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Hett Nederlandse arbeidsrecht 

11 Algemeen 

1.11 Object van het arbeidsrecht: het begrip werknemer 

Arbeidsrechtt kan worden omschreven als dat gedeelte van het recht dat betrekking heeft 
opp afhankelijke beroepsarbeid.1 Als deze arbeid verricht wordt in dienst van een overheids-
instantiee of een internationale organisatie doen zich problemen voor die niet optreden bij 
beroepsarbeidd verricht binnen de particuliere sector. Hierbij kan gedacht worden aan 
immuniteitsproblemenn of de speciale positie van ambtenaren binnen de internationale sociale 
zekerheid.. Deze specifieke problemen maken geen deel uit van het onderhavige onderzoek, 
datt met name betrekking heeft op werknemers met een privaatrechtelijke dienstbetrekking 
inn de particuliere sector. Bij privaatrechtelijke dienstbetrekkingen is er naar Nederlands 
rechtt sprake van werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Het BW 
bevatt in art. 7:610 een omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Hieruit worden drie 
kenmerkenn afgeleid die gebruikt kunnen worden om de arbeidsovereenkomst te onder-
scheidenn van andere overeenkomsten zoals het aannemen van werk en de opdracht. Deze 
kenmerkenn zijn arbeid, loon en ondergeschiktheid.2 Het verrichten van werkzaamheden 
opp basis van een arbeidsovereenkomst is de belangrijkste voorwaarde om onder de bescher-
mingg van het arbeidsrecht te vallen.3 

Verschillendee delen van het arbeidsrecht strekken zich echter ook uit over rechtsver-
houdingenn die niet aan de criteria van een arbeidsovereenkomst voldoen maar in economisch 
en/off  sociaal opzicht daarmee zijn te vergelijken. Hierbij kan gedacht worden aan vormen 
vann irreguliere arbeid zoals die van thuiswerkers en van sommige freelancers.4 Deze 

11 Bakels 1998, 1; Van Peijpe in Hoekema e.a. 1993, 17. 
22 Deze criteria waren al in zwang onder het oude recht. Art. 7:610 BW gebruikt de begrippen 'in dienst 

van'' 'verrichten van arbeid gedurende zekere tijd' en 'tegen loon'. Zie voor een gewijzigde invulling 
vann het ondergeschiktheidscriterium Verhulp 1999, 36 e.v. 

33 Asscher-Vonk 1995, 5; Verge/Vallée 1997, 19. Zie voor het onderscheid tussen de opdrachtnemer 
enn de werknemer; Trap ArbeidsRecht 1998, Al-52. 

44 Verge/Vallée 1997, 21-22; Van Peijpe in Hoekema e.a. 1993, 19. 
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groepenn hebben met werknemers gemeen dat één van de con tracts partij en duidelijk een 
zwakkeree positie heeft, omdat hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de tegenpres-
tatiee voor door hem persoonlijk voor één wederpartij te verrichten arbeid.5 

Aann de andere kant kan het arbeidsrecht bepaalde groepen van bescherming uitsluiten 
ondankss het feit dat de betrokkenen werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. 
Eenn bekende discussie, die ook in het IPR terugkomt, is of hoog gekwalificeerd en/of 
leidinggevendd personeel qua beschermingsbehoefte wel gelijk gesteld kan worden met 
minderr gekwalificeerde, minder mondig geachte werknemers.6 Sommige landen maken 
inn hun arbeidsrecht onderscheid naar verschillende soorten werknemers. Zo maken het 
Belgischee en het Franse recht een onderscheid tussen arbeiders en employees, oftewel 
blauwee boorden en witte boorden.7 Het Belgische ontslagrecht bevat een aparte regeling 
voorr de ontslagvergoeding van personeel met een salaris boven een bepaalde grens.8 In 
Belgiëë en Duitsland kent de regeling van de medezeggenschap een apart regime voor 
leidinggevendd personeel.9 In Nederland wordt een dergelijk onderscheid naar functieniveau 
inn het wettelijk arbeidsrecht nauwelijks gemaakt. CAO's, daarentegen, beperken zich vaak 
tott bepaalde functie- of salarisklassen. Verder is de direkteur-grootaandeelhouder, ondanks 
eenn eventuele arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon, uitgesloten van de bescherming 
vann de werknemersverzekeringen.10 

Naastt deze differentiatie op grond van functieniveau, kent het arbeidsrecht bijzondere 
regelingenn voor bijzondere groepen werknemers. Zo kennen verschillende landen, waaronder 
Nederland,, België en Frankrijk, een aparte regeling voor handelsvertegenwoordigers.11 

Ookk de arbeidsovereenkomst van zeelieden is vaak apart geregeld, in Nederland in het 
Wetboekk van Koophandel.12 Onderwijzend personeel kent in Nederland een afwijkend 
ontslagregime;; het ontslagverbod van art. 6 BBA is namelijk niet van toepassing op deze 
categoriee werknemers. 

55 Asscher-Vonk 1995, 6; Verge/Vallée 1997, 13 e.v. geven een beschrijving van de kenmerken van 
dee arbeidsverhouding (afhankelijke loonarbeid) die de opkomst van het arbeidsrecht zowel verklaren 
alss rechtvaardigen. 

66 Zie voor het interne recht Asscher-Vonk 1995, 16-17 versus Jacobs NJB 1994, 1041 en Jacobs/ 
Massuger/Plessenn 1997, 8. Voor het IPR art. 7 van het gewijzigd voorstel voor een verordening m.b.t. 
hett toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten binnen de EG van 1976, Gamillscheg RIW/AWD 
1979,, 236-237 en Siblini-Vallat Rev.Crit.dip 1988, 653-673. Gamillscheg keert zich tegen het maken 
vann onderscheid binnen het internationaal arbeidsrecht op grond van functieniveau. Wel beschouwt 
hijj  de internationaal actieve werknemers integraal als relatief mondige groep. 

77 Blanpain-Engels 1998, 32; Blanpain-Despax 1987, 44. 
88 Blanpain-Engels 1998, 157. 
99 Voor België zie Blanpain-Engels 1998, 33. De Nederlandse Wet op de ondernemingsraden laat de 

mogelijkheidd open om t.b.v. de verkiezingen onderscheid te maken tussen verschillende categorieën 
werknemers.. De wet zelf bevat alleen een onderscheid ten aanzien van de bestuurder: deze wordt 
niett beschouwd als een 'in de onderneming werkzame persoon', zie art. 1 lid 4 WOR. 

100 Verburg ArbeidsRecht 1998, 31-34. 
ill  Blanpain-Engels 1998, 85; Blanpain-Despax 1987, 54. 
122 Beter ArbeidsRecht 1998,4-8. 
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DeelDeel I — Begripsbepaling 

Hett arbeidsrecht beschermt dus in beginsel werknemers die op basis van een arbeids-
overeenkomstt werkzaamheden verrichten voor een werkgever. Per land kan de afgrenzing 
vann 'de werknemer' en/of 'de arbeidsovereenkomst' licht verschillen waardoor sommige 
contractenn binnen het ene land wel en binnen het andere land niet als arbeidsovereen-
komstenn worden gekwalificeerd. Binnen een rechtssysteem kan bovendien de arbeidsrech-
telijkee bescherming op sommige terreinen uitgebreid worden buiten de kring van werk-
nemerss in strikte zin of wordt een groep werknemers juist alsnog van bescherming uitges-
loten. . 

Inn het iPR kunnen problemen ontstaan ais de afbakening van de begrippen 'werknemer' 
enn 'arbeidsovereenkomst' binnen de verschillende stelsels niet identiek verloopt waardoor 
eenn rechtsverhouding binnen het ene recht anders wordt gekwalificeerd dan binnen het 
anderee recht. Het is dan de vraag of het interne werknemersbegrip ook gebruikt kan worden 
omm de toepasselijkheid van iPR-regels met betrekking tot werknemers af te bakenen.13 

Dee belangrijkste IPR-regelingen te weten het EEX en het EVO koppelen werknemersbe-
schermingg direct aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het begrip 'arbeidsover-
eenkomst'' in deze verdragen moet verdragsautonoom uitgelegd worden. Dat wil zeggen, 
datt er een zelfstandige, in alle verdragslanden gelijkluidende betekenis aan wordt 
gegeven.144 De detacheringsrichtlijn daarentegen beschermt personen die 'werknemer' zijn 
volgenss het recht van het ontvangstland en verwijst dus wel naarde verschillende nationale 

133 Dit wordt 'primaire kwalificatie' genoemd. Strikwerda 1997, par. 44 e.v. 
144 Het is gebruikelijk termen in het EEX verdragsautonoom uit te leggen. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 14 

oktoberr 1976 C 29/76 Jur 1976, 1541 NJ 1982, 95 ten aanzien van art. 1 EEX; HvJ EG 22 maart 
1983,, C 34/82 Jur 1983, 987 (art. 5 lid 1 EEX); HvJ EG 27 september 1988 C 189/87 Jur 1988, 
5565;; NJ 1990, 425 (art. 5 lid 3 EEX) en HvJ EG 22 november 1978 C 33/78 Jur 1978, 2183; NJ 
1979,, 595 (art. 5 lid 5 EEX). De kwalificatievraag ten aanzien van het begrip arbeidsovereenkomst 
inn het EEX volgens de versie van San Sebastian is echter nog niet voorgelegd aan het Hof van Justitie 
vann de EG. Ten aanzien van het EVO kan die vraag ook nog niet voorgelegd worden nu het Hof 
nogg niet bevoegd is ten aanzien van het EVO. Als niet verdragautonoom wordt gekwalificeerd, 
geschiedtt de kwalificatie naar de heersende opvatting volgens de lex fori. Het is dan wet mogelijk 
eenn speciaal werknemersbegrip te gebruiken dat geschikt is voor IPR-doeleinden: Strikwerda 1997, 
par.par. 48; Polak 1988, 42 e.v. Grensproblemen ontstaan bijvoorbeeld tussen arbeidsovereenkomsten 
enn agentuurovereenkomsten of tussen arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht (vroeger: 
verrichtenn van enkele diensten) en aanneming van werk. De Rb. Middelburg paste in zijn uitspraak 
vann 18 september 1996 Nederlands recht toe als lex fori bij kwalificatie ten behoeve van het EVO. 
Dee Kantonrechter Terneuzen had deze vraag - ten onrechte - onderworpen aan de lex causae (beide 
ziee NIPR 1997, 217). Een ander kwalificatieprobleem betreft het verschil tussen werknemers en 
ambtenaren.. De President van de Rechtbank Haarlem kende ten aanzien van dat onderscheid een 
belangrijkee rol toe aan het betrokken buitenlandse recht: Pres.Rb. Haarlem 27 februari 1996 te kennen 
uitt Hof Amsterdam 7 november 1996, NIPR 1998, 121. Deze laatste kwalificatievraag treedt in de 
praktijkk overigens zelden aan het licht, waarschijnlijk omdat bij niet-Nederlandse ambtenaren vrijwel 
altijdd eerst het immuniteitsvraagstuk speelt. 
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betekenissenn van dat begrip.15 Het vrij verkeer van werknemers kent weer een eigen, 
verdragsautonomee invulling.16 

Overigenss zijn ook deze 'grensproblemen' geen expliciet onderwerp van deze studie. 
Hett onderzoek richt zich met name op de 'harde kern' van arbeidsrechtelijke verhoudingen: 
hett bestaan van een arbeidsovereenkomst is een uitgangspunt. 

1.22 Inhoud en structuur van het arbeidsrecht 

Hett arbeidsrecht is een functioneel rechtsgebied. Het richt zich op alle aspecten van de 
reguleringg van de afhankelijke beroepsarbeid en overstijgt daarmee de grenzen tussen 
privaat-- en publiekrecht. Het privaatrechtelijke begrip 'arbeidsovereenkomst' vervult een 
centralee rol bij de toepasselijkheid van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is dan ook ontstaan 
inn een periode waarin de arbeidsverhouding haar contractuele karakter (terug) had gekregen. 
Dee vrije beschikking over de eigen arbeid stond centraal en scheidde het arbeidsover-
eenkomstenrechtt van, bijvoorbeeld, het gildensysteem of het lijfeigenschap.17 Dit contrac-
tuelee aspect ligt regelmatig onder vuur. Zo beschouwde de 'socialistische' rechtstheorie 
inn de voormalige Oostblok staten de arbeidsverhouding primair als een lidmaatschapsver-
houdingg waarbij de werknemer deel ging uitmaken van een arbeidsorganisatie.18 In een 
aantall  Zuid-Europese landen heeft onder invloed van het fascisme een meer publiekrech-
telijkee opvatting over het arbeidsrecht zijn invloed doen gelden.19 

Inn Nederland wordt daarentegen het arbeidsrecht - in ieder geval mede - als privaat-
rechtelijkk fenomeen gezien.20 Door de recente wijziging van het BW en de arbeidstijden-
wetgevingg is dit contractuele karakter van het arbeidsrecht nog eens benadrukt.21 Ook 
dee Hoge Raad heeft zich recent over de relatie tussen het arbeidsovereenkomstenrecht en 
hett overige overeenkomstenrecht gebogen en wel in een aantal arresten met betrekking 
tott resp. de imprévision-bepaling van art. 6:258 BW en de ontbindende voorwaarde van 
art.. 6:22 BW.22 

155 Overigens kan het vrij verkeer van diensten de lidstaten beperken in de mogelijkheid om voor bepaalde 
werkzaamhedenn dwingend de vorm van een arbeidsovereenkomst voor te schrijven dan wel bepaalde 
dienstverrichtingenn dwingend te kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Zie hierover Hof van Justitie 
EGG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1*3091 (Syndesmos) 

166 Zie deel III,  hoofdstuk 2 par. 1.4 van dit boek. 
177 Verge/Vallée 1997, 15; Verhulp 1999, 31. 
188 Szaszy 1968,4. 
199 Szaszy 1968, 9. 
200 Szaszy 1968, 6-8: idem voor Oostenrijk, Zwitserland, België, Duitstand, Frankrijk, Hongarije voor 

dee tweede wereldoorlog. Wel wordt de arbeidsovereenkomst soms betiteld als 'status-contract' om 
tee benadrukken dat de contractuele vrijheid zeer beperkt is en, vergelijkbaar met het sluiten van het 
huwelijk,, hoofdzakelijk betrekking heeft op de vrijheid tot het al dan niet aangaan van de relatie. 

211 Zie voor de nadruk op het contractuele aspect en de partij autonomie bij de totstandkoming van de 
nieuwee arbeidstijdenwet de Nota n.a.v het Eindverslag K II, 23 646 nr. 11 blz. 3. 

