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Bijlage 35 luidt als volgt: 
'Partijen hebben intensief met elkaar gesproken over werkdruk en rij- en rusttijden. Partijen 

.. komen in deze cao een kader. overeen dat leidend en richtinggevend is. Partijen kiezen ervoor om 
. ·de. (lokale) .. medezeggenschap instrumenten te geven 01n. hier verder invulling aan te. geven.. ·· 
Conform artikel. 19, lid 2 van de cao wordt er geen die11stroosJerlw(?rktij~regeling van kracht dan 

· nadat. de medezeggenschap' daarmee heeft ingestemd. · 
Daarom spreken partijen de navolgende uitgangspunten of: 
1. Als een chauffeur naar het toilet moet, wordt hijlzij hiervoor in de gelegenheid gesteld door het . 
bedrijf. In iedere dienst is uiterlijk na elke 2,5 uur arbeidstijd een reele mogelijkheid tot een . 

. . . · .. · sanitqire..stop,.f!ierbijwordt ~le (verdeling yan). reele riftijd betrokken. Daar waw het. . 
. . dienstregelingstechntsch.niet mogelijk is, wordt gekeken naar de bestmogelijke oplossing. 

. .Bovenstaande wordt geloetst.door de lokale medezeggenschap 1ieopb~sif daarvan advies /·· ·. ·· 
. ··.. . ... ······ insteni1t1tr1gy(!rleqntqonfonr1qe1fQB.: . <<·.· < ......•. · •....•...•..•..•..••.....•....•..• < < >········ <··· .. ·.·•······· .. · · · · ······· . 

· · · · ... ·.··.·.·.··.··· · '. ·· .. ·• .. ···· ··<•.····•· >> <<.·••.•·.·.··•i}· [i;r ~or:dt~(?jt!tii1. lflt:l c!e}q~aler'1e.<fe:z~ggensc;hap gekelfeil. naar de(mogelijke)Joiletl()catie.:; ... op < 
. ·· ', .. =>: .. ·.······.·.•········ .. de. rpz1te.I)el9yali.teityqj'/ rj~ yoor;:;ieping,4eafi:tandnaarde. toil~tmpge{ij'kbe,~enende .. < <·.·.···•·· 

... ·· .. ·· hoey~elheidvoorzfe;1irrg~~ ll)Ordetihf~rbifln ogerrsch~tm1ge~~me~·.·.·.· •··.··········· <.< .•..•. ·... , > . ···.··· .. 
. . · • l Met de lokale medezeggenschap worden per vestiging of concessie, voorcf aon het overleg 

··qv,erhe( dien~trqqsterlde:yverktij(iregeling, een. r.efer~n(ie~heet/raY1dV()O~VG(1rd'~n ·.vgstg~steld. en .. 
ondertekend. Deze referenti~sh~etlrandvoorwaarden bevauen deaftprqkeri rot1dom £ie sociale ': .. ·.·.··.····•.··. > ·. ··..... ·•· ...•...••.. ·· ... ·. 

··.·······.··•· \ lV(!rJc!ijcJre.ling (qienst(!n ~n rquleringen) .. dietit•tfyqlifoen qqfiqe ajsprqk1N1.~nh.et beqrtjf spanr·•·•.·· ·.·. ·· .. ·.· · 
........ >·· i·.. i ilcb)n ·91~ oq!c qqn 4? ivebsen t~"'ll9[qqeri. [tidJeh he/ b?drij/fzt?r. kqn y()l~cie:n qqn 4~··rvi:nsqn van< .... 

