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Hoofdstuk 2. De vorming van arbeidsvoorwaarden in Nederland 

Aan het einde van de 19e eeuw leidde de toenemende industrialisatie en urbanisatie in ons 
land tot grote sociale problemen in de steden. De slechte omstandigheden waaronder veel 
arbeiders hun werk verichtten en het lage loon dat zij daarvoor kregen, zetten aan tot de 
vorming van vakverenigingen. Deze verenigingen streefden naar betere werkomstandigheden 
en arbeidsvoorwaarden en naar emancipatie van de werkende beroepsbevolking (Bakels, 
1997b). Ten dele als reactie op de vorming van de arbeidersbeweging realiseerde menig 
ondernemer zich in deze periode dat zijn fabriek niet kon draaien zonder de inzet van de 
arbeiders. Vroeg of laat zagen de meesten van hen in dat de arbeiders geaccepteerd moesten 
worden als volwaardige onderhandelingspartner (De Regt, 1986). Rondom de eeuwwisseling 
werden in het verlengde van deze acceptatie dan ook de eerste collectieve afspraken gemaakt 
tussen werkgevers en vakbonden over bescherming bij de arbeid en loondoorbetaling bij 
ziekte (Janssen & Loonstra, 1994). 
De werkgevers zagen aan het begin van deze eeuw tijdig in dat het miserabele bestaan van 
veel van hun arbeiders het protest onder hen deed groeien. De lage lonen waren een gevolg 
van de werking van het marktmechanisme, net als het gegeven dat geen loon werd uitgekeerd 
als wegens ziekte niet was gewerkt. Een groot aantal werkgevers kwam met de vakbonden op 
vrijwillige basis overeen de werking van het marktmechanisme via collectieve arbeidsover
eenkomsten (CAO's) aan banden te leggen. 
Het ontstaan van dergelijke collectieve afspraken wordt ook wel aangeduid als een intern 
institutionaliseringsproces (Van Voorden, 1985). Hierbij komen marktpartijen overeen dat het 
wenselijk is de werking van de markt of de uitkomst daarvan te corrigeren; ze maken daarover 
bindende afspraken. Het gedrag van marktpartijen wordt aan de samen overeengekomen 
regels gebonden. De marktwerking wordt bijgestuurd. 

Een reactie van de overheid op deze interne institutionaliseringsprocessen kon niet uitblijven. 
In het land groeide namelijk een woud aan arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels waarop 
de overheid als centrale regelende instantie geen grip had (Janssen & Loonstra, 1994). Maar 
die houvast was wel gewenst, omdat de economische situatie in ons land steeds afhankelijker 
werd van de afspraken die marktpartijen maakten over lonen, arbeidsomstandigheden, enzo
voorts. Om deze te hervinden was het nodig dat de overheid als een boven de marktpartijen 
ingesteld orgaan een start maakte met het formuleren van wet- en regelgeving op arbeidsvoor
waardelijk terrein. Een voorbeeld hiervan is de Wet op de CAO die in de jaren twintig in 
werking trad. Diverse andere wetten en regels ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en arbeids
verhoudingen volgden, waaronder de Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren. De 
overheid verkreeg zo het instrumentarium om de collectieve afspraken bij te sturen die markt
partijen vrijwillig maakten. 
Het proces van interne institutionalisering riep aldus een proces van externe institutionalise
ring in het leven (Van Voorden, 1985). Aan de wet- en regelgeving die werd opgesteld 
dienden alle marktpartijen zich in het vervolg te houden. 

Inmiddels is een omvangrijk instrumentarium voor de overheid ontstaan op sociaal econo
misch terrein. Belangrijke clusters van sociaal-economische instrumenten zijn het arbeids-
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marktbeleid, het beleid ten aanzien van inspraak en personeelsbeleid, het beleid op het vlak 
van sociale zekerheid en het beleid gericht op arbeidsvoorwaardenvorming. 
Onder arbeidsmarktbeleid wordt verstaan het geheel van maatregelen dat zich richt op het 
behoud en de creatie van arbeidsplaatsen en een zo goed mogelijke afstemming van vraag en 
aanbod in de diverse sectoren van de arbeidsmarkt (Bakels, 1997b). Hieronder vallen onder 
meer loonkostensubsidies en scholingsmogelijkheden voor langdurig werklozen. Ook een 
instantie als het Arbeidsbureau behoort hiertoe. 
Een tweede belangrijk cluster binnen het sociaal-economisch overheidsbeleid omvat het 
beleid ten aanzien van inspraak en personeelsbeleid in arbeidsorganisaties. Om te waarborgen 
dat werknemers in ondernemingen en organisaties hun stem kunnen laten horen, treft de 
overheid regelingen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is daarvan een voorbeeld. 
Maar ook om te garanderen dat arbeidsorganisaties in hun personeelsbeleid doelstellingen 
formuleren die op één lijn liggen met het overheidsbeleid, vaardigt de overheid wetten en 
voorschriften uit. Bijvoorbeeld regels omtrent het voorkomen van ziekteverzuim, over het 
reïntegreren van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in het arbeidsproces of over het verhogen 
van het percentage vrouwen in leidinggevende functies. 
Ten derde het cluster van sociale zekerheid. Vergeleken met de twee voorgaande is dit een 
cluster van grote omvang. Het omvat in het algemeen die wetten, regelingen en maatregelen 
die de overheid treft met het oog op het waarborgen van een adequaat inkomensniveau voor 
diegenen die niet of onvoldoende door middel van het verrichten van betaalde arbeid in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Voorbeelden hiervan zijn de Bijstandswet, de Algemene 
Ouderdomswet, maar ook de Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver
zekering. 

Figuur 2.1 : Vier clusters van beleidsthema's 
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Ten slotte het cluster van de arbeidsvoorwaardenvorming. Arbeidsvoorwaardenvorming 
omvat die handelingen en regels van marktpartijen en overheid die zijn gericht op het over
eenkomen van de voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht. Het omvat met andere 
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woorden de structuren en handelingspatronen waarbinnen en waardoor arbeidsvoorwaarden 
ontstaan. Onder het thema arbeidsvoorwaardenvorming vallen bijvoorbeeld het voeren van 
CAO-overleg, het maken van afspraken over de werktijden met een ondernemingsraad, alsook 
de Wet op de CAO en de WOR. Arbeidsvoorwaardenvorming doorsnijdt de drie andere 
genoemde beleidsthema's, omdat deze mede via het beleid gericht op arbeidsvoorwaardenvor
ming kunnen worden gerealiseerd. Het vormt daarmee een telkens terugkerend element in de 
drie andere thema's. 
In figuur 2.1 worden de vier clusters alsook de positionering van arbeidsvoorwaardenvorming 
grafisch weergegeven. 

Het cluster arbeidsmarktbeleid doorsnijdt dat van de arbeidsvoorwaardenvorming bijvoor
beeld op het moment dat CAO-partijen afspraken maken over arbeidsduurverkorting zodat 
banen ontstaan voor nieuwe werknemers. Of als deze partijen omwille van de werkgelegen
heid afspraken maken over werkervaringsplaatsen in de bedrijfstak in kwestie. 
Het cluster van inspraak en personeelsbeleid in arbeidsorganisaties kent ook vele raakvlakken 
met arbeidsvoorwaardenvorming. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een onderneming niet 
onder een CAO valt. De werkgever kan dan op basis van de WOR - welke de inspraak van het 
personeel regelt - afspraken maken met de ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast is het denkbaar dat de overheid door nieuwe regels met betrekking de reïntegratie 
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten de agenda van het CAO-overleg mede bepaalt. Derge
lijke regels geven vakbonden een handvat om tijdens CAO-onderhandelingen aandacht te 
vragen voor de desbetreffende personeelscategorie (extra verlofdagen, arbeidstijden) en meer 
in het algemeen de arbeidsomstandigheden van het personeel. 

Ook tussen de clusters van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaardenvorming bestaan diverse 
relaties. Een voorbeeld daarvan is het uitkeringsniveau dat in veel CAO's wordt gegarandeerd 
bij arbeidsongeschiktheid. Dit wordt ook wel het 'bovenwettelijke deel' van een uitkering 
genoemd. Op het moment dat de wetgever besluit het wettelijk uitkeringsniveau te verlagen, 
ontstaat een probleem voor de CAO-onderhandelingen. Het gat dat valt tussen het wettelijk 
uitkeringsniveau en het niveau dat de CAO voorschrijft, zal immers moeten worden afgedekt. 
Daarmee kan een groot deel van de beschikbare ruimte voor loonsverhoging zijn gemoeid. 

In haar sociaal-economisch beleid tracht de overheid een balans te vinden en te behouden 
tussen marktwerking aan de ene en overheidsinterventie aan de andere kant. De marktpartijen 
- werkgevers en werknemers - zijn in beginsel vrij om afspraken te maken. Maar zij dienen 
zich wel aan de kaders te houden die de overheid aan hun bewegingsvrijheid stelt. Aldus 
wordt een evenwicht bereikt tussen overheidsinterventie en marktwerking. 
Het bereiken van dit evenwicht is echter alleen mogelijk als bij het treffen van de nodige 
overheidsmaatregelen in overleg wordt getreden met die vrije marktpartijen. Zonder dergelijk 
overleg is het bereiken van de balans die het poldermodel kenmerkt, niet denkbaar. Bovendien 
bestaat de arbeidsvoorwaardenvorming zelf ook grotendeels uit het voeren van overleg tussen 
organisaties van werkgevers en werknemers. 
Op de vier genoemde deelterreinen treden kortom veelvuldig interacties op tussen werkgevers, 
werknemers en overheid. Deze interacties, de regels die daaraan ten grondslag liggen alsook 
de regels die hiervan het resultaat zijn, duidt men ook wel aan met de term arbeidsverhouding
en (Albeda & Dercksen, 1994; Nagelkerke, 1992; Windmuller e.a., 1987). Onder arbeidsver-
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houdingen wordt, anders geformuleerd, verstaan de verzameling van regels en interacties op 
het terrein van de vier bovengenoemde thema's: arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inspraak en 
personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenvorming. 

Dit proefschrift handelt zoals gezegd over arbeidsvoorwaardenvorming in één specifieke 
sector: het voortgezet onderwijs. Om de specifieke plaats van deze sector in de arbeidsverhou
dingen in het algemeen nader te bepalen, is een beschrijving nodig van de hoofdlijnen van de 
arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland. Het onderwijs en meer specifiek de sector voortge
zet onderwijs wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 
Bij de beschrijving van deze hoofdlijnen wordt een onderscheid aangebracht tussen arbeids
voorwaardenvorming in de markt- en zorgsector (paragraaf 2.1) en arbeidsvoorwaardenvor
ming bij de overheid (paragraaf 2.2). Dit onderscheid is nodig, omdat de arbeidsvoorwaarden
vorming in de markt- en zorgsector op een aantal punten fundamenteel verschilt van die bij de 
overheid. Zo kent de arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector de arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht als basis, terwijl de arbeidsvoorwaardenvorming bij de over
heid in overwegende mate stoelt op de ambtelijke aanstelling. Dit onderscheid leidt tot ver
schillende systemen van arbeidsvoorwaardenvorming. Reden waarom een aparte bespreking 
in twee paragrafen op haar plaats is. 

2.1 Arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector 

2.1.1 Schets van enkele hoofdlijnen 
Onder arbeidsvoorwaardenvorming wordt verstaan het geheel van handelingen en regels van 
marktpartijen en overheid gericht op het overeenkomen van de voorwaarden waaronder arbeid 
wordt verricht. Met arbeid wordt gedoeld op arbeid in loondienst, ook wel genoemd de arbeid 
die door de onzelfstandige beroepsbevolking oftewel door werknemers wordt verricht: de 
personen die krachtens een arbeidsverhouding tot een ander een bijdrage leveren aan het 
productieproces in ruil voor een financiële contraprestatie (Bakels, 1997b). 
Werknemers zijn in te delen in drie categorieën: werknemers in de marktsector, in de zorgsec
tor en bij de overheid. 

Tabel 2.1: Werkzame beroepsbevolking in personen, 1995* 

Aantal personen In % totaal aantal werknemers 

Zelfstandigen 706.000 

Werknemers - marktsector 3.376.000 63% 

- zorgsector** 1.055.000 20% 

- overheid*** 926.000 17% 

Totaal 6.063.000 

Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking 1995. CBS, Voorburg/Heerlen, 1996. 
Omvattende gezondheids- en welzijnszorg, cultuur en overige dienstverlening, huishoudelijk personeel 
Omvattende openbaar bestuur, onderwijs 
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Om een indruk te krijgen van de relatieve omvang per categorie is in tabel 2.1 een overzicht 
opgenomen van de desbetreffende aantallen in het midden van de jaren negentig. 

Onder het begrip marktsector wordt in dit proefschrift verstaan het geheel van privaatrechtelij
ke instellingen die grotendeels door private middelen worden gefinancierd en die ten doel 
hebben goederen en/of diensten voort te brengen met het oog op het realiseren van winst dan 
wel een nader bepaalde particuliere doelstelling. Voorbeelden van instellingen in de marktsec
tor zijn supermarkten, koekjesfabrieken, uitzendbureaus, particuliere secretaresse-opleidingen, 
autorijscholen, voetbalverenigingen, kerkelijke organisaties en vakbonden (ook de vakbonden 
voor ambtenaren zoals de ABVAKABO-FNV). 
De zorgsector kan worden omschreven als het geheel van privaatrechtelijke instellingen die 
grotendeels, direct of indirect door middel van overheidssubsidies worden gefinancierd en/of 
uit premies en/of bijdragen die op basis van regelgeving worden vastgesteld, met het doel 
diensten te verlenen die door de overheid van algemeen belang worden ge'acht (Plessen, 
1996). De zorgsector omvat organisaties zoals bejaardenoorden, ziekenhuizen en instellingen 
voor thuiszorg.1 De aard van de financiering en de koppeling aan de doelstelling van algemeen 
belang doen deze organisaties verschillen van organisaties in de marktsector, alwaar sprake is 
van overwegend private bekostiging en de expliciete koppeling aan overheidsdoelstellingen 
ontbreekt. 

