogte van de gra-
tificatie geacht te ontvangen een bedrag dat gelijk is aan het volle
functieloon van de oorspronkelijke functie (trendmatig aange-
past) welke geldt vóór toekenning van de WAO/ABP-uitkering,
waarin hij 100% werkzaam was bij de werkgever. Eventuele
anciënniteiten worden meegeteld.

d. Voor werknemers die op 1 januari 1977 reeds werkzaam waren
in het streekvervoer zal een eventueel bestaande gunstiger rege-
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ling worden geëerbiedigd, met dien verstande dat het in sub b
gestelde, indien voorheen niet gebruikelijk, niet van toepassing
kan zijn.

5. a. Aan de werknemer die ontslag wordt verleend teneinde gebruik
te kunnen gaan maken van de VUT- regeling of een voor hem
geldende vroegpensioenregeling en die voor het bereiken van de
pensioen- gerechtigde leeftijd een jubileum zou hebben gehaald
als bedoeld in lid 4, wordt ter gelegenheid van dat ontslag, een
uitkering toegekend.

b. De in lid 5 sub a bedoelde uitkering bedraagt:
• voor werknemers, die bij het einde van het dienstverband

minder dan 25 jaren in dienst zijn geweest, voor elk vol
dienstjaar 1/25 van de in lid 4 bedoelde uitkering;

• voor werknemers, die bij het einde van het dienstverband
meer dan 25, doch minder dan 40 jaren in dienst zijn geweest,
voor elk vol dienstjaar na het 25e 1/15 van de in lid 4
bedoelde uitkering;

• voor werknemers, die bij het einde van het dienstverband
meer dan 40 jaren in dienst zijn geweest, voor elk vol dienst-
jaar na het 40ste 1/10 van de in lid 4 bedoelde uitkering.

Artikel 56

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en second opinion

1. Aan de werknemer die na 31 december 2003 arbeidsongeschikt in de
zin van de Ziektewet is geworden, wordt gedurende 2 jaar een uit-
kering toegekend tot 100 % van zijn bruto salaris.

2. Het bruto salaris wordt berekend aan de hand van de bruto bedragen
genoemd in dit lid:
a. De vaste looncomponenten uit de artikelen 21 lid 1, 39, 42 lid 1,

2 en 3, 43 en 44 lid 3.
b. Een gemiddeld bedrag aan neveninkomsten uit de artikelen 21 lid

2, 33, 33A, 34, 36, 37 en 39, berekend over een referteperiode
van 13 kalenderweken direct voorafgaand aan de arbeidsonge-
schiktheid.

3. Aan een werknemer wordt bij arbeidsongeschiktheid in de zin van
de Ziektewet tijdens de wettelijke proeftijd 70% van het loon con-
form artikel 7:629 lid 1 BW toegekend. Indien na afloop van de
proeftijd de arbeidsovereenkomst voortduurt, wordt een aanvulling
tot het bruto salaris over de proeftijdperiode uitbetaald.

4. Aan werknemers die de onderneming hebben verlaten, vindt geen
uitbetaling tot het bruto salaris plaats. Voor het overige zijn alle des-
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betreffende bepalingen van en ingevolge de Ziektewet van toepas-
sing.

5. Van het vakantiedagensaldo van de werknemer die na 31 december
2005 arbeidsongeschikt wordt in de zin van de Ziektewet wordt per
ziektedag 0,1 vakantiedag afgeschreven met een maximum van
3 dagen per kalenderjaar. Een ziektedag is de werkdag waarop de
werknemer gewerkt zou hebben (in de functie waarvoor hij is aan-
genomen), indien de werknemer niet arbeidsongeschiktheid zou zijn
geworden. Onder een ziektedag in het kader van dit artikellid wordt
niet verstaan (niet limitatief):
– ziek op een roostervrije dag (vrij volgens rooster = vvr);
– ziek op een ingeroosterde ATV-dag; een dag waarop passende

arbeid wordt verricht, waaronder ook wordt begrepen het werken
op basis van aangepaste werktijden;

– een dag waarop op arbeidstherapeutische basis arbeid wordt ver-
richt.

Artikel 57

WIA reservering

Met ingang van 1 januari 2006 dienen werkgevers jaarlijks 0,50% van
de loonsom te reserveren. Deze reservering dient te worden aangewend
voor maatregelen terzake van werk en inkomen van langdurig (gedeel-
telijke) arbeidsongeschikten.

Artikel 61

Vakantie en verkoop ATV-dagen

3. Ten aanzien van de vakantie gelden de regels van het BW – met
inachtneming van de leden 2 tot en met 8 van dit artikel.

4. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

5. a. Tenzij uitdrukkelijk een hoger aantal is overeengekomen, be-
draagt de normale vakantie-aanspraak per vakantiejaar:
• voor werknemers jonger en vanaf: 18 jaar 26 dagen
• voor werknemers van: 19 jaar 25 dagen

20 jaar 24 dagen
21 t/m 29 jaar 23 dagen
30 t/m 39 jaar 24 dagen
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40 t/m 44 jaar 25 dagen
45 t/m 49 jaar 26 dagen
50 t/m 54 jaar 27 dagen
55 t/m 59 jaar 28 dagen
60 t/m 65 jaar 29 dagen

b. Voor de vaststelling van de vakantie-aanspraken in enig vakantie-
jaar is bepalend de leeftijd die in het betreffende vakantiejaar
bereikt wordt.

c. De werkgever kan de werknemer die vanwege zijn functie dan-
wel verantwoordelijkheid naar zijn oordeel daarvoor in aanmer-
king komt meer vakantiedagen toekennen dan in deze CAO is
vermeld. De ondernemingsraad wordt in kennis gesteld van de
toepassing van deze uitzondering.

d. Feestdagen voor zover niet op zaterdag of zondag vallend, kun-
nen nimmer als vakantiedagen worden aangemerkt.

6. Overeenkomstig artikel 7:634 van het BW heeft de werknemer aan-
spraak op vakantie in verhouding tot het verstreken deel van het jaar.