. . ·. .. delokale rnedezeggenschap, wordtdit gemotiveerdcioori]et bedrijf: . . .. . . . . ···. . . . . . .. . ... 
4. Aan de andere kant denkt de lokale medezeggenschap mee met het bedrijf en neemt het . 
bedrijfsbelang mee in de roosters. Er zijn.lijnen waarbij niet.alles mogelijk is. u« is een · .. ·· 

.. ·.· ajWeging tussen so werkbaar. mogelijk: en r;le mogelijkheden die de dienstregeling biedt. 
5, In januari 201 ~ zullen pqrtijenbovenstaande aftpra~enmonitoren en ~espreken endaar wqqr ·. 
nodig aanpass.en · . · ·. ·. · . · . . 
Deze bijlagewordt verwerkt inde eerstkomende referentiesheets/rand.voorwaardenen geldtvoor 
de dienstregeling uiterlijk mefingangyande:cember2QJ8.' ·· · · ·· ·. · ... ·· .. ·· ·· ·· 

(bijlage 35) waarinuitgangspunten voor bet vastleggen van een rij- en rusttijdenregeling zijn 
vastgesteld. · · · · · · · ··· 

blad 2 Zaaknr.rrepnr.: 7604643 \ EJ VERZ 19-14 



0302543280; Page 5 of 12 Rechtspraak -> 02:22 PM, april 2013 maandag 23 of 



.. 4.~. E}3S.verzoektopbij wijz~~a~tege~v~~zo~k o~:· .. • ···•·.··.··· \-.···.··· ... . 
.. ~ ]3}3S opgr()ndyanartik~l27 :li4 4 WOR verva11gendetoestemrning te verl~n~~ ve>orhaar .. 

.... .. voprgenomen besluit van 21 febmari .2019, alsmedeyoqrd~ bijbeh9rcnde roosters en > .· ..... 

: .......... 

:ct}!jit ~~J~~~~;f~~~~:r~~!tr~~Jfi!~~~=t2~.1f~~~~f~~~~~!~!;v:~~§f k~~t~~g 
.. · · -: ... · .·· .•.•.... -.. \verbin~en, althans meer subsidiejr.daaraan een in goede justitie te bepaler, ter1nijn te .: · ··· ···· · •. · >verbinden··. <··· ·... > 

.>: _·. ·._.·, .. -:-:.Daarna~~t·-~~;~~e~t F;BS het_ve~~oe~ ~~_de OR onderJV·afte wijze_i:i1 w~~rbij zij toezegt dat \ . < .· >~-r:<:~\<:<·. :· ..... ·_. · ::._ ~ :~~ ~-zij _ber~id 'is ¥ d ien~te!1pakkett~-n t\)SSe~tijds. ~an -t~ .paSSe_n _(bi11'n~n ~e pra_ktisc_~~- en~.<·_ . ; . - --~··< >::: ;~}~?@_:-.:~~: 

_;,;_-;:~'-Ht-~~;;;.~~~~~~t~~~i~~~~j~~f ti~j~t~%~xdi+.*'~t~~~~~~~ii~i-~i·(~~~s~-~-f :~;~~lB 
·. '·· ··-4.2. EBS voert ~ s~meng~~~t 2~~r)·tj~t d~:·diepstenpakketten we.l-~oldoen aan .. het ': 

.· ···... onderhandelingsresultaatomdat h'?t overgrote deel van de ~erk9nderbrekingen binnen de 2,5 
· -. .: ., uur op drie .. of vier minuten t1itkcn11t.E!JS he~ft,onda,nks~e11 opr()ep da~rtoe, ge~n klachten ·· ·· 

-. over te korte onderbr~ldnge11yan h~~~ rnedewerkers ontvangen. EBS betwist.de afspraak van 
14 november 2QJ 8 te hebbengeschonden. Er zijn onvoldoende zwaarwegende gronden · 

··aanwezig die toewijzing van de verzoeken onder I, III en 1Vrechtvaardigen. De OR heeft 
· geen insternmingsrecht ten aanzien van de dienstregeling. Het advies van de ()1'. daarover is 

.. grotendeels verwerkt, De huidige dienstregeling is overeengekornen met Vervoerregio 
Amsterdam, is afgestemd met GVB, NS en Connexxion en EBS is contractueel verplicht 

. · 'deze na te komen. Behalve dat EBS. niet bij machte is de dienstregeling te staken, is daartoe , . 
. , ·~ ·.09k geen: aanleiding. I114e praktijl(Js gebleken dat de bij deze c1ie11s~r.~ge.1iQg ingevoerde •· ~· . 