222 HR 8 november 1996 (Sijthoff v. Ouwerkerk), NJ 1997, 217; HR 6 maart 1992 NJ 1992, 509 en 
244 mei 1996 NJ 1996, 685. Zie ook Vegter Sociaal Recht 1997, 104-107. 
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DeelDeel I - Begripsbepaling 

Dee arbeidsovereenkomst is dus een overeenkomst, maar wel een die zich van andere 
overeenkomstenn onderscheidt door een aantal juridische en sociologische kenmerken. Een 
vann die kenmerken is het hoogstpersoonlijke karakter van de arbeidsovereenkomst. In 
Nederlandd vormde de arbeidsovereenkomst onder het oud-BW samen met de aanneming 
vann werk en het verrichten van enkele diensten de groep 'overeenkomsten tot het verrichten 
vann arbeid'.23 Hoewel al deze contracten een persoonlijk karakter kunnen hebben - denk 
aann de opdracht tot het zingen van een aria in een opera - is deze eigenschap het meest 
geprononceerdd aanwezig bij de arbeidsovereenkomst.24 Daarnaast is, zoals gezegd, onder-
geschiktheidd van de werknemer een van de centrale kernmerken van de arbeidsovereen-
komst/33 De arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst vindt plaats binnen de 
organisatiee van de werkgever en onder diens directie.26 

Ditt alles maakt, dat bij arbeidsovereenkomsten het beschikbaar stellen van de arbeid 
niett of nauwelijks is los te koppelen van het beschikbaar zijn van de persoon van de 
werknemerr voor het verrichten van die arbeid.27 Dit persoonlijke karakter, en daarmee 
dee bedreiging voor de persoonlijke integriteit die van arbeid en arbeidsomstandigheden 
kann uitgaan, rechtvaardigt niet alleen het beschermende karakter van het arbeidsrecht maar 
verklaartt ook (mede) waarom de (klassieke) grondrechten in de arbeidsverhouding een 
bijzonderee rol spelen.28 

Beschermingg van de werknemer is de klassieke raison d'etre van het arbeidsrecht. Het 
zouu echter de complexiteit van dit rechtsgebied te kort doen als de functie van het ar-
beidsrechtt hiertoe beperkt werd. Zoals gezegd, is het kenmerkend voor de arbeidsovereen-
komstt dat de werkzaamheden plaatsvinden binnen de organisatie van de werkgever. In 
dee klassieke, industriële situatie was het onderscheid tussen arbeiders en werkgevers heel 
scherpp en het collectieve karakter van dee arbeidsverhoudingen groot. Dit collectieve karakter 
bestondd zowel op het niveau van het bedrijf waar vaak vele werknemers tegelijk werkten, 
alss op het niveau van de werknemers als 'klasse'.29 Op beide niveaus werd daarmee 
onderlingee organisatie van werknemers mogelijk, het grote machtsverschil tussen werkgevers 
enn werknemers maakte deze organisatie ook noodzakelijk. 

233 Jacobs/Massuger/Plessen 1997, 15. Dit was in Duitsland overigens niet anders. Van Peijpe in: Hoekema 
e.a.. 1993, 18. 

244 Vergelijk art. 6:404 BW t.a.v. de 'opdracht' (dat in de plaats is gekomen van het vroegere 'verrichten 
vann enkele diensten'), art. 7.12.2 van het voorstel voor een nieuwe regeling van de aanneming van 
werkk K II 23 095 nrs 1-2 blz. 4 en art. 7:659 BW t.a.v. de arbeidsovereenkomst. 

255 Bakels 1998, 13; Rood in: L.A. De Leede 1994, 401; Van Peijpe in: Hoekema e.a. 1993, 19. 
266 Verg. art. 7: 660 BW. 
277 Zie voor een verschuiving van ondergeschiktheid van de werknemer zelf naar ondergeschikt als 

kenmerkk van de arbeidsverrichting: Verhulp 1999, 49. 
288 Verhulp 1999, 42; Tjittes 1994, 13. 
299 Vergelijk Sinzheimers tweedeling ten aanzien van het begrip 'werknemer' als enerzijds een Ver-

bandsbebandsbe griffen anderzijds een Siandesbegriff, beschreven door Van Peijpe in: Hoekema e.a. 1993, 
20. . 
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Eenn belangrijke organisatievorm voor de werknemers was de oprichting van vak-
verenigingen.. Op dit aanvankelijk buiten-juridische fenomeen werd in verschillende landen 
uiteenlopendd gereageerd.30 Uiteindelijk vond juridische receptie plaats in de vorm van 
hett stakingsrecht, het vakverenigingsrecht en het CAO-recht.31 Inmiddels behoren ook 
hett stakingsrecht en de vakbondsvrijheid tot de nationaal en/of internationaal gewaarborgde 
grondrechten.322 In de meeste westerse landen werd het collectieve arbeidsrecht later uitge-
breidd met het medezeggenschapsrecht.33 Dit rechtsgebied heeft onder andere een eman-
cipatoiree functie: het verleent de werknemers medezeggenschap bij het bestuur van de 
ondernemingg en levert daarmee een bijdrage aan wat wel 'bedrijfsdemocratie' genoemd 
wordt. . 

Hett arbeidsrecht heeft dus (mede) een contractueel karakter. De contractsvrijheid wordt 
echterr gecorrigeerd met het oog op de bescherming van de werknemer. Daarnaast heeft 
hett arbeidsrecht, zeker op het collectieve niveau, een ordeningsfunctie: het organiseert het 
bedrijfslevenn en de arbeidsmarkt en reguleert de sociale tegenstellingen.34 De wetgeving 
opp dit terrein kan gericht zijn op emancipatie van de werknemers alsmede op het bewaken 
vann het evenwicht tussen de sociale partners en de sociale vrede.35 Tenslotte ondergaat 
hett arbeidsrecht op zowel het individuele als het collectieve niveau invloed van de 
grondrechten.. Deze invloed is overigens in Nederland niet zo geprononceerd, de aandacht 
ervoorr is van tamelijk recente datum.36 

Hett arbeidsrecht als functioneel rechtsgebied dankt zijn eigenheid aan de specifieke 
kenmerkenn van de afhankelijke beroepsarbeid. Of het daarmee ook een autonoom rechts-
gebiedd is, is punt van discussie; de mate van autonomie kan van land tot land licht verschil-
len.. De autonomie van een rechtsgebied kan blijken op het niveau van de rechtsbronnen, 
uitt de inhoud van de materiële normen en uit de wijze van handhaving.37 Wat de 
rechtsbronnenn betreft, onderscheidde Levenbach in 1958 vier rechtskringen te weten (1) 

300 Van Peijpc in: Hoekema e.a. 1993, 29; Jacobs 1986, 44 e.v. 
311 Van Peijpe in: Hoekema 1993, 20; Jacobs 1986, 3. 
322 Zie art. 8 Grondwet, art. 6 Europees sociaal handvest, art. 11 Europees verdrag voor de rechten van 

dee mens en art. 22 Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. 
333 In Nederland is de ontwikkeling van de medezeggenschap van later datum dan het CAO-recht. De 

Wett CAO stamt uit 1927, de eerste Wet op de ondernemingsraden uit 1950 (Van der Heijden e.a. 
1992,, 4). Duitsland daarentegen kent al een lange medezeggenschapstraditie. De eerste wettelijke 
regelingg van een (vrijwillige ) ondernemingsraad stond in het Arbeiterschutzgesetz uit 1891 (MünchArbR 
II-VoaII-Voa Hoyningen-Huene 1993, 750). 

344 Jacobs in: L.A. Rood 1997, 72. 
355 Van Voorden SM A 1987, 674 onderscheidt 5 functies van het collectief overleg. Naast de functies 

diee aansluiten bij de hier vermelde, noemt hij de rol van de CAO bij doorvoering van veranderingen 
inn normen en waarden ten aanzien van de arbeidsverhoudingen en de pedagogische functie van het 
overleg.. Met dat laatste doelt hij op een verbetering van de contacten tussen vakbeweging en 
werkgevers. . 

366 Verhulp 1999, 40 heeft het over de laatste vijftien jaar. 
377 Verge/Vallée 1997, 1-7; Huls in: L.A. Rood 1997, 195-205. Zie Bakels 1998, 25 voor het bestaansrecht 

vann arbeidsrecht als apart vakgebied binnen de rechtswetenschap. 

20 0 



DeelDeel I - Begripsbepaling 

dee contractsgemeenschap tussen werknemer en werkgever, (2) de arbeidsgemeenschap 
vann het bedrijf of de onderneming, (3) de marktgemeenschap van de bedrijfstak en (4) 
dee nationale gemeenschap. Van der Heijden voegt daar in zijn oratie nog de internationale 
gemeenschapp en de rechtspraak als normenproducenten aan toe.38 Zowel op het niveau 
vann de onderneming als op het niveau van de bedrijfstak vormt de CAO de belangrijkste 
rechtsbronn voor het arbeidsrecht.39 De positie van de CAO als rechtsbron tussen contract 
enn wet in is moeilijk met andere juridische fenomenen te vergelijken.40 Op het karakter 
vann de CAO wordt hieronder nader ingegaan. Hier zij vermeld dat het arbeidsrecht wat 
dee rechtsvorming betreft via het instituut CAO een heel eigen dynamiek vertoont. 

üokk de handhaving van het arbeidsrecht vertoont specifieke kenmerken, die van land 
tott land verschillen. In Engeland, bijvoorbeeld, wordt het arbeidsrecht mede gehandhaafd 
doorr middel van het collectieve actierecht.41 In Denemarken kan een groot gedeelte van 
hett arbeidsrecht niet in rechte worden ingeroepen door individuele werknemers maar slechts 
wordenn gehandhaafd door collectieven.42 Ook als de handhaving wel via de rechter ver-
loopt,, kan het arbeidsrecht eigenheid vertonen. Een groot aantal landen, waaronder Frankrijk 
enn Duitsland, kent namelijk speciale, vaak paritair samengestelde, arbeidsrechtbanken.43 

Inn Nederland is, wat de handhaving betreft, de autonomie van het arbeidsrecht gering. Het 
stakingsrechtt mag niet gebruikt worden om arbeidsrechtelijke normen te handhaven, maar 
iss - slechts - een pressiemiddel bij de totstandkoming en wijziging van (CAO-)normen.44 

Err bestaan geen afzonderlijke arbeidsrechtbanken. Ook de rol die de vakbeweging speelt 
bijj  de handhaving van het arbeidsrecht heeft veel van zijn specificiteit verloren en vertoont 
inmiddelss grote gelijkenis met het algemene actierecht van belangengroepen. 

Tenn slotte, wat de inhoud van het arbeidsrecht betreft, zou het in het kader van de 
vraagstellingg van dit onderzoek te ver voeren uitgebreid onderzoek te doen naar de vraag 
off  het Nederlandse arbeidsrecht inhoudelijk wel of niet autonomie vertoont ten opzichte 

388 Van der Heijden 1990, 6-7. 
399 Op het ondernemingsniveau kan de CAO hierbij concurrentie ondervinden van fenomenen als de 

bedrijfsovereenkomstt tussen werkgever en OR en het (voormalige) reglement. Voor deze concurren-
tiestrijdd zie Jaspers 1987, 32 e.v. en Van der Heijden 1990, 16 t.a.v. de bedrijfsovereenkomst en Jacobs/ 
Massuger/Plessenn 1997, 25 e.v. t.a.v. het reglement. 

400 Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980,17. Overigens bestaat er de laatste jaren een toegenomen 
aandachtt voor vormen van zelfregulering en reflexief recht. Op andere rechtsgebieden uit zich dat 
doorr een gebruik van c.q. aandacht voor convenanten en/of standaardregelingen in de zin van art. 
6:: 214 BW. Zie Hondius/Van Wassenaer 1993; Van Wijngaarden BouwRecht 1994,265-291; Bergkamp 
NJBNJB 1993,497-498; Peeters 1994. Voor reflexief recht en arbeidsrecht zie Rogowski AVilthagen 1994; 
Glendonn Am.J.Comp.Law 1984, 484. 

411 Jacobs 1986, 132-135. 
422 Voor een genuanceerdere beschrijving van het Deense systeem zie Van Peijpe SM A 1989, 473-485. 
433 Zie hierover deel II, hoofdstuk 3 par. 2.1 (Frankrijk) en hoofdstuk 4 par. 2.1 (Duitsland). 
444 Handhaving van CAO-normen geschiedt in Nederland via de rechter. Zie voor de toelaatbaarheid 

vann politieke stakingen: Rood 1991, 51-52. 
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vann het overige privaatrecht.45 Wel valt op dat het arbeidsrecht niet is opgenomen in een 
afzonderlijkk wetboek, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.46 Het arbeidsovereenkomstenrecht 
iss onderdeel van het BW; de algemene beginselen van het verbintenissenrecht zijn erop 
vann toepassing.47 

22 Individueel arbeidsrecht 

2.11 De wettelijke regeling in Nederland 

Nederlandd kent geen afzonderlijk wetboek van arbeidsrecht. De diverse regelingen met 
betrekkingg tot het individuele en het collectieve arbeidsrecht zijn opgenomen in verschil-
lendee wetten.48 De privaatrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is opgenomen 
inn Boek 7 Titel 10 van het NBW. Deze titel van het BW is zeer recent: hij is op 1 april 
19977 in werking getreden.49 Hij heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst zijnde "de 
overeenkomstt waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere 
partij,, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten". De titel is 
inn beginsel niet van toepassing op de arbeidsverhouding van ambtenaren.50 

Titell  10 van Boek 7 begint met een afdeling algemene bepalingen. Een van deze bepalingen 
iss de open norm van art. 7:611 BW waarin vastgelegd wordt dat de werknemer en de 
werkgeverr verplicht zijn zich te gedragen als goed werknemer respectievelijk werkgever.51 

Naa deze afdeling volgt een vrij uitgebreide afdeling met betrekking tot het loon. Hierin 
staann onder andere bepalingen over de berekening van het loon, de plaats en tijd van 
loonbetalingg en toegestane loonvormen. Een wettelijk minimumloon bevat het BW echter 
niet;; dat is geregeld in een afzonderlijke wet, te weten de Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag.522 Wel bevat de loonafdeling een uitgebreide regeling over doorbetaling 

455 Zie voor een dergelijke poging ten aanzien van het arbeidsrecht in het algemeen en dat van Quebec 
inn het bijzonder Verge/Vallée a.w. Voor Nederland, zie Rood in: LA De Leede 1994, 398-400; Van 
derr Grinten in: 40 jaar SMA 1986, 200; Duk in: 40 jaar SMA 1986, 176. 

466 Verg. het opstellen van een afzonderlijke codificatie van het consumentenrecht dat door Joustra (1997, 
9)) wordt gezien als teken van de autonomie van het rechtsgebied. 

477 Zie art. 7: 686 en art. 7: 658 lid 3 BW; Vegter Sociaal Recht 1997, 105. 
488 Het stakingsrecht is in Nederland niet wettelijk geregeld maar berust op rechtspraak. 
499 Vaststellingswet Titel 7.10 BW Stb. 1996, 406; Bakels 1998, 48; Jacobs/Massuger/Plessen 1997, 1. 

Dee regeling van de arbeidsovereenkomst is intussen alweer tamelijk ingrijpend gewijzigd, onder andere 
bijj  de Wet flexibiliteit en zekerheid van 14 mei 1998 Stb. 300. 