5. a. Met inachtneming van het gestelde in artikel 7:635 lid 3 van het
BW, heeft de werknemer, die op medisch advies gedeeltelijk
arbeidsongeschikt is, aanspraken op vakantie overeenkomstig lid
3, met dien verstande, dat bij toekenning van vakantie de werk-
nemer geacht zal worden niet arbeidsongeschikt te zijn.

b. Indien de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar
voortduurt, ontstaan de vakantierechten met ingang van het
tweede jaar, naar rato van het aantal gewerkte uren.

6. De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad een
vakantieregeling vast voor het gehele jaar. Deze vakantieregeling
dient in de volgende punten te voorzien:
• Elk werknemer wordt in de gelegenheid gesteld tussen 30 april

en 1 oktober gedurende twee aaneengesloten weken vakantie te
genieten, waarbij enerzijds de werknemer de gelegenheid wordt
geboden van zijn vakantierechten (compensatiedagen daaronder
begrepen) gebruik te maken in het vakantiejaar zelf en anderzijds
wordt voorkomen dat door onevenredige spreiding van vakantie-
dagen, hetzij de vakantieverlening in het gedrang zou komen,
hetzij de noodzakelijke voortgang van de werkzaamheden ver-
stoord zou worden.

• In alle roosters dient het gemiddeld benodigde reservepercentage
voor verlof te worden opgenomen. De vakantieregeling dient
erop te zijn gericht dit percentage zo regelmatig mogelijk te
benutten. Hiertoe zal in de vakantieregeling ook een verlof-
planning worden opgenomen voor de periodes 1 januari–30 april
en 1 oktober–31 december.

• Als een werknemer daartoe de wens te kennen geeft, zal deze in
de gelegenheid worden gesteld tussen 30 april en 1 oktober gedu-
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rende 22 aaneengesloten kalenderdagen geen arbeid te verrich-
ten. Daarbij kan in de ondernemingsraad de bereidheid aan de
orde komen mee te werken aan een verdergaande spreiding van
verlof en/of bundeling van vrije dagen in de voor hem geldende
dienstrooster/werktijdregeling. Indien aan deze wens niet kan
worden voldaan, dient daarvan door de werkgever en de onder-
nemingsraad met redenen omkleed melding te worden gedaan
aan de VCSA.

7. a. De werknemer vraagt vakantie aan volgens de daaromtrent door
de werkgever gestelde en aan hem ter kennis gebrachte regeling.

b. De werkgever is verplicht aantekening te houden van de door de
werknemer opgenomen vakantiedagen. Deze aantekeningen zijn
zodanig dat daaruit het akkoord van de werknemer blijkt.

8. De werknemer heeft bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
een aanspraak op een uitkering in geld als bedoeld in artikel 7:641
BW. Onder loon bedoeld in dat artikel zal worden verstaan al het-
geen terzake is vermeld in artikel 30 van deze CAO. Bij beëindiging
van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid geldt ar-
tikel 16 van deze CAO.

9. Verkoop van ATV-dagen Voor iedere werknemer wordt – ongeacht
de omvang van de arbeidsovereenkomst – met ingang van 1 januari
2004 de mogelijkheid geopend om ATV-dagen te verkopen, vakan-
tiedagen te kopen en om bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen
tot een maximum van 7 hele dagen per kalenderjaar. In overleg met
de werkgever wordt vastgesteld welke ATV-dagen voor verkoop in
aanmerking komen. Gekochte vakantiedagen worden opgenomen in
overleg met de werkgever conform de toepasselijke vakantieregeling.
ATV-dagen kunnen niet dienen als financieringsbron voor de aan-
koop van vakantiedagen. Een werknemer die in eerste instantie
besluit ATV-dagen te verkopen en vervolgens op dat besluit wil
terugkomen, dient eerst ATV-dagen aan te kopen tot dezelfde om-
vang waarin ATV is verkocht.
De loonwaarde van een dag wordt bepaald op 0,41% te berekenen
over de looncomponenten waarover de vakantietoeslag wordt bere-
kend, inclusief de vakantietoeslag. Het is niet toegestaan om bij het
aangaan, wijzigen of verlengen van arbeidsovereenkomsten vakan-
tiedagen op voorhand te verkopen (de zogenaamde afkoop bij voor-
baat).
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Artikel 64

Afwezigheid zonder behoud van salaris/ouderschapsverlof

1. Afwezigheid zonder behoud van salaris wordt toegestaan voor:
• het uitoefenen van het lidmaatschap van een openbaar bestuurs-

lichaam;
• het vervullen van functies in colleges van publiekrechtelijke

aard;
• herhalingsoefeningen van dienstplichtigen.

2. In geval van herhalingsoefeningen van dienstplichtigen worden de
bruto inkomsten van de werknemer uit hoofde van militaire dienst
aangevuld tot het bruto maandsalaris.

4. Aan de werknemer kan op een daartoe strekkend verzoek afwezig-
heid zonder behoud van salaris worden toegekend, met dien ver-
stande dat eventuele hieruit voortvloeiende sociale lasten – ook die
van de werkgever – voor zijn rekening komen.

5. a. De werknemer wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld
ouderschapsverlof op te overeenkomstig de bepalingen van de
Wet Arbeid en Zorg.

b. Na verloop van de periode waarvoor het ouderschapsverlof is
toegekend herleven de rechten en verplichtingen, zoals die uit de
individuele arbeidsovereenkomst voortvloeien.

Artikel 81

Regeling boetes verkeersovertredingen

1. De regeling verkeersboetes is van toepassing op de werknemer beho-
rend tot het rijdend personeel, die werkzaam is op basis van een
dienstregeling en om die reden onder tijddruk zijn werkzaamheden
moet verrichten. De regeling is ook van toepassing op de werknemer
die om andere redenen onder tijddruk moet uitrijden in situaties met
een spoedeisend karakter zoals in geval van agressie of stremmingen.