Een werknemer die in dienst treedt bij een nieuwe werkgever in de markt- of zorgsector sluit 
hierbij een overeenkomst. De overeenkomst wordt opgevat als arbeidsovereenkomst in de zin 
van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (BW) indien deze aan de definitie genoemd in datzelfde 
artikel voldoet: 'de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst 
van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.' 
Voor werknemer en werkgever is het al dan niet voldoen van de overeenkomst aan deze 
omschrijving van belang, omdat talloze rechten en plichten hiermee samenhangen. Is er geen 
sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van het BW dan kan men zich ook niet beroe
pen op daaraan gekoppelde rechten en plichten. Dat geldt niet alleen voor rechten en plichten 
in de zin van het BW, maar ook voor andere wet- en regelgeving op het terrein van arbeid die 
aan deze omschrijving is gebonden. De Wet op de CAO die verderop in dit hoofdstuk wordt 
toegelicht, bouwt bijvoorbeeld voort op het bestaan van de arbeidsovereenkomst.2 

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt tussen werknemer en werkgever afgespro
ken wat de voorwaarden zijn waaronder de werknemer de arbeid zal verrichten. Belangrijke 
voorwaarden hierbij zijn uiteraard het loon, maar ook zaken als de arbeidsduur, het vakantie
verlof en de pensioenregeling. Wordt de arbeidsovereenkomst gesloten, dan gaat men ervan 
uit dat de werknemer met de hem geboden arbeidsvoorwaarden akkoord is gegaan. Er wordt 
uitgegaan van wilsovereenstemming tussen beide partijen. Een werkgever kan in deze beteke
nis de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig voorschrijven aan de werknemer. Dat geldt overi
gens niet alleen op het moment van het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ook 
daarna. Wil de werkgever de overeengekomen arbeidsvoorwaarden later veranderen, dan is 
dat alleen mogelijk met instemming van de betrokken werknemer (Bakels, 1997b). 

Arbeidsvoorwaarden omvatten vele zaken, variërend van het brutosalaris tot de regeling van 
de inspraak in de onderneming. Veelal wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
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Onder primaire arbeidsvoorwaarden worden de elementen verstaan die direct in geld worden 
uitgedrukt, zoals het brutosalaris, het vakantiegeld en de premies voor sociale zekerheid. Ook 
elementen die eenvoudig in termen van geld kunnen worden vertaald, vallen onder de primai
re arbeidsvoorwaarden, zoals de arbeidsduur en het vakantieverlof. 
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn minder eenvoudig in financiële termen uit te drukken, 
maar maken toch deel uit van de arbeidsverhoudingen. Onder deze categorie vallen bijvoor
beeld de arbeidsomstandigheden, de werktijden, het personeelsbeleid en de scholingsmoge-
lijkheden. 

In theorie onderhandelen de werkgever en de werknemer bij het aangaan van de arbeids
overeenkomst als vrije marktpartijen over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Maar in de praktijk zijn deze contractbesprekingen gebonden aan reeds bestaande kaders. 
Bijvoorbeeld aan het personeelsbeleid dat in overleg met de ondernemingsraad is vastgesteld 
en dat mede de werktijden omvat. En aan de CAO die voor het bedrijf geldt en die door de 
werkgever dient te worden toegepast. De werkgever kan bij de contractbesprekingen met de 
nieuwe werknemer vaak nauwelijks van dergelijke kaders afwijken. Arbeidsvoorwaarden die 
voor al het personeel in een beleidsplan en/of in een CAO zijn vastgelegd, zijn dus mede 
bepalend voor de inhoud van het individuele contract. Processen en producten van arbeids
voorwaardenvorming op niveaus die liggen boven het individuele arbeidscontract, beïnvloe
den de inhoud van de arbeidsovereenkomst. 

In de regel onderscheidt men naast het individuele niveau van arbeidsvoorwaardenvorming 
drie niveaus: dat van het bedrijf of de instelling (instellingsniveau), dat van de sector waarin 
het bedrijf of de instelling is te situeren (sectoraal niveau) en dat van het landelijke niveau. 
Onder het instellingsniveau wordt verstaan het niveau van de afzonderlijke ondernemingen en 
instellingen. Het sectoraal niveau betreft de categorie van instellingen of ondernemingen die 
in hun product of dienstverlening aan elkaar verwant zijn. Onder het landelijk niveau wordt 
verstaan het niveau van de gehele markt- en zorgsector. Hierna worden de niveaus verder 
uitgewerkt. 

Instellingsniveau 
Op het niveau van de instelling of het bedrijf'voert de werkgever ten eerste met het personeel 
overleg over onder meer het ondernemingsbeleid in de ondernemingsraad of personeelsverga
dering. Dit gebeurt op grond van de WOR. In de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoor
diging of personeelsvergadering worden de hoofdlijnen van het ondernemingsbeleid bespro
ken. Ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de arbeidsomstandigheden kunnen in de raad 
aan de orde komen. 

Ten tweede kan overleg op instellingsniveau aan de orde zijn tussen de werkgever en de 
vakbonden. Dat vindt bijvoorbeeld plaats als een onderneming in financiële problemen komt 
en collectief ontslag van een groot deel van de werknemers onvermijdelijk is geworden. De 
werkgever is namelijk verplicht een dergelijke toestand tijdig te melden aan de belanghebben
de verenigingen van werknemers. Deze organisaties - veelal de vakbonden - treden vervolgens 
in overleg met de werkgever om het dreigend ontslag te vermijden en/of over de inhoud van 
het sociaal plan en de afvloeiingsregeling. Dit is geregeld in de Wet melding collectief ont
slag. 
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Wet op de Ondernemingsraden 
De zeggenschap van werknemers over het ondernemingsbeleid is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR). Volgens deze wet heeft elke onderneming van meer dan 50 werknemers verplicht een ondernemingsraad.3 

Deze raad heeft het recht om met de ondernemer te overleggen over aangelegenheden de onderneming betreffende. 
De raad kan hierbij voorstellen doen aan de ondernemer. De ondernemer moet de ondernemingsraad regelmatig van 
algemene basisinformatie voorzien. 
De raad heeft adviesrecht over onder meer: overdracht van de onderneming, belangrijke inkrimping, uitbreiding of 
wijziging in de werkzaamheden van de onderneming, reorganisaties en investeringen en kredietaanvragen. Instem
mingsrecht heeft de ondernemingsraad onder andere ten aanzien van: het beleid ten aanzien van arbeidsomstandighe
den, het belonings- of functiewaarderingssysteem, de werktijd- en vakantieregeling en de pensioenregeling en 
spaarloonregeling. 
In de regel wordt aangenomen dat de primaire arbeidsvoorwaarden tot het domein van de CAO en de vakbonden 
behoren en dat overige arbeidsvoorwaarden worden geregeld in overleg met de ondernemingsraad. 

Wet melding collectief ontslag 
In deze wet is bepaald dat de werkgever die zich genoodzaakt ziet 20 of meer werknemers te ontslaan wegens 
bedrijfseconomische redenen, dit moet melden aan de directeur van het arbeidsbureau en aan de vakorganisaties. Na 
de melding dient de werkgever met de vakbonden overleg te voeren over maatregelen om het dreigend ontslag af te 
wenden, dan wel over de criteria die aan de afvloeiingsvolgorde ten grondslag worden gelegd. Een maand na de 
melding neemt de directeur van het arbeidsbureau de aanvraag van ontslagvergunning in behandeling. De vakbonden 
hebben kortom één maand de tijd om in overleg met de werkgever een sociaal plan en afvloeiingsregeling overeen te 
komen, alvorens de aanvragen tot ontslagvergunning in behandeling worden genomen. 

Sectoraal niveau 
Vakorganisaties voeren op sectoraal niveau regelmatig overleg met individuele werkgevers of 
hun werkgeversorganisatie(s) over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Wordt in dat 
overleg overeenstemming tussen beide partijen bereikt, dan wordt de nieuwe CAO afgesloten 
of wordt de bestaande CAO aangepast. 
Er worden twee typen CAO's onderscheiden: bedrijfstak-CAO's en ondernemings-CAO's. 
Bedrijfstak-CAO's worden afgesloten tussen vakbonden en werkgevers(organisaties) en 
beogen de arbeidsvoorwaarden vast te leggen voor de meerderheid van het personeel in één 
bedrijfstak. Ondernemings-CAO's worden afgesloten tussen vakbonden en de werkgever -
dan wel diens werkgeversorganisatie - van één onderneming. Hiermee wordt beoogd de 
arbeidsvoorwaarden van de meerderheid van het personeel in de betreffende onderneming te 
regelen. 
De ondememings-CAO kan overigens ook op instellingsniveau worden gesitueerd, daar het 
arbeidsvoorwaardenvorming betreft op het niveau van één onderneming of instelling. Omdat 
deze CAO's echter vallen onder dezelfde wet- en regelgeving als de bedrijfstak-CAO en in 
Nederland de bedrijfstak-CAO nog steeds het meest voorkomt (zie hieronder), wordt de 
ondernemings-CAO in deze paragraaf vermeld. 
Centraal in het CAO-overleg staan de primaire arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiever
lof, regelingen voor vervroegd uittreden en pensioenen, alsook zaken als arbeidsduurverkor
ting en behoud van werkgelegenheid. Onderhandelingspartijen zijn vrij om ook andere zaken 
vast te leggen in de CAO, bijvoorbeeld afspraken over de preventie van ziekteverzuim. 
Wanneer vakbonden en een aantal werkgevers(organisaties) een akkoord bereiken over een 
bedrijfstak-CAO, dan wel over aanpassing van een bestaande bedrijfstak-CAO, dan kunnen 
zij deze voordragen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen 
verbindend verklaring. Alleen als het akkoord een meerderheid van de in een bedrijfstak 
werkzame personen bindt, wordt het als geldend voor alle werkgevers en werknemers in die 
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bedrijfstak verklaard. De bedoeling hiervan is partijen die niet betrokken zijn geweest bij de 
onderhandelingen, te verplichten de CAO toe te passen. Hiermee wordt, naar men aanneemt, 
loonconcurrentie in de bedrijfstak voorkomen en de arbeidsrust bevorderd (Van der Heijden, 
1992; Jacobs, 1994a; Van Voorden, 1991). 
Meestal wordt algemeenverbindendverklaring alleen in verband gebracht met bedrijfstak-
CAO's. Het voordragen van een ondernemings-CAO voor algemeenverbindendverklaring 
heeft immers niet zoveel zin, omdat de ondernemings-CAO zelden of nooit een meerderheid 
van de in een bedrijfstak werkzame personen zal binden. 
Het CAO-overleg wordt gereguleerd door de Wet op de CAO en de Wet op het algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren. Daarnaast is er nog steeds de Wet op de loonvorming. 
Lange tijd is dit in de arbeidsvoorwaardenvorming een belangrijke wet geweest, omdat hierin 
het instrumentarium van de overheid was geformuleerd om in te grijpen in de loonvorming. 
De overheid kon een loonmaatregel afkondigen en daarmee de loonsverhogingen die in 
CAO's werden afgesproken aan een bepaald maximum binden. Sinds 1987 is het instrumenta
rium danig beperkt. Ingrepen in de loonvorming zijn nog slechts mogelijk bij een 'plotseling 
voordoende noodsituatie van de nationale economie, veroorzaakt door één of meer schoksge
wijze optredende externe factoren' (artikel 10 Wet op de loonvorming). Met andere woorden, 
bij zeer incidentele, onvoorziene calamiteiten die een grote doorwerking hebben op de natio
nale economie. Loonmaatregelen zijn sinds 1987 niet meer afgekondigd. 

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 
De huidige Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst dateert van 1927. Volgens deze wet is een CAO: een 
overeenkomst aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 
van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk 
of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen. Een CAO is een 
privaatrechtelijke overeenkomst, die wordt gesloten tussen een werkgever dan wel meer werkgevers of diens 
belangenorganisatie(s) en vakorganisaties. De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en heeft meestal overwe
gend betrekking op de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De maximumduur van een CAO bedraagt vijfjaar. 
In de regel worden drie soorten bepalingen in CAO's onderscheiden (Bakels, 1997b): 
* obligatoire bepalingen dit zijn afspraken tussen de CAO-partijen zelf, meestal de werkgeversorganisatie en de 

vakbond; bijvoorbeeld: 'partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO het vraagstuk 
van functiewaardering verder uitwerken'; 

* diagonale bepalingen dit zijn afspraken die betrekking hebben op de relaties tussen vakbonden en individue
le werkgevers in de bedrijfstak; bijvoorbeeld: 'in dat geval pleegt de werkgever met de 
vakbonden overleg over de werkdruk van het personeel'; 

* normatieve bepalingen deze bepalingen hebben betrekking op de relatie tussen individuele werkgevers en 
individuele werknemers in de bedrijfstak en betreffen derhalve veelal de arbeidsvoor
waarden die de werkgever dient toe te kennen aan de werknemer; bijvoorbeeld: 'de 
werkgever verleent de werknemer vakantieverlof met behoud van bezoldiging'. 

De normatieve bepalingen werken bij het afsluiten van een CAO direct door in de arbeidsovereenkomsten van 
werknemers die door hun vakbondslidmaatschap bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest. Zij kunnen direct 
recht ontlenen aan de afgesloten CAO's. 
Werknemers die geen lid zijn van de vakbond krijgen in de regel toch met de CAO te maken, omdat de werkgever 
vaak verplicht is de CAO op alle werknemers, inclusief de ongeorganiseerden, toe te passen. Formeel hebben deze 
werknemers altijd de vrijheid om de CAO wel of niet te volgen. Of het moet zo zijn dat de CAO algemeen verbin
dend is verklaard. 
CAO's en bepalingen daarin opgenomen kunnen een minimumkarakter dan wel een standaardkarakter dragen. Een 
minimumkarakter houdt in, dat van de bepalingen in positieve zin ten gunste van de werknemer mag worden 
afgeweken. Een standaardkarakter houdt in, dat geen enkele afwijking van de CAO-bepalingen is toegestaan. 
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Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren van CAO-bepalingen 
Om het CAO-overleg te bevorderen is aan het eind van de jaren dertig de Wet op het algemeen verbindend en het 
onverbindend verklaren van CAO-bepalingen tot stand gekomen. De wet schept de mogelijkheid dat de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO - of onderdelen daarvan - die voor een belangrijke meerderheid van de 
in een bedrijfstak werkzame personen geldt, algemeen verbindend verklaart. De normatieve en, indien aanwezig, 
diagonale CAO-bepalingen gelden daarna voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak, dus ook voor 
diegenen die niet via werkgeversorganisatie of vakbond bij het afsluiten van de CAO betrokken zijn geweest. 