500 Art. 7:610 en 615 BW. Zie voor kritiek op de werkingssfeer van Titel 10 Jacobs/Massuger/Plessen 
1997,, 7-8. 

511 Art. 7:611 BW. 
522 Wet van 27 november 1968 Stb. 657 laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 november 1996 Stb. 562. 
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vann loon bij ziekte. De betreffende bepalingen zijn in het BW opgenomen als gevolg van 
dee Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 1 maart 1996.53 

Dezee wet behelsde de privatisering van de (vroegere) Ziektewet. Onder het systeem 
vann de Ziektewet ontving de werknemer tijdens ziekte een uitkering op basis van een 
verplichtee verzekering. Deze uitkering werd meestal krachtens een CAO-regeling door de 
werkgeverr aangevuld tot 100 % van het laatst verdiende loon. Het BW zelf bevatte slechts 
dee verplichting gedurende 'korte tijd' het loon door te betalen. Onder het nieuwe regime 
iss de werkgever op grond van het BW verplicht bij ziekte van de werknemer gedurende 
éénn jaar tenminste 70% van het loon door te betalen.54 In aanvulling op deze verplichting 
zijnn in het BW diverse zaken geregeld die ook in de vroegere Ziektewet een plaats hadden, 
zoalss controle door een arts en meldingsplicht bij langdurige ziekte in verband met de 
overgangg naar de arbeidsongeschiktheids-verzekering. Hoewel de vormgeving van de 
verplichtingg privaatrechtelijk van aard is, is het karakter van deze regeling niet contractueel. 
Zijj  behoort veeleer tot het sociale zekerheidsrecht.55 

Afdelingg 3 van titel 10 bevat bepalingen met betrekking tot vakantie en verlof. Hierin 
staatt onder andere de regeling van het ouderschapsverlof. Deze regeling dient als implemen-
tatiee van Europese regelgeving, die is terug te voeren op een Europese collectieve 
overeenkomst.566 De vakantieregeling van het BW wordt aangevuld met het recht op vakan-
tiebijslagg opgenomen in de Wet minimumloon. Afdeling 4 betreft gelijke behandeling en 
verbiedtt discriminatie op grond van geslacht of arbeidsduur. Ook deze bepalingen berusten 
medee op EG-recht. Daarnaast vormen ze een specificatie van de discriminatieverboden 
opgenomenn in de Algemene wet gelijke behandeling57 en de Wet gelijke behandeling 
vann mannen en vrouwen.58 Afdeling 5 regelt enkele bijzondere bedingen in de arbeidsover-
eenkomstt te weten het boetebeding, de proeftijd en het concurrentiebeding. 

Dee Afdelingen 6 en 7 bevatten enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer 
resp.. de werkgever. De bijzondere verplichtingen van de werknemer benadrukken het 
persoonlijkee en ondergeschikte karakter van de arbeidsverhouding. De bijzondere verplich-
tingenn van de werkgever bestaan onder andere uit een informatieplicht ten aanzien van 
dee inhoud van de arbeidsovereenkomst gebaseerd op een Europese richtlijn en een algemene 

533 Stb. 1996, 134. 
544 De geschiedenis van de ziektewet en de privatisering van deze regeling zijn hier verder niet aan de 

orde.. Er zal dan ook geen aandacht worden besteed aan het verschijnsel van eigen risicodragers onder 
dee oude ziektewet en de tussenfase van de Wet terugdringing ziekteverzuim van 22 december 1993 
Stb.Stb. 750, waarin de betalingsplicht voor de werkgever al verlengd was. 

555 De regeling valt onder de coördinatieregels van Vo 1408/71. 
566 Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het 

EVVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, PB EG 1996 L 145/4. Jacobs/Massuger/ 
Plessenn 1997, 64. 

577 Wet van 2 maart 1994 Stb. 230. 
588 Wet van 1 maart 1980, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de 

raadd van de Europese gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen 
enn vrouwen Stb. 1980, 86 laatstelijk gewijzigd bij wet van 6 april 1994 Stb. 269. 
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zorgplichtt ten aanzien van de veiligheid op het werk.59 De veiligheidsvoorschriften zelf 
zijnn geen onderdeel van het BW, maar staan in de Arbeidsomstandighedenwet (oftewel 
Arbo-wet)) en de bijbehorende besluiten. Voor de aansprakelijkheid van de werkgever inzake 
arbeidsongevallenn verwijst de bepaling mede naar Titel 3 van Boek 6 betreffende de 
onrechtmatigee daad.60 Het BW bevat in het geheel geen bepalingen met betrekking tot 
dee werktijden. Deze zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet en het daarbij horende Arbeidstij-
denbesluitt (zie hieronder). Afdeling 8 bevat de uitwerking van de richtlijn inzake de 
beschermingg van de rechten van werknemers bij overgang van een onderneming. 

Afdelingg 9 regelt het einde van de dienstbetrekking en bevat dus onder andere het 
privaatrechtelijkee ontslagrecht.62 Naast de bepalingen in het BW geldt voor ontslag echter 
ookk het vergunningsvereiste van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Het BBA 
iss van toepassing op werknemers in de zin van art. 7:610 BW plus een daarmee vergelijkbare 
groepp van personen die persoonlijk arbeid verrichten voor een ander. Het besluit is niet 
vann toepassing op de arbeidsverhouding van ambtenaren, onderwijzers, geestelijken en 
werknemerss die doorgaans minder dan drie dagen per week in de huishouding werken 
bijj  een natuurlijke persoon. Tevens kan de Minister op grond van art. 2 lid 2 2 BBA bepaalde 
groepenn van de werking van het BBA uitsluiten. Dit is onder andere gebeurd voor direc-
teurenn van NV'S en BV's.63 Valt een arbeidsverhouding onder het BBA dan is voor elke 
opzeggingg door de werkgever toestemming nodig van de Regionaal Directeur van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie,, tenzij er sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande 
voet,, opzegging tijdens de proeftijd of beëindiging ten gevolge van faillissement van de 
werkgever.644 Een zonder toestemming van de RDA gegeven ontslag is vernietigbaar.65 

Dee ontslagvergunning is een restant van de publiekrechtelijke regulering van de arbeidsver-
houdingenn ten behoeve van de naoorlogse wederopbouw van Nederland. Van de oor-
spronkelijkk van een strafsanctie voorziene bepalingen van het BBA resten slechts de ontslag-

599 Art. 7:655 BW gebaseerd op Ri 91/533/EEG PB EG 1991 L 288/32 resp. art. 7:658 lid 1 en 2 BW. 
600 Art. 7:658 lid 3 BW. 
611 Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 61/26 laatstelijk gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
622 De term 'ontslag' wordt overigens in het BW niet gebezigd. Ik gebruik de term voor eenzijdige 

beëindigingg door de werkgever (ontslag geven) dan wel de werknemer (ontslag nemen) middels op-
zeggingg (art. 669). Andere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de beëindiging 
vann rechtswege (art. 667 en 674), beëindiging met wederzijds goedvinden en ontbinding door de rechter 
(art.. 685 en 686). Bakels 1998, 106. 

633 Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 21 november 1972 nr. 31 553 Stcrt. 1972, 234. Tot 
11 januari 1999 gold een dergelijk uitzondering ook voor werknemers in hun proeftijd (Besluit van 
dee Staatssecretaris van Sociale Zaken van 10 november 1952 nr. 04 362 Stcrt 1952, 220). Deze 
uitzonderingg is echter bij de Wet flexibiliteit en zekerheid (Sib. 1998, 300) opgenomen in art. 6 BBA. 

644 Tot 1 januari 1999 was toestemming nodig voor elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
zowell  de werknemer of de werkgever. Voor beëindiging met wederzijds goedvinden was echter een 
uitzonderingg gemaakt in art. 6 lid 2 BBA. 

655 Art. 9 BBA zoals gewijzigd bij wet van 14 mei 1998 Stb. 300. Tot 1 januari 1999 was de sanctie 
nietigheid. . 
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vergunningg en een regeling inzake werktijdverkorting wegens bijzondere economische 
omstandigheden.66 6 

Hett vergunningsvereiste van het BBA vormt een (vrij) algemene ontslagbescherming. Via 
dee toetsing van de ontslagaanvraag kan tevens een bepaald ontslagbeleid geëffectueerd 
wordenn en kunnen bepaalde groepen werknemers, bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsonge-
schiktee werknemers, worden beschermd.67 Het arbeidsrecht bevat echter ook buiten het 
BBAA ontslagbescherming voor specifieke groepen, vaak in de vorm van ontslagverboden. 
Afdelingg 9 van Titel 10 bevat ontslagverboden ten gunste van zieken, dienstplichtigen, 
zwangeree en pas bevallen vrouwen en met betrekking tot ontslag op grond van huwelijk 
off  samenwonen. In afdeling 4 wordt degene die een beroep doet op gelijke behandeling 
beschermdd tegen een met dit beroep samenhangend ontslag. Ook de AWGB en de WGB 
mannenn en vrouwen bevatten een dergelijke ontslagbescherming.68 

Inn art. 21 van de Wet op de ondernemingsraden werden leden, kandidaat-leden en ex-
ledenn van de OR verregaand beschermd. De Arbeidsomstandighedenwet bood deze bescher-
mingg ook aan leden van de op grond van die wet verplichte arbo-commissies en arbo-
diensten.699 Bij de Wet flexibiliteit en zekerheid van 14 mei 1998 Stb. 300 zijn ook deze 
ontslagverbodenn opgenomen in het BW en wel in art.7:670, 670a en 670b BW. Naast al 
dezee absolute of relatieve ontslag verboden bevat de Wet melding collectief ontslag een 
wederomm op een Europese richtlijn gebaseerde regeling voor ontslagen waarbij binnen 
eenn periode van 3 maanden meer dan 20 werknemers betrokken zijn.70 Deze regeling 
bevatt geen direct ontslagverbod maar verplicht de werkgever tot overleg met de vakor-
ganisatiess bij voorgenomen (collectieve) ontslagen. Sanctie op niet-naleving van die 
verplichtingg is het niet in behandeling nemen van de ontslagaanvragen door de Regionaal 
Directeurr van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. 

Zoalss gezegd is de Wet melding collectief ontslag gebaseerd op een Europese richtlijn. 
Dee ontslagverboden met betrekking tot specifieke groepen zijn niet EG-rechtelijk van 
oorsprong.. Sommige zijn terug te voeren op internationale verdragen en rechtsvergelijkend 
gezienn dan ook niet ongebruikelijk. Wel ongebruikelijk is het lange overleven van het 
vergunningsvereistee van het BBA, dat toch oorspronkelijk bijzondere wetgeving was, gericht 

666 Zie de Notitie Herijking beleid werktijdverkorting en de Beleidsregels werktijdverkorting 1998, Stcrt 
1998,, 75. Zondag Sociaal Recht 1998, 181. 

677 Art. 8 t/m 11 van het Delegatiebesluit 1993 Stcrt 1993, 11; Asscher-Vonk e.a. 1997, 139-140. 
688 Art. 8 AWGB; art. la WGB. 
699 Art. 15 lid 8 en 19 lid 2 van de Arbo-wet (oud). 

700 De regeling is vastgesteld bij Ri 75/129/EEG PB EG 1975 L 48/29 en nadien gewijzigd bij Ri 92/56/ 
EGG PB EG 1992 L 245/3. Inmiddels is er een nieuwe richtlijn vastgesteld die Ri 75/129/EEG vervangt 
namelijkk Ri 98/59/EG PB EG 1998 L 225/16. Omzetting in nationaal recht heeft plaatsgevonden bij 
Wett van 24 maart 1976 Stb. 223 houdende regelen inzake melding van collectief ontslag, gewijzigd 
bijj  wet van 6 november 1997 Stb. 510. 
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opp de na-oorlogse wederopbouw.71 Later zal blijken dat deze eigenaardigheid van het 
Nederlandsee ontslagrecht ook effect heeft op het Nederlandse IPR. 

Titell  10 eindigt met twee afdelingen die bepalingen bevatten met betrekking tot bijzondere 
typenn arbeidsverhoudingen. De artkelen 7:686 tot 688 BW bevatten een regeling waarin 
dee overeenkomst van handelsvertegenwoordiging wordt aangemerkt als een arbeidsover-
eenkomstt terwijl een aantal bepalingen inzake bemiddeling en agentuur van overeenkomstige 
toepassingg wordt verklaard. Art. 690 en volgende hebben betrekking op de arbeidsovereen-
komstt van de uitzendkracht en zijn ingevoerd bij de Wet flexibilitei t en zekerheid van 
144 mei 1998.72 

Dee bepalingen van het BW kennen verschillende gradaties van dwingendheid. De uit het 
overigee privaatrecht bekende indeling in dwingend en aanvullend recht wordt in het 
arbeidsrechtt uitgebreid met de categorieën semi-dwingend en driekwart dwingend recht. 

Dee term 'semi-dwingend recht' verwijst naar het verschijnsel dat afwijking van sommige 
bepalingenn slechts is toegestaan bij schriftelijke overeenkomst.73 'Driekwart dwingend 
recht'' verwijst naar de mogelijkheid af te wijken bij CAO of bij regeling door of namens 
eenn daartoe bevoegd bestuursorgaan.74 Beide termen vertegenwoordigen in hoge mate 
arbeidsrechtelijkee fenomenen. Door een schriftelijke overeenkomst te eisen, zou voorkomen 
wordenn dat de werknemer ongemerkt afstand doet van bepaalde rechten. Hierdoor staat 
semi-dwingendd recht in het teken van de bescherming van de werknemer. 

Driekwartt dwingend recht heeft meerdere aspecten. Ten eerste dient het de werknemers-
bescherming,, meer nog dan semi-dwingend recht. De noodzaak tot werknemersbescherming 
wordtt namelijk in hoge mate gebaseerd op het machtsverschil tussen werkgever en werk-
nemer.. Dit machtsoverwicht van de werkgever wordt gecorrigeerd als de werknemers niet 
opp individuele basis onderhandelen maar gemeenschappelijk optreden. Hierdoor is het 
mogelijkk om collectieven een ruimere onderhandelingsvrijheid toe te staan dan verantwoord 
zouu zijn ten aanzien van de individuele werknemers en werkgevers. Driekwart dwingend 

711 Zie voor de discussies rond het vergunningsvereiste en het nieuwe ontslagrecht o.a. Van der Heijden 
NJBNJB 1992, 1178 en 438-443. Ook Frankrijk kende overigens tot 1986 een vergunningensysteem voor 
ontslagenn om economische redenen (Javillier 1990, 187; Lyon-Caen/Péllisier 1988, 348, 367-368). 