2. De werkgever zal de werknemer steeds zo spoedig mogelijk schrif-
telijk informeren indien de werknemer een verkeersovertreding heeft
begaan die heeft geleid tot het opleggen van een boete. Boetes die
aan de werkgever als kentekenhouder worden opgelegd naar aanlei-
ding van verkeersovertredingen, begaan door een werknemer, zijn
voor rekening van die werknemer. De werkgever is bevoegd de boete
op het salaris van de werknemer in te houden mits de werknemer
daarvoor tekent, dit met inachtneming van de overige leden van dit
artikel.
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3. De werkgever stelt de werknemer binnen twee weken na dagteke-
ning van de beschikking waarbij de boete is opgelegd in de gelegen-
heid om tegen de opgelegde boete bezwaar aan te tekenen bij de
instantie die de boete heeft opgelegd. Als de werkgever dit nalaat
komt de boete voor zijn rekening.onderzoek als bedoeld in lid 1 dient
fatsoenlijk en zorgvuldig uitgevoerd te worden, zo mogelijk zonder
de aanwezigheid van anderen dan degene(n) die het onderzoek ver-
richt(en).

4. Indien de werknemer tijdig bezwaar heeft ingediend en dit kan aan-
tonen, zal de boete nog niet worden ingehouden. De beslissing op het
bezwaar wordt dan afgewacht.

5. Indien de werknemer kan aantonen dat hij in de bezwaarprocedure
in het gelijk is gesteld, mag de werkgever de boete niet inhouden op
het salaris van de werknemer. Indien de beslissing in de bezwaar-
procedure inhoudt dat de boete verlaagd wordt, mag de werkgever
het bedrag van de lagere boete inhouden op het salaris van de werk-
nemer.

6. Indien de werknemer in de bezwaarprocedure in het ongelijk is
gesteld, houdt de werkgever de opgelegde boete in op het salaris van
de werknemer.

7. Indien de werknemer aantoont dat hij in de beroepsprocedure in het
gelijk is gesteld, betaalt de werkgever het ingehouden bedrag van de
boete aan hem terug. Indien de beslissing in de beroepsprocedure
inhoudt dat de boete verlaagd wordt, betaalt de werkgever tussen het
ingehouden bedrag en de lagere boete terug.

8. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel
neemt de werkgever de boetes vanwege snelheidsoverschrijdingen
tot en met 8 kilometer per uur (na correctie van de gemeten snel-
heid), voor zijn rekening. Andersoortige overtredingen of boetes van-
wege snelheidsoverschrijdingen van meer dan 8 kilometer per uur
(na correctie van de gemeten snelheid), zijn steeds voor rekening van
de werknemer en zullen worden ingehouden conform het bepaalde
in dit artikel.
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Artikel 83

Disciplinaire maatregelen

1. De disciplinaire maatregelen als bedoeld in artikel 82 zijn:
• een berisping;
• een waarschuwing;
• een boete van ten hoogste eenmaal het voor betrokkene geldende

dagloon, een en ander met inachtneming van artikel 7:650 BW.
De werkgever stort de boete in een fonds voor een in overleg met
de ondernemingsraad te bepalen goed doel;

• een verlaging van het functieloon met maximaal 1 trede gedu-
rende maximaal één jaar;

• het inhouden van een periodieke loonsverhoging gedurende maxi-
maal één jaar.

2. De maatregelen als genoemd in dit artikel kunnen ook voorwaarde-
lijk worden opgelegd met een proeftijd van maximaal één jaar.
Indien de werknemer zich binnen die proeftijd aan een soortgelijk
plichtsverzuim schuldig maakt, wordt de maatregel ten uitvoer ge-
legd.

Artikel 85

Instellen van beroep op het scheidsgerecht

1. De werknemer heeft het recht beroep op het scheidsgerecht in te stel-
len indien hem een van de onderstaande disciplinaire maatregelen als
bedoeld in artikel 83 onvoorwaardelijk danwel voorwaardelijk (deze
laatste met ingang van 1 januari 2004) is opgelegd:
• een berisping (met ingang van 1 januari 2004);
• een waarschuwing (met ingang van 1 januari 2004);
• een boete van ten hoogste eenmaal het voor betrokkene geldende

dagloon, een en ander met inachtneming van artikel 7:650 BW.
De werkgever stort de boete in een fonds voor een in overleg met
de ondernemingsraad te bepalen goed doel;

• een verlaging van het functieloon met maximaal 1 trede gedu-
rende maximaal één jaar;

• het inhouden van een periodieke loonsverhoging gedurende maxi-
maal één jaar.

2. De samenstelling en de werkwijze van het scheidsgerecht zijn vast-
gelegd in een reglement, dat als bijlage 26 bij deze overeenkomst is
gevoegd.

18



Artikel 86

Spaarloonregeling en levensloopregeling

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer kan deelnemen aan een
spaarloonregeling tot het wettelijk toegestane maximale spaarbedrag. De
nadere uitwerking van de spaarloonregeling geschiedt in overleg met de
ondernemingsraad met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Werk-
nemersspaar- en Winstdelingsregelingen 13 december 1993, Staatscou-
rant 241.

Artikel 99

Kinderopvang

1. Gedurende de contractsperiode kunnen werknemers een beroep doen
op kinderopvang naar model van de Wet Kinderopvang.

2. De werkgevers zullen uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen
omtrent kinderopvang waarbij de werkgevers 1/6 deel van de kosten
voor kinderopvang zullen betalen tot het door de overheid gehan-
teerde maximum uurtarief. In schrijnende gevallen kan de werkne-
mer een beroep doen op een hardheidsclausule, waardoor de werk-
geversbijdrage zou kunnen worden verhoogd.

3. De nadere uitwerking van de kinderopvangregeling is vastgelegd in
de Wet Kinderopvang d.d. 9 juli 2004 (Wet van 9 juli 2004, Stb.
2004, 455).