Voor wat betreft de zorgsector moet nog een aanvullende opmerking worden gemaakt. Tot 1 
januari 1995 was in de zorgsector de Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en 
gesubsidieerde sector van toepassing, afgekort als WAGGS. Met behulp van deze wet stelde 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks de maximale arbeidsvoorwaar
denruimte vast. CAO-partijen mochten vervolgens samen afspraken maken over de besteding 
van de voorgeschreven ruimte. Met hun afspraken mochten ze echter niet boven die ruimte 
uitkomen. Vond die overschrijding toch plaats, dan kon de minister bepalen dat de overschrij
ding eenjaar later in mindering werd gebracht op de nieuw vast te stellen arbeidsvoorwaar
denruimte en dat het niveau van de CAO-bepalingen vanaf dat moment werd bevroren (Ples-
sen, 1996; Bakels, 1997b). 
Op deze wet is herhaaldelijk kritiek uitgeoefend door sociale partners in de zorgsector en door 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit omdat de zeggenschap van de minister over 
de CAO-afspraken in strijd zou zijn met de vrijheid van onderhandelen. Deze kritiek heeft 
uiteindelijk geleid tot het intrekken van de wet. 
De overheid stelt nu jaarlijks een integraal budget ter beschikking aan de instellingen in de 
zorgsector en heeft geen instrumenten meer om achterafin te grijpen in de arbeidsvoorwaar
denvorming die tussen werkgevers en vakbonden plaatsvindt. In het integrale budget is echter 
wel een component opgenomen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het perso
neel. Over de omvang van deze component wordt overleg gevoerd tussen de overheid en de 
werkgevers in de sector. Dit overleg is gericht op het bereiken van overeenstemming. Komen 
partijen er niet uit, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescom
missie. Het CAO-overleg vindt plaats tussen de werkgevers en de vakbonden en is formeel 
strikt gescheiden van het overleg tussen overheid en werkgevers over de omvang van de 
component tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het integrale budget (Plessen, 1996). 

Landelijk niveau 
Op het sectoroverstijgende landelijke niveau van arbeidsvoorwaardenvorming ontmoeten 
vakcentrales en centrale werkgeversorganisaties elkaar in organen als de Stichting van de 
Arbeid en de Sociaal Economische Raad. 
De Stichting van de Arbeid is een overlegorgaan dat door vakcentrales en werkgeversorgani
saties net na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Doel van dit orgaan is het bemiddelen 
tussen overheid en bedrijfsleven, het dienen van raad en advies, het totstandbrengen van 
regelmatig overleg en het bevorderen van duurzame goede sociale verhoudingen (Reynaerts & 
Nagelkerke, 1986). Door de jaren heen is het tevens een adviesorgaan van de regering gewor
den. De Stichting van de Arbeid is vooral bekend als orgaan waarin het georganiseerde 
bedrijfsleven onderhandelt over de loonontwikkeling en het sociaal-economisch beleid in het 
algemeen. 
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De Sociaal Economische Raad (SER) is een publiekrechtelijk overlegorgaan, ingesteld in 
1950 bij de Wet op de bedrijfsorganisatie. De SER dient op de eerste plaats toezicht uit te 
oefenen op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van productschappen en bedrijfschappen. 
Op de tweede plaats fungeert de SER als een adviescollege van de regering. Deze adviesfunc
tie is door de tijd heen meer en meer uitgebouwd, terwijl de primaire taak door het niet tot 
volle wasdom komen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie enigszins naar de achter
grond is verdwenen (Van Waarden e.a., 1995). 

Organen en partijen op drie niveaus 
Op de drie onderscheiden niveaus van arbeidsvoorwaardenvorming treffen diverse partijen 
elkaar in de genoemde organen. De partijen vallen uiteen in twee geledingen, te weten werk
nemers met hun organisaties en werkgevers met hun organisaties. 

Aan werknemerszij de zijn de vakbonden actief. Zij zijn het die op sectoraal niveau de CAO-
onderhandelingen voeren. De vakbonden voeren indien nodig ook het overleg met individuele 
werkgevers op instellingsniveau. Er zijn drie soorten vakorganisaties te onderscheiden (Albe-
da & Dercksen, 1994): 
a) vakorganisaties waarbij het beroep reden van organisatie en aansluiting vormt; het zijn 

organisaties die het vak, het beroep centraal stellen en vanuit die invalshoek ook hun 
belangenbehartiging en activiteiten organiseren; men noemt dit ook wel de 'categorale' 
organisaties 

b) vakorganisaties waarbij het niveau waarop de werknemer werkt de reden van organisatie en 
aansluiting is; ook dit noemt men 'categorale' organisaties, nu verwijzend naar de categorie 
werknemers die is aangesloten; het kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die enkel hoger 
personeel, of juist enkel lager personeel organiseren 

c) vakorganisaties die het personeel in een bedrijfstak organiseren, dus ongeacht niveau of 
vakgebied, bijvoorbeeld de 'dienstenbond' of de 'industriebond'. 

In Nederland behoren de meeste en grootste vakbonden tot de categorie van de bedrijfstak
bonden. Hierin treden recentelijk echter belangrijke veranderingen op ten gevolge van groot
schalige fusieprocessen. 

Vakbonden in Nederland zijn voor de belangenbehartiging op landelijk niveau aangesloten bij 
één van de drie landelijk opererende vakcentrales: de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Vakcentrale voor Middelbaar en 
Hoger Personeel (MHP). Deze vakcentrales verzorgen de belangenbehartiging op de overleg-
niveaus die de afzonderlijke bedrijfstakken overstijgen. De vakcentrales zorgen bovendien 
waar mogelijk voor coördinatie van de beleidslijnen tussen de aangesloten vakbonden. 

Binnen de vakbeweging in Nederland is al enige jaren een fusie- en schaalvergrotingsproces 
gaande. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van de nieuwe vakbond FNV Bondgenoten. 
Begin 1998 zijn de Industrie-, Diensten-, Vervoers- en Voedingsbond van de FNV opgegaan 
in deze nieuwe vakbond. De fusie is mede ingegeven door het afnemend belang van de 
industriesector in onze economie en de gelijktijdig optredende groei van de dienstensector. 
Daarnaast worden de grenzen van de voorheen afzonderlijke sectoren door een toenemend 
aantal ondernemingen steeds vaker en eenvoudiger overschreden. Grote havenbedrijven 
worden bijvoorbeeld opgesplitst in een kleine onderneming met gespecialiseerd personeel die 
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nog onder de (dure) haven-CAO valt, en een grote onderneming met veel administratief 
personeel die onder de (goedkopere) diensten-CAO valt. Beide factoren samen, de rolwisse
ling tussen industrie en diensten en de afnemende betekenis van sectorgrenzen, hebben ten 
slotte geleid tot het ontstaan van de nieuwe fusiebond (Leenders, 1997). 
Naast de fusie van de drie bonden tot FNV Bondgenoten speelt aan het eind van de jaren 
negentig binnen FNV-gelederen nog een ander fusieproces. De ambtenarenbond 
ABVAKABO-FNV en de Nederlandse Politiebond (NPB) hebben in deze periode de intentie 
een federatie te vormen.4 

Dergelijke processen van fusie en samenwerking laten de inrichting van de dienstverlening 
door de afzonderlijke vakbonden niet ongemoeid. De bedoeling is de dienstverlening aan 
vakbondsleden, nu nog ondergebracht bij de diverse vakbonden, onder te brengen in één 
landelijk ledenservicebedrijf FNV (Blanken & Drijver, 1997). 

• 
Aan werkgeverszijde is reeds enkele jaren terug een vergelijkbaar fusie- en schaalvergrotings
proces in gang gezet. Inmiddels heeft dit voor wat betreft de marktsector een vooralsnog 
voorlopige afronding gevonden in de totstandkoming van drie centrale werkgeversorganisa
ties: de Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. De Vereniging VNO-
NCW betreft de bundeling van beleidsactiviteiten en belangenbehartiging van het Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
(NCW). Individuele werkgevers dan wel werkgeversorganisaties kunnen zich bij VNO of 
NCW aansluiten. Bij MKB-Nederland zijn werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf aan
gesloten. LTO-Nederland organiseert werkgevers in de land- en tuinbouw. Om de belangen
behartiging in organen op landelijk niveau zoals de Stichting van de Arbeid en de Sociaal 
Economische Raad te coördineren, werken de drie centrale werkgeversorganisaties samen in 
de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO). 

In de zorgsector aan het einde van de jaren negentig de Nederlandse Zorgfederatie (NZF) de 
belangrijkste werkgeversorganisatie. Bij deze organisatie zijn de meeste instellingen in de 
gezondheidszorg aangesloten. De NZF is aangesloten bij de Vereniging VNO-NCW en is via 
die lijn tevens in een aantal commissies van de Sociaal Economische Raad vertegenwoordigd 
(Plessen, 1996). Binnen de NZF bestaat echter een sterke neiging tot sectoralisatie. Dit komt 
in 1999 tot uiting in het besluit dat de vier leden van de federatie zelfstandig CAO-onderhan
delingen voor 'hun' sector gaan voeren. Het betreft de volgende vier organisaties: de Neder
landse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de vereniging voor Geestelijke Gezondheids
zorg Nederland (GGZ - Nederland), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 
de Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVZ). 
De tweede werkgeversorganisatie in deze sector is de Federatie van Werkgeversverenigingen 
in de welzijnssector (FW). Hierbij zijn diverse organisaties aangesloten die de belangen 
behartigen van werkgevers van onder andere kinderdagverblijven, bibliotheken, instellingen 
voor gehandicaptenzorg en rechtshulp. Naast NZF en FW is er een aantal zelfstandige werk
geversorganisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) en het 
Verenigd Streekvervoer Nederland. 
De werkgeversorganisaties in de zorgsector maken derhalve niet als afzonderlijke werkgevers
organisaties deel uit van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad. De 
Federatie van Werkgeversverenigingen (FW) en de Vereniging van Nederlandse Bejaarden
oorden (VNB) hebben in de jaren negentig een verzoek tot toelating tot de SER ingediend, 
maar dit is afgewezen omdat de SER van mening was dat zij lid kunnen worden van één van 
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de centrale werkgeversorganisaties die reeds zitting hebben in de raad (Plessen, 1996). Zo is 
een andere werkgeversorganisatie in deze sector, de Nederlandse Zorgfederatie, lid geworden 
van de centrale werkgeversorganisatie VNO-NCW. Via deze lijn bezet de NZF, zoals hiervoor 
gesteld, enkele zetels in commissies die thema's behandelen die voor de zorgsector relevant 
zijn. 
Voor specifieke, aan één sector gekoppelde werkgeversorganisaties is kortom geen plaats in 
de Sociaal Economische Raad. Werknemers in de zorgsector kunnen overigens in de Sociaal 
Economische Raad en in de Stichting van de Arbeid worden vertegenwoordigd via hun 
vakorganisatie, indien deze vakbond tenminste lid is van één van de drie vakcentrales die er 
deel van uitmaken. 

Internationaal 
Diverse organisaties en organen op internationaal niveau hebben invloed op de arbeidsvoor
waardenvorming in Nederland. Die invloed loopt via verdragen en conventies. Enkele van 
deze organisaties en organen zijn: de Europese Gemeenschap, de Raad van Europa en de 
Internationale Arbeidsorganisatie. De verwachting is dat de invloed van internationale orga
nen de komende jaren aanmerkelijk zal toenemen. Dit mede in verband met de Europese Unie 
en de ontwikkeling die de wereldhandel doormaakt, in samenhang met de daarbij behorende 
toename van mobiliteit en communicatie. Voor een uitgebreid overzicht van de doelstellingen, 
structuren en het functioneren van deze internationale organisaties wordt verwezen naar 
Bakels (1997b). 

Tabel 2.2: Arbeidsvoorwaardenvorming in markt- en zorgsector naar niveau 

Orgaan Partijen Thema's 

Landelijk niveau: 
Sociaal Economische Raad centrale werkgeversorganisaties 

vakcentrales 
onafhankelijke kroonleden 

* adviseren aan het kabinet over 
sociaal-economische aangelegenhe
den 

Stichting van de Arbeid centrale werkgeversorganisaties 
en vakcentrales 

* 

* 

onderhandelen over loonontwikke
ling en sociaal economisch beleid 
adviseren aan het kabinet 

Sectoraal niveau: 
CAO-overleg werkgever(s) en/of hun werkge

versorganisatie^) en vakbonden 

* 
* 

primaire arbeidsvoorwaarden 
alle overige thema's waarover partij
en afspraken willen maken 

Instellingsniveau: 
Overleg over 
gedwongen ontslag 

werkgever en vakbonden * sociaal plan, afvloeiing 

Ondernemingsraad werkgever en personeelsleden * 
* 
* 

hoofdlijnen ondernemingsbeleid 
personeelsbeleid 
secundaire arbeidsvoorwaarden voor 
zover mogelijk conform CAO 

In tabel 2.2 zijn enkele hoofdlijnen samengevat van de structuren waarbinnen de arbeidsvoor
waarden in Nederland worden gevormd. Enkele specifieke aspecten van de arbeidsvoorwaar
denvorming in de zorgsector zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. 
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2.1.2 Ontwikkelingen: decentralisatie en differentiatie 
De arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland zoals hierboven beschreven en zoals schema
tisch weergegeven in tabel 2.2 is niet statisch van aard. De hoofdlijnen van de arbeidsvoor
waardenvorming in Nederland kenmerken zich aan het einde van de jaren negentig door een 
relatief hoge mate van vrijheid van handelen van de deelnemende partijen. Dat is niet altijd zo 
geweest. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan het begin van de jaren tachtig kenmerkte de 
arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland zich namelijk door een relatief grote mate van 
gebondenheid (Fase, 1980, Windmuller e.a., 1987). 

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de Nederlandse regering dat het, gelet op de staat waarin 
de economie en het land verkeerde, wenselijk was de loonvorming aan banden te leggen. Door 
vrije loonvorming zou het economisch herstel minder voorspoedig verlopen. De arbeidsvoor
waardenvorming werd gebonden aan de eisen die de regering eraan stelde? Dit gebeurde door 
middel van het toetsen van CAO-afspraken. Alle afgesloten CAO's werden in dit verband ter 
goedkeuring voorgelegd aan een aantal deskundigen, te weten het College van Rijksbemidde-
laars. Het College gebruikte criteria die waren opgesteld door de minister van Sociale Zaken; 
deze minister had op zijn beurt over de criteria de Stichting van de Arbeid geraadpleegd. 
Concreet gesteld kwam de toetsing op het volgende neer. De regering schreef verplicht voor 
met hoeveel procent de lonen in alle bedrijfstakken maximaal mochten stijgen. Deze zoge
noemde uniforme loonronde werd in alle CAO's opgenomen. Alleen CAO's die zich aan dit 
percentage hielden werden door het College goedgekeurd. 
Deze situatie van geleide loonpolitiek duurde voort tot in de jaren vijftig. Gestegen welvaart 
gaf in die jaren de aanzet tot een overgang naar een gedifferentieerde loonpolitiek. Dit hield in 
dat de toegestane loonstijgingen werden gekoppeld aan de economische ontwikkeling van de 
bedrijfstak of de sector in kwestie. Maar aan het beginjaren zestig bleek deze aanpassing van 
het stelsel niet voldoende te zijn. De druk op de systematiek liep hoog op, zeker toen bepaalde 
sectorale arbeidsmarkten krap werden. In toenemende mate zochten werkgevers naar even
wicht in de vraag- en aanbodverhoudingen door middel van het bieden van lonen aan hun 
werknemers buiten de CAO-kaders om (Kraal, 1967). 
Om de druk te verminderen besloot de regering in de loop van de jaren zestig de toetsingsbe-
voegdheid weg te halen bij het College van Rijksbemiddelaars en bij de sociale partners neer 
te leggen in de Stichting van de Arbeid. Dat bleek geen goede oplossing. Ondanks alle voor
schriften en regels bleken de sociale partners niet in staat te zijn de loonstijgingen beperkt te 
houden. Er ontstond een loonexplosie. De regering greep in en legde de toetsing opnieuw neer 
bij het College van Rijksbemiddelaars. 
Maar deze stap terug viel bij sociale partners niet in goede aarde. Zij kwamen met een voor
stel voor een aanzienlijk beperktere invloed van de overheid. Dit stelsel werd uiteindelijk 
neergelegd in de Wet op de loonvorming uit 1970. Daarmee verkreeg de regering enkel nog 
de instrumenten om in te grijpen als de arbeidsvoorwaardenvorming zich in ongunstige zin 
zou ontwikkelen. Het bleek een meer werkbaar traject te zijn. In de jaren na 1970 werd dit 
instrumentarium herhaaldelijk gebruikt. In de jaren tussen 1970 en 1983 greep de overheid 
zeven maal in (Van der Heijden, 1993b). 