722 Stb. 300; inwerkingtreding 1 januari 1999. 
733 Fase in: L.A. Rood 1997, 14. Zie voor de schriftelijkheidseis bijvoorbeeld art. 7:623 lid 2, 624 lid 

3,, 628, 671 en 672 lid 6. De regeling van het oude BW sprak van afwijking bij schriftelijke 
overeenkomstt of reglement. Het reglement was een eenzijdig door de werkgever (sinds 1971 na overleg 
mett de OR) opgestelde regeling met betrekking tot de organisatie van de werkzaamheden (Oud-BW 
7A:: 1637j-1637m jo. art. 27 WOR). Het reglement is echter afgeschaft bij Wet van 14 februari 1998 
tott wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titei 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw 
Burgerlijkk Wetboek, Stb. 1998, 107. 

744 Zie bijvoorbeeld art. 7:629a, 634 en 668 BW. Driekwart dwingend recht is in het Nederlandse recht 
geïntroduceerdd in 1953 in een regeling met betrekking tot het ontslag: Olbers SM A 1979, 493. Zie 
voorr driekwart dwingend recht in het EG-recht: art. 17 lid 3 van de Richtlijn 93/104/EG betreffende 
eenn aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd PB 1993 L 307/18. 
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rechtt herstelt dus gedeeltelijk de contractsvrijheid met behoud van bescherming.75 Daar-
naastt kan driekwart dwingend recht gebruikt worden als sociaal-politiek instrument: het 
beïnvloedtt de onderhandelingspositie van de sociale partners. Een regeling waarvan slechts 
bijj  CAO kan worden afgeweken geeft namelijk een impuls tot collectief onderhandelen, 
zekerr als de wettelijke regeling als te rigide wordt ervaren door de werkgever(s).76 

Tenslottee maakt driekwart dwingend recht, of eigenlijk het fenomeen CAO op zich, 
hett mogelijk om collectieve voorzieningen te treffen dan wel op het punt van de bedrijfsor-
ganisatiee van de wettelijke kaders af te wijken.77 De onderlinge afstemming van de 
werkzaamhedenn en de organisatie van de arbeidsgemeenschap zelf laten zich namelijk niet 
regelenn bij individuele arbeidsovereenkomst. Dit aspect van de arbeidsverhouding zal dan 
ookk eenzijdig vastgesteld worden door de werkgever, tenzij deze kan overleggen met de 
werknemerss als collectief.78 

Bijj  de term 'dwingend recht' past overigens een nuancering. Veel arbeidsrechtelijke 
bepalingenn zijn namelijk slechts eenzijdig dwingend: ze verbieden alleen afwijking in voor 
dee werknemer negatieve zin. In art. 7:656 en 658 BW blijkt deze eenzijdigheid uit de 
zinsnedee dat 'van dit artikel... niet ten nadele van de werknemer [kan] worden afgeweken'. 
Art.. 7:634 BW stelt dat de werknemer recht heeft op ten minste het daar genoemde aantal 
vakantiedagen.. Dit verschijnsel, dat ten nauwste samenhangt met het beschermingskarakter 
vann het arbeidsrecht, wordt in het Frans wel de sens unique van het arbeidsrecht genoemd. 

2.22 Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden 

Zoalss boven reeds is geconstateerd, bevat het BW geen regeling over werk- en rusttijden. 
Ookk inhoudelijke normen met betrekking tot de veiligheid op het werk ontbreken in het 
BW.. Aangezien de detacheringsrichtlijn mede betrekking heeft op deze onderwerpen is 
hett van belang kort aan te geven hoe de regulering van de werktijden en de veiligheid 
naarr Nederlands recht is geregeld. Beide onderwerpen behoren tot een gedeelte van het 
arbeidsrechtt dat vroeger wel werd aangeduid met de term arbeidsbescherming.79 De wette-
lijk ee regulering ervan is opgenomen in de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandigheden-
off  Arbo-wet. Beide wetten beogen de veiligheid, gezondheid en het welzijn in verband 

755 Zie voor een kritische evaluatie van deze vooronderstelling Fase in: L.A. Rood 1997, 11-24 en 
Hromadkaa in: FS Kissel 1994, 419. 

766 Jacobs 1986, 304-309. 
777 Zie bijvoorbeeld in het BW art. 7: 639 lid 2 dat handelt over fondsenvorming inzake vakantiegeld 

enn art. 7:629a inzake de controlerend arts bij loonbetalingen bij ziekte. In de WOR, zie art. 5a en 
32. . 

788 Ook de ondernemingsraad is een collectief. Afspraken met de OR zijn in Nederland echter niet 
gelijkgesteldd met CAO's, zodat afwijken van driekwart dwingend recht niet mogelijk is. Zie Jacobs/ 
Massuger/Plessenn 1997, 9; Van der Heijden 1990, 16-17; Jaspers 1987, 33 e.v. 

799 Bakels 1998, 28. 
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mett de arbeid te bewaken en te verbeteren. Ze vormen het nationale kader waarbinnen 
dee talrijke EG-regelingen over deze onderwerpen hun implementatie krijgen.80 De Ar-
beidstijdenwett heeft daarnaast nog een tweede, niet EG-rechtelijk bepaalde doelstelling. 
Hijj  wil namelijk de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken bevorderen. 

Beidee wetten zijn relatief nieuw. In 1980 is er een nieuwe Arbo-wet tot stand gekomen 
diee vanaf 1983 gefaseerd is ingevoerd. Inmiddels is deze wet vervangen door de Arbeidsom-
standighedenwett 1998.81 Ook deze wet zal gefaseerd worden ingevoerd. De Arbeidstijden-
wett 1995 is vanaf 1 januari 1996 geleidelijk in werking getreden.82 

Zowell  de Arbeidsomstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet hebben een personele 
werkingssfeerr die afwijkt van die van Titel 10 BW. De Arbeidstijdenwet is van toepassing 
opp zowel ambtenaren als werknemers in privaatrechtelijke dienstbetrekking in alle 
bedrijfstakkenn en sectoren.83 Ambtenaren en zeelieden zijn dus niet principieel uitgesloten 
vann de werking van de wet. Daarnaast sluit de toepasselijkheid van de wet niet geheel 
aann bij de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst of vergelijkbare band tussen de 
werknemerr en degene die voor toepassing van de wet als werkgever wordt beschouwd. 
Inn situaties waarin gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten of waarin werknemers 
wordenn ingeleend, wordt namelijk de inlener als werkgever aangemerkt. Dit ondanks het 
feitt dat er in die situatie geen arbeidsovereenkomst aanwezig is met de inlener maar met 
dee uitlener c.q. het uitzendbureau. 

Dee ratio hiervoor is, dat de werkzaamheden feitelijk worden verricht binnen de or-
ganisatiee van de inlener. Deze, en niet de uitlener, is dan ook degene die de organisatie 
vann de werktijden daadwerkelijk in de hand heeft. Aangezien deze argumentatie ook gelding 

800 De Gier 1991; Asscher-Vonk e.a. 1997, 58. Vergelijk voor doelstelling en achtergrond de considerans 
vann beide wetten. De doelstelling wordt door de arbeidstijdenwet nadrukkelijk geplaatst in het kader 
vann de verplichtingen die voortvloeien uit het EG-recht en wel de Ri 93/104/EG van 23 november 
19933 PB EG 1993 L 307 en Ri 94/33/EG van 22 juni 1994 PB EG 1994 L 216. Ook de regelingen 
vann de Arbo-wet worden in hoge mate bepaald door EG-recht en wel door de Kaderrichtlijn 89/391/ 
EEGG PB EG 1989 L 183/1 en de daarop gebaseerde richtlijnen. In de considerans van de Arbo-wet 
19800 stammende wet komen deze EG-richtlijnen echter (uiteraard) niet voor. Behalve de Europese 
richtlijnenn bestaan er op dit terrein nog verschillende internationale instrumenten, bijvoorbeeld de 
Europesee overeenkomst inzake het wegvervoer 'AETR' (Verdrag van 1 juli 1970 Trb. 1972, 97 
laatstelijkk gewijzigd bij Trb. 1994, 163). 

811 Arbeidsomstandighedenwet 1980 Stb. 1980, 664 en Arbeidsomstandighedenwet 1998 Stb. 1999, 184. 
822 De inwerkingtreding van de wet werd opgeschort tot uiterlijk 1 januari 1997 voor die situaties waarin 

eenn collectieve arbeidsovereenkomst of rechtspositieregeling van kracht was waarin met de nieuwe 
systematiekk van de regeling geen rekening was gehouden. S&J 49-1 1996 blz- XX-XXI . Voor 
werknemerss werkzaam in het transport kent de wet een overgangsperiode van 3 jaar: art 12:12 jo 
5:122 lid 2. 

833 De Arbeidstijdenwet bevat diverse uitzonderingen en speciale regelingen voor bijzondere groepen 
alss brandweerlieden en politieagenten alsmede een uitgebreide overgangsregeling voor transport-
werknemers.. Ook de Arbo-wet kent dergelijke uitzonderingen: zie Arbo-wet 1980 art. 2; Arbowet 
19988 art. 2 lid 2. Op deze bepalingen wordt hier echter niet verder ingegaan. Zie ook Asscher-Vonk 
e.a.. 1997, 23 en 58. 
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heeftt ten aanzien van het verzekeren van veiligheid en hygiëne op de werkplek, heeft de 
Arbo-wett een soortgelijke personele werkingssfeer.84 

Inn tegenstelling tot de Arbo-wet heeft de Arbeidstijdenwet een aparte bepaling met betrek-
kingg tot de territoriale werkingssfeer.85 Om precies te zijn: art. 2:8 regelt de 'extraterri-
torialee werking' van de wet. De Arbeidstijdenwet en de daarop gebaseerde regelingen zijn 
namelijkk "mede van toepassing op arbeid verricht op of vanaf een mijnbouwinstallatie 
opp het continentaal plat als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat; op arbeid welke geheel 
off  ten dele buiten Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van zee-
schepenn die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de Nederlandse vlag 
tee voeren [en] op arbeid welke voor een in Nederland gevestigde werkgever, geheel of 
tenn dele buiten Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van luchtvaar-
tuigenn [dan wel] in of op motorrijtuigen." Omgekeerd is op grond van art. 2:9 de wet niet 
vann toepassing op werkzaamheden verricht door de bemanning van buitenlandse zeeschepen 
enn luchtvaartuigen die zich binnen het Nederlandse territoir ophouden. 

Opp deze bepalingen, alsmede op een daarmee verwante bepaling inzake bijzondere 
aansprakelijkheidd in art. 11:2 van de Arbeidstijdenwet, zal nader worden ingegaan bij de 
besprekingg van de zogeheten scope rules en voorrangsregels in het Nederlandse inter-
nationalee arbeidsrecht in Deel IV. 

Dee Arbeidstijdenwet legt een aantal verplichtingen van organisatorische aard op aan de 
werkgever.. Deze is verplicht beleid te voeren inzake de arbeidstijden, een registratie bij 
tee houden en zijn beleid te evalueren. De vorm waarin de registratie moet plaatsvinden, 
kann nader worden vastgesteld bij AMvB. Inhoudelijk bevat de wet een aantal bepalingen 
mett betrekking tot kinderarbeid en arbeid verricht door zwangere en recent bevallen 
vrouwen.. Deze bepalingen zijn volledig dwingendrechtelijk van aard.86 Daarnaast bevat 
dee wet een algemene regeling van de arbeids- en rusttijden. De structuur van de wet ten 
aanzienn van de arbeids- en rusttijden maakt de regeling grotendeels driekwart dwingend. 

Dee wet bevat namelijk een uitgewerkte standaardregeling die civielrechtelijk 
gehandhaafdd wordt. Van deze regeling kan afgeweken worden bij 'collectieve regeling', 
eenn begrip dat naast CAO's ook verordeningen van PBO's en publiekrechtelijke rechts-

844 Art. 1 Arbo-wet (1980 en 1998). De Arbo-wet heeft overigens nog een ruimer bereik dan de Arbeidstij-
denwett nu de Arbo-wet zich ook uitstrekt over verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsin-
richtingenn of gedeelten daarvan: art. 2 lid 2 Arbo-wet 1998 (art. 2 Arbo-wet 1980). 

855 Dit verschil is niet terug te voeren op een verschil in werking van de EG-richtlijnen op de onder-
scheidenn terreinen. Noch de kaderrichtlijn 89/39l/EEG met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 
nochh de richtlijn over de arbeidstijden (Ri 93/104/EG) bevat een expliciete werkingssfeerbepaling. 
Dee werkingssfeer van de Arbowet 1998 is (deels) af te leiden uit art. 2 lid 2 onder b en c. 

866 Afwijken is dus niet toegestaan, ook niet bij CAO of schriftelijke overeenkomst. 
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positieregelingenn omvat.87 Daarnaast is onder omstandigheden ook afwijking mogelijk 
bijj  overeenkomst tussen de werkgever en de ondernemingsraad of een vergelijkbaar 
overlegorgaann in de publieke sector.88 Als van de mogelijkheid tot afwijken van de stan-
daardregelingg gebruik gemaakt wordt, moet in ieder geval een aantal in de wet opgenomen 
minimumnormenn gerespecteerd worden. Deze minimumnormen, die essentieel worden ge-
achtt voor de gezondheid en veiligheid van zowel de werknemers als derden, zijn - als 
enigee - strafrechtelijk gesanctioneerd. De naleving van de wet wordt gecontroleerd door 
daartoee door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaren. 
Inn de meeste gevallen zijn dit ambtenaren van de Arbeidsinspectie.89 Deze hebben onder 
anderee het recht de werkplek te betreden, inlichtingen in te winnen en bescheiden in te 
zien.90 0 

Bijj  ernstige overtreding van het verbod op kinderarbeid of de strafrechtelijk gesanctio-
neerdee minimumnormen, kan de inspecteur een bevel geven tot staking van de werkzaam-
heden.. Negeren van dit bevel is een misdrijf. Hoewel dus de Arbeidsinspectie de naleving 
vann de wet controleert en ook ten aanzien van de standaardregeling een monitorfunctie 
vervult,, loopt de handhaving van de normen in de wet grotendeels via het privaatrecht.91 

Immers,, noch de standaardregeling, noch de collectieve regelingen zijn strafrechtelijk 
gesanctioneerd.. Ook maakt de wet, in tegenstelling tot zijn voorganger, nauwelijks gebruik 
vann vergunningen. Handhaving dient dan ook te geschieden door individuele werknemers, 
doorr vakverenigingen in hun functie van belangenbehartiger of door de ondernemingsraad. 

Dee Arbo-wet heeft een heel andere structuur dan de Arbeidstijdenwet. Het is een kaderwet 
waarinn voornamelijk organisatorische maatregelen worden voorgeschreven. Net als in de 
Arbeidstijdenwett dient de werkgever een beleid te formuleren en moet hij inventariseren 

877 De sens unique speelt bij deze onderwerpen slechts een rol ten aanzien van maximum werktijden 
enn minimum rustperiodes. De organisatie van de arbeidstijd zelf laat zich niet zo goed in 'slechter' 
off  'beter' uitdrukken. 