. . . . . . : :< ::-.: ><• p~~~~tt~11)Q:ee.11 r~el~ 911der:b.r.~~ing voorzien en partije.p ,zµ IJ~l1 n.a.ar ··Y~.rw.~c~!ing op _lcpf!e •< ·. · ·: . . , .~ 

.... . · .. ~ ... 

·. 3 .2. Aan dit verzoek legt de OR ten grondslag- kort gezegd - dat hij in stemming met de 
. door EBS voorgestelde nieuwe werktijdregeling om gegronde redenen heeft geweigerd. De 
nieuwe werktijdregeling voldoet niet aan de eisen die zijn vastgesteld in het · · · 
onderhandelingsresultaat van de cao, Daarnaast worden de op 14 november 2018 gemaakte 

-. afspraken geschonden en is sprake van een werkdrukverhoging, terwijl juist een .. · · 
werkdrukverrnindering i$. beoogd, Er· is bij dedienstenpakketten voorzi.~i::t in een generieke 
netto 0~1d~r~rekif1g va.11.nv~~ ftiiout~n z9l1derdat. isg~~eke11 ofdit gezi~p d~Jq9~tje waar.de .......•.. 

-onderbreking wordt genoten voldoende tijd geeft om ender andere het toilette bezoeken; ~f- · .. 
> .is .geregeld geen reele moge lijkheid daartoe. De OR heeft de nietigheid van, de n ieuwe < <~ ~ · · . 
· \verktijdregeling ingeroepen. EBS heeft nagelaten krachtens artikel 27. lid 4 WOR .: ·· • · .. . 

, .. \. vervangende toestemming te vragen om tot invoering van de nieuwe werktijdregeling over te . · · · 
· · <gaan._ DeOkstelt dat, totdat sprake is van een werktijdregeling waar -~~.QR we! mee kan -'." 

.: instemmen, opbasis van de voor.J 111a~rt 2019.van toepassing zijnde werktijdregeling dient . 
· · te worden gewerkt (het Adempauzepakket). · · · · · · · 

..... ,.,, .··-·-. 
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·. 5.5. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat de kantonrechter evenrnin het bij 
. wege van voorlopige voorziening gevraagde gebod en de gevraagde dwangsom zal ·· 
toewijzen, · ·· ·. ··· ·· · · ·· ··· ·· · · 

.. ····.··.·. Nie], <llth!lllS ()nv919QG[ld~ is.gebleken datde huidige.dienstregeling niet kan worden · .. 
·· .. · > .. ·.···••·····.·•· u itgevoerd Ill et een aangepast Ai eIJ~te~p!,l}d<.e,t, dat .vo ldoet aan .de tot op heden door cle .cao- 

. ·•• ·>partij~~- getQaa~te.afspra~ei~ ;ef1. dat de jnstei:nming :va.ri d~ QR verkrijgj,: .. - ••. •.: ··. 
· . ~····· :.· -. .Voorts entenovervloedeis er.geen g~9nd voor.hetoordeel dat EBS op dit moment nog · .. ·~-.····.· 

· ·· ·- gebonden kan ·worden aan het zogenaamde Adempauzepakket. Partijen hebben bij · ·· . · 
· : : - . totstandkom ing daarvan .voor ogen gehad. dat dit voor een beperkte periode zou gelden en 

• .. · :zijn die periode ook expliciet overeengekomen, narnelijk december totmaart, Niet valt in te ·. 
-, ·· · .. - zienop.grond waarvan .EBS op dit moment gehouclen kan worden.het ,t\pempauzepakket · ., :.·. · 

... .. . . ... \\fe~r.jn te voeren. }[et is-a11~ E~~ ~rn .d1e11ster.pak~e~~~ te c1·eere~, die yol~oe~ ~an 4e •.•..... ·. . 
· ··············•··•·•·······.> .gemaakte afspraken, zij IJee~ ~~arbij .de. vrijheid ornte kiezen v!l11 ande:re irtogelijkhedendan.·. · ... 