Artikel 102

Eindejaarsuitkering

De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering van 0,65%.
De eindejaarsuitkering wordt berekend over het feitelijk in het jaar ver-
diend functieloon, vermeerderd met de eventuele persoonlijke toeslag en
de eventuele diplomatoeslag, de vakantietoeslag en de toelagen inge-
volge de artikelen 20 lid 3, 33, 33A, 34 en 44 lid 3.
De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald.
Werknemers die vóór 1 december uit dienst treden, hebben recht op een
eindejaarsuitkering te berekenen over het loon, zoals in dit artikel om-
schreven, dat in het jaar van uitdiensttreding is uitgekeerd.
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Artikel 103

Aanstelling

1. De chauffeur personenauto wordt in het kader van een loopbaan-
traject aangesteld voor het verrichten van personenvervoer met een
personenauto.

2. De chauffeur personenauto die ad hoc wordt ingezet in de functie van
autobuschauffeur maakt op een beloning volgens artikel 23 lid 5
CAO OV, rekeninghoudend met niet verleende ATV en onder toe-
kenning van eventuele onregelmatigheidstoeslag en toeslag voor
gebroken diensten.

3. Aan de chauffeur personenauto wordt binnen een periode van maxi-
maal 5 jaar de functie van autobuschauffeur aangeboden. Op bedrijfs-
niveau kan tussen werkgever en vakverenigingen worden afgespro-
ken dat de verplichting tot het doen van een aanbod wordt vervangen
door de intentie van het doen van een aanbod. Als voorwaarde voor
een dergelijk aanbod geldt dat de werknemer voldoet aan de functie-
eisen van autobuschauffeur. Daartoe dient onder andere het diploma
CCV-B te zijn behaald.

4. Bij definitieve plaatsing in de functie van autobuschauffeur vindt
inschaling plaats conform artikel 23 lid 5 van de CAO OV.

Artikel 108

Verrichten openbaar vervoer

1. Aan de chauffeur personenvervoer die openbaar vervoer verricht als
bedoeld in de Wet Personenvervoer wordt in plaats van het uurloon
als afgeleid van de loonschalen in artikel 105 een uurloon toegekend
van € 11,08.

Dit openbaar vervoeruurloon moet worden vergoed over arbeidsuren
besteed aan:
• het daadwerkelijk verrichten van openbaar vervoer;
• de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten

van openbaar vervoer indien de werknemer gedurende de gehele
dienst exclusief beschikbaar moet zijn voor het verrichten van
openbaar vervoer;

• de aan- of afrijtijd voorafgaand aan dan wel volgend op het ver-
richten van openbaar vervoer indien de werknemer gedurende
een deel van de dienst exclusief beschikbaar moet zijn voor het
verrichten van openbaar vervoer en voor het andere dienstdeel
beschikbaar moet zijn voor regulier taxivervoer.
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2. Aan de werknemer die openbaar vervoer verricht als bedoeld in lid
1 wordt voor arbeidsuren op werkdagen tussen 19:00 en 07:30 uur
en op zaterdagen, zon- en feestdagen een onregelmatigheidstoeslag
toegekend van € 3,63.

Artikel 111

Onregelmatigheidstoeslag

Voor arbeidsuren op maandag tot en met zondag tussen 22.00 en 06.00
uur is een onregelmatigheidstoeslag verschuldigd van € 1,– per uur.

Artikel 114

Loondoorbetaling bij ziekte

1. a. De werknemer die wegens ziekte niet in staat is om zijn werk-
zaamheden te verrichten, heeft recht op:
– doorbetaling van 90% van zijn laatstverdiende loon gedu-

rende de eerste 8 weken van de arbeidsongeschiktheids-
periode. Perioden van ziekte worden samengeteld, indien zij
elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken
opvolgen. Per kalenderjaar geldt voor de loondoorbetaling
van 90% van het laatstverdiende salaris een maximum van
8 weken.

– doorbetaling van 100% van zijn laatstverdiende loon gedu-
rende de weken 9 tot en met 104 van de arbeidsongeschikt-
heid.

– deze regeling mag er nimmer toe leiden dat per betalings-
periode van 4 weken of een maand minder dan het minimum-
loon wordt uitbetaald.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.
Voor parttimers en M.U.P.-krachten met wisselende aantallen
arbeidsuren wordt in geval van ziekte onder naar tijdsruimte vast-
gesteld brutoloon verstaan, het totale brutoloon over de laatste 13
volle weken voorafgaande aan de ziekte, gedeeld door 65.

b. Overgangsrecht
De werknemer die arbeidsongeschikt is geworden na 1 januari
2004 en dat sindsdien onafgebroken is gebleven tot voorbij de
datum van 1 juli 2005 valt onder de regeling als genoemd in lid
1a. In dat geval dient de loondoorbetaling wegens ziekte met
terugwerkende kracht te worden gecorrigeerd overeenkomstig lid
1a.
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2. De werkgever is bevoegd vanaf de 3e ziekmelding binnen één kalen-
derjaar een wachtdag toe te passen. Registratie van wachtdagen
dienst schriftelijk te worden vastgelegd.
Deze wachtdag mag er nimmer toe leiden dat per betalingsperiode
van 4 weken of een maand minder dan het minimumloon wordt uit-
betaald.

3. De werknemer is verplicht zich te houden aan de door de werkgever
gestelde regelingen terzake van ziek- en betermelding.

4. De verplichting tot loondoorbetaling ontstaat vanaf de eerste dag dat
de werknemer verhinderd is om zijn arbeid te verrichten. In geval de
werkgever een wachtdag toepast ingevolge lid 2 van dit artikel, geldt
deze verplichting vanaf de tweede dag dat de werknemer verhinderd
is om zijn arbeid te verrichten.

5. De werknemer kan geen aanspraak maken op loondoorbetaling:
– indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of een gevolg is

van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellings-
keuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing
aan de voor de functie opgestelde belastbaarheideisen niet juist
kon worden uitgevoerd;

– voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing
wordt belemmerd of vertraagd;

– voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
zonder deugdelijke grond passende arbeid voor de werkgever of
een door de werkgever met toestemming van de uitvoeringsin-
stelling waarbij deze is aangesloten aangewezen derde, waartoe
de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht.