888 Namelijk alleen als de relevante collectieve regeling reeds regelingen met betrekking tot het onderwerp 
bevat.. Voor dat doel zijn de bepalingen van de wet verdeeld in twee onderwerpen, te weten rusttijd 
enn pauze (1) en arbeidstijd, arbeid op zondag en in nachtdienst (2). Zie art. 1:4 ATW. 

899 Per 1 mei 1994 is een aantal diensten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
samengevoegdd in één Dienst voor Inspectie en Informatie (oftewel de Inspectiedienst Sociale Zaken 
enn Werkgelegenheid, I-SZW). Het betrof de Arbeidsinspectie, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, 
dee Loontechnische Dienst en de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden of DCA. Zie hierover Stcrt 
1994,, 84 blz. 7 alsmede de Organisatie- en mandaatsbesluiten SZW en 1-SZW plus de hiermee 
samenhangendee wijzigingen in Stcrt. 1994, 93 blz. 20-23. Per 15 juli 1996 is de naam van de I-SZW 
gewijzigdd in Arbeidsinspectie met behoud van de organisatiestructuur. De Arbeidsinspectie van na 
19966 heeft dus ruimere taken en bevoegdheden dan die van voor 1994 en houdt zich onder andere 
ookk bezig met de algemeen verbindend verklaring van CAO's. Zie Stcrt 1996, 125 blz. 5, de Wijziging 
organisatiee en mandaatsbesluit SZW in verband met naamswijziging Stcrt 1996, 126 en het Organisatie-
enn mandaatsbesluit Arbeidsinspectie 1996 Stcrt 1996, 128. 

900 Zie hoofdstuk 8 van de wet. 
911 Nota n.a.v. het Eindverslag K II 23 646 nr. 11, blz. 3 en 15. Regelingen in strijd met de wet zijn 

nietig.. Zie bijv. art. 5:4 lid 2, 5:7 lid 2 en 5:10 lid 6. 
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enn evalueren.92 Voor het overleg met de werknemers voorziet de wet in bevoegdheden 
vann de ondernemingsraad en, zonodig, de instelling van speciale structuren te weten Arbo-
commisiess of werkoverleggen.93 De werkgever dient zich verder ten aanzien van zijn 
verplichtingenn te laten bijstaan door deskundigen, al dan niet georganiseerd in een Arbo-
dienst.. Hij heeft een meldingsplicht ten aanzien van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. 
Dee eigenlijke normen met betrekking tot de inrichting van de werkruimte, het gebruik van 
hulpmiddelen,, machines, gevaarlijke stoffen enzovoorts, staan niet in de wet zelf maar 
inn op art. 24 Arbo-wet gebaseerde besluiten.94 Zowel de structuur van de Arbo-wet als 
dee inhoud van de afzonderlijke besluiten worden voor een groot gedeelte bepaald door 
Europesee richtlijnen.95 De controle vindt plaats door de Arbeidsinspectie die daarvoor 
eenn aantal bevoegdheden toegekend heeft gekregen. Bij overtreding kan de dienst een aantal 
maatregelenn nemen waaronder, ook hier, het stilleggen van het werk.96 Overtreding van 
dee wet is een economisch delict.97 

33 CAO-recht 

3.11 Het CAO-begrip in de Nederlandse wet 

Dee collectieve arbeidsovereenkomst is een verschijnsel dat in enigerlei vorm bekend is 
inn alle landen van de Europese Unie. De termen CAO, Tarifvertrag, collective agreement, 
conventionconvention collective, etc. verwijzen alle naar het maatschappelijke gegeven dat er 
werknemerscollectievenn bestaan die in onderhandeling treden met werkgevers of verbanden 
vann werkgevers over lonen, arbeidstijden en/of andere aspecten van de collectieve en 
individuelee arbeidsverhouding. Wat er in een CAO kan staan, wie er een kan sluiten en 
watt precies de juridische effecten van een CAO zijn, wisselt echter van land tot land. 

922 Art. 3 t/m 5 Arbo-wet 1980. 
933 Deze laatste twee overlegstructuren zijn geregeld in art. 15 en 16 van de wet en zijn met name relevant 

bijj  afwezigheid van een OR. 
944 Op 1 juli 1997 is het Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997 Stb. 1997, 60 in werking 

getredenn (Besluit van 20 juni 1997 Stb. 1997, 263). Het Arbeidsomstandighedenbesluit verving 38 
oudee Arbo-besluiten. Zie ook Asscher-Vonk e.a. 1997, 58. 

955 De richtlijnen met specifieke normen zijn grotendeels gebaseerd op een kaderrichtlijn uit 1989: Ri 
89/399 l/EEG PB EG 1989 L 183/1. 

966 Art. 32 e.v. Arbo-wet 1980. 
977 Art. 57 Arbo-wet 1980jo. art. 1 onder 4e Wet op de economische delicten. Inde voorstellen die geleid 

hebbenn tot de Arbo-wet 1998 krijgt de handhaving een civiel- en administratiefrechtelijk karakter 
enn wordt de mogelijkheid groter om op ondernemingsniveau eigen regels te stellen: Van der Heijden 
in:: L.A. Rood 1997, 55. 
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Art.. 1 van de Nederlandse Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)98 defini-

eertt de CAO als volgt: 

"Onderr collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een 
off  meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werk-
geverss en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van arbeiders, waarbij 
voornamelijkk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomst in 
achtt te nemen. Zij kan ook betreffen aannemingen van werk en overeenkomsten tot het verrichten 
vann enkele diensten." 

Mett deze definitie heeft de Nederlandse wetgever op een aantal punten stelling genomen. 
Tenn eerste geldt de CAO als overeenkomst. Hiermee accepteert de wetgever de mogelijkheid 
datt een CAO rechten en verplichtingen vestigt tussen de CAO-partijen onderling: het obli-
gatoiree aspect van de CAO. Deze kwalificatie als overeenkomst geeft al aan dat de CAO 
inn Nederland in sterke mate zen juridisch verschijnsel is. Dit in tegenstelling tot met name 
Groot-Brittannië,, waar de CAO meestal beschouwd wordt als "gentlemen's agreement'" 
enn niet in rechte kan worden afgedwongen." 

Tenn tweede bevat het artikel een omschrijving van de CAO-partijen. Aan de werknemers-
kantt gaat het altijd om een collectief, dat dus op grond van art. 1 Wet CAO de vorm moet 
hebbenn van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten van deze 
verenigingg dienen de bevoegdheid tot het sluiten van CAO's uitdrukkelijk te vermelden. 
Dezee eis is opgenomen in art. 2 van de wet. Het Nederlandse CAO-recht stelt geen nadere 
eisenn aan de CAO-partijen. Met name kent het Nederlandse CAO-recht geen erkennings-
off  representativiteitseis. Dit betekent onder andere dat iedere vakbond die voldoet aan de 
vereistenn in de Wet CAO, een CAO kan sluiten.100 Tenminste, als de organisatie erin slaagt 
zichh een plaats aan de onderhandelingstafel te verwerven.101 

Hett afwezig zijn van een representativiteitsvereiste leidt af en toe tot problemen die op 
hunn beurt weer aanleiding zijn tot wetenschappelijk debat. Dit debat over de represen-
tativiteitt van de vakbeweging heeft twee aspecten. Het ene betreft de legitimiteit van het 
vakbondsoptreden:: in hoeverre is het wenselijk dat een bond die slechts een klein deel 

988 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 december 1927 Stb. 415, laatstelijk gewijzigd 
bijj  wet van 17 april 1997 Stb. 192. 

999 Koning 1987, 138; Jacobs 1986, 132-136. 
1000 Erkenning is niet nodig om een CAO te kunnen sluiten. Wel is er in zekere zin een verschil tussen 

erkendee en met-erkende vakcentrales in die zin dat niet alle organisaties deelnemen aan het overleg 
opp centraal niveau in de Stichting van de Arbeid en de SER en aan het beheer van de instellingen 
vann de sociale zekerheid. Koning 1987, 122 en 124; Windmuller 1987, 297. Dit onderscheid werkt 
doorr in het vrijstelhngenbeleid ten aanzien van bedrijfstak-CAO's en de algemeen verbindendverklaring 
daarvann in verband met de aanwezigheid van een ondernemings-CAO. Zie hierover Minister van 
Socialee Zaken DCA nr. 7210 Bijv. Stcrt. 14 januari 1991 nr. 32; Losbl. Comm. Wet AW art. 2 aant. 
99 (Olbers). 

1011 Zie over de representativiteit van vakbonden en de toegang tot de onderhandelingen o.a. Schutte 1998, 
19-28;; Brink SMA 1988, 184 e.v.; Jaspers 1987, 20-30; Koning 1987, 119-127; Jacobs 1986, 1)2-121. 
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vann het personeel tot zijn leden mag rekenen, ten aanzien van het voltallige personeel 
afsprakenn kan maken?102 Het andere betreft de concurrentie tussen vakbonden onderling: 
welkee ruimte krijgt een werkgever om verschillende bonden tegen elkaar uit te spelen? 
Ditt risico is in Nederland niet denkbeeldig, nu er in elke bedrijfstak meerdere bonden actief 
zijn.. Nederland heeft namelijk een pluriforme vakbeweging.103 

Dee Nederlandse na-oorlogse vakbeweging was georganiseerd naar zuilen, deze waren 
opp hun beurt onderverdeeld naar bedrijfstak.104 De katholieke werknemers werden ver-
tegenwoordigdd door de vakcentrale NKV, de christelijke werknemers van andere denomina-
tiess verenigden zich onder de koepel van het CNV en daarnaast bestond nog het niet-confes-
sionelee NVV. Deze organisaties vormden het centrale overleg- en samenwerkingsorgaan 
voorr de verschillende bonden. De bonden op hun beurt waren min of meer georganiseerd 
naarr bedrijfstak, zo was er een Voedingsbond NVV en een Hout- en Bouwbond CNV.105 

Hett NKV en het NVV zijn inmiddels samengegaan in de FNV en ook het aantal bonden 
binnenn de vakcentrale is in de loop der jaren sterk verminderd.106 Zo gingen in 1998 
vierr FNV-bonden op in één nieuwe bond met de naam FNV Bondgenoten.107 

Buitenn de vakcentrales om bestaan er nog onafhankelijke, zogenaamde categorale bon-
den.1088 Deze categorale bonden kunnen verschillende redenen hebben om onafhankelijk 
tee willen blijven. De in 1964 opgeheven eenheidsvakcentrale en het onafhankelijk verbond 
vann bedrijfsorganisaties bijvoorbeeld hadden een duidelijk afwijkende, radicaal-politieke 
achtergrondd en waren om die reden onafhankelijk van de gematigde vakcentrales.109 Een 
organisatiee als de Federatie Spoorweg Vakvereniging daarentegen verzette zich met name 
tegenn de nadruk op het algemeen belang dat kenmerkend is voor de Nederlandse vak-

1022 Van der Heijden (1990, 13) vermeldt dat de organisatiegraad in Nederland tussen 1970 en 1990 is 
teruggelopenn van 39% tot 24%. Kraamwinkel (Sociaal Recht 1997, 262) houdt de gemiddelde 
organisatiegraadd op 25 %. 

1033 Zie voor een overzicht van de CAO-partijen in 1980: Frenket/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980. 
1044 Voor de tweede wereldoorlog waren de meeste CAO's beroeps-CAO's en/of plaatselijke CAO's. Na 

dee oorlog verschoof het accent naar CAO's voor bedrijven en bedrijfstakken. Windmuller 1987, 286-
287;; Brouwer SMA 1987, 662; Van Peijpe 1985, 85 e.v.; 337 e.v.; Fase 1982, 12-13. Windmuller 
1987,, 19 vermeldt als eerste plaatselijke bond die van de drukkers te Amsterdam uit 1861; als eerste 
landelijkee vakbond noemt hij de typografenbond, opgericht in 1866. 

1055 De bonden bestrijken strikt genomen meer dan één bedrijfstak. Dit is zeker het geval na de recente 
fusiegolff  waarin vier FNV bonden zich verenigd hebben in de FNV Bondgenoten. 

1066 NVV en NKV vormden een federatie in 1976 en fuseerden in 1981 (per 1 januari 1982). Tussen 1945 
enn 1980 halveerde het aantal bonden dat lid was van het NVV ; zie Windmuller 1987, 268 en 280; 
Fasee 1982, 12. 

1077 De vier bonden waren de Voedingsbond, de Vervoersbond, de Industriebond en de Dienstenbond. 
1088 De aanduiding 'categorale bond' is niet eenduidig. Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980, 82 

reserverenn de term voor niet-radicale bonden die (desondanks) niet zijn aangesloten bij een vakcentrale. 
1099 De EVC was communistisch, zie Windmuller 1987, 298; Van Peijpe 1985, 338. Voor het O VB, zie 

Windmullerr 1987, 298; Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980, 86. 
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centraless en wilde een duidelijker accent op de belangenbehartiging ten behoeve van de 

leden.110 0 

Dee aanduiding 'categorale' bond verwijst tenslotte naar een soort bond dat de belangen 
vann een bepaalde categorie werknemers behartigt, bijvoorbeeld het middelbaar en hoger 
personeell  (Unie BLHP) of verplegenden en verzorgenden (vvio, later NU 91). Deze bonden 
zijnn dus naar functie of functieniveau georganiseerd in plaats van, zoals binnen de vak-
centraless gebruikelijk is, naar economische bedrijvigheid.111 De bonden voor hoger en 
leidinggevendd personeel zijn sterk opgekomen in de jaren '70 als reactie op het gebruik 
vann CAO's als nivelleringsinstrument. Het hogere personeel, dat normaalgesproken niet 
onderr de CAO viel en ook meestal geen lid was van de bij de CAO betrokken vakbond, 
werdd toen plotseling betrokken bij de CAO met een voor de betreffende werknemers 
ongunstigg resultaat. Als reactie ontstonden de bonden voor leidinggevend en hoger personeel 
diee hetzij mee onderhandelden over de algemene CAO, hetzij konden aansturen op aparte 
CAO'ss voor hoger personeel."2 Zowel de behoefte aan 'eigen' vertegenwoordigers als 
dee concurrentie tussen bonden onderling worden (mede) veroorzaakt door het feit, dat een 
CAOO zowel juridisch als feitelijk invloed kan hebben op de arbeidsovereenkomsten van 
ongeorganiseerdee of elders georganiseerde werknemers. De juridische aspecten van deze 
invloedd komen hieronder aan de orde bij de bespreking van de Wet CAO. 

Dee omschrijving van de CAO in art. 1 Wet CAO bevat nog twee keuzen die hier vermelding 
verdienen.. Met betrekking tot de werkgever valt op dat zowel collectieven als individuele 
werkgeverss als partij kunnen optreden. Nederland kent dan ook zowel bedrijfstak-CAO's 
alss ondernemings-CAO's."3 Voor beide geldt het systeem van de Wet CAO. Ten slotte 
bevatt het artikel een omschrijving van de inhoud van een CAO: deze betreft "voornamelijk 
off  uitsluitend arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen". De praktijk 
tenn aanzien van de inhoud van CAO's toont aan dat deze bepaling nauwelijks beperkingen 
opwerpt:: ook afspraken die slechts zijdelings te maken hebben met de individuele arbeids-
overeenkomst,, kunnen de vorm van een CAO aannemen."4 

Hett Nederlandse recht maakt geen onderscheid tussen algemene CAO's die de arbeids-
verhoudingenn in de breedte regelen en specifieke CAO's over deelonderwerpen als scholing 

1100 Windmuller 1987,298. Inmiddels zijn deze verschillen minder overheersend en zijn er zelfs besprekin-
genn gaande met de FNV over samenwerking en/of fusie. 