In de jaren zeventig veranderde het arbeidsvoorwaardenoverleg langzaam maar zeker van 
karakter. In de voorgaande jaren waren het de materiële onderwerpen geweest die onaantast
baar bovenaan de overlegagenda prijkten. In de jaren zeventig kregen ze echter concurrentie 
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van de meer immateriële thema's, zoals het vakbondswerk in ondernemingen, werkgelegen
heid en verbetering van de arbeidsomstandigheden (Van den Toren, 1996). 
Aan het einde van de jaren zeventig nam de economische malaise echter toe. Sociale partners 
zagen in dat er zonder een fundamentele verandering wederom diverse overheidsinterventies 
in de loonvorming zouden optreden. Tegen deze achtergrond werd door de partijen vertegen
woordigd in de Stichting van de Arbeid op 24 november 1982 een akkoord gesloten. In dit 
'akkoord van Wassenaar' werden de uitgangspunten van arbeidsvoorwaardenvorming voor 
wat betreft de marktsector beschreven, zoals de sociale partners deze voor verscheidene jaren 
achtereen wenselijk achtten. 
In het akkoord wordt allereerst gesteld dat herstel van de economische groei noodzakelijk is 
voor het verbeteren van werkgelegenheid. Daarnaast zal de bestaande werkgelegenheid onder 
meer door middel van arbeidsduurverkorting en deeltijdarbeid beter moeten worden verdeeld. 
Vervolgens verklaren de sociale partners dat het gelet op de zwakke financiële positie van 
veel bedrijven niet verstandig is te streven naar hogere kosten (loonsverhogingen) voor 
ondernemingen. Ten slotte stellen de partijen dat zij tegen deze achtergrond CAO-afspraken 
zullen maken en roepen zij de overheid op af te zien van verdere looningrepen. 
Met het akkoord werd het belang van vrije arbeidsvoorwaardenvorming op sectoraal niveau 
benadrukt en werd werkloosheidsbestrijding met instemming van de sociale partners op de 
agenda van het CAO-overleg geplaatst (Van den Toren, 1996). Het akkoord luidde een 
belangrijke wending in de arbeidsvoorwaardenvorming in, van landelijk naar sectoraal niveau 
oftewel van centraal naar decentraal (Reynaerts, 1985; Nagelkerke, 1994). Deze wending uitte 
zich onder meer in het na 1982 achterwege blijven van de looningrepen door de overheid. Een 
belangrijk deel van het instrumentarium zoals neergelegd in de Wet op de loonvorming werd 
bovendien in 1987 uit deze wet geschrapt. 

De hiervoor beschreven ontwikkeling kan worden omschreven in termen van decentralisatie 
en differentiatie: het (doen) overlaten en het (doen) toekennen van bevoegdheden en verant
woordelijkheden van een hoger niveau aan een lager niveau, waarbij als resultaat wordt 
beoogd het mogelijk maken van een eigen beleid voor een toenemend aantal personen (Nagel
kerke, 1994). Door de decentralisatie van bevoegdheden van een hoger naar een lager niveau 
ontstaat meer differentiatie in de arbeidsvoorwaardenvorming. 
Dit proces van decentralisatie en differentiatie heeft zich in twee fasen voltrokken. In de eerste 
fase is aan het begin van de jaren tachtig afstand genomen van de sterke invloed en controle 
van de overheid en de centrale organisaties op de arbeidsvoorwaardenvorming. "Thema's die 
vroeger op het bordje van de overheid werden gelegd, met een pleidooi voor uitbreiding van 
wet- en regelgeving, of door de overheid zelf werden geïnitieerd, worden nu door sociale 
partners zelf opgepakt." (Van den Toren, 1996, p. 68). Otten spreekt op gelijkluidende wijze 
over ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen: "Gelijktij
dig en in samenhang met de terugtredende overheid heeft het accent in het stelsel van arbeids
verhoudingen zich in de jaren tachtig verplaatst van het centrale naar het decentrale niveau." 
(Otten, 1994, p. 407). 

De tweede fase begint aan het begin van de jaren negentig met de roep om verdergaande 
decentralisatie van sectoraal niveau naar dat van de bedrijven en instellingen. Als voorbeeld 
van zo'n pleidooi kan gewezen worden op de arbeidsvoorwaardennota van de werkgeversve
reniging VNO-NCW in het midden van de jaren negentig. Hierin wordt gesteld dat er sprake 
is van een samenloop van nieuwe ontwikkelingen zoals individualisering, flexibilisering en 
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differentiatie. "Voor de arbeidsverhoudingen is het brandpunt van al deze ontwikkelingen: 
decentralisatie. De arbeidsverhoudingen worden opnieuw vormgegeven van onderop." (VNO-
NCW, 1996, p. 6). In dit verband constateren Schilstra en Smit (1996) dat de individuele 
keuzemogelijkheden in CAO's toenemen. De mogelijkheid ontstaat bijvoorbeeld dat werkne
mers kunnen kiezen voor arbeidsduurverkorting of een extra loonuitbetaling. 'CAO à la carte' 
is in die context een veel gebruikte term. Genoemde auteurs constateren tevens dat steeds 
meer CAO's gelaagd van karakter worden: het worden kaderafspraken, die op ondernemings-
en/of afdelingsniveau nog verder uitgewerkt kunnen worden in overleg met de ondernemings
raad. 
Overigens kan worden opgemerkt dat de ontwikkeling in het arbeidsvoorwaardenoverleg van 
centraal naar decentraal samenvalt met de inzet van het overheidsstreven naar deregulering 
(Van der Heijden, 1990). In hoofdstuk 3 wordt aan deze parallelle ontwikkeling, voorzover 
deze optreedt in de sector onderwijs, aandacht besteed. 

De rol van de overheid bij de arbeidsvoorwaardenvorming is sinds het begin van de jaren 
tachtig zowel feitelijk als formeel aanmerkelijk teruggedrongen. De arbeidsvoorwaardenvor
ming in ondernemingen en bedrijfstakken is minder aan centrale richtlijnen gebonden. In de 
loonontwikkeling treden sindsdien meer dan voorheen verschillen op tussen bedrijven en 
bedrijfstakken. Dat in deze zin sprake is van decentralisatie en differentiatie in de arbeidsvoor
waardenvorming wordt door de meeste auteurs onderschreven. Sommige auteurs plaatsen 
echter kanttekeningen bij deze constatering, mede op basis van door hen verricht onderzoek. 
In paragraaf 2.1.3 wordt empirisch onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming in Neder
land beschreven. De genoemde kanttekeningen komen daarbij ook aan de orde. 

2.1.3 Empirisch onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland 
Het empirisch onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland is in te delen naar 
instellingsniveau, sectoraal niveau en landelijk niveau. Er wordt met andere woorden onder
zoek verricht naar arbeidsvoorwaardenvorming in en rondom ondernemingen, naar arbeids
voorwaardenvorming door middel van CAO-overleg en naar processen en instituties op 
landelijk niveau. Hieronder worden volgens deze indeling beknopt enkele onderzoeken naar 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming besproken. 

a) arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau 
De arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau wordt recentelijk overwegend langs één 
van de twee volgende lijnen empirisch onderzocht. In de eerste plaats zijn er onderzoekers die 
zich primair richten op het functioneren van de arbeidsvoorwaardenvorming in onderne
mingen. Met name het functioneren van de ondernemingsraad wordt daarbij onder de loep 
genomen. Ten tweede richten onderzoekers hun aandacht op het vraagstuk van de relatie 
tussen arbeidsvoorwaardenvorming in de onderneming enerzijds en organisatorische proces
sen en structuren anderzijds. 
Een voorbeeld van de eerste stroming is het onderzoek van Looise.5 Aan het eind van de jaren 
tachtig onderzoekt hij samen met De Lange het functioneren van de ondernemingsraad 
(Looise & De Lange, 1987). Zij constateren dat de raad in toenemende mate door werkgevers 
als medezeggenschapsinstituut wordt erkend. De ondernemingsraad functioneert beter dan in 
voorgaande jaren. Looise combineert dit onderzoek enkele jaren later met een analyse van het 
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functioneren van vakorganisaties in Nederland (Looise, 1989). Hij concludeert daarbij dat er 
sprake is van een scheefgroei: de vakbeweging zakt verder weg voor wat betreft de uitgeoe
fende feitelijke en formele bevoegdheden, terwijl daartegenover het vertegenwoordigend 
overleg zoals de ondernemingsraad een sterke groei doormaakt. Tussen vakbeweging en 
ondernemingsraad doen zich dan ook in toenemende mate spanningen voor. 
Een voorbeeld van de tweede stroming is het onderzoek van Van Hees. Hierin wordt nage
gaan wat de effecten zijn van vakbonden en ondernemingsraden op de bedrijfssituatie, het 
bedrijfsproces en het bedrijfsresultaat (Van Hees, 1993). Uit het overigens sterk analytisch
theoretisch getinte onderzoek komt onder meer naar voren dat de effecten op de drie genoem
de afhankelijke variabelen van de sterke gelaagdheid in ons stelsel van arbeidsvoorwaarden
vorming tot nu toe nauwelijks onderwerp van onderzoek zijn geweest. 
De relatie tussen organisatorische veranderingen en de arbeidsvoorwaardenvorming in onder
nemingen is onderwerp van onderzoek bij Vos & Buitelaar (1996). Op basis van een studie bij 
negen organisaties concluderen de onderzoekers dat er nauwelijks relaties bestaan tussen 
genoemde variabelen. Bij ingrijpende organisatieveranderingen zoals fusie of reorganisatie, 
wordt de arbeidsvoorwaardenvorming tamelijk geruisloos aan de nieuwe constellatie aan
gepast. De onderzoekers duiden dit proces aan als 'reregulering'. 

Het aangehaalde onderzoek is karakteristiek voor de stand van zaken van het empirisch _ 
onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau in Nederland. Dit type 
onderzoek concentreert zich primair op het functioneren van de ondernemingsraad. Daarbij 
betrekken sommige onderzoekers de invloed van de vakbeweging op dit functioneren. Andere 
onderzoekers gaan na wat de invloed is van het functioneren van de ondernemingsraad op 
organisatorische processen en structuren. Niet of nauwelijks is empirisch onderzocht wat de 
effecten zijn van de decentralisatie en differentiatie van arbeidsvoorwaardenvorming op de 
arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau. 

b) arbeidsvoorwaardenvorming door middel van CAO-overleg 
Naar arbeidsvoorwaardenvorming op sectoraal niveau in Nederland zijn recentelijk twee 
empirische onderzoeken voltooid. 
Van den Toren (1996) neemt in zijn onderzoek het CAO-overleg onder de loep. Onderzocht 
wordt op welke wijze via het CAO-overleg een bijdrage kan worden geleverd aan het realise
ren van kwalitatieve doelstellingen en wat daarbij mogelijkerwijs de rol van de vakbeweging 
kan zijn. Met kwalitatieve doelstellingen worden doelen bedoeld als scholings- en doelgroe
penbeleid, ouderschapsverlof, arbeidsomstandigheden en milieuzorg in bedrijven, enzovoorts. 
Voor het onderzoek is een schriftelijke enquête gehouden onder CAO-onderhandelaars, welke 
is aangevuld met interviews. 
De conclusie is dat loonmatiging de laatste jaren veruit de meest kenmerkende uitkomst van 
de CAO-onderhandelingen vormt. Daarnaast constateert de onderzoeker een opkomst van 
CAO-resultaten in de sfeer van arbeidstijden en zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Beide 
verschijnselen worden verklaard door te stellen dat de responsiviteit van het CAO-overleg 
gedurende het laatste decennium is toegenomen. "De maatschappelijke oriëntatie heeft zich 
genesteld op het meso-niveau. Onderdeel van de Nederlandse arbeidsverhoudingen is een 
cultuur waarbij maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken in het CAO-overleg." 
(Van den Toren, 1996, p. 211). Er zijn volgens de onderzoeker wel grenzen aan deze responsi
viteit. Bij onderhandelingen zijn immers altijd personen betrokken waarvan de percepties, 
doelstellingen en belangen uiteenlopen. "Antagonisme in de relatie tussen werkgevers en 
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vakbonden vormt vaak een belemmering voor het maken van kwalitatieve CAO-afspraken. 
Arbeidsvoorwaardenvorming is geen voorspelbaar en logisch, rationeel proces." (idem). 
Naarmate het onderhandelingsklimaat killer wordt, maken kwalitatieve thema's minder kans 
de onderhandelingen te overleven. 

Van den Toren onderzoekt de CAO-onderhandelingen in Nederland en betrekt daarbij de 
vraag of en in hoeverre deze onderhandelingen effecten hebben voor de maatschappij. Hij 
trekt als het ware een ruime cirkel om het CAO-overleg en bestudeert de relaties tussen de 
kern in die cirkel en datgene wat zich verder van die kern af bevindt. In het tweede recente 
empirische onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming op sectoraal niveau wordt een 
dergelijke ruime cirkel niet getrokken. Rojer concentreert zich namelijk op datgene wat zich 
in de kern afspeelt, tijdens de CAO-onderhandelingen zelf (Rojer, 1996a; J996b). 
Hij onderzoekt de stelling dat arbeidsvoorwaardenvorming een logisch, rationeel verlopend 
proces is. Op basis van de veronderstelling dat de onderhandelende actoren rationeel handelen 
op basis van preferenties, belangen en macht, worden twee modellen ontwikkeld waarmee 
computersimulaties worden uitgevoerd. Het eerste model gaat uit van actoren die primair 
streven naar ruil: in dit ruilmodel wordt nutsmaximalisatie bereikt door te streven naar weder
zijdse nutsverbetering door middel van het afruilen van standpunten. Het tweede model gaat 
uit van actoren die primair streven naar conflict: het uitdagen van opponerende standpunten 
staat centraal. 

