
Geschillenregeling 
 
1.  Geschillen over de uitleg en toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst 

kunnen door partijen daarbij en door werkgevers en werknemers op wier dienstbetrekking 
deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer. 

2.  Samenstelling en werkwijze van de Geschillencommissie zijn geregeld in het reglement 
van die commissie. 

3.  De Geschillencommissie beslist op verzoek van werkgever en werknemer bij wege van 
bindend advies.  

 
Naleving 
Partijen verplichten zich de naleving van deze CAO door hen zelf en door de bij hen 
aangesloten werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te bevorderen. 
 
Reglement Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer 
1.  De Geschillencommissie bestaat uit één voorzitter, één plaatsvervangend voorzitter, vier 

leden en vier plaatsvervangende leden. 
2.  CAO-partijen gezamenlijk benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Zij 

moeten voldoen aan de eisen tot benoeming als lid van de rechtelijke macht. 
3.  De CAO-partij aan werkgeverszijde benoemt twee leden en hun plaatsvervangers. CAO-

partijen aan werknemerszijde benoemen tezamen twee leden en hun plaatsvervangers. 
4. Doet zich een vacature voor, dan wordt door de tot benoeming in die vacature bevoegde 

partij(en) zo spoedig mogelijk in die vacature voorzien. 
5.  De Geschillencommissie kan zich desgewenst door een secretaris doen bijstaan. De 

benoeming van de secretaris behoeft de goedkeuring van CAO-partijen.  
6.  De kosten verbonden aan de werkzaamheden van de Geschillencommissie, inclusief die 

van het secretariaat, zijn voor rekening, voor de ene helft van de CAO-partij aan de 
werkgeverszijde en voor de andere helft van de CAO-partijen aan werknemerszijde 
tezamen. 

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 de 
Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer 
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. 

8.  De Geschillencommissie stelt degenen die in het verzoekschrift als wederpartij zijn 
aangeduid, in de gelegenheid schriftelijk op het verzoekschrift te reageren. Bij haar 
verweerschrift dient de betrokken partij de naar haar oordeel relevante en nog 
ontbrekende bescheiden over te leggen. Bij het toezenden van het verzoekschrift wordt 
aan de wederpartij (en) een termijn voor het indienen van het verweerschrift gesteld. Die 
termijn bedraagt normaliter vier weken en kan worden verlengd indien daar tijdig en op 
redelijke gronden, zulks ter beoordeling van de Geschillencommissie, om wordt verzocht. 

9.  De Geschillencommissie kan de uitoefening van zijn in de voorgaande leden bedoelde 
bevoegdheden aan haar voorzitter en/of haar secretaris delegeren. 

10. De Geschillencommissie beslist op basis van het verzoekschrift en het verweerschrift of al 
dan niet een verdere schriftelijke behandeling van de zaak gewenst voorkomt, en zo ja: in 
welke vorm. De Geschillencommissie bericht partijen daarover zo spoedig mogelijk. 

11. Na afronding van de schriftelijke fase van het debat wordt door de Geschillencommissie 
een dag bepaald voor de mondelinge behandeling van het geschil. Zulk een behandeling 
vindt niet plaats indien blijkt dat noch de Geschillencommissie zelf noch één der partijen 



daaraan behoefte heeft. Bij het bepalen van een dag voor de mondelinge behandeling 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verhinderdata van partijen. De 
mondelinge behandeling vindt plaats te ‘s-Gravenhage dan wel in een andere, na overleg 
met partijen, door de Geschillencommissie te bepalen plaats in Nederland. 

12. De Geschillencommissie streeft er naar binnen zes weken na de mondelinge behandeling 
uitspraak te doen dan wel, indien zodanig behandeling uitblijft, binnen zes weken na de 
daartoe strekkende beslissing. De Geschillencommissie kan, indien de zaak daarvoor 
vatbaar is, bij wege van bindend advies einduitspraak doen, maar zij kan ook één of meer 
maatregelen van instructie bevelen. Na afronding van die instructie geldt het in de eerste 
zin van deze bepaling gestelde opnieuw. De Geschillencommissie beslist bij gewone 
meerderheid van stemmen. 

13. Bij haar einduitspraak beslist de Geschillencommissie gemotiveerd over de zaak ten 
gronde. Daarnaast beslist de Geschillencommissie in die uitspraak over de kosten van de 
behandeling van de zaak, met inbegrip van die van de eventueel aan partijen verleende 
rechtsbijstand. De Geschillencommissie zendt aan elk der procespartijen een exemplaar 
van haar einduitspraak toe. Cao-partijen die geen procespartij zijn, ontvangen een afschrift 
van de uitspraak.  

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Geschillencommissie naar 
bevind van zaken. 

 