-> herinvoering van hetAder(\pauzepakket. < .. . . . . . ·· · ··.. .. . . . ·... . .. . . . . 

t~ 011tboµde11._YE}l1 .. handeli.llge~.· die. strekken_tot uitvpering. oftoepassing. van .het .11ietige.l:)esluit .: 

. - . EBS heeft in dit verband allereerst aangevoerd dat zij in-de planningssoftWare (Hastus) heeft . . . <- 
......•.•.. · ... ··.· ": .: ·. ··· ... · · ingevoerd dat de mi!lirriale werkonderbreking t\.\fee lT1inutc;n moe;:t zijn. Hoewel EBS heeft .. ··. ·· .. 

·. ·.· ······· ·· ·.·· -, < gesteld dat de OR daarmee 11iet lu~eft '\.vi IJe11)n*~rnmeri, heef] .de ()R 4aJ st1:1D~Pl1~ti11 deze -. · · .. 
·.· ... procedure niet ingenomen en bl ijkt uit de door, partijen overgelegde ~tt*~en, \\fllar9µder veel 

· correspondentie tussen hen.niet dat.de OR dat standpunt heeft ingenornen. Desgevraagd 
.heeft de OR op de zitting bevestigd dat hij steedsher standpunt heeft ingenomen en ... · 
uitgedragen dat conform het onderhandelingsresultaat van l Sjanuari 20 I 8 ende aanvullende 

·. afspraken van 1 juli 2018 dient te worden gehandeld in die zin dat wordt bezien in. hoeverre 
· .. de dienstenpakketten aan de chauffeurs vol gens een overeengekomen staff el een reele 

· ... werkonderbreking bieden, Dit standpunt van de OR doet er niet aan af dat in Hastus een 
minimum _tijd van twee minu~en kan worden ingevoerd, zodat dit standpunt van EBS als · 

~, ··: ·- Jeite!ijk_onjU:ist wordt_gep~se~rd.: .: '.' _.: v , .·<- .. ~·_.' - _-, ->.-· .:- :-:: , . :.-':\<· :· , .· . .' :> ~ ·.· · __ . , - , ... · · · · - -~- ~:<::::~-~~~~:-:·:·>' -~ ·· .}~~~ h_eeft.!er~o11derst~uni!lg' y~n h~~r: ~t~lling_ da(de -~v~igering ~an ~e _OR 9nr~9~Wk is ,'· .'<._ : .. _'. :-_ ~ :<_: : · -. - .->. : : >_-. · :J~y~n.s ge~t~M da! de_ ·~hauff~u_rs_ bij de ht!-!dige . .!lienstenpa!<kette!} _bij'het _o.vergl;ote. d_eel ,val_} <: ·:.<- -' .. - . 

.. ..•.. . · ·... < kantonrechter ~aarqvertere~ht g~~telcf df1t deze cijfers voorhaar aldij~ ~iet verifieerbaar zijn~ •. 
·· ··. ..• >< Uitq~ s~ellingenovel' ell weer i~ Y()()ftS gebleken .dat deze cijfers in ieder gey~I fiie( •···•.··••··· · .. ·······gebaseerd Zijn op een meHng ~11.t~ll ing~ WAf!~bij ct~ OR l?etr9kken i(' geweest In ht\ar \ ..... · ... 

•· . . verweerschrifl:(onder 2.14) het;:ft EBS bet standpunt ingenc;imendat op t4 november 2018 . . .• 

· uitvoering t~ geven aan de dienstregeling, die op 3 maart 2019 is ingevoerd .. · 
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.. _5. l L: Gelet daarop is het verzoek van de.QR onderIllom EBS te verplichten om zich te 
·.· -: -onthouden van handelingendie strekk~ll tot uitvoering oftoepassing van haar nietige besluit • '.' -, . 
· .. · -. · toewijsbaar. ·····•.·.····- > ·:••· > ->.•· .... ····· > > ····• < - .•. ·.···-······ ... -•.··.•·.·~-.·••. ···.•-•··•···- .; < >· >• .··:•· ...•... · ·.' · ...•.. ··· 

·· · .. ·• .. ": · •. .: .. _· .. ·· ... ·: .... ::·.· ... · .. ··.·· .. ···:·•·• EI3S stelt zeker acht weken nodig te hebben om dienstentemaken en meerdere scenario's te · 

... , .. ,;,·-·:. 

