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Besloten busvervoer
Fonds Scholing en Ordening 2015/2017
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

24 november 2015 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten 

Busvervoer

UAW Nr. 11699

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Secretariaat van Cao-partijen Besloten Busvervoer namens partijen bij 
bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van 
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: Busvervoer Nederland;

Partij(en) ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

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

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 3 komt te luiden:

‘Artikel 3 Verplichtingen werkgever 

1. De werkgever is aan de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer een 
jaarlijkse bijdrage van 1,15% van het loon als bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale 
verzekeringen, derhalve zonder toepassing van een franchise, verschuldigd.
Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de hierboven genoemde bijdrage 1,00%.

2. Vaststelling van de bijdragen geschiedt op basis van de bepalingen van de relevante wetgeving 
zoals deze gelden ten tijde van het tot stand komen van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
Worden die bepalingen gewijzigd, dan wordt op verzoek van de meeste gerede partij bij deze 
collectieve arbeidsovereenkomst bezien of er aanleiding is deze bepalingen te wijzigen en zo ja in 
welke zin.

3. Een en ander geldt ook, voor zover op het loon geen premie wordt ingehouden. Is het loon in zijn 
geheel niet premieplichtig, bij voorbeeld omdat werknemers ouder dan 65 jaar zijn, dan wordt te 
hunnen aanzien de fictie gehanteerd dat hun loon wel premieplichtig is.

4. De in lid 1 neergelegde verplichting betreft mede bij de werkgever door tussenkomst van een 
derde zoals een uitzendbureau, tewerkgestelde arbeidskrachten en ter beschikking gestelde 
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personen. In dat geval bedraagt de premie 1,15% van de door de werkgever voor die ingeleende 
arbeidskracht betaalde vergoeding.
Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de hierboven genoemde bijdrage 1,00%.’

REGLEMENT FONDS SCHOLING EN ORDENING VOOR HET BESLOTEN BUSVERVOER 

Artikel 2 komt te luiden:

‘Artikel 2 Hoogte, vaststelling en betaling van de bijdrage 

1. De werkgever is aan de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer een 
jaarlijkse bijdrage van 1,15% van het loon als bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale 
verzekeringen, derhalve zonder toepassing van een franchise, verschuldigd.
Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de hierboven genoemde bijdrage 1,00%.

2. Vaststelling van de bijdragen geschiedt op basis van de bepalingen van de relevante wetgeving 
zoals deze gelden ten tijde van het tot stand komen van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
Worden die bepalingen gewijzigd, dan wordt op verzoek van de meeste gerede partij bij deze 
collectieve arbeidsovereenkomst bezien of er aanleiding is deze bepalingen te wijzigen en zo ja in 
welke zin.

3. Een en ander geldt ook, voor zover op het loon geen premie wordt ingehouden. Is het loon in zijn 
geheel niet premieplichtig, bij voorbeeld omdat werknemers ouder dan 65 jaar zijn, dan wordt te 
hunnen aanzien de fictie gehanteerd dat hun loon wel premieplichtig is.

4. De in lid 1 neergelegde verplichting betreft mede bij de werkgever door tussenkomst van een 
derde zoals een uitzendbureau, tewerk gestelde arbeidskrachten en ter beschikking gestelde 
personen. In dat geval bedraagt de premie 1,15% van de door de werkgever voor die ingeleende 
arbeidskracht betaalde vergoeding.
Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de hierboven genoemde bijdrage 1,00%.

5. De werkgever is verplicht op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de Stichting 
bepaald, de gegevens te verstrekken die de Stichting nodig heeft om de door de werkgever 
volgens artikel 3 van de cao verschuldigde bijdrage vast te stellen. Indien de werkgever niet, niet 
tijdig of onvolledig de benodigde gegevens aan de Stichting verstrekt, is de Stichting bevoegd de 
hoogte van de bijdrage naar beste weten zelf vast te stellen. De kosten van het vergaren en 
verstrekken van de door de Stichting gewenste informatie komen voor rekening van de werkgever.

6. De werkgever is verplicht de over een kalenderjaar verschuldigde bijdrage te voldoen binnen 4 
weken na dagtekening van de desbetreffende nota van de Stichting.

7. De Stichting is bevoegd om, in afwachting van de vaststelling van het premieplichtig loon over een 
kalenderjaar, periodieke voorschotten in rekening te brengen. De periodieke voorschotten berusten 
in dat geval op een schatting van wat de werkgever naar verwachting over de betrokken periode 
aan de Stichting verschuldigd is. Aan de Stichting betaalde voorschotten worden bij de vaststelling 
van de over een kalenderjaar verschuldigde bijdrage verrekend. Is sprake van een saldo ten gunste 
van de werkgever, dan voldoet de Stichting dat saldo zo spoedig mogelijk.

8. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of het hemgevorderde voorschot is de 
werkgever door het enkele verloop van de termijn in verzuim. De Stichting is dan bevoegd te 
vorderen:
– rente over het verschuldigde bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had 

moeten zijn;
– vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd de overige kosten 

van vervolging verschuldigd volgens de wet.
De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 
119 en 120 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dat geldt op de datum waarop de rente door het 
fonds wordt gevorderd. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het 
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,–.’

Artikel 5 komt te luiden:

‘Artikel 5 Verdeling van de gelden en werkwijze 

1. De verdeling van de op grond van artikel 3 van de cao ontvangen gelden, geschiedt op basis van 
de volgende verdeling.
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De activiteiten omschreven in artikel 3 lid 1 onder a2 tot en met a6 van de statuten worden eerst 
vergoed.
Vervolgens geschiedt de verdeling als volgt:
Maximaal 0,04% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3, lid 1, onder a1 van de 
statuten;
Maximaal 0,41% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3, lid 1, onder b van de 
statuten;
Maximaal 0,425% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3, lid 1, onder c van de 
statuten;
Maximaal 0,075% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3, lid 1, onder d. van de 
statuten;
Maximaal 0,2% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3, lid 1, onder e van de 
statuten; waarbij 0,1% bestemd is voor de werkgeversorganisaties en 0,1% voor de werknemers-
organisaties, in een verdeling van FNV (2/3) en CNV (1/3);
Met ingang van 1 januari 2016 worden de in dit artikel genoemde percentages aangepast in 
verband met de premiewijziging (van 1,15% naar 1,00%) in artikel 3 lid van de CAO Fonds Scholing 
en Ordening voor het Besloten Busvervoer. De genoemde percentages worden vanaf de hierboven 
aangegeven datum vermenigvuldigd met de factor 100/115.

2. De aanvragen voor financiering dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel
– voor éénmalige subsidies: zo spoedig mogelijk;
– voor periodieke subsidies: jaarlijks voor de eerste december voorafgaand aan het jaar waarop 

de subsidieaanvraag betrekking heeft.
Bij de aanvraag dient een begroting betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te 
worden meegezonden. Deze begroting dient te zijn gespecificeerd overeenkomstig de bestedings-
doelen respectievelijk activiteiten. De toewijzing van de gelden geschiedt telkens voor één jaar.

3. Jaarlijks zal door de gesubsidieerde instelling aan het bestuur van de Stichting verantwoording 
omtrent de besteding van de ontvangen middelen worden afgelegd. De verantwoording omtrent 
de besteding van de ontvangen gelden dient vergezeld van een door een registeraccountant of 
accountant-administratieconsulent met gecertificeerde bevoegdheid gecontroleerde verklaring, 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel
– voor éénmalige subsidies: zo spoedig mogelijk na de besteding van de gelden;
– voor periodieke subsidies: jaarlijks voor de eerste mei volgend op het jaar waarop de subsidie 

betrekking had.
De verklaring moet zijn gespecificeerd overeenkomstig de in de statuten genoemde bestedings-
doelen respectievelijk activiteiten en maakt een integraal onderdeel uit van het in de statuten 
genoemde verslag.

4. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te stellen waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te 
zenden begroting c.q. de schriftelijke verantwoording dient te voldoen.’

BIJLAGE 1 GESCHILLENREGELING 

Reglement Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer 

Lid 7 komt te luiden:

‘7. Een verzoek tot het uitbrengen van bindend advies wordt door de meest gerede partij aan de 
Geschillencommissie gedaan bij met redenen omkleed verzoekschrift waarin de punten waarop 
bindend advies wordt gevraagd, duidelijk worden omschreven en de gronden voor het verzoek 
naar behoren en onder overlegging van de voor de beoordeling van belang zijnde stukken worden 
verwoord. Het verzoekschrift wordt per post toegezonden aan:
Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer
T.a.v. de secretaris
Postbus 154
4100 AD Culemborg
Voldoet het verzoekschrift niet aan de gestelde eisen, dan wordt de verzoekende partij door de 
Geschillencommissie in de gelegenheid gesteld om dat gebrek binnen een aan te geven termijn te 
herstellen. Gebeurt dat niet of in onvoldoende mate, dan kan de Geschillencommissie het verzoek 
niet-ontvankelijk verklaren.’
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Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 24 november 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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