Uii  Windmuller 1987, 302; Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980, 83. 
1122 Sommige van deze organisaties bestonden al langer, maar namen voorheen geen deel aan het CAO-

overleg.. Een deel van deze organisaties heeft zich verenigd in vakcentrales: in 1974 werd de Raad 
vann Overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel opgericht; deze werd later vernoemd tot Vakcentrale 
MHP.. Jaspers 1987, 23; Koning 1987, 124; Windmuller 1987, 302; Frenkel/Jacobs/ Nieuwstraten-
Driessenn 1980, 84. 

1133 Hiernaast bestaan nog interprofessionele akkoorden die het leeuwendeel van de beroepsbevolking 
bestrijken.. Deze zijn bijvoorbeeld bekend in België en Frankrijk. Nederland kent wel het verschijnsel 
vann het 'Centraal Akkoord', maar dit vormt geen CAO in de zin van de wet. Fase, LA . Rood 1997, 
11;; Jacobs 1986, 303. 

1144 Schutte 1998, 57-59; Olbers SMA 1992, 659; Jaspers 1987, 20. 
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off  VUT. Beide soorten vallen onder de Wet CAO.115 Het scala van onderwerpen dat in 
CAO'ss wordt behandeld, bestrijkt het hele terrein van het arbeidsrecht: loon, vakantiedagen 
enn andere onderwerpen met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht; werktijden 
enn roosters in aanvulling op of juist in afwijking van de Arbeidstijdenwet, veiligheidsaspec-
tenn in aanvulling op de Arbeidsomstandighedenwet; aanvullende sociale zekerheid, scholing, 
arbeidsmarktmaatregelen,, geschillenbeslechting enzovoorts. All e in de detacheringsrichtlijn 
genoemdee onderwerpen kunnen dus het onderwerp zijn van CAO-regelingen."6 Als een 
overeenkomstt voldoet aan de voorwaarden om CAO te zijn heeft dat als belangrijk gevolg 
datt de Wet CAO erop van toepassing is."7 Tevens kan, als aan een aantal andere voor-
waardenn voldaan is, de regeling algemeen verbindend worden verklaard op basis van de 
Wett op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectievee arbeidsovereenkomsten van 25 mei 1937 (Wet AVV). 118 De Wet CAO en de 

Wett AVV vormen samen het juridische kader van het Nederlandse CAO-recht. 

3.22 De Wet CAO 

Dee Wet CAO maakt geen enkel onderscheid naar soorten CAO'S of naar soorten bepalingen 
inn CAO's. In de literatuur is echter een onderverdeling gangbaar geworden die per bepaling 
onderscheidd maakt naar de daarbij betrokken 'partijen'. Qua terminologie richt deze 
onderverdelingg zich op (een schematische voorstelling van) de betrokkenen bij een 
bedrijfstak-CAO.. Een bedrijfstak-CAO wordt gesloten tussen een organisatie van werkgevers 
enn een organisatie van werknemers en heeft betrekking op de arbeidsovereenkomsten 

1155 Wel zijn er aparte wettelijke regelingen ten aanzien van bedrijfspensioen- en spaarfondsen namelijk 
dee Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van 17 maart 1949 Stb. i 121 
laatstelijkk gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 355 en de Pensioen- en spaarfondsenwet van 15 
meii  1962 Stb. 275 laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 355. 

1166 De vroegere 'Dienst collectieve arbeidsvoorwaarden' (in 1994 opgenomen in de 'Inspectiedienst SZW' 
diee sinds 15 juli 1996 'Arbeidsinspectie' heet) publiceert regelmatig overzichten van de inhoud van 
CAO's.. Tevens bestaat er een losbladige uitgave CAO's in Nederland die korte omschrijvingen van 
lopendee CAO's bevat. Deze uitgave staat onder redactie van E. Franken (hoofdredacteur), A.M. van 
denn Bogaert, J.M. Bouwens, P.M. Noordman en R.E. Roije en wordt uitgegeven door SDU - Den 
Haag. . 

1177 Naast de hier genoemde voorwaarden zijn dat de voorwaarde dat de CAO is aangegaan bij authentieke 
off  onderhandse akte (art. 3 Wet CAO) en dat de CAO is aangemeld bij het Centraal kantoor van 
dee Arbeidsinspectie (art. 4 Wet op de loonvorming). Zonder deze aanmelding kan de CAO niet in 
werkingg treden. Zie Schutte 1998, 45; Van Tongeren Sociaal Recht 1997, 48. De instantie waar 
aanmeldingg plaatsvindt, heeft in de loop der tijd verschillende namen gehad waaronder het Loonbureau 
enn de Dienst collectieve arbeidsvoorwaarden. Deze naamswijzigingen zijn terug te vinden in de 
besluitenn tot algemeen verbindendverklaring. Die worden namelijk wel doorlopend genummerd maar 
ditt nummer is in de loop der tijd achtereenvolgens aangeduid als DCA-nummer, een I-SZW-nummer 
enn nu dus een AI-nummer. 

1188 Stb. 1937, 801 zoals laatstelijk gewijzigd bij wetten van 10 juli 1995, Stb. 335; 23 november 1995, 
Stb.Stb. 598; 14 november 1996, Stb. 562 en 6 februari 1997, Stb. 63. 

35 5 



22 - Het Nederlandse arbeidsrecht 

geslotenn tussen de individuele werkgevers, leden van de ene partij, en individuele 
werknemers,, leden van de andere partij. De CAO-bepalingen kunnen verplichtingen scheppen 
tussenn deze vier soorten betrokkenen."9 

Dee bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgeversorganisatie 
enn de werknemersorganisatie worden obligatoire bepalingen genoemd. Het belangrijkste 
voorbeeldd van een obligatoire bepaling is de zogenaamde vredesplichtclausule waarin de 
vakbondd belooft af te zien van collectieve actie gedurende de looptijd van de CAO.120 

Eenn tweede categorie bepalingen wordt gevormd door de horizontale of normatieve bepalin-
gen.. Zo worden de bepalingen genoemd die geschikt zijn om door te werken in de ver-
houdingg tussen de individuele werknemer en de individuele werkgever zoals afspraken 
overr de beloning en het aantal vakantiedagen.121 

Bevatt de CAO verplichtingen van de individuele werkgevers of werknemers tegenover 
dee andere CAO-partij dan waartoe de betrokkene behoort (meestal de werkgever tegenover 
dee vakbeweging), dan spreekt men van diagonale bepalingen.1" Naast deze drie soorten 
bepalingenn kunnen CAO's verder nog verplichtingen bevatten tussen werkgevers onderling 
off  tussen individuele werkgevers/werknemers en derden.123 Als voorbeeld van dit laatste 
dienenn de bij CAO opgerichte fondsen. Deze worden meestal (mede) gevoed door bijdragen 
vann de werkgevers, ze worden paritair beheerd en voorzien in de financiering van scholing, 
verzekeringg tegen ongevallen, VUT, etcetera.124 De kosten van de verplichte afdracht aan 
dezee fondsen vertegenwoordigen een niet onbelangrijk deel van de loonsom. Zoals gezegd, 
maaktt de Wet CAO geen onderscheid tussen verschillende soorten bepalingen. De speciale 
positiee van de fondsen staat dan ook niet in de Wet CAO maar is ingevuld door de 
rechtspraak.1255 Slechts de pensioen- en spaarfondsen zijn afzonderlijk bij wet ge-
regeld.126 6 

1199 Schutte 1998, 61-63; voor kritiek ten aanzien van het nut van de indeling zie Koning 1988, 174 e.v.. 
1200 Deze samenhang tussen de bindende kracht van CAO's en de legitimiteit van stakingen is voor de 

Engelsee vakbeweging reden om af te zien van juridische binding. Zie hierover Jacobs 1986, 135. 
1211 Koning (1988, 182) maakt onderscheid tussen de term 'normatieve bepalingen' die refereert aan 

bepalingenn die geschikt zijn om te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de 'normatieve 
werking'' van CAO-bepalingen. Dat laatste betreft bijvoorbeeld functieclassificaties, loonschalen en 
anderee collectieve regelingen die de rechtspositie van de individuele werknemer wel normeren maar 
diee niet als zodanig opgenomen kunnen worden in de individuele arbeidsovereenkomst. 

1222 Kamphuisen gebruikte de term 'normatieve bepalingen' voor zowel de diagonale als de horizontale 
bepalingen.. Beide normeren ze de rechtsverhouding tussen anderen dan de directe partijen bij de 
overeenkomst:: Kamphuisen 1956, 16 en Koning 1988, 176-177. 

1233 Schutte (1998, 62) beschouwt deze laatste groep overigens ook als diagonale bepalingen. 
1244 Duk {SMA 1988, 198 e.v.) maakt onderscheid tussen fondsen die algemene doelen dienen zoals 

scholings-- en voorlichtingsfondsen en fondsen waarbij rechten van individuele werknemers worden 
veiligg gesteld zoals de VUT-fondsen. 

1255 Zie bijvoorbeeld HR 19 maart 1976 NJ 1976, 407; HR 10 juni 1983 NJ 1984, 147; HR 30 januari 
19877 NJ 1987, 936. 

1266 Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, 1949 Stb. J 121 en de Pensioen-
enn spaarfondsenwet, 1962 Stb. 275. 
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Eenn CAO bevat dus in belangrijke mate rechten en plichten voor anderen dan de partijen 
bijj  de overeenkomst zelf. De Wet CAO en de Wet AW uit 1927 resp. 1937 waren (mede) 
bedoeldd om deze derden-werking een wettelijke basis te geven.127 

Eenn centraal begrip met betrekking tot de doorwerking van de CAO in de individuele 
arbeidsovereenkomstt is het begrip 'gebondenheid'. Art. 9 van de Wet CAO bepaald het 
volgende: : 

"Allen,, die tijdens den duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip 
waaropp zij JS aangegaan, lid zijn of worden eener vereeniging, welke de overeenkomst heeft 
aangegaan,, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden." 

Dee wet hanteert derhalve in beginsel, net als in bijvoorbeeld Duitsland, het systeem van 
ledenbinding.1288 De term 'betrokken' verwijst naar de eis dat de CAO betrekking moet 
hebbenn op die specifieke arbeidsverhouding. Met andere woorden, de arbeidsverhouding 
moett onder de werkingssfeer van de CAO vallen (zie hieronder). Ten aanzien van de 
arbeidsovereenkomstenn tussen gebonden werknemers en gebonden werkgevers bepaalt de 
Wett CAO dat de CAO dwingend en automatisch doorwerkt in de individuele arbeidsover-
eenkomst. . 

Bepalingenn in de individuele arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met de CAO, zijn 
opp grond van art. 12 Wet CAO nietig en worden vervangen door de relevante bepalingen 
vann de CAO. Of een individuele afspraak in strijd is met een CAO-bepaling over hetzelfde 
onderwerp,, hangt af van het karakter van de betreffende CAO-bepaling.129 

Gedurendee een vrij lange periode hadden de na-oorlogse CAO's het karakter van 
standaard-CAO.. Elke afwijking levert in dat geval strijd op met de CAO. De huidige CAO's 
hebbenn veeleer het karakter van minimum-regelingen. Individuele afwijkingen ten gunste 
vann de werknemer zijn dan toegestaan. Als de individuele arbeidsovereenkomst een in 
dee CAO opgenomen materie ongeregeld laat, is op grond van art. 13 Wet CAO automatisch 
dee CAO-regeling van toepassing. Net als bij art. 12 Wet CAO gaan ook bij art. 13 de CAO-
bepalingenn deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst. Op deze wijze wordt 
dee inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst dus gemodelleerd naar de inhoud van 
dee CAO.lï0 De automatische en dwingende doorwerking van de CAO op de individuele 

1277 Brouwer SM A 1987, 663. 

1288 Voor Duitsland zie Jacobs 1986, 207. 

1299 Stege Sociaal Recht 1998, 296. 

1300 Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290 noemt het systeem van wettelijke conversie, waarin de inhoud 

vann de individuele arbeidsovereenkomst wordt gemodelleerd naar de CAO-normen typisch Nederlands. 

Inn Frankrijk en Duitsland werken de CAO-normen anders door op de arbeidsovereenkomst, namelijk 

alss normen van objectief (bedrijfs-)recht. Ze maken in die landen geen deel uit van de arbeidsover-

eenkomst. . 
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arbeidsovereenkomstt gaat verder dan de ledenbinding zoals deze tegenwoordig is op-
genomenn in art. 46 van Boek 2 BW.131 

Art.. 12 en 13 Wet CAO zijn alleen van toepassing ten aanzien van gebonden werknemers 
enn beperken zich dus tot werknemers die lid zijn van een van de vakbonden die partij zijn 
bijj  de CAO.132 Het merendeel van de werknemers is echter ongeorganiseerd, oftewel geen 
lidd van een vakbond. 

Overr deze werknemers gaat art. 14 van dee wet, een bepaling die rechtsvergelijkend gezien 
tamelijkk bijzonder is.133 Art. 14 Wet CAO luidt: 

"Wanneerr bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die 
doorr die overeenkomst gebonden is, verplicht, tijdens den duur dier overeenkomst hare bepalin-
genn omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten, als in de 
collectievee arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de 
collectievee arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn." 

Dezee plicht heeft de werkgever echter alleen tegenover de CAO-partijen en niet ten opzichte 
vann de individuele ongebonden werknemers zelf.134 Van automatische en dwingende 
doorwerkingg in de arbeidsovereenkomst met een dergelijke 'art. 14-werknemer' is derhalve 
geenn sprake. Afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst die niet stroken met de CAO-
regeling,, zijn in de verhouding tussen gebonden werkgever en ongebonden werknemer 
dann ook gewoon geldig.135 De art. 14-werknemer kan zich ook niet direct op de CAO 
beroepenn om leemtes in zijn arbeidsovereenkomst op te vullen.136 De regeling van art. 
144 Wet CAO houdt daarmee het midden tussen het systeem van zuivere ledenbinding en 
hett in bijvoorbeeld België en Frankrijk bestaande systeem van de extension automatique 
waarbijj  de CAO van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten gesloten met een gebonden 
werkgever.137 7 

1311 K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 26-27; Losbl. Wet CAO considerans aam. 3 (Olbers); Olbers SMA 
1988,, 207 en 211; Fase 1982, 52. 

1322 De CAO is ook van toepassing op werknemers die tijdens de looptijd van de CAO lid worden, of 
tenn tijde van het sluiten van de overeenkomst lid waren: art. 9-11 Wet CAO. 