Met behulp van interviews met onderhandelaars en documentenanalyses worden computersi
mulaties gemaakt van de onderhandelingen van tien CAO's. De uitkomsten van de simulaties 
worden vervolgens vergeleken met de werkelijke uitkomsten. Hieruit blijkt dat het ruilmodel 
in veruit de meeste gevallen de uitkomst van de onderhandelingen goed voorspelt. Het con
flictmodel scoort iets minder: in gemiddeld driekwart van de gevallen is de uitkomst goed 
voorspeld. Tezamen genomen voorspellen beide modellen, die rationeel gedrag veronderstel
len, om en nabij de 88% van de uitkomsten op de juiste wijze. "Onderhandelaars blijken dan 
in hoge mate rationeel te handelen, in de zin dat ze hun meest gewenste uitkomsten nastreven 
en hun keuzen in het onderhandelingsproces baseren op ingeschatte opbrengsten en kansen op 
succes of falen van strategieën van ruil of uitdaging." (Rojer, 1996a, p. 84). 
Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, gaat in het recente onderzoek naar arbeidsvoor
waardenvorming op sectoraal niveau in Nederland de aandacht uit naar opstellingen en 
strategieën van onderhandelingspartijen in relatie tot de uitkomsten van het overleg. In 
secundaire zin bestaat er aandacht voor de relaties tussen deze CAO-onderhandelingen en 
maatschappelijk getinte doelstellingen, bijvoorbeeld in termen van het streven naar loonmati
ging. Empirisch onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie en differentiatie op de 
arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland op dit sectorale niveau is niet voorhanden. 

c) arbeidsvoorwaardenvorming onderzocht vanuit een macro-perspectief 
Onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming op landelijk niveau wordt in Nederland niet of 
nauwelijks verricht. In retrospectieve zin vinden zo nu en dan nog wel beschrijvingen en 
analyses plaats van de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in Nederland (Hemerijck, 
1994). Maar empirisch onderzoek van processen en structuren op landelijk niveau is in 
Nederland in de jaren negentig niet ondernomen. Als verklaring hiervoor kan gewezen wor
den op het verlies aan betekenis van organen als de Sociaal Economische Raad en de Stichting 
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van de Arbeid in de sfeer van arbeidsvoorwaardenvorming sinds het begin van de jaren 
tachtig.6 De arbeidsvoorwaardenvorming vindt sindsdien primair op sectoraal niveau plaats. 
Wat wel wordt uitgevoerd zijn empirische onderzoeken naar deelprocessen en instituties op 
het vlak van arbeidsvoorwaardenvorming, waarbij als invalshoek het landelijke niveau wordt 
genomen. Niet zelden vormen daarbij politieke debatten over de wenselijkheid van bepaalde 
instituties de aanleiding voor het verrichte onderzoek. 
Zo wordt in de jaren negentig bijvoorbeeld het politieke debat geopend over de wenselijkheid 
van het algemeen verbindend verklaren van CAO's. Het algemeen verbindend verklaren zou 
niet meer passen in een tijd waarin marktwerking en deregulering voorop dienen te staan. De 
marktwerking zou verbeteren als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indien 
nodig CAO's of onderdelen daarvan niet meer algemeen verbindend zou verklaren (Zalm, 
1990; Van Voorden, 1991 ; Van der Heijden, 1992; Jacobs, 1994a; Freeman e.a., 1997). 
Teulings heeft in dit verband onderzocht of de verschillen in lonen tussen bedrijfstakken in 
landen met minder regulering van de arbeidsvoorwaardenvorming kleiner zijn dan in landen 
met meer regulering (Teulings, 1996). Hij gaat daarbij uit van de stelling dat daar waar minder 
regulering is, er minder toonverschillen tussen bedrijfstakken voorkomen. De markt werkt in 
die landen immers beter. Op basis van statistisch materiaal toont Teulings echter aan dat 
landen met meer regulering in de arbeidsvoorwaardenvorming - meer corporatistisch ingestel
de landen -juist kleinere niet-marktconforme loonsverschillen kennen. Hij verklaart dit door 
te wijzen op het beginsel dat in landen als de onze de loononderhandelingen meestal worden 
losgekoppeld van de directe werksituatie en naar het CAO-overleg worden getild. Op dat 
niveau worden generieke afspraken gemaakt en neergelegd in de CAO. Op ondernemingsni
veau is het mogelijk om van de CAO in positieve zin af te wijken, maar dat gebeurt niet zo 
vaak omdat ondernemers dergelijke besprekingen niet wensen te voeren met hun medewer
kers. Zij verwijzen naar en steunen op de CAO-afspraken. Teulings illustreert deze verklaring 
met enkele interviews. 

De Beer onderzoekt net als Teulings de overeenkomsten en verschillen in arbeidsvoorwaar
denvorming tussen landen (De Beer, 1997). Met name is hij op zoek naar een verklaring voor 
een aan het eind van de jaren negentig typisch Nederlands verschijnsel: de relatief hoge 
economische groei en de spectaculaire daling van de werkloosheid. Dit verschijnsel wordt ook 
wel toegeschreven aan het poldermodel. Maar, zo vraagt De Beer zich af, wat houdt dat 
poldermodel dan precies in? Om die vraag te beantwoorden wordt Nederland door hem op een 
aantal economische kerngegevens vergeleken met enerzijds andere West-Europese landen en 
anderzijds de Verenigde Staten. Vergeleken worden loonflexibiliteit, gemiddelde loonstijging 
en de groei van deeltijdwerk. Hieruit blijkt dat de loonflexibiliteit - dit is de mate van aanpas
sing van de lonen aan werkgelegenheidsontwikkeling - in ons land net zo laag ligt als in 
andere Europese landen; in de VS ligt deze flexibiliteit aanmerkelijk hoger. Op de punten 
loonontwikkeling en deeltijdwerk verschilt Nederland wel met de andere Europese landen: de 
loonontwikkeling is hier erg gematigd en deeltijdwerk heeft hier meer dan elders een groei 
doorgemaakt. De Beer koppelt hier zijn verklaring aan: de Nederlandse samenleving heeft een 
relatief snelle overgang doorgemaakt van het traditionele kostwinnersmodel naar het model 
van de geïndividualiseerde en geëmancipeerde werknemer. De vakbeweging heeft zich lang 
achter het belang van de mannelijke kostwinner geschaard en vanuit dat perspectief loonmati
ging verdedigd met het oog op behoud van werkgelegenheid. De economische groei die 
voortvloeide uit de loonmatiging is vooral omgezet in deeltijdbanen, waarmee de werkgele
genheid is gegroeid en waarmee met name vrouwen actief konden worden op de arbeidsmarkt. 
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Met deze deeltijdbanen is het gezinsinkomen aangevuld, zodat de vakbeweging het streven 
naar loonmatiging lang heeft kunnen volhouden. 

Onder dezelfde categorie van empirisch onderzoek vanuit een macro-perspectief valt ook het 
onderzoek van Nagelkerke naar de decentralisatie en differentiatie van arbeidsvoorwaarden
vorming in Nederland (Nagelkerke, 1992; 1994). Op drie deelterreinen heeft hij met behulp 
van literatuuronderzoek, documentenanalyse en statistisch materiaal een antwoord gevonden 
op de vraag of en in hoeverre in de jaren tachtig decentralisatie optreedt in de arbeidsvoor
waardenvorming. 
Op de eerste plaats heeft hij onderzocht in hoeverre partijen op landelijk en sectoraal niveau 
decentralisatie en differentiatie als norm onderschrijven. Hij concludeert dat de nadruk sinds 
1982 ligt op loonmatiging en het bevorderen van werkgelegenheid. Decentralisatie wordt door 
dat streven erg voor de hand liggend, omdat loon en werk het beste in onderhandelingen op 
sectoraal niveau op elkaar kunnen worden afgestemd. De werkgevers krijgen zo de kans om 
op sectoraal niveau loonontwikkeling als belangrijke kostenpost uit te ruilen voor behoud en 
bevordering van werkgelegenheid. Voor de overheid komt via decentralisatie loonmatiging op 
landelijk niveau binnen handbereik. Werkgevers en overheid zijn dan ook sterke pleitbezor
gers voor decentralisatie, maar eerder vanuit economisch dan vanuit principieel oogpunt. De 
vakbeweging twijfelt volgens Nagelkerke sterk aan het belang van decentralisatie als norm; 
deze twijfel wordt niet gecompenseerd door de aanwezigheid van een economisch motief om 
decentralisatie te omarmen. 
Op de tweede plaats onderzoekt Nagelkerke de kwantitatieve omvang van de decentralisatie. 
Het aantal werknemers dat onder een ondernemings-CAO valt, is in de jaren tachtig met 45% 
gestegen; het aantal mensen onder een bedrijfstak-CAO steeg in diezelfde periode met 15%. 
Het aantal werknemers onder een bedrijfstak-CAO bedraagt in 1990 in totaal 2,7 miljoen, 
tegenover 600.000 werknemers onder ondernemings-CAO's in hetzelfde jaar. Er is kortom 
zeker sprake van een decentralisatietendens, al is deze volgens Nagelkerke minder vergaand 
dan veel auteurs doen vermoeden. Bovendien valt het met de differentiatie in CAO-resultaten 
ook wel mee. Er worden meer thema's dan voorheen in CAO's opgenomen waarvoor nader 
overleg op ondernemingsniveau nodig is. Maar deze thema's omvatten vaak alleen secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
Op de derde plaats veranderen de overlegstructuren en instituties volgens Nagelkerke wel 
enigszins van kleur, maar niet fundamenteel van karakter. De lagere niveaus krijgen iets meer 
gewicht en de coördinatie van de onderhandelingen aan vakbondszijde verloopt wat moeiza
mer dan voorheen. De prominente rol van de Sociaal Economische Raad is bovendien wat 
meer naar de achtergrond gedrongen. In lijn met het onderzoek van Nagelkerke constateren 
De Gier en anderen dat de veronderstelde decentralisatietendens niet direct waarneembaar is 
(DeGiere.a., 1991). 
Naar aanleiding van de kanttekeningen die Nagelkerke en De Gier en anderen plaatsen bij de 
veronderstelde decentralisatietendens kan men stellen dat een onderscheid gemaakt dient te 
worden tussen de situatie voor en na 1982. Diverse auteurs zijn het erover eens dat het ak
koord van Wassenaar een kentering in de arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland heeft 
opgeleverd. De situatie voor 1982 kenmerkte zich door een grote invloed van het landelijke 
niveau op de sectorale arbeidsvoorwaardenvorming; daarna verminderde de centrale invloed 
op de sectorale onderhandelingen. In deze betekenis is zeker sprake geweest van decentralisa
tie. Ofen in hoeverre deze tendens zich na het begin van de jaren tachtig heeft voortgezet, is 
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nog onduidelijk. Op het oog treedt in ieder geval slechts een lichte decentralisatietendens op. 
De ondernemings-CAO heeft de bedrijfstak-CAO zeker nog niet verdrongen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het recente empirische onderzoek naar arbeidsvoor
waardenvorming in Nederland primair gericht is op processen, structuren en organen die op 
één en hetzelfde niveau van arbeidsvoorwaardenvorming zijn te situeren. Als de relaties met 
andere niveaus van arbeidsvoorwaardenvorming al aan bod komen, dan is dat in de marge van 
de hoofdvragen van het desbetreffende onderzoek. Empirisch onderzoek onbreekt naar de 
wijze waarop de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming over de drie overlegniveaus 
heen vorm krijgt. 

2.2 Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs 

2.2.1 Schets van enkele hoofdlijnen 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs verloopt langs andere 
lijnen dan in de markt- en zorgsector. De verschillen zijn dusdanig dat een bespreking van de 
hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs in een 
aparte paragraaf nodig is. 
In tabel 2.1 is vermeld dat bijna 20% van de beroepsbevolking in Nederland bij de overheid of 
in het onderwijs werkt. 

Tabel 2.3: Werkzame personen en arbeidsvolume per overheidssector* 

sector: 

Personen Volume 

sector: aantal personen in% aantal voltijders in% 

Onderwijs en wetenschappen** 340.386 43,4% 269.902 39,8% 

Gemeenten 173.305 22,1% 154.214 22,7% 

Rijk 106.066 13,5% 98.370 14,5% 

Defensie 75.450 9,6% 74.625 11,0% 

Politie*** 44.203 5,6% 42.238 6,2% 

Gemeenschappelijke regelingen 21.992 2,8% 18.143 2,7% 

Provincies 12.203 1,6% 11.143 1,6% 

Waterschappen 8.748 1,1% 8.051 1,2% 

Rechterlijke macht 2.151 0,3% 2.034 0,3% 

Totaal 784.504 100,0% 678.720 100,0% 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kerngegevens overheidspersoneel 1996 
Excl. academische ziekenhuizen, hogeschool van Amsterdam 
Incl. Korps landelijke politiediensten en Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, excl. aspiranten 

In tabel 2.3 is aangegeven hoe dit deel van de beroepsbevolking over de verschillende over
heidssectoren is verdeeld. Hieruit blijkt dat de onderwijssector veruit de grootste is: in deze 
sector werkt ruim 40% van al het overheidspersoneel. 
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Aan het begin van de voorgaande paragraaf zijn de marktsector en zorgsector omschreven. In 
aanvulling hierop kan de overheid als sector worden omschreven als het geheel van publiek
rechtelijke instellingen die grotendeels, direct of indirect door middel van overheidssubsidies 
worden gefinancierd, met het doel diensten te verlenen die door de overheid van algemeen 
belang worden geacht. Van belang is dat de instelling een publiekrechtelijk karakter draagt in 
tegenstelling tot een privaatrechtelijk karakter. Het publiekrechtelijk karakter hangt samen 
met de doelstelling van algemeen belang die via de instelling wordt verwezenlijkt. De grond
slag van de instelling is gelegen in een wet of een algemene maatregel van bestuur (AMvB). 
Politici dragen verantwoordelijkheid voor het realiseren van de in die wet of AMvB vervatte 
doelstelling, via onder meer het functioneren van de betreffende overheidsinstelling. Onder 
deze omschrijving van de overheidssector vallen onder meer het gemeentehuis, de politie en 
een ministerie. 
De overheid onderscheidt zich van onder meer de zorgsector, omdat in de zorgsector sprake is 
privaatrechtelijke instellingen. Een bewindspersoon in de zorgsector kan mede daardoor niet 
direct over het functioneren van de betrokken instelling politiek ter verantwoording worden 
geroepen. Bij publiekrechtelijke instellingen is dat - deels theoretisch - wel het geval. De 
overheid onderscheidt zich van de marktsector in het gegeven dat in de marktsector niet 
primair sprake is van het realiseren van doelstellingen van algemeen belang. 