6. In geval van ziekte wordt onder laatstverdiend loon in de zin van dit
artikel verstaan, het loon vastgesteld op basis van het functieloon
verhoogd met het bedrag dat de betrokken werknemer gemiddeld
over een periode van 13 weken voorafgaand aan de ziekte heeft
genoten aan:
a. onregelmatigheidstoeslag;
b. overuren (tot een maximum van 15 overuren per week).

Voor overuren geldt dat de werknemer laatstelijk, voor de aanvang
van de ongeschiktheid tot werken, werkzaam was in een functie
waarin gedurende het gehele of nagenoeg gehele jaar regelmatig
overwerk diende te worden verricht.
Indien de hoofdregel (verdiensten over 13 weken direct vooraf-
gaande aan de eerste ziektedag) tot een onredelijke uitkomst leidt,
kan de werkgever en/of de werknemer verzoeken om een referte-
periode van 52 weken aan te houden.

7. Indien de ongeschiktheid tot werken van de werknemer het gevolg
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is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft de
werkgever op grond van art 6:107A BW een wettelijk verhaalsrecht
ter zake van het doorbetaalde netto loon.

Artikel 115

Afwezigheid met behoud van salaris

Afwezigheid met behoud van salaris wordt toegestaan:

1. a. bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of een inwonend tot het
gezin behorend kind, pleegkind of stiefkind van de werknemer,
te rekenen van de dag van overlijden af: 4 dagen;

b. bij het huwelijk van de werknemer en bij het overlijden van één
zijner ouders of schoonouders of niet inwonende kinderen, pleeg-
kinderen, stiefkinderen, schoonzoons of schoondochters, mits de
plechtigheid wordt bijgewoond: 2 dagen;

c. bij het huwelijk van een kind, pleegkind of stiefkind, broer of
zuster, zwager of schoonzuster van de werknemer, mits der we-
derzijdse grootouders of een kleinkind van de werknemer, mits
de plechtigheid wordt bijgewoond: 1 dag;

d. bij priesterwijding van een kind, pleegkind, stiefkind of broer van
de werknemer, en bij de eeuwige kloostergelofte van een kind,
pleegkind, stiefkind, broer of zuster van de werknemer, mits de
plechtigheid wordt bijgewoond: 1 dag;

e. bij 25- of 40-jarige echtvereniging van de werknemer: 1 dag.

Voor zover het binnen arbeidstijd noodzakelijk is, wordt afwezigheid
met behoud van salaris toegestaan:

2. a. bij 25-, 40-, 50- of 60-jarige echtvereniging van de ouders of
schoonouders: 1 dag;

b. bij het 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum: 1 dag;
c. bij verhuizing in geval van overplaatsing: 1 dag;

3. a. na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever
voor het zoeken van een nieuwe werkgever, indien de werkne-
mer tenminste 6 weken onmiddellijk aan de datum van opzeg-
ging voorafgaand, onafgebroken bij de werkgever in dienst is
geweest: ten hoogste 5 uur al of niet opeenvolgend;

b. bij vervulling van een van overheidswege, zonder geldelijke ver-
goeding, opgelegde persoonlijke verplichting, de werkelijke be-
nodigde tijd tot ten hoogste 12 uren;
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c. bij ondertrouw van de werknemer: 1 dag;
d. voor het afleggen van een vakexamen, (eindexamen in het kader

van de SKKP-opleiding en die vakexamens die als zodanig door
de werkgever zijn aangemerkt) de daarvoor benodigde tijd met
een minimum van 1 dag. Onder vakexamen wordt verstaan een
examen dat als zodanig door de werkgever is aangemerkt.

4. Voor bezoek aan arts, tandarts of specialist de tijd, die daarmee
gemoeid is. Dergelijke bezoeken dienen zoveel mogelijk buiten
diensttijd plaats te vinden, tenzij de werknemer aannemelijk maakt
dat dit niet mogelijk is.

Artikel 117

Vakantiedagen

1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2. De som van leeftijd en dienstjaren op 31 december bepalen het aan-
tal vakantiedagen voor het daaropvolgende kalenderjaar:
< 40 → 22 vakantiedagen
40-44 → 23 vakantiedagen
45-49 → 24 vakantiedagen
50-54 → 25 vakantiedagen
55-59 → 26 vakantiedagen
> 59 → 27 vakantiedagen.

3. De werknemer heeft ten minste aanspraak op vakantie in verhouding
tot het verstreken deel van het jaar, indien het dienstverband op enig
tijdstip nog geen jaar of niet wederom een jaar heeft geduurd. De
totale aanspraak op vakantie wordt bij het einde van het vakantiejaar
(en/of bij het einde van het dienstverband) naar boven afgerond op
halve dagen, indien het dienstverband van de werknemer ten minste
2 maanden onafgebroken heeft geduurd.

4. De werknemer heeft geen aanspraak op vakantie over de tijd, gedu-
rende welke hij wegens het niet verrichten van de bedongen arbeid
geen aanspraak op in geld vastgesteld loon heeft.

6. De werkgever dient de werknemer jaarlijks een vakantiekaart te ver-
strekken, tenzij de loonspecificatie het tegoed aan vakantiedagen ver-
meldt.

7. De werkgever is verplicht aantekening te houden van de door de
werknemer opgenomen, respectievelijk aan hem uitbetaalde vakan-
tiedagen. Deze aantekening wordt door de werknemer geparafeerd.

8. Eén vakantiedag staat gelijk aan 8 werkuren.
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Als een volgens rooster opgenomen vakantiedag een hiervan afwij-
kend aantal werkuren heeft, wordt het werkelijke aantal arbeidsuren
in mindering gebracht op het tegoed aan vakantie-uren.
Voor de toepassing van deze systematiek is de instemming van de
OR of Personeelsvertegenwoordiging vereist.

9. De werknemer vraagt vakantie aan volgens de regels in het bedrijf.
Deze regels moeten zijn opgesteld met de OR of Personeelsverte-
genwoordiging en aan de werknemer ter kennis zijn gebracht.
De werknemer die daarvoor voldoende vakantiedagen heeft opge-
bouwd, wordt in de gelegenheid gesteld ten minste 16 kalenderdagen
aaneengesloten vakantiedagen op te nemen, beginnend op zaterdag.