1333 Jacobs 1986, 207. 
1344 Art. 14 is hiermee een voorbeeld van een wettelijke diagonale verplichting. Hekkelman SM A 1979, 

215.. Fase 1982, 62. De werking van art. 14 Wet CAO wordt in het algemeen gerelateerd aan die 
vann art. 12 en 13 Wet CAO. Een beperkte opvatting over de reikwijdte van die artikelen heeft dan 
ookk gevolg voor de vraag welke CAO-bepalingen onder de werking van art. 14 Wet CAO vallen. 
Ziee hierover Koning SMA 1988, 183. Duitsland kent een aparte regel voor de werking van bedrijfsor-
ganisatorischee bepalingen: deze gelden voor het hele bedrijf als de werkgever gebonden is aan de 
CAO.. De Wet CAO, die geen onderscheid maakt tussen de verschillende soorten CAO-bepalingen, 
kentt geen hiermee vergelijkbare regeling. Jacobs 1986, 207. 

1355 Fase 1982, 54, HekJcelman SMA 1979, 215-216. 
1366 Hekkelman SMA 1979, 217. Zie ook HR 7 juni 1957 NJ 1957, 527. 
1377 Koning 1987, 130-135; Jacobs 1986, 207. 
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Inn het systeem van zuivere ledenbinding werkt de CAO alleen maar door in de arbeids-
overeenkomstt tussen de leden van de CAO-sluitende partijen. Het gevaar van een dergelijk 
systeemm is, volgens de Memorie van Toelichting bij de Wet CAO, dat er concurrentie tussen 
werknemerss onderling kan ontstaan met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.138 Ongeor-
ganiseerdee werknemers zouden immers in de verleiding kunnen komen om slechtere 
arbeidsvoorwaardenn te accepteren dan die welke zijn neergelegd in de CAO. Het wordt 
dann economisch aantrekkelijk voor werkgevers om zo min mogelijk vakbondsleden in dienst 
tee nemen. Dit effect van een systeem van zuivere ledenbinding werd als extreem ongewenst 
beschouwdd en moest worden ondervangen door art. 14 van de wet.139 De wetgever heeft 
inn 1927 echter niet gekozen voor het systeem van de extension automatique.i40 Dat laatste 
systeemm versterkt de positie van de CAO-partijen als autonome regelgevers maar staat op 
gespannenn voet met de individuele autonomie van de ongebonden werknemer. Bovendien 
iss het bij een extension automatique onmogelijk de georganiseerde werknemer te belonen 
voorr zijn lidmaatschap.141 

Inn Nederland is een dwingende doorwerking van de CAO ten opzichte van anderen 
dann de leden van de CAO-partijen zelf en dus ook ten opzichte van de on- of elders geor-
ganiseerdee werknemers, uiteindelijk niet geregeld in de Wet CAO maar in de, vrij kort 
daarnaa tot stand gekomen, Wet AVV van 1937.142 In de praktijk is de werkgever meestal 
niett op de hoogte van het vakbondslidmaatschap van zijn werknemers. Hij zal zijn verplich-
tingenn op grond van art. 9 en 14 Wet CAO dan ook nakomen door met al zijn werknemers 
aff  te spreken dat de geldende CAO op de werkzaamheden van toepassing zal zijn.143 Sinds 
dee omzetting van de Europese Richtlijn 91 /533/EG in art. 7:655 BW is de werkgever 
verplichtt een schriftelijke opgave aan de werknemer te verstrekken van de belangrijkste 
gegevenss met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Hieronder valt ook een vermelding 
vann de toepasselijke CAO.144 Is de CAO door partijen bij de individuele arbeidsovereen-
komstt van toepassing verklaard, dan geldt wederom dat de horizontale bepalingen van 
dee CAO deel zijn gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.145 In alle ge-

1388 Kamphuisen 1956, 30. 
1399 Olbers Losbl. Wet CAO art. 14 aant. 1 en SMA 1979, 215-216. Hekkelman SMA 1979, 217. Zie ook 

HRR 7 juni 1957 NJ 1957, 527. Koning 1987, 130-135; Jacobs 1986, 207. Kamphuisen 1956, 30. 
1400 HR 7 juni 1957 NJ 1957, 527. 
u ii  Losbl. Wet CAO art. 14 aant. 2 (Olbers); Koning 1987, 115-118. Directe bevoordeling van vak-

bondsledenn is in Nederland overigens niet gebruikelijk. Slechts de automatische dwingende doorwerking 
vann de CAO kan dan nog (in de meeste gevallen) als 'bevoordeling' van georganiseerde werknemers 
wordenn gezien. Zie ook Bakels in: 40 jaar SMA 1986, 264-267. 

1422 Zie voor de geschiedenis van de Wetten CAO en AV V en de samenhang tussen art. 14 en de Wet 
AVVo.a.. Mok 1939, 18 e.v., 23 

1433 Olbers SMA 1988, 219. 
1444 Ri 91/533/EEG PB EG 1991 L 288/32. Volgens Kraamwinkel (Sociaal Recht 1997, 263) bevat sinds 

dee invoering van de informatieplicht in het Nederlandse recht ook inderdaad vrijwel elke arbeidsover-
eenkomstt waarop een CAO van toepassing is, een verwijzing naar die CAO. Zie ook Olbers SMA 
1996,, 318. 

1455 Hekkelman SMA 1979, 222. 
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vallenn waarin de werkgever gebonden is aan de CAO, kan via de CAO afgeweken worden 
vann zowel semi- als driekwart dwingend recht, ook in de verhouding met ongebonden werk-
nemers.. Een mondelinge afspraak waarbij de CAO van toepassing wordt verklaard is dan 
voldoendee om deze 'vormvoorschriften' te vervullen.146 Is ook de werkgever niet gebon-
denn aan de CAO, dan zijn partijen geheel vrij in het al dan niet toepassen van CAO-bepalin-
gen.. In de praktijk blijkt dan dat sommige CAO-normen een uitstralingseffect hebben. In 
ditt geval is echter afwijken van driekwart dwingend recht door verwijzing naar de CAO 
niett mogelijk.147 

3.33 Algemeen verbindendverklaring 

Inn Nederland bindt de CAO dus in principe alleen de CAO-sluitende partijen en hun leden. 
Ongebondenn werknemers ontlenen in beginsel geen rechten aan de CAO, aan ongebonden 
werkgeverss kunnen geen verplichtingen opgelegd worden. Wel is het in Nederland mogelijk, 
enn zelfs gebruikelijk, om de werking van een bedrijfstaks-CAO te versterken door algemeen 
verbindendverklaring.1488 Op grond van de Wet A W van 1937 kan de Minister van Sociale 
Zaken,, op verzoek van één van de CAO-partijen, bepalingen van een CAO algemeen verbin-
dendd verklaren.149 

Inn tegenstelling tot wat het spraakgebruik doet vermoeden, wordt niet de CAO zelf, 
maarr een aantal bepalingen uit die CAO algemeen verbindend verklaard. Het effect van 
algemeenn verbindendverklaring is dat de desbetreffende CAO-bepalingen direct en dwingend 
vann toepassing worden op de arbeidsovereenkomsten van alle werkgevers en werknemers 
diee onder de werkingssfeer van de CAO vallen of zouden vallen.150 Het dwingende, onaf-
dingbaree karakter dat de gewone CAO alleen voor de leden van de CAO-partijen heeft, wordt 

1466 Van Tongeren Sociaal Recht 1997, 49. Het systeem van de Arbeidstijdenwet van 1995 heeft deze 

discussiee omtrent de doorwerking van de CAO op de arbeidsovereenkomst met niet-gebonden 

werknemerss nieuw leven ingeblazen. Zie bijvoorbeeld Van Tongeren Sociaal Recht 1997, 48 e.v.; 

Jansenn Arbeidsrecht 1997, 9 e.v. Kraamwinkel Sociaal Recht 1997, 262. Zie verder Fase 1982, 55 

enn 73; Hekkelman SMA 1979, 220-225; Olbers SMA 1992, 659-662 en SMA 1979, 852. 

1477 Frenkel {SMA 1982, 545) noemt als voorbeelden de (toenmalige) kort verzutm-regeiing van art. 1638c 

BWW die door staande CAO-praktijk tot dode letter was geworden, en de bovenwettelijke ziekteuitkerin-

gen.. Zie ook Hekkelman SMA 1979, 227. Nederland kent geen systeem waarbij bepaalde CAO's ten 

opzichtee van alle werkgevers in een bepaalde branche een semi-dwingende status verkrijgen, zoals 

bijvoorbeeldd in België het geval is met CAO's die gesloten zijn in een paritair comité. Zie hierover 

Koningg 1987, 133; Dumortier 1981, 308. 

1488 Bij verbindendverklaring gaat het in de praktijk altijd om een bedrijfstaks-CAO. Een uitzondering 

lijk tt gevormd te worden door de zaak waarin het sleepbedrijf Adriaan Kooren zich verzet tegen de 

algemeenn verbindendverklaring van de CAO voor de bemanningen, werkzaam op de sleepboten van 

hett haven- en stadssleepbootbedrijf te Rotterdam, ook wel bekend als de Smit-CAO. Ook in dat geval 

wass de verbindend verklaarde CAO echter aangegaan door een werkgeversorganisatie en niet (alleen) 

doorr het sleepbedrijf Smit zelf. Zie Schutte 1998, 72; Olbers SMA 1989, 143 e.v. 

1499 Art. 2 jo 4 Wet AVV . 

1500 Art. 2 en 3 Wet AVV . 
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duss door algemeen verbindendverklaring uitgebreid over zowel de arbeidsovereenkomsten 
mett art. 14-werknemers als de arbeidsverhoudingen met niet-gebonden werkgevers.151 

Overigenss bindt de algemeen verbindendverklaring naar Nederlands recht ook de CAO-
partijenn en hun leden. Omdat de CAO-bepalingen hiermee een algemene gelding krijgen, 
wordenn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen beschouwd als wetgeving in mate-
riëlee zin.152 Ze hebben de status van dwingend recht.153 

Algemeenn verbindendverklaring staat in het teken van de bescherming en ondersteuning 
vann de CAO en het hierop gebaseerde overlegsysteem. Een goed functionerend overlegsys-
teemm wordt van cruciaal belang geacht voor de arbeidsrust in de bedrijfstakken. Tevens 
scheptt het instrument de mogelijkheid tot zelfregulering en tot delegatie van regelgevende 
bevoegdheid.1544 Door algemeen verbindendverklaring worden de in het sociale overleg 
tott stand gekomen regelingen van toepassing op de hele bedrijfstak. Ongewenst beschouwde 
vormenn van concurrentie via de arbeidsvoorwaarden worden zo voorkomen.155 Bij de 
huidigee CAO's die slechts minimumvoorwaarden bevatten, beschermt de verbindendver-
klaringg met name tegen onderbieding. Het systeem voorkomt dat de werkgever die slechtere 
arbeidsvoorwaardenn hanteert, lagere loonkosten heeft en daarmee een concurrentievoordeel 
behaalt.. In de periode na de Tweede Wereldoorlog waarin de CAO's ook maxima aan de 
arbeidsvoorwaardenn stelden, beschermde de verbindendverklaring de werkgever tevens 
tegenn het wegkopen van schaars personeel.156 Daarnaast maakt algemeen verbindendver-
klaringg het mogelijk bepaalde wijzigingen in de arbeidsverhouding, zoals een arbeidsduur-
verkorting,, over de hele linie door te voeren, dus ook in de arbeidsverhouding met ongeor-
ganiseerdee werknemers. Tenslotte zorgt de algemeen verbindendverklaring van bepalingen 
mett betrekking tot opleidingsfondsen, arbeidsmarktmaatregelen en dergelijke ervoor, dat 
dee kosten van dit soort voorzieningen gelijkelijk gedragen worden door alle bedrijven in 
dee sector.157 

1511 Losbl.Wet AVV art. 3 aant. 1 (Olbers). 
1522 Dit blijk t o.a. uit het feit dat algemeen verbindendverklaring, als daad van wetgeving, niet AROB-abel 

iss (verg. Raad van State 20 december 1971 AB 1972,95). Algemeen verbindend verklaarde bepalingen 
wordenn door de Hoge Raad als recht in de zin van 99 RO beschouwd (o.a. HR 28 mei 1982 NJ 1982, 
5444 en HR 20 juni 1986 NJ 86, 811). De rechter dient deze bepalingen bovendien ambtshalve toe 
tee passen (HR 10 juni 1988 NJ 1988, 846). Losbl. Wet AW art. 2 aant. 14 en art. 5 aant. 4 (Olbers), 
SMASMA 1980, 311 en 1998, 305; Fase 1982, 96. 

1533 Zie voor een pleidooi om algemeen verbindend verklaarde CAO's als driekwart dwingend recht ie 
beschouwenn Olbers SMA 1987, 120-124 en Fase SMA 1986, 689. 

1544 K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 9; Schmale/Siebesma SMA 1988, 223, SMA 1991, 70; Losbl.Wet 
z^VVConsid.. aant. 1 (Olbers); Brouwer SMA 1987, 663 en 665, Schmale/Siebesma SMA 1991, 70. 

1555 Stichting van de Arbeid 1994, 8. 
1566 In theorie tenminste, de handhaving van dit aspect liep niet altijd even succesvol: Windmuller 1987, 

1922 en 216; Van Veen 1976, 155. Zie ook K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 9. 
1577 K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 8, 17 en 49. 
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Inn de loop der jaren is het systeem van algemeen verbindendverklaring verschillende 
malenn ter discussie gesteld.158 Enerzijds was het de vraag of de huidige wet voldoende 
ruimtee biedt voor verbindendverklaring van de 'goede doelen' zoals scholings- en ar-
beidsmarktmaatregelen.1599 Anderzijds werd met name door een groep economen de van-
zelfsprekendheidd van de algemeen verbindendverklaring aangevallen.160 Volgens hen 
zouu de loonstructuur van de meeste CAO's slecht passen in het regeringsbeleid inzake de 
lonenn en dus niet in aanmerking moeten komen voor verbindendverklaring.161 Selectieve 
verbindendverklaring,, waarbij slechts diee bepalingen verbindend worden verklaard die een 
positievee bijdrage leveren aan het regeringsbeleid, wordt in Nederland echter al snel 
beschouwdd als een ontoelaatbare inmenging in het collectieve overleg.162 Als verbin-
dendverklaringg wordt verzocht en aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, volgt vrijwel 
automatischh het besluit tot verbindendverklaring. Een voorwaarde voor verbindendverklaring 
iss wel dat de CAO geldt voor een belangrijke meerderheid van werkgevers en werknemers 
inn de betrokken sector. Ook art. 14-werknemers tellen mee voor de vraag of de CAO geldt 
voorr een meerderheid van de betrokken werkgevers en werknemers.163 Het wordt over-
gelatenn aan het oordeel van de Minister of de gevonden meerderheid 'belangrijk' is. De 
Wett AVV kent in art. 4 e.v. een aantal procedurele voorschriften en sluit in art. 2 lid 5 
eenn aantal CAO-bepalingen uit van verbindendverklaring. Daarnaast mag een CAO-regeling 
off  de verbindendverklaring daarvan niet in strijd zijn met de wet of met het algemeen 
belang.164 4 

Zoalss hierboven reeds vermeld, is het niet noodzakelijk dat de verbindend te verklaren 
bepalingenn een positieve bijdrage leveren aan het algemeen belang, in de zin van het 

1588 Stichting van de Arbeid 1989 en 1994; SER 1992; K II 1993-1994, 23 532 nr. 2. Zie voor een 
overzichtt van de discussie zoals deze gevoerd is in 1991-1992: Van Kooten/Stolk 1992, 45 e.v. Voor 
eenn vergelijkbare discussie ten tijde van de parlementaire behandeling van de Wet AVV , zie Mok 
1939,, 9; Koning 1987, 103-104 en Van Hoek NJB 1992, 520-521. 