Bovenstaande omschrijving van de overheid schept in de grootste overheidssector, het onder
wijs, geen onoverkomelijke problemen voorzover het het openbaar onderwijs betreft. Openba
re onderwijsinstellingen vallen onder de gestelde definitie, daar deze publiekrechtelijk van 
aard zijn en grotendeels - zo niet geheel - door de overheid financieel in stand worden gehou
den. Lastiger wordt het echter indien het bijzonder onderwijs in de beschouwing wordt 
betrokken. Bijzonder onderwijs wordt immers verzorgd door schoolbesturen van privaatrech
telijke aard, waarmee deze niet onder bovenstaande definitie zouden vallen. Eerder zouden 
deze instellingen ondergebracht moeten worden bij de zorgsector. 
Strikt genomen is dat een juiste conclusie. Maar de meeste mensen associëren zowel het 
openbare als het bijzondere onderwijs met 'overheid' en in het verlengde daarvan al het 
onderwijspersoneel met 'ambtenaar'. De achtergrond hiervan is wellicht dat het personeel in 
het bijzonder onderwijs tot voor kort onder de wet op het Algemeen Burgerlijke Pensioen
fonds viel en daarmee was gelijkgesteld aan rijksambtenaren (Schaink, 1997). Mede daardoor 
vertoont de arbeidsvoorwaardenvorming in het bijzonder onderwijs meer overeenkomsten met 
de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid dan met die in de zorgsector. 
Om deze redenen bespreken we de arbeidsvoorwaardenvorming in het bijzonder onderwijs in 
het onderstaande onder de noemer overheid. 

In paragraaf 2.1 is uiteengezet dat werkgever en werknemer in de markt- en zorgsector een 
arbeidsovereenkomst sluiten naar burgerlijk recht. Gegeven het publiekrechtelijke karakter 
van de instellingen in de overheidssector is dat voor het gros van het personeel in deze sector 
niet mogelijk.7 De werknemer bij de overheid kan volgens de heersende leer geen arbeidscon
tract naar burgerlijk recht met zijn werkgever afsluiten, daar de laatste is belast met bepaalde 
publieke taken en bevoegdheden (Rood, 1993a; 1993b; Van Peijpe & Riphagen, 1994; 
Sprengers, 1998). De werknemer bij de overheid wordt in plaats daarvan 'aangesteld in 
ambtelijke dienst'. Dit overeenkomstig de omschrijving van artikel 1 van de Ambtenarenwet. 
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Een belangrijk inhoudelijk verschil tussen een ambtelijke aanstelling en een arbeidsovereen
komst, is dat de eerste tot stand komt door middel van een eenzijdige rechtshandeling van een 
bestuursorgaan en de tweede door middel van een tweezijdige overeenkomst. Door het 
eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling is het in theorie mogelijk dat de overheid de 
ambtenaar bij indiensttreding bepaalde arbeidsvoorwaarden dwingend oplegt. Bij het afsluiten 
van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is zoiets ondenkbaar. Desondanks wordt 
over het algemeen aangenomen dat "uit een aanstelling geen rechten en verplichtingen voor 
de ambtenaar kunnen voortvloeien wanneer hij niet zelf met de aanstelling heeft ingestemd" 
(Van Peijpe & Riphagen, 1994, p. 30). Ook bij de ambtelijke aanstelling moet kortom sprake 
zijn van wilsovereenstemming. 
Het eenzijdig karakter van de aanstelling werkt echter wel door op andere aspecten van de 
arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer bij de overheid. Zo valt door de eenzijdige 
aard het afgesloten contract niet onder de omschrijving van een arbeidsovereenkomst: 'de 
overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere 
partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.' Deze omschrij
ving gaat immers uit van twee in beginsel gelijkwaardige contractpartijen. Het reguliere 
arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op de relatie werknemer-werkgever bij de over
heid. 
De Grondwet formuleert tegen deze achtergrond in artikel 109 de opdracht aan de wetgever 
om de rechtspositie van de ambtenaren te regelen en regels te stellen omtrent hun bescherming 
van de arbeid en omtrent hun medezeggenschap. De hoofdlijnen van de rechtspositieregeling 
zijn op hun beurt neergelegd in de Ambtenarenwet. Voor elke categorie ambtenaren - bijvoor
beeld militairen, rijksambtenaren, onderwijspersoneel - worden de details van de rechtspositie 
nader geregeld in AMvB's, namelijk in de specifieke rechtspositiebesluiten of-regelingen. 
Een bekend voorbeeld daarvan is het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Zowel 
werkgever als werknemer bij de overheid dienen zich in de arbeidsverhouding te houden aan 
de rechten en plichten die in dergelijke reglementen zijn opgenomen. 

In het onderwijs gaat dit ook op voor openbare schoolbesturen en hun personeelsleden. Deze 
personeelsleden zijn ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet en kennen een eenzijdige 
aanstelling. De opdracht uit de Grondwet om de rechtspositie van het personeel te regelen 
wordt in de diverse generieke onderwijswetten herhaalt. Vervolgens zijn zeer gedetailleerde 
rechtspositiebesluiten van toepassing, waaronder het zogeheten Rechtspositiebesluit Onder
wijspersoneel (RPBO). Het openbare schoolbestuur dient zich aan dergelijke besluiten te 
houden en het personeelslid kan aan het besluit direct individuele rechten ontlenen. Rondom 
deze gedetailleerde rechtspositiebesluiten zijn overigens de laatste jaren fundamentele veran
deringen gaande. Dit komt in paragraaf 2.2.2 aan de orde. 
In het bijzonder onderwijs ligt het anders. Hierboven kwam al aan de orde dat bijzondere 
schoolbesturen privaatrechtelijk van aard zijn. Deze schoolbesturen sluiten dan ook met hun 
werknemers in principe tweezijdige arbeidsovereenkomsten af naar burgerlijk recht (Beurs-
kens, 1991; Schaink, 1997). Werknemers op een bijzondere school zijn daardoor geen ambte
naar in de zin van de Ambtenarenwet. Op indirecte wijze krijgen zij echter toch te maken met 
grotendeels dezelfde rechtspositiebesluiten als hun collega's in het openbaar onderwijs. Dat 
komt omdat de wetgever deze besluiten vanuit het oogpunt van de gelijkheid van openbaar en 
bijzonder onderwijs als bekostigingsvoorwaarde oplegt aan de bijzondere schoolbesturen 
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(Tijbosch, 1998). De schoolbesturen dienen zich in de arbeidsverhouding met werknemers aan 
de rechtspositiebesluiten te houden op straffe van inhouding van de bekostiging. 
Anders dan in het openbaar onderwijs kunnen werknemers in het bijzonder onderwijs aan 
deze rechtspositiebesluiten hooguit indirect recht ontlenen. Daar staat tegenover dat grote 
delen van het regulier arbeidsrecht via hun tweezijdige arbeidsovereenkomst wel op hen van 
toepassing zijn, hetgeen niet geldt voor werknemers in het openbaar onderwijs. 

Ambtenaren hebben een eenzijdige aanstelling in tegenstelling tot een tweezijdige arbeids
overeenkomst. Hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zijn neergelegd in wet- en regelge
ving en worden niet zoals in de markt- en zorgsector in private contracten vastgelegd. Er is 
nog een derde verschil tussen ambtenaren en werknemers in de markt- en zorgsector en dat 
betreft de rechtsbescherming (Van Peijpe & Riphagen, 1994). 
Eenvoudig gesteld komt dit erop neer dat werknemers en werkgevers in de markt- en zorgsec
tor hun geschillen uiteindelijk kunnen voorleggen aan de burgerlijke rechter. In de overheids
sectoren moeten de geschillen worden voorgelegd aan de sector bestuursrecht van de recht
bank, voorheen 'ambtenarenrechter' geheten. In inhoudelijk opzicht komt dit verschil erop 
neer dat de werknemer bij de overheid in gerechtelijke procedures in beginsel een sterkere 
positie heeft dan zijn collega uit de markt- of zorgsector. De bestuursrechter wordt namelijk 
toegankelijker geacht dan de gewone rechter, hoeft zich niet te beperken tot de strikte inhoud 
van het geschil in kwestie en dient een geschil in breed opzicht te toetsen, onder meer aan 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast geldt dat de ambtenaar zelf nauwelijks 
kan worden veroordeeld in de proceskosten. 
Hier kan nog aan worden toegevoegd dat in de markt- en zorgsector bij arbeidsgeschillen de 
werkgever (en werknemer) de rechter kan verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereen
komst. Hiervan wordt veelal gebruik gemaakt indien de arbeidsrelatie is blijvend verstoord. 
Bij de overheid is een dergelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk en 
dient altijd een ontslag een einde te maken aan de arbeidsverhouding. 
Het openbaar onderwijs is in dit verband wederom te scharen onder de algemene lijn zoals 
deze voor de gehele overheidssector geldt. Voor het bijzonder onderwijs geldt een andere lijn. 
In eerste aanleg kunnen werknemers en werkgevers in het bijzonder onderwijs hun arbeidsge
schillen voor te leggen aan speciale Commissies van Beroep. Deze commissies zijn ontstaan 
vanuit de idee dat gewone rechters niet dienen te treden in zaken betreffende de vrijheid van 
onderwijs, in verband met artikel 23 uit de Grondwet (Beurskens, 1991; De Leede e.a., 1996; 
Schaink, 1997). Omdat hieruit een lacune in de rechtsbescherming van het personeel zou 
kunnen resulteren, is elk bijzonder schoolbestuur (vooralsnog) als bekostigingsvoorwaarde 
verplicht aangesloten bij een Commissie van Beroep. 
Elke levensbeschouwelijke richting in het onderwijs heeft een eigen Commissie van Beroep. 
Bij deze commissies kunnen personeelsleden in beroep gaan tegen besluiten inzake schorsing, 
ontslag, disciplinaire maatregelen en onthouden van bevordering. De procedures bij de 
Commissie van Beroep en de criteria die in de uitspraken worden gehanteerd vertonen over 
het algemeen veel overeenkomsten met die van de bestuursrechter (Schaink, 1997). De 
uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor het schoolbestuur. Indien de werkne
mer het niet met de uitspraak eens is, kan deze in tweede aanleg het geschil voorleggen aan de 
burgerlijk rechter. Tot het midden van de jaren negentig wordt aangenomen dat die rechter 
niet meer treedt in de inhoud van het geschil en de zaak enkel marginaal toetst. Een uitspraak 
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van de Hoge Raad heeft die veronderstelling onlangs in een ander daglicht geplaatst (zie 
hierna). 
De Commissie van Beroep heeft als instituut aan het einde van de jaren negentig kritiek te 
verduren. In de eerste plaats omdat drie rechtsgeleerden aan minister Ritzen adviseren de 
aansluitingsplicht niet in de huidige vorm te handhaven, daar dit in strijd is met het grondwet
telijk principe dat een ieder een vrije toegang moet hebben tot de rechter die hem of haar 
toekomt (De Leede e.a., 1996; het betreft hier artikel 17 van de Grondwet). In de tweede 
plaats heeft de Hoge Raad in 1996 uitspraak gedaan in een geschil omtrent het ontslag van een 
leerkracht. De laatste was het niet eens met de uitspraak van een Commissie van Beroep die 
hem in het ongelijk stelde. De kantonrechter stelde hem ook in het ongelijk, waarbij deze 
marginaal toetste. De Hoge Raad is echter van mening dat de kantonrechter alleen dan margi
naal kan toetsen als ondubbelzinnig vaststaat dat werkgever én werknemer de bindendheid 
van het advies van de Commissie van Beroep accepteren. Bijvoorbeeld blijkend uit een 
schriftelijke verklaring die door hen beiden wordt ondertekend alvorens het geschil aan de 
commissie wordt voorgelegd. Het advies van de rechtsgeleerden en de uitspraak van de Hoge 
Raad hebben in het onderwijs een discussie doen ontstaan over de zin en juridische juistheid 
van procedures bij de Commissies van Beroep (Beurskens, 1997; Veugelers, 1997). 

De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid verloopt over het algemeen niet langs de 
lijnen van de Wet op de CAO, de Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren en de Wet 
op de loonvorming zoals deze in de vorige paragraaf zijn besproken. Het verschil in aard van 
de rechtsbetrekking tussen werknemer en werkgever bij de overheid respectievelijk in de 
markt- en zorgsector ligt hieraan in juridische zin ten grondslag (Van der Heijden, 1996). 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs voltrekt zich binnen eigen 
overlegorganen en circuits, die naast die in de marktsector tot ontwikkeling zijn gekomen. 
Voor een historisch getinte uiteenzetting over de totstandkoming van deze aparte instituties 
wordt verwezen naar anderen (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1996b; Sprengers, 1998). 
Hieronder wordt een schets van de instituties gegeven zoals deze aan het eind van de jaren 
negentig functioneren, waarbij net als in de voorgaande paragraaf het onderscheid naar 
instellingsniveau, sectoraal niveau en landelijk niveau wordt aangehouden. Omdat verderop in 
dit proefschrift de arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs centraal staat, wordt per 
onderdeel specifiek aandacht besteed aan deze sector. 