10. Bij beëindiging van het dienstverband wordt aanspraak op te veel
genoten vakantiedagen verrekend.
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BIJLAGE 10

behorende bij artikel 16 (WAO-aanvullingsregeling)

Deze regeling is beperkt tot ziektegevallen die zijn ontstaan onder het
regime van de ,,oude’’ WAO.

A. SPOV

7. Werknemers, die na één jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking
komen voor een uitkering op grond van de WAO met een invaliditeits-
percentage 80 of meer, ontvangen boven die uitkering en het
arbeidsongeschiktheidspensioen van de SPOV-uitkering gedurende
twee jaren van de werkgever een aanvulling.

8. Gedurende het eerste jaar is de aanvulling gelijk aan het tot een bruto
bedrag herleide verschil tussen 95% van het netto salaris (inclusief
de gemiddelde neveninkomsten en vakantiebijslag) op de dag vóór
de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de netto
WAO-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen van de SPOV.

9. Gedurende het tweede jaar is de aanvulling gelijk aan de helft van
het onder lid 2 bedoelde bruto bedrag.

10. De aanvulling wordt eenmalig vastgesteld en daarna niet meer gewij-
zigd. De uitbetaling geschiedt per maand. De uitkering kan echter in
overleg met het betrokken werknemer ook als bedrag ineens worden
betaald.

11. Aan werknemers, die na een jaar arbeidsongeschiktheid in aanmer-
king komen voor een WAO-uitkering met een invaliditeitspercentage
lager dan 80 wordt gedurende twee jaren een aanvulling op de WAO-
uitkering toegekend overeenkomstig lid 1 en 2, als volgt:
a. Indien naast de WAO-uitkering arbeid wordt verricht in dienst-

verband is de aanvulling gelijk aan het tot een bruto bedrag her-
leide verschil tussen 95% van het netto salaris (inclusief de gemid-
delde neveninkomsten en vakantiebijslag) op de dag vóór de
aanvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de som van
de netto WAO-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen
van de SPOV, het netto salaris uit arbeid en de eventuele netto
uitkering op grond van de WW.

b. Indien naast de gedeeltelijke WAO-uitkering geen arbeid in
dienstverband wordt verricht maar wel recht op uitkering op
grond van de WW bestaat, is de aanvulling gelijk aan het tot een
bruto bedrag herleide verschil tussen 95% van het netto salaris
(inclusief de gemiddelde neveninkomsten en vakantiebijslag) op
de dag vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
en de som van de netto WAO-uitkering en het arbeidsongeschikt-
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heidspensioen van de SPOV en een netto uitkering op grond van
de WW.

c. Indien naast de gedeeltelijke WAO-uitkering geen arbeid uit
dienstverband wordt verricht en geen recht op uitkering op grond
van de WW bestaat, wordt een pro-rata aanvulling toegekend, die
gelijk is aan het gebruteerde verschil tussen een percentage van
hetnettosalaris (inclusiefdegemiddeldeneveninkomstenenvakan-
tiebijslag) op de dag vóór de aanvang van de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering en de netto WAO-uitkering en het arbeidsonge-
schiktheidspensioen van de SPOV. Het hiervoor bedoelde
percentage wordt berekend door het hoogste percentage van de
arbeidsongeschiktheidsklasse waarin het betrokken werknemer is
ingedeeld, te vermenigvuldigen met 0,95.

B. ABP

1. Werknemers die na één jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking
komen voor een WAO-conforme uitkering ontvangen boven die uit-
kering gedurende één jaar een aanvulling gelijk aan het tot een bruto
bedrag herleide verschil tussen 95% van het netto salaris (inclusief
de gemiddelde neveninkomsten en vakantiebijslag) op de dag vóór
de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de netto
WAO-conforme uitkering.

2. Indien de werknemer in het derde jaar van arbeidsongeschiktheid is
afgekeurd met een arbeids-ongeschiktheidspercentage van 80 of meer
is de aanvulling gelijk aan het tot een bruto bedrag herleide verschil
tussen 85% van het netto salaris (inclusief de gemiddelde neven-
inkomsten en vakantiebijlage) en de som van de netto WAO-conforme
uitkering (inclusief reparatie WAO-conforme uitkering) en het aan-
vullend invaliditeitspensioen.

3. Aan werknemers die in het derde jaar van arbeidsongeschiktheid in
aanmerking komen voor een invaliditeitspensioen met een arbeids-
ongeschiktheidspercentage lager dan 80 wordt gedurende één jaar als
volgt een aanvulling toegekend:
a. Indien naast de WAO-conforme uitkering geen arbeid wordt ver-

richt is de aanvulling gelijk aan het tot een bruto bedrag herleide
verschil tussen 85% van het netto salaris (inclusief gemiddelde
neveninkomsten en vakantiebijslag) op de dag voor de aanvang
van de arbeidsongeschiktheids-uitkering en de som van de netto
WAO-conforme uitkering (inclusief reparatie WAO-conforme uit-
kering) en de uitkering op grond van de Suppletieregeling.
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b. Indien naast de WAO-conforme uitkering geen arbeid overeen-
komstig de verdiencapaciteit wordt verricht is de aanvulling
gelijk aan het tot een bruto bedrag herleide verschil tussen 85%
van het netto salaris (inclusief gemiddelde neveninkomsten en
vakantiebijslag) op de dag voor de aanvang van de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering en de som van de netto WAO-conforme
uitkering (inclusief reparatie WAO-conforme uitkering) en de uit-
kering op grond van de Suppletieregeling en eventuele andere
inkomsten.

4. Bij herplaatsing van de werknemer wordt hem vanwege het ABP een
herplaatsingstoelage toegekend die aanvult tot 100% van het ,,oude’’
salaris.