- ' .. . . ' -. warden voorzien vande nieuwe d~t~ van het nieuw~ dienstenpakket en11wet dit ~()rden ' . . - - ' .: -: 
·. -. .: getest, Vervolgens J119~ten die nieuwe diensten en r9osters besr;hi~pa~nvorclen geinaakt 

· ·< voor de dagelijkse planning>ZU fnoete~A~ chliuffeurs koppelen aan het j1liste rooster• en. tijd .. · 
... hebben orn de .openstaande dienst~i1yqor cfo eerste we ken van het nieuwe dienstenpakket in 

.. )e plannen bij de chauffeurs. Hiervoor is ook minimaal twee weken nodig, hetgeen ·.:·· ... 
< samenvattend leidt tot een doorlooptijd van 16 weken. . ·· ·· · ·· ·· · ·· 

· .. De OR heeft gesteld dat EBS in staat moetworden geachtin een veel kortere periode · 
. nieuwe, deugdelijke dienstenpakketten te kunnen invoeren en heeft ter onderbouwing 

daarvan verwezen naar het verleden waarin is gebleken dat EBS meerdere malen in een veel 
kortere tijdspanne nieuwe pakketten aan de OR voorlegde. Concreet heeft de OR erop ·· 

.. · gewezendat bij de invoering van.de huidige.dienstenpakketten de rouleringen en het · .· ·· 

dage11 duurde inplaats van de door EBS geschetste twee weken. Gelet da~r()p moet een .. · 
". '. ter111ijn v<in 13. weken h1:1J1lba_ar~ij11 yqor.EJ3~~ waarbij geldt µat 09~ van .~<iar ITiag worden .... 

. ·.·•··· .. veiwacht dat zij_ ex:trainspallningep. levert ()1n nieu-we dienstenpakkettentotstand te •. brengen, .• > orndat de huidige.pa,~ketk:n gebast:erdzijn Qp.(;en nietigbes~uit. ... ·.· , .•... · ·· ...• ·.·.·. · ... 
·· ··•··.·.••• > l]it hetgeenhieryoor is over\Vogen ylot:i! voort dat de k~ntonrechter E:l3S .zal verpl ichten zich 

. . ;~:~: - z~ sp~edig moge!ij~, ~09h uiterlijk 13 "".eken na da~ekeni_ng van d_eze ~e~chikki1_1gte,- _- _ -. _-, - : 

:: <.SJ 0. Uithetgeen hiervoor onder 5 .8. en 5 .9. is overwogen vloeit voort dat dekantonrechter .,- -, 
· · h~t verzoek van EI3S._om, vervangende toest~rwnii:ig _t~ verlenen zal .~:fwij?'.ef1~ :.· · - · - ·· · . ' 

·. -· . . ·. . .... ·-., -,. - ..... ::~·-. ·.:·-·-·· ... '· ··-.... . . .. . .. . . . . . '· .. ·. . . ... .... _. 

... ··~ .. ~ ... 

de dienstenpakketten niet mogelijk of onoverkomelijk is. Het moge voorts zo zijn dat het 
.. ·door partijen als 'Adempauzepakket' aangeduide dienstenpakket aansloot op de oude 

· dienstregeling, daarmee is niet gezegd dat dit pakket niet kan warden aangepast aan de 
•. huidige dienstregeling, Ult niets is gebleken dat het voor EBS op grote bezwaren stuit om 

·· een dienstenpakket tot stand te brengen dat voldoet aan hetgeen de cao partijen hebben 
.afgesproken, Zo is niet gesteld en onderbouwd ~at eendergelijke aanpassing op ernstige 
fi11anciele en/pf bedrijfseccmo1njsc~e. ~ezwaten stuit.: .. '. 
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