Instellingsniveau 
In 1995 is in grote delen van de overheidssector de WOR ingevoerd (Sprengers, 1998). 
Daarvoor kenden de overheden aparte medezeggenschapsregelingen. Op basis hiervan functi
oneerden medezeggenschapscommissies en dienstcommissies. Met de invoering van de WOR 
zijn deze organen vervangen door de ondernemingsraden. In de ondernemingsraden praten de 
personeelsvertegenwoordigers met de bestuurder net als in de markt- en zorgsector over het 
personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en over reorganisatieprocessen. 
Drie overheidssectoren zijn uitgezonderd bij de invoering van de WOR, te weten defensie, de 
rechterlijke macht en het onderwijs. In deze sectoren zijn aparte medezeggenschapsregelingen 
instandgehouden. In het primair en voortgezet onderwijs en in de sector voor beroeps- en 
volwasseneneducatie betreft het de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO), welke voorziet 
in met ouders en leerlingen gedeelde medezeggenschap voor het personeel in een medezeg
genschapsraad. In het hoger en wetenschappelijk onderwijs is de medezeggenschap geregeld 
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in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze regeling 
voorziet voor de hbo-instellingen in een medezeggenschapsregeling die overeenkomsten 
vertoont met de WMO (ongedeelde medezeggenschap). De universiteiten kunnen kiezen uit 
een stelsel van ongedeelde medezeggenschap of toepassing van de WOR. 
In 1994 hebben twee onderwijsbonden een initiatief-wetsvoorstel geschreven om te komen tot 
invoering van de WOR in het onderwijs (Brekelmans e.a., 1994). Hierbij is betoogd dat de 
gedeelde medezeggenschap van het onderwijspersoneel niet spoort met de tendens van 
normalisatie van de arbeidsverhoudingen bij de overheid (zie paragraaf 2.2.2.). In 1997 wordt 
dit pleidooi overgenomen door enkele werkgevers- en instellingsorganisaties. Wederom wordt 
gepleit voor invoering van de WOR, nu ook omdat deze wet een stimulans zou betekenen 
voor de onderwijsvernieuwing in het primair en voortgezet onderwijs. Beide pleidooien vallen 
bij de diverse ouder- en leerlingorganisaties in het onderwijs niet in goede aarde. Zij wensen 
vast te houden aan het beginsel van ongedeelde medezeggenschap, dat wil zeggen een orgaan 
waarin ouders, personeel én leerlingen in zijn vertegenwoordigd. De minister van OC&W 
heeft nog geen uitspraak gedaan in dit debat tussen de onderwijsorganisaties. 
Naast de medezeggenschap treft men op het instellingsniveau bij de overheid het 'georgani
seerd overleg' aan, dat kan plaatsvinden tussen het bestuur van de instelling en de vakorgani
saties. De momenten waarop en onderwerpen waarover dit overleg plaatsvindt, zijn van 
oudsher vastgelegd in de betreffende onderwijswetten en rechtspositiebesluiten. Meestal 
betreft het onderwerpen die van 'algemeen belang zijn voor de bijzondere rechtstoestand' van 
het personeel, inclusief het personeelsbeleid dat de werkgever voert (Ros, 1990; Oostenbrink, 
1991). Anders gezegd: het betreft de rechtspositionele gevolgen van fusies, reorganisaties en 
andere zaken die direct raken aan de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel 
zoals beloningsdifferentiatie en de te hanteren promotiecriteria. De toegang tot dit georgani
seerd overleg op instellingsniveau is voorbehouden aan een beperkt aantal vakorganisaties. 
Voorgeschreven is veelal dat tot het georganiseerd overleg op instellingsniveau alleen die 
organisaties zijn toegelaten die zijn aangesloten bij één van de vier landelijke koepels van 
ambtenarenbonden.8 In het geval van het onderwijs wordt het georganiseerd overleg aang
eduid als 'decentraal georganiseerd overleg' (DGO) of'instellingsgeorganiseerd overleg' 
(IGO). 

Sectoraal en landelijk niveau 
Lange tijd is het sectoraal niveau in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid een 
vrijwel onbenutte schakel geweest. Decennia achtereen vond er enkel op landelijk niveau 
arbeidsvoorwaardenoverleg plaats tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vier 
ambtenarenkoepels. Dit gebeurde in het zogeheten Centraal Georganiseerd Overleg in Ambte
narenzaken (CGOA). Voor al het overheids- en onderwijspersoneel werd in dit orgaan gepraat 
over de salarissen, pensioenen, sociale zekerheid en andere arbeidsvoorwaarden. De minister 
onderhandelde daarbij niet met de ambtenarencentrales, maar stelde hen in de gelegenheid 
met hem in overleg te treden over de voorgenomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van 
het personeel. De hieruit voortvloeiende afspraken werden opgenomen in de rechtspositiebe
sluiten van de afzonderlijke categorieën overheidspersoneel, ook als de ambtenarencentrales 
het niet met de wijzigingen eens waren (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1995a; 1995b). 
In 1988 treedt hierin verandering op. Besloten wordt om twee fundamentele wijzigingen in dit 
centrale arbeidsvoorwaardenoverleg aan te brengen. In de eerste plaats dient de minister van 
Binnenlandse Zaken met de centrales overeenstemming te bereiken over de wijzigingen in 
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primaire arbeidsvoorwaarden, alvorens deze in de rechtspositiebesluiten worden opgenomen. 
In de tweede plaats wordt het mogelijk in het landelijk overleg financiële ruimte aan te wijzen 
en door te schuiven naar de afzonderlijke overheidssectoren. Deze ruimte kan dan op dat 
sectoraal niveau in overleg met de ambtenarencentrales een juiste bestemming krijgen in de 
sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Als overheidssectoren worden aangewezen: defen
sie, gemeenten, onderwijs, politie, provincies, rechterlijke macht, rijk en waterschappen.9 

Hiermee is het sectoraal niveau in arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid geboren. In het 
onderwijs krijgt het sectorale niveau vorm in de Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschap
pen (SCOW). In dit overlegorgaan wordt door de minister van OC&W overleg gevoerd met 
de centrales van overheids- en onderwijspersoneel over wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel. Dit overleg wordt gevoerd op basis van het hierboven genoemde overeen-
stemmingsvereiste. 
In 1993 wordt de inhoud van het sectorale arbeidsvoorwaardenoverleg verder uitgebouwd. In 
het 'Protocol sectoralisatie overleg' wordt een nieuwe taakverdeling vastgelegd tussen de 
sectorale overlegtafels en het centraal georganiseerd overleg. Pensioenen, de VUT en sociale 
zekerheid blijven landelijke overlegthema's. Al het overige gaat naar de afzonderlijke over
heidssectoren. Het overleg in de sectoren vindt plaats op basis van het overeenstemmingsver-
eiste.10 Sindsdien praat de minister van OC&W dus ook met de ambtenarencentrales over de 
primaire arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel. 

In deze verdeling van overlegbevoegdheden ontstaan echter problemen. In het midden van de 
jaren negentig is in het centraal georganiseerd overleg op landelijk niveau bijvoorbeeld 
overleg gaande over de voorgenomen bezuinigingen op de VUT-regeling van het overheids-
en onderwijspersoneel. Het kabinet streeft hierbij naar een bezuiniging van enkele miljarden 
guldens. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen in het centrale overleg zal het 
kabinet de bezuinigingsdoelstelling doorschuiven naar de afzonderlijke sectoren. Minister 
Ritzen weigert in 1995 dan ook gedurende ruim een halfjaar om met de centrales in de 
Sectorcommissie in overleg te treden over de primaire arbeidsvoorwaarden van het personeel. 
Hij weet immers niet of in het CGOA tot overeenstemming wordt gekomen over de bezuini
gingen op de VUT (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1995a). 
In dezelfde periode wordt besloten de wachtgeldregelingen van het overheidspersoneel anders 
in te richten. Net als in de markt- en zorgsector moet namelijk een splitsing in de regelingen 
worden aangebracht tussen het wettelijke deel van de aanspraken (de Werkloosheidswet) en 
de bovenwettelijke delen (aanvullingen op hoogte en duur van de uitkering) die sociale 
partners afspreken. Deze afspraak wordt in het centraal georganiseerd overleg gemaakt, maar 
moet in het sectoroverleg verder worden uitgewerkt. Minister Ritzen grijpt dit overleg aan om 
tevens inhoudelijke wijzigingen door te voeren in de wachtgeldregeling van het onderwijsper
soneel. De centrales zijn het hier niet mee eens, omdat de inhoud van de regelingen naar hun 
mening een overlegonderwerp is in het CGOA. Via een geschillenprocedure wordt de minister 
in het gelijk gesteld: hij mag inhoudelijke wijzigingen in de regelingen voorstellen en deze 
met de centrales bespreken. De reikwijdte van het overleg in het CGOA komt hiermee onder 
zware druk te staan. 

Deze en andere afstemmingsproblemen leiden ertoe dat in 1996 een definitief einde komt aan 
de koppeling tussen de centrale en sectorale arbeidsvoorwaardenvorming. De acht afzonderlij
ke overheidssectoren gaan vanaf dat moment namelijk zelfstandig verder. Het centraal georga
niseerd overleg in ambtenarenzaken wordt opgeheven. Alleen over de pensioenen wordt nog 
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op centraal niveau overleg gevoerd. Dit gebeurt in een nieuw opgericht overlegorgaan, te 
weten de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). 
De arbeidsvoorwaardenvorming in de afzonderlijke overheidssectoren omvat sindsdien de 
volgende onderwerpen: algemene salarisontwikkeling, arbeidsduur, sociale zekerheid en 
overige arbeidsvoorwaarden. In dit overleg wordt uitgegaan van het overeenstemmingsvereis-
te. Het overleg wordt gevoerd tussen de werkgever(s) in de desbetreffende sector en de 
ambtenarencentrales. 

In de literatuur en media wordt het sectorale overleg sindsdien bestempeld als CAO-overleg. 
Het vertoont daarmee dan ook vele overeenkomsten: het betreft overleg tussen werkgevers en 
werknemers over arbeidsvoorwaarden, waarbij partijen er samen moeten zien uit te komen. Er 
kan sprake zijn van collectieve acties en stakingen. Er wordt gewerkt met persberichten, 
voorlichters en mobiele telefoons. Desondanks zijn er fundamentele verschillen tussen CAO-
overleg in de markt- en zorgsector en het arbeidsvoorwaardenoverleg op sectoraal niveau bij 
de overheid (Van der Heijden, 1996; Wilke, 1996a). Deze zijn als volgt samen te vatten. 
- De Wet op de CAO, de Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren en de Wet op de 

loonvorming zijn niet van toepassing op het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid. 
- Indien overeenstemming wordt bereikt tussen een overheidswerkgever en de ambtenaren-

centrales, stelt de overheidswerkgever de wijzigingen in arbeidsvoorwaarden eenzijdig 
vast. De minister dient daartoe wel de instemming van het parlement te krijgen." Als het 
parlement dat weigert, zal de overheidswerkgever opnieuw overleg moeten voeren met de 
ambtenarencentrales. 

- De arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel veranderen niet zolang geen overeen
stemming wordt bereikt. CAO's in de markt- en zorgsector kennen daarentegen een eind
datum. Na die datum staat het de individuele werkgever en werknemer vrij om nieuwe 
arbeidsvoorwaarden af te spreken. Bij de overheid zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd 
in eenzijdige vastgestelde rechtspositiebesluiten, welke in beginsel geen einddatum ken
nen. 

- De centrales hebben een wettelijk verankerde positie aan de onderhandelingstafel. Van 
rechtswege hebben zij een plaats aan deze tafel. Het representativiteitscriterium zoals dit in 
de markt- en zorgsector geldt, is niet van toepassing. Dit criterium houdt in dat een werk
gever de toegang van een bepaalde vakbond tot de onderhandelingstafel mag weigeren, als 
de desbetreffende vakbond een relatief gering aantal leden bij de onderneming heeft en 
door vertegenwoordiging van de vakbond aan de onderhandelingstafel waarschijnlijk geen 
nieuwe standpunten naar voren zullen komen. De centrales van overheidspersoneel daaren
tegen hebben een zetel aan de onderhandelingstafel die door middel van wetgeving is 
gegarandeerd. Ook als zij niet voldoen aan het representativiteitscriterium zoals dat in de 
markt- en zorgsector geldt, dienen de onderhandelingen met deze centrales te worden 
gevoerd. Overigens kan de stelling worden betrokken dat deze wettelijk gegarandeerde 
positie voor de centrales in het geval van het bijzonder onderwijs in strijd is met het IAO-
verdrag nummer 98, waarin voor werkgevers en werknemers het beginsel is vastgelegd van 
vrijheid van organisatie en onderhandeling. 

De sector-CAO's bij de overheid, zoals de 'politie-CAO' en de 'onderwijs-CAO' zijn kortom 
geen gewone CAO's zoals in de markt- en zorgsector. Zij worden slechts als zodanig aan
geduid (Van der Heijden, 1996). Binnen de onderwijssector komen overigens wel CAO's voor 
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die voldoen aan dezelfde vormvoorschriften en inhoud als de CAO's in de markt- en zorgsec
tor. Daarop wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan. 

Het ontstaan van het sectorale overlegniveau bij de overheid en het verdwijnen van het 
centraal georganiseerd overleg in ambtenarenzaken betekent nog niet dat op landelijk niveau 
bij de overheid geen arbeidsvoorwaardenvorming meer plaatsvindt. Er is, zoals reeds gesteld, 
sinds het midden van de jaren negentig een Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Deze 
raad heeft onder meer tot taak aan de regering standpunten kenbaar te maken over aangelegen
heden die het overheidspersoneel betreffen en het doen van aanbevelingen aan de overheids
sectoren. Tevens worden in deze Raad de onderhandelingen gevoerd over de pensioenen en de 
regeling voor vervroegd uittreden (FPU) voor al het overheidspersoneel. 
In de Raad zijn de vier ambtenarencentrales vertegenwoordigd alsook de acht sectorwerkge
vers bij de overheid. De Raad is in functioneel opzicht te beschouwen als een combinatie van 
de Stichting van de Arbeid (onderhandelen) en de Sociaal Economische Raad in de markt- en 
zorgsector (adviseren). 

Organen en partijen op drie niveaus 
Net als in de markt- en zorgsector vindt de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid tussen 
twee partijen plaats: werkgevers en werknemers. 

Overlegpartij aan werkgeverszijde zijn op sectoraal niveau de afzonderlijke overheidswerkge
vers. Voorbeelden hiervan zijn de minister van OC&W waar het het onderwijspersoneel 
betreft en de minister van Binnenlandse Zaken waar het de politie en het rijkspersoneel 
betreft. Op instellingsniveau treffen we bij de werkgevers aan het bevoegde gezag, bijvoor
beeld het schoolbestuur. 
Op landelijk niveau, dat wil zeggen in de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid, treden de 
acht overheidswerkgevers gezamenlijk op onder de vlag van Verenigde Sectorwerkgevers 
Overheid (VSO). Hoewel de naamgeving anders doet vermoeden bezit dit samenwerkingsver
band geen rechtspersoonlijkheid: het is bijvoorbeeld geen vereniging of stichting. Vorming 
van een dergelijke organisatie zou betekenen dat overheidswerkgevers als de minister van 
Binnenlandse Zaken of die van OC&W een deel van hun budgetverantwoordelijkheid daaraan 
zouden overdragen. Mede omdat dit juridisich en politiek gezien niet mogelijk wordt geacht, 
vindt binnen dit verband enkel coördinatie plaats van standpunten aan werkgeverszijde. 
Overigens is door het ontbreken van rechtspersoonlijkheid de toetreding tot organen als de 
Sociaal Economische Raad en/of de Stichting van de Arbeid voor de Verenigde Sectorwerk
gevers Overheid vooralsnog uitgesloten. 