5. De aanvulling wordt eenmalig – na eerste jaar arbeidsongeschiktheid
– vastgesteld en daarna niet meer gewijzigd. De uitbetaling geschiedt
per maand. De uitkering kan echter in overleg met het betrokken
werknemer ook als bedrag ineens worden betaald.
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BIJLAGE 11

behorende bij artikel 19 (dienstregeling/dienstrooster uitsluitend voor rij-
dend personeel)

A. DEFINITIES VAN DE BIJ ROOSTEROPBOUW TE HANTEREN
BEGRIPPEN

1. Dienstrooster: een dienstenpakket met de daarbij behorende rou-
lering. Dienstenpakket: het totaal van de uit te voeren diensten.

2. Roulering: verdeling van het dienstenpakket over het aantal beno-
digde chauffeurs.

3. Dienst: de geplande werkzaamheden voor een chauffeur voor één
dag.

4. Aanvang/eindtijden van diensten:
1. Vroege dienst: een aaneengesloten dienst, die begint tussen 04:30

en 10:00 uur en eindigt op of vóór 16:30 uur.
2. Dagdienst: een aaneengesloten dienst, die eindigt tussen 16.30

uur en 18.15 uur.
3. Gebroken dienst: een dienst, die wordt onderbroken door tenmin-

ste één rusttijd van minimaal 1 uur en 31 minuten. Deze dienst
kan niet aanvangen vóór 05.30 uur, terwijl òf de rusttijd de
periode omvat 11.30 uur–13.00 uur, òf het einde der dienst ligt
tussen 16.30 uur en 18.15 uur.

4. Late dienst: een aaneengesloten dienst, die niet aanvangt vóór
13.30 uur.

5. Extra late dienst: een aaneengesloten dienst, die vóór 00.00 uur
aanvangt, waarvan een gedeelte valt tussen 02.30 uur en 04.30
uur. In het dienstrooster wordt na de extra late dienst een rustpe-
riode opgenomen van tenminste 11 uur. De diensttijd bedraagt
niet meer dan zeven uur per extra late dienst. In een extra late
dienst worden geen onbetaalde pauzes opgenomen.

5. Diensttijd: de tijd, gelegen tussen aanvang en einde van de dienst.

6. Aanvang diensttijd: de begintijd van de eerste te verrichten rit, ver-
vroegd met opstaptijd en aanrijtijd.

7. Opstaptijd: de tijd die wordt gegeven om de door het bedrijf gege-
ven instructies en/ of opgedragen werkzaamheden te verrichten,
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voordat wordt uitgerukt of de werkzaamheden van anderen worden
overgenomen.

8. Aanrijtijd/Aanlooptijd/Aanreistijd: de tijd die wordt gegeven om
zich te verplaatsen van de stalling of garage naar het punt, waar de
eerste rit wordt begonnen.

9. Afrijtijd/Aflooptijd/Afreistijd: de tijd die de autobuschauffeur binnen
de dienst wordt gegeven om zich te verplaatsen van de plaats waar
de laatste rit eindigt, naar de stalling of garage.

10. Einde diensttijd: de tijd waarop de laatste werkzaamheid eindigt, ver-
lengd met de afstaptijd en – eventueel – de afrekentijd.

11. Onder een aaneengesloten dienst moet worden verstaan een dienst
die niet is een gebroken dienst, en waarin slechts één onbetaalde rust
wordt ingebracht van ten hoogste 45 minuten.

12. Afstaptijd: de tijd die de autobuschauffeur in de dienst wordt gege-
ven om de door het bedrijf gegeven instructies en/of opgedragen
werkzaamheden te verrichten, nadat wordt ingerukt of de werkzaam-
heden aan anderen worden overgegeven.

13. Overstaptijd: de tijd die nodig is om in een dienst de autobus-
chauffeur van de ene busdienst op een andere te laten overstappen.

14. Afrekentijd: de tijd die wordt gegeven voor het gereedmaken van de
afrekening en het storten van het geld. De afrekentijd dient opgeno-
men te worden binnen de diensttijd van 40 uur per week.

N.B.
In overleg met de ondernemingsraad of roostercommissie van de betrok-
ken bedrijven zal worden vastgesteld, welke tijd voor elk hierboven
beschreven onderdeel noodzakelijk is.

15. Arbeidstijd (= betaalde tijd): de diensttijd verminderd met de rust-
tijd.

16. Rusttijd: iedere periode in de diensttijd op standplaats, waarin langer
dan 29 minuten geen werkzaamheden behoeven te worden verricht.
Op de plaats waar de rusttijd wordt genoten dient een voorziening te
zijn bestaande uit een verwarmde ruimte met meubilair, koffie-
voorziening en toilet.

17. Overschrijdingen van de maximale arbeidstijd per dienst. De werk-
gever kan het aantal overschrijdingen van 8,5 uur in het dienstenpak-
ket per werknemer per jaar bepalen op 35 en met instemming van de
OR op een aantal niet groter dan 45. Ontbreekt de instemming van
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de OR, dan mag het aantal overschrijdingen door de werkgever wor-
den bepaald op een aantal niet groter dan 38.

B. ROULERING

1. Roulering: alle diensten worden ondergebracht in een roulering. Er
kunnen één of meer rouleringen per standplaats zijn.

2. Verdeling van werk/vrije dagen: de verdeling van de dagen over de
roulering dient zodanig te zijn, dat zoveel mogelijk niet meer dan
5 diensten na elkaar liggen;

3. Vrije dagen moeten als zodanig worden aangemerkt.

4. Reservediensten: in de roulering worden de volgende reservediensten
opgenomen:
Vervanging Reservedienst: deze geplande reservedienst is in de rou-
lering opgenomen om mutaties (ziekte, verlof en dergelijke) op te
vangen.
De gemiddelde reservedienst is net zo lang als de gemiddelde dienst-
tijd per dag in het dienstrooster.
Bij de reservedienst kent men de volgende categorieën:
• R1: vroege of dagdienst
• R2: late dienst
• R3: vroege, dag of gebroken dienst
• R4: late of extra late dienst

5. Exploitatie- of vaste reservedienst: een reservedienst die dagelijks
wordt gesteld om plotselinge problemen te kunnen opvangen.

6. Door de omschrijving van de diensten zoals in deze bijlage opgeno-
men is gewaarborgd dat de werknemer in de genoemde diensten de
warme maaltijd thuis kan gebruiken op een redelijk tijdstip. In de
roulering kan maximaal één keer per twee weken per werknemer van
deze regeling worden afgeweken.

