Besloten Busvervoer 2004/2005
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 27 OKTOBER 2004 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET BESLOTEN
BUSVERVOER
UAW Nr. 10236
Bijvoegsel Stcrt d.d. 29-10-2004, nr. 209
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Overwegende
dat op grond van ingediende bedenkingen door partijen bij de CAO’s
ATAX Travel BV, Elbo Tours BV en Zeeland Tours BV is verzocht om
dispensatie van het Besluit tot AVV, wegens de gebondenheid aan de
eigen rechtsgeldige CAO’s;
dat deze dispensatie niet is verleend om reden dat ATAX Travel BV,
Elbo Tours BV en Zeeland Tours BV lid zijn van Busvervoer Nederland,
de bij de CAO voor het Besloten Busvervoer betrokken werkgeverspartij, en als zodanig ingevolge artikel 9 van de Wet op de CAO reeds
gebonden zijn aan de CAO voor het Besloten Busvervoer;
dat bij nadere beschouwing is gebleken dat onlangs in een in dit opzicht
vergelijkbare situatie de gebondenheid van de om dispensatie verzoekende ondernemingen aan de betreffende bedrijfstak CAO wegens het
lid zijn van de betrokken werkgeversorganisatie, de dispensatie van het
betreffende AVV-besluit niet in de weg heeft gestaan;
dat als argumentatie daarvoor werd aangegeven dat de gebondenheid aan
de bedrijfstak-CAO primair een zaak is van betrokken partijen en de dispensatie op grond van het Toetsingskader AVV wegens het hebben van
een eigen rechtsgeldige CAO in principe onverlet laat;
dat het thans met het oog hierop in de rede ligt om in dit specifieke geval
het besluit tot AVV op dit onderdeel te rectificeren;
Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2004
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dat volledigheidshalve nog zij opgemerkt dat er sprake is van de gebondenheid van de genoemde ondernemingen aan de CAO voor het Besloten Busvervoer wegens het lid zijn van de betrokken werkgeversvereniging;
Gelet op de artikelen 2 en 5 van de Wet AVV;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het Besloten Busvervoer1) wordt
met inachtneming van de dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
Dictum V wordt als volgt gewijzigd en komt te luiden:
,,Dictum V
Dit besluit is (vanwege het direct gebonden zijn aan een eigen rechtsgeldige CAO) niet van toepassing op de volgende ondernemingen: Reis
en Bus Broker BV, ATAX Travel BV, Elbo Tours BV en Zeeland Tours
BV.
Deze dispensatie blijft – tot 1 jaar na het verstrijken van de einddatum
van de (opvolgende) eigen rechtsgeldige CAO(’s) – automatisch gelden
voor opvolgende besluiten tot AVV van bepalingen van de onderhavige
CAO.’’

) Stcrt. d.d. 6 september 2004, nr. 170.
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft een
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, 27 oktober 2004
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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