Aan werknemerszij de treden bij de overheid als gesprekspartner op, de reeds genoemde 
centrales van overheids- en onderwijspersoneel. Dit zijn koepels van ambtenarenbonden. Zij 
hebben op basis van wet- en regelgeving een vaste plaats aan de overlegtafels. Het betreffen 
de volgende koepels: 
- deACOP de afkorting staat voor: algemene centrale van overheids- en onderwijsperso

neel; deze centrale verenigt de ambtenarenbonden die zijn aangesloten bij de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), waaronder de Algemene Onder
wijsbond (AOb); 
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• de CCOOP de afkorting staat voor: christelijke centrale voor overheids- en onderwijsperso
neel; deze centrale verenigt de bonden van overheidspersoneel die zijn aan
gesloten bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); lid van deze centrale 
zijn onder meer de Onderwijsbonden CNV. 
de afkorting staat voor: centrale van middelbare en hogere functionarissen bij 
overheid en onderwijs; deze centrale vertegenwoordigt vele relatief kleine 
vakorganisaties voor overheids- en onderwijspersoneel, waaronder de KVLO 
(Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding); de CMHF is één van de 
drie leden van de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP). 
de afkorting staat voor: ambtenarencentrum; aangesloten bij deze centrale zijn 
diverse bonden van overheidspersoneel, waaronder de Algemene Vereniging 
van Schoolleiders (AVS); tot 1 januari 1997 was bij deze centrale tevens aan
gesloten de Onafhankelijke Onderwijsvakvereniging NGL, die door fusie met 
de ABOP is opgegaan in de Algemene Onderwijsbond (AOb); het Ambtena
rencentrum was tot diezelfde datum één van de drie leden van de Algemene 
Vakcentrale (AVC); deze vakcentrale is mede in verband met deze fusie opge
houden te bestaan. 

de CMHF 

-het AC 

Internationaal 
Verdragen van internationale organisaties en organen beïnvloeden net als in de markt- en 
zorgsector de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid.Voor een beschrijving van deze 
verdragen wordt verwezen naar anderen (Rood, 1993c; Loonstra, 1994;Van Peijpe & Ripha-
gen, 1994). 

Tabel 2.4: Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid naar niveau 

Orgaan Partijen Thema's 

Landelijk niveau: 
Raad voor het * centrales van overheids- & on * adviseren: algemene onderwerpen 
Overheidspersoneelsbeleid derwijspersoneel die het overheidspersoneel betreffen 

* verenigde sectorwerkgevers 
overheid 

* onderhandelen: pensioenen, VUT 

Sectoraal niveau: 
Sectorcommissie Onder * centrales van overheids- & on * salarissen 
wijs en Wetenschappen derwij spersoneel * arbeidsduur 

* minister van OC&W * 
* 

sociale zekerheid 
overige rechtspositionele onderwer
pen 

Instellingsniveau: 
Georganiseerd overleg * centrales van overheids- & on * reorganisatie, fusie 

derwijspersoneel * overige aangelegenheden die de bij

* schoolbestuur zondere rechtstoestand betreffen 

Medezeggenschapsraad * personeel, ouders, leerlingen * onderwerpen conform WMO, o.a. 

* schoolbestuur personeelsbeleid, formatiebeleid 
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De besproken niveaus en partijen in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid zijn in 
tabel 2.4 samengevat. Hierbij zijn het sectoraal en instellingsniveau uitgewerkt naar het 
voorbeeld van de onderwijssector. 

2.2.2 Ontwikkelingen: normalisatie en sectoralisatie 
Uit bovenstaande beschrijving van overlegniveaus valt af te leiden dat de laatste tien jaar 
fundamentele veranderingen zijn opgetreden in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de over
heid. Deze veranderingen zijn in twee termen samen te vatten: normalisatie en sectoralisatie 
(Van Berckel, 1993; Becking, 1996; Wilke, 1996a). Normalisatie betekent in deze context dat 
de arbeidsverhoudingen bij de overheid meer en meer overeenkomsten vertonen met die in de 
markt- en zorgsector, onder meer door middel van het van toepassing verklaren van dezelfde 
wetten als in laatstgenoemde sectoren gelden. Sectoralisatie houdt in dat het centrale, landelij
ke niveau van arbeidsvoorwaardenvorming wordt opgesplitst in acht afzonderlijke overlegni
veaus. Als belangrijkste elementen van het normalisatieproces worden in de literatuur de 
ontwikkelingen op de terreinen onderscheiden: pensioenen, sociale zekerheid, medezeggen
schap en arbeidsvoorwaardenvorming (Rood, 1993a; 1993b; 1993c; Wilke, 1996a; Brekel-
mans & Van Schoonhoven, 1996b). Over normalisatie in de sfeer van arbeidsvoorwaarden
vorming kunnen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
In de vorige paragraaf is reeds uiteengezet hoe in de jaren tachtig het overeenstemmingsver
eiste is ingevoerd in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Sindsdien dient de 
overheidswerkgever eerst met de ambtenarencentrales in het overleg overeenstemming te 
bereiken alvorens de voorgenomen wijzigingen in de rechtspositieregelingen kunnen worden 
doorgevoerd. "In vele opzichten is dit een essentiële stap geweest. In de eerste plaats is 
hiermee een meer 'contract-achtige' benadering geïntroduceerd. Een wijziging van rechtsposi
tie en arbeidsvoorwaarden komt enkel tot stand als beide partijen instemmen, en dus iets te 
'winnen' moeten hebben. Een zeker niet onbelangrijk punt is dat het een start is geweest voor 
een andere overlegcultuur." (Wilke, 1996a, p. 10). De overlegcultuur is sindsdien minder 
gericht op het realiseren van generieke regels en op de juiste interpretatie ervan en meer op het 
onderhandelen over de belangrijke aspecten van het arbeidsvoorwaardenpakket. 

Een belangrijk element van de arbeidsverhoudingen bij de overheid blijft bij de normalisatie 
vooralsnog buiten schot. Het betreft de ambtelijke aanstelling zelf, met andere woorden: het 
onderscheid tussen arbeidsovereenkomst en ambtelijke aanstelling. Dit onderscheid is on
danks alle normalisatie nog steeds aanwezig. Daardoor kan voorlopig geen sprake zijn van een 
volledig aan de markt- en zorgsector identieke arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. 
De tweezijdigheid respectievelijk eenzijdigheid van de contractvormen werkt immers door in 
de arbeidsvoorwaardenvorming (Van der Heijden, 1996). 
De laatste tijd gaan er wel stemmen op de ambtelijke aanstelling te schrappen, zodat de 
arbeidsverhoudingen bij de overheid volledig identiek worden aan die in de markt- en zorg
sector. Het voordeel hiervan zou onder meer zijn, dat bij het wijzigen van algemene arbeids
rechtelijke wetten voor de vertaling daarvan naar het overheidspersoneel geen apart overleg 
meer hoeft te worden gevoerd. Bovendien zouden de arbeidsverhoudingen bij de overheid 
daarmee in alle opzichten vergelijkbaar worden met die in de markt- en zorgsector, waardoor 
wellicht ook de idee zou kunnen worden gecorrigeerd als zou 'de ambtenaar' gelet op zijn 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie het ten alle tijden beter hebben dan een 'gewone' werk-

50 



nemer (Wilke, 1996a; Sprengers, 1998). Anderen brengen hier tegenin dat de overheid de 
werkgeversrol nooit volledig zal kunnen scheiden van de rol als behartiger van het algemeen 
belang. In dat opzicht kan van twee gelijkwaardige contractpartijen dan ook geen sprake zijn. 
Wat dat betreft is er een grens aan de normalisatie (Rood, 1993a; 199b). Bovendien wijzen 
sommigen erop dat arbeidsrechtelijk gezien niet enkel nadelen kleven aan de ambtelijke 
status, maar ook vele voordelen. Het reguliere arbeidsrecht zou juist meer elementen van het 
ambtenarenrecht moeten overnemen, in plaats van andersom (Schipper, 1996). 
In de loop van 1998 heeft de regering aan de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid advies 
gevraagd over de mogelijke consequenties van afschaffing van de ambtelijke status.12 Eind 
1998 is het advies gepubliceerd en aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden. Het 
rapport bevat een inventarisatie van de verschillen in rechtspositionele status tussen ambtena
ren en werknemers in de markt- en zorgsector. 

2.2.3 Empirisch onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid wordt vergeleken met de arbeidsvoorwaar
denvorming in de markt- en zorgsector minder vaak onderzocht. Toch vindt ook in deze sector 
empirisch onderzoek plaats naar de arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau. Een 
voorbeeld hiervan is het onderzoek uit 1987 naar het functioneren van de medezeggenschap in 
de vorm van dienstcommissies bij de rijksoverheid (Van der Schaaf & Dekkers, 1987). 
Geconstateerd wordt dat de regeling dienstcommissies nogal wat knelpunten kent. Zo functio
neert het instemmingsrecht van de commissie in de praktijk gebrekkig, zijn er te weinig 
faciliteiten voor de commissieleden en ontbreken er (gezamenlijke) dienstcommissies op de 
hogere hiërarchische niveaus van de ministeries (directeur-generaal, secretaris-generaal). In de 
loop van de jaren negentig verdwijnen de dienstcommissies overigens ten gevolge van de 
invoering van de WOR bij de overheid. 
De invoering van deze wet bij de overheid heeft als gevolg dat het onderzoek naar het functio
neren van de medezeggenschap op instellingsniveau bij de overheid nu onder hetzelfde type 
onderzoek valt dat in de markt- en zorgsector wordt verricht. In het onderzoek van Oeij en 
Stoppelenburg (1998) naar de naleving van de WOR bijvoorbeeld wordt nu tevens de over
heidssector onder de loep genomen. 
De sector onderwijs blijft zoals gezegd (vooralsnog) buiten het formele bereik van de WOR. 
Het functioneren van de bijzondere organen in deze sector, de medezeggenschapsraden, is met 
enige regelmaat onderwerp van empirisch onderzoek. Zo wordt in de jaren tachtig de invoe
ring van de WMO door Smit en Pelkmans (1986) onderzocht. In de jaren negentig nemen 
Smit en Claessen (1995) het functioneren van de medezeggenschapsraden onder de loep. Uit 
dit laatste onderzoek blijkt onder meer dat er tussen de geledingen van de raad (ouders, 
personeel, leerlingen) verschillen bestaan op het vlak van de informatie. Personeelsleden zijn 
doorgaans beter op de hoogte van de thema's die in de raad worden besproken dan ouders en 
leerlingen. Toch zijn de verhoudingen tussen de geledingen goed en staan de geledingen 
positief ten opzichte van hun onderlinge samenwerking. 

Empirisch onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid op sectoraal en 
landelijk niveau is nog nauwelijks verricht. Het onderzoek dat wel empirisch materiaal 
oplevert, zoals dat van Smit, Claessen en Pelkmans, is sterk beschrijvend van aard. Het betreft 
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onderzoek waaraan een duidelijk conceptueel schema en een indeling in termen van afhan
kelijke en onafhankelijke variabelen ontbreken. De theoretische oriëntatie is afwezig. 
Empirisch, variabelen- en theorie-gestuurd onderzoek naar de wijze waarop de onderhande
lingen bij de overheid verlopen, naar hoe men binnen de overheidsinstellingen met de sectora-
lisatie en decentralisatie wordt geconfronteerd en naar welke wijzigingen de overlegniveaus 
als gevolg van diezelfde processen ondergaan, blijft tot nu toe achterwege. Wat dat betreft kan 
worden gesteld dat onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid een onont
gonnen terrein vormt. 

NOTEN 

1. Strikt genomen vallen ook de instellingen voor bijzonder onderwijs onder deze omschrijving; aangezien het onderwijsper
soneel echter lange tijd als ambtenaar is beschouwd en behandeld, wordt in dit proefschrift gekozen voor beschrijving van 
dit bijzonder onderwijs onder de noemer 'overheid' (zie verderop in dit hoofdstuk). De academische ziekenhuizen vallen niet 
onder deze omschrijving daar het publiekrechtelijke instellingen betreffen. 

2. De arbeidsovereenkomst is overigens niet de enige mogelijke contractvorm. De twee andere vormen die vaak voorkomen 
zijn de overeenkomst tot het aannemen van werk en de opdracht. Het belangrijkste onderscheidend criterium tussen de 
arbeidsovereenkomst en deze andere twee contractvormen is, dat bij de arbeidsovereenkomst sprake is van een hiërarchisch 
ondergeschikte positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever (Bakels, 1997b). In dit onderzoek komt overigens 
alleen de arbeidsvoorwaardenvorming in het kader van de arbeidsovereenkomst en overeenkomstige aanstellingsvormen bij 
de overheid aan de orde. 

3.Bij minder dan 50 maar meer dan 10 werknemers is een personeelsvertegenwoordiging verplicht indien de meerderheid 
van de personeelsleden daar om vraagt. Is dat niet het geval, dan is de werkgever verplicht ten minste tweemaal per jaar in 
overleg te treden met de personeelsvergadering. 

4. Tot begin 1999 neemt ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan de besprekingen over federatie vorming deel. Begin 
1999 verlaat de AOb de besprekingen. 

5. In deze stroming valt tevens het onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden te plaatsen dat sinds het begin 
van de jaren tachtig vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verricht (zie onder andere Oeij & 
Stoppelenburg, 1998). 

6. Gesteld wordt hier niet dat genoemde organen in het huidige stelsel van minder betekenis zijn. Gesteld wordt slechts dat 
de rol van genoemde organen in de arbeidsvoorwaardenvorming voor 1982 sterker was dan in de jaren erna. 

7. In bepaalde overheidssectoren waaronder de gemeenten zijn arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht wel mogelijk; 
het dient dan te gaan om specifieke contracten van tijdelijke duur, bijvoorbeeld in de sfeer van het onderhoud van parken en 
plantsoenen. 

8. Verderop in dit hoofdstuk wordt nog gesteld dat dit voorschrift voorzover van toepassing in het bijzonder onderwijs in 
strijd is met het in internationale verdragen vastgelegde beginsel van vrijheid van onderhandelen. 

9. Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 402, nr. 1,30 december 1987; nr. 2, 28 juni 1988; nr. 3, 26 oktober 1989. 

10. Staatsblad 313, 28 mei 1993; Staatsblad 184, 9 maart 1995. 

11 .Dit geldt indien de onderhandelaar aan werkgeverszijde een minister betreft. Dit is het geval in de sectoren: rijksperso
neel, politie, onderwijs, defensie en rechterlijke macht. Dit is niet het geval indien de onderhandelingen aan werkgeverszijde 
worden gevoerd door vertegenwoordigers van de lagere publiekrechtelijke lichamen, zoals de gemeenten, provincies en 
waterschappen. De onderhandelingen over de salarissen van het gemeentepersoneel worden aan werkgeverszijde bijvoor
beeld gevoerd door het College voor Arbeidszaken, hetgeen is gelieerd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). 

12. Dit op basis van een motie van Zijlstra c.s.; Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 282, nr. 8. 
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