7. Verdeling van de soorten diensten (vroeg/laat en gebroken dienst).
Door de ondernemingsraad/roostercommissie in overleg met het per-
soneel in te vullen. Ten aanzien van gebroken diensten geldt als
richtlijn: niet meer dan gemiddeld twee gebroken diensten per werk-
nemer per week.
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8. Gemiddelde werktijd in de roulering: de gemiddelde werktijd in de
roulering mag niet meer zijn dan 37,38 uur per week.

9. Wijziging van het dienstrooster: indien zich in een dienstrooster wij-
zigingen voordoen, moet het bedrijf ongeveer acht weken van tevo-
ren het te wijzigen dienstrooster ter beoordeling aan de dienstrooster-
commissie voorleggen, waarbij het opgenomen schema (bijlage 11,
E) als leidraad zal worden gebruikt. Mocht de termijn van ongeveer
acht weken niet haalbaar zijn, dan wordt in ieder geval de planning
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

C. DAGDIENSTINDELING

Een verandering van de dienst moet men op de dag ervoor ontvangen
hebben.

D. SLOTBEPALING

Met betrekking tot de bevoegdheden van de ondernemingsraad op het
terrein van de dienst- en rusttijden wordt de wet gevolgd in die zin, dat
er ontheffing van vorenstaande richtlijnen kan worden verleend wanneer
dat in het belang is van de positie van de werknemers en de kwaliteit
van het vervoer.

E. TIJDSCHEMA VOOR OPZET EN INSPRAAKPROCEDURES
VOOR DIENSTROOSTERS

Na de beslissing over voorstel dienstregeling door de opdrachtgever met
de mogelijkheid van aanvullende voorstellen is de daarop volgende
doorlooptijd als volgt:
Start procedure
6e week na start procedure: beslissing opdrachtgever over aanvullende
voorstellen
11e week: wagenomloop (platte grafiek gereed)
16e week: chauffeursdiensten gereed
18e week: rouleringen gereed
21e week: goedkeuring opdrachtgever ontwerp dienstregeling
22e week: afronding rooster
24e week: rooster bij personeel
26e week: invoering dienstrooster en dienstregeling.
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BIJLAGE 13

behorende bij artikel 6 (reorganisatie)

a. Indien door reorganisatie als bedoeld in artikel 6 van de CAO Open-
baar Vervoer voor de werknemer de afstand van het woon-/werk-
verkeer gemeten langs de meest gebruikelijke weg wordt vergroot en
hij geen gebruik kan maken van kosteloos openbaar vervoer of Pod-
bus, geldt de volgende verplaatsingskostenvergoeding.

b. De vergoeding bedraagt per 1 januari 2006 € 0,34 voor elke kilome-
ter die per werkdag meer dan vier kilometer extra gereisd moet wor-
den. Elk jaar op 1 januari wordt dit bedrag aangepast op basis van
de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens berekend
door het CBS van oktober tot oktober.

c. De vergoeding wordt toegekend gedurende een periode van één jaar
voor elk vol dienstjaar (op het moment waarop de vergoeding van
kracht wordt), met een minimum van vijf jaar. Indien betrokkene ten-
minste tien dienstjaren heeft, wordt indien de som van zijn leeftijd
en diensttijd ten tijde van de verplaatsing meer bedraagt dan 60 jaar,
de vergoeding toegekend tot het einde van de arbeidsovereenkomst.
In de hiernavolgende gevallen zal worden bezien of er reden is de
hoogte van de verplaatsingskostenvergoeding en/of de duur te wijzi-
gen:

Wijziging van standplaats door de werkgever: De hoogte van de ver-
goeding en de duur ervan word opnieuw berekend met inachtneming
van:
– de oorspronkelijke standplaats van de werknemer voorafgaand

aan de eerste standplaatswijziging;
– de actuele woonplaats van de werknemer;
– de actuele diensttijd van de werknemer.

Wijziging van de woonplaats van de werknemer: Als de wijziging
van de woonplaats van de werknemer tot gevolg heeft dat de afstand
tussen de nieuwe woonplaats en de laatst vastgestelde standplaats
wordt vergroot, is het risico van de daardoor veroorzaakte extra reis-
kosten voor rekening van de werknemer: de verplaatsingskosten-
vergoeding en de duur ervan blijft ongewijzigd.
Als de wijziging van de woonplaats van de werknemer tot gevolg
heeft dat de afstand tussen de nieuwe woonplaats en de laatst vast-
gestelde standplaats wordt verkleind, is de werkgever gerechtigd om
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de verplaatsingskostenvergoeding opnieuw te berekenen met inacht-
neming van:
– de actuele standplaats van de werknemer;
– de actuele woonplaats van de werknemer.
De duur van de vergoeding blijft ongewijzigd.

d. Indien de reis per rit meer dan 15 kilometer toeneemt, wordt per
werkdag 15 minuten als reistijd vergoed gedurende de in sub c
genoemde periode.

e. De vergoeding voor reistijd wordt per uur berekend en is gelijk aan
het uurloon.

f. De in dit lid opgenomen regeling treedt in werking op 1 april 1980
en geldt alleen voor na die datum van kracht wordende reorganisa-
ties en verplaatsingen, tenzij voor 1 april 1980 anders is overeenge-
komen tussen werkgever en betrokkenen dan wel vakorganisaties.

g. Indien de in sub a bedoelde verplaatsing zou leiden tot een dusdanige
toename van de afstand van het woon-/werkverkeer dat de werkne-
mer in de onmogelijkheid zou kunnen komen te verkeren, dat hij zijn
dienst onder alle omstandigheden naar behoren kan uitvoeren, kan
niet worden volstaan met het toekennen van een reiskostenvergoe-
ding. In zo’n geval zal in overleg met het betrokken werknemer wor-
den nagegaan of andere maatregelen mogelijk zijn die de woon-/
werkafstand minder doen toenemen.
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening 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, 20 oktober 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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