1599 Schmale/Sicbesma SMA 1991, 63 e.v.; Brouwer SMA 1987, 667-668; Duk SM A 1989, 692 e.v.; 
Stichtingg van de Arbeid 1989 en 1994. 

1600 Pro-AVV: o.a. Schmale/Siebesma SMA 1991, 63 (DCA), Weitenberg NRC 25 februari 1992 (NCW); 
Vann Zweeden NRC 13 oktober 1992. Contra: o.a. Zalm 1990 en Stcrt 1991 nr. 248 (CPB), Bomhoff 
NRCC 17 februari 1992. 

1611 Zie ook K i l 1993-1994,23 532, nr. 2blz. 2: "Algemene conclusie is dat toespitsing van het avv-beleid 
opp 'goede doelen' gewenst is en dat met name voor de onderkant van de arbeidsmarkt het ongewijzigd 
voortzettenn van het huidige avv-beleid ongewenst is." 

1622 Olbers SociaalRecht 1994, 3-4; Stichting van de Arbeid 1989, 29 en 36; Brouwer SMA 1987, 664; 
Vann Veen 1976, 47. 

1633 HR 10juni 1983 NJ 1984, 147. K II 1993-1994, 23 532, nr. 2, blz. 20. Losbl. Comm. WW A W a r t. 
22 aant. 4 (Olbers); Schutte 1998, 70-71; Schmale/Siebesma SMA 1991, 67; Brouwer SMA 1987,663. 

1644 Losbl. Wet AVV art. 2 aant. 6 (Olbers); Stichting van de Arbeid 1994, 9; Fase 1982, 95; Van Veen 
1976,255 e.v., 46-47; Mok 1939, 57-61. Daarnaast moet de CAO geschikt zijn om te worden toegepast 
opp niet-gebonden ondernemingen. Andere redenen om verbindendverklaring te weigeren zijn: geschillen 
tussenn de CAO-partijen over de werkingssfeer en overlappingsproblemen; niet-representativiteit van 
dee CAO-partijen; te grote mate van delegatie in de CAO-regeling. Toetsingskader AV V Stcrt 1998, 
2400 onder 5.2; Losbl.Comm. Wet A W art. 2 aant. 22 (Olbers); MvT Wet AVV ; Schutte 1998, 72, 
Stichtingg van de Arbeid 1989, 15. 
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regeringsbeleidd ten aanzien van bijvoorbeeld de loonpolitiek. Het systeem van algemeen 
verbindendd verklaren als zodanig wordt namelijk, vanwege zijn CAO-ondersteunende functie, 
inn het algemeen belang geacht.165 

3.44 Handhaving 

Dee gebonden werknemer ziet zijn arbeidsovereenkomst door de CAO gewijzigd en/of 
aangevuldd worden. Dit normerende effect is terug te voeren op art. 12 en 13 Wet CAO. 
Dezee artikelen richten zich op die CAO-bepalingen die qua inhoud geschikt zijn om op-
genomenn te worden in de individuele arbeidsovereenkomst, die derhalve ook door de 
individuelee werkgever en werknemer overeengekomen hadden kunnen worden. Voorbeelden 
vann dit soort bepalingen zijn de regelingen met betrekking tot het loon (hoewel een CAO 
meestall  een loonschalenstructuur kent), werktijden, aantal vakantiedagen, doorbetaling van 
loonn bij ziekte enz. Men gaat ervan uit dat dergelijke CAO-bepalingen deel gaan uitmaken 
vann de individuele arbeidsovereenkomst. Als de werkgever zich niet aan deze (horizontale) 
bepalingenn houdt, kan de individuele werknemer handhaving van de CAO-norm - slechts -
bereikenn door nakoming van de individuele arbeidsovereenkomst te eisen.166 

Sommigee bepalingen lenen zich echter naar hun aard niet voor incorporatie in de 
individuelee arbeidsovereenkomst, terwijl ze wel van belang kunnen zijn voor de individuele 
werknemer.. Hierbij kan gedacht worden aan vormvoorschriften ten aanzien van proeftijden, 
regelss omtrent de personeelswerving, veiligheidsvoorschriften en andere bedrijfsor-
ganisatorischee bepalingen maar ook aan loonschalen, functieclassificaties en afvloeiings-
regelingen.. In een arrest uit 1962 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat "voorzover de 
verplichtingenn welke een dergelijke overeenkomst [zijnde de CAO] aan de leden [van de 
CAO-partijen]]  oplegt, hun onderlinge verhouding betreffen, deze leden tot de nakoming 
vann die verplichtingen niet alleen tegenover de partijen bij de overeenkomst, maar ook 
rechtstreekss tegenover elkander kunnen zijn gebonden." In casu werd een geschillenbeslech-
tingsregelingg uit de CAO van toepassing geacht op de vraag of een werkgever en een 
werknemerr wel of niet een arbeidsovereenkomst waren aangegaan.167 

Tenn aanzien van de eis dat een proeftijdbeding schriftelijk moet worden overeen-
gekomenn heeft de Hoge Raad in 1981 uitgemaakt dat de gebonden werknemer de nietigheid 
vann het in strijd met het vormvoorschrift overeengekomen beding kan baseren op de CAO 
zelf.1688 Hiermee wordt echter het idee losgelaten dat de werknemer handhaving van de 
CAOO slechts kan realiseren door naleving van de, door de CAO genormeerde, individuele 

1655 Stichting van de Arbeid 1994, 9; Schmale/Siebesma 1991, 70-71; Brouwer SM A 1987, 664; Van der 
Heijdenn NJB 1992, 345-348. 

1666 Bakels 1998, 178; Olbers SMA 1988, 212; Fase 1982, 51; Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290. 
1677 HR 16 maart 1962 NJ 1962, 222. 
1688 HR 13 maart 1981 NJ 1981, 505. 
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arbeidsovereenkomstt te eisen. Bij niet-horizontale bepalingen waaruit een individualiseerbaar 
rechtt afgeleid kan worden, is een direct beroep op de CAO mogelijk.169 

Voorr de overige bepalingen lijkt de aangewezen weg een beroep op de open normen 
inn de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst zoals het goed werkgeverschap van 
art.. 7:611 BW.170 In de praktijk wordt overigens zelden een scherp onderscheid gemaakt 
naarr de directe rechtsgrond van de claim.171 

Artikell  12 brengt een absolute nietigheid teweeg. Dit heeft tot gevolg dat ook derden zoals 
dee belastingdienst, de bedrijfsvereniging en de CAO-partijen, deze nietigheid in rechte 
kunnenn inroepen.172 Aan de CAO-partijen staan, naast art. 12 Wet CAO, nog andere mid-
delenn ter beschikking om de naleving van de CAO te bevorderen. Het meeste gebruikte 
middell  is een vordering tot naleving van de CAO op grond van art. 9 Wet CAO.173 Daar-
naastt kan de vakbond op basis van art. 15 en 16 Wet CAO schadevergoeding eisen voor 
zowell  zijn eigen schade als die van zijn leden.174 Tenslotte bevat art. 8 Wet CAO een 
beïnvloedingsplichtt van de organisaties ten opzichte van hun leden. Voor zover een CAO 
aansprakenn vestigt van derden, kunnen ook deze op grond van de CAO naleving vorderen 
vann de relevante CAO-bepalingen. Als bijvoorbeeld een individuele werkgever bijdragen 
moett leveren aan een fonds, kan dat fonds die werkgever direct in rechte aanspreken. Deze 
bevoegdheidd is niet gebaseerd op een specifieke bepaling in de Wet CAO, maar is door 
dee Hoge Raad afgeleid uit de strekking van de wet.175 

Dee CAO-partijen kunnen met de tot hun beschikking staande handhavingsmiddelen de 
handhavingg van alle CAO-bepalingen bevorderen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
partijenn bij de individuele arbeidsovereenkomst en de fondsen, die altijd slechts belang 
hebbenn bij een gedeelte van de CAO. De handhaving van de CAO op grond van de Wet 
CAOO heeft een privaatrechtelijk karakter. De individuele werknemer of werkgever ageert 

1699 Losbl. Wel CAO art. 4 aant. 3 onder b en Losbl. Wet CAO art. 9 aunt. 1 (Olbers); Fase 1982, 42-43 

enn 60-61; Olbers SM A 1979, 611. 

1700 Olbers SMA 1988, 212; Fase 1982, 61. 

1711 Zo baseert Koning (SMA 1988, 182) de nietigheid van een in strijd met de CAO aangegaan proef-

tijdbedingg op art. 12 Wet CAO. Vaak echter wordt art. 9 als grondslag van de vordering gezien, bijv. 

inn HR 16 maart 1962 NJ 1962, 222. De ledenverhouding wordt als basis genoemd door Olbers (SMA 

1988,, 209). 

1722 HR 27 maart 1998 JAR 1998, 99; Stege Sociaal Recht 1998, 295 e.v.; Olbers SMA 1988, 218. 

1733 Olbers SMA 1988, 215. Art. 9 bepaalt in het tweede lid dat "zij (de gebonden werkgevers en 

werknemers,, AH) tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gehouden [zijn] 

all  datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te 

brengen,, als hadden zij zelve zich daartoe verbonden." 

1744 HR 2 november 1979 NJ 1980, 227. Een verschil in de handhaving van de CAO ten opzichte van 

hett ledencontract uit het BW is dat bij een ledencontract alleen een rechtsvordering namens de leden 

kann worden ingesteld. De CAO-partijen ageren op eigen kracht. Volgens sommige auteurs kan dit 

err zelfs toe leiden dat een werkgever tweemaal schadevergoeding moet betalen: eenmaal aan de 

vakbondd en eenmaal aan de gedupeerde leden. Zie Olbers SMA 1988, 213. 

1755 HR 19 maart 1976 NJ 1976, 407; HR 10 juni 1983 NJ 1984, 147; HR 30januari 1987 NJ 1987, 936. 

Olberss SMA 1988, 209. 
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opp basis van een individuele overeenkomst, de CAOpartijen procederen op basis van een 
collectievee overeenkomst. In beide gevallen is in eerste instantie de kantonrechter com-
petent.1766 Dat geldt ook voor de handhaving van algemeen verbindend verklaarde CAO-
bepalingen.. Deze vertoont grote parallellen met die van de CAO zelf. Art. 3 van de Wet 
AWW bevat namelijk een aantal regelingen die overeenkomen met art. 12, 13 en 15 van 
dee Wet CAO. In een beperkt aantal gevallen wordt daarnaast de handhaving van de CAO 
afgedwongenn met publiekrechtelijke middelen. Dit is met name het geval in het goederen-
vervoerr over de weg en de uitzendbranche. In beide branches is een vergunningensysteem 
vann kracht waarin de naleving van (delen van) de CAO een voorwaarde is voor het verlenen 
enn behouden van een vergunning.177 

3.55 Nawerking 

Dee partijen bij de CAO kunnen, binnen de grenzen van de wet, de looptijd van hun CAO 
zelff  bepalen.178 Het is hierbij niet noodzakelijk dat alle CAO-bepalingen eenzelfde looptijd 
hebben.. Zo is het niet ongebruikelijk de CAO een looptijd van een jaar te geven terwijl 
dee daarin opgenomen fondsen-bepalingen een langere looptijd hebben.179 Inwerkingtreding 
vann de CAO is gekoppeld aan aanmelding van de CAO bij de Arbeidsinspectie, de vroegere 
Dienstt collectieve arbeidsvoorwaarden.180 Het lukt in de praktijk niet altijd om nieuwe 
CAO'ss zo tijdig te sluiten dat deze direct bij beëindiging van de oude CAO kan ingaan. 
Partijenn kunnen echter aan de meeste bepalingen van de CAO terugwerkende kracht ver-
lenen.1811 Hierdoor kan ten aanzien van CAO's in principe een aaneensluitend regime 
bewerkstelligdd worden. 

1766 Art. 39 onder ten tweede Wet op de Rechterlijke Organisatie en art. 98 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. . 

1777 Art. 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998, Stb. 306 verplicht nog slechts 
tott het uitbetalen van CAO-conforme lonen. In het vervoer is toegang tot het beroep afhankelijk van 
hett voldoen aan eisen van betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid wordt geacht te ontbreken als 
dee betrokkene veroordeeld is voor "ernstige en herhaalde inbreuken op de geldende voorschriften 
a)) inzake de in het beroep geldende loon- en arbeidsvoorwaarden, of b) inzake het vervoer van 
goederenn respectievelijk dat van personen over de weg, met name de regels inzake de rij - en rusttijden 
voorr bestuurders, de afmetingen en gewichten van de bedrijfsvoertuigen, de verkeersveiligheid en 
dee veiligheid van de voertuigen." Art. 3 lid 2 Ri 96/26/EG PB EG 1996 L 124/1; Zie ook art. 34 
vann het Besluit goederenvervoer over de weg van 27 april 1992 Stb. 197. 

1788 Art. 18 Wet CAO. 
1799 HR 10 juni 1983 NJ 1984, 147; Losbl. Wet CAO art. 19 aant. 1 (Olbers); Fase 1982, 31. 
1800 Art. 4 lid 3 van de Wet op de loonvorming bepaalt dat een CAO pas in werking kan treden daags 

nadatt de Minister het bericht van ontvangst van de CAO heeft verstuurd. Fase (1982, 36) concludeert 
daaruitt dat een niet aangemelde CAO geen CAO is, maar (hoogstens) een ledencontract. 

1811 Losbl. Wet CAO art. 7 aant. 5 (Olbers); Fase 1982, 34-35. Obligatoire bepalingen kunnen terugwerken; 
horizontalee ook mits de individuele arbeidsovereenkomst nog bestaat en de CAO-bepaling zich hier 
niett tegen verzet; voor diagonale bepalingen tenslotte hangt het af van de aard van de bepaling. 
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Ditt laat zich moeilijker realiseren in geval van algemeen verbindendverklaring. CAO-
bepalingenn kunnen pas verbindend worden verklaard als de CAO 'geldt'.182 Dit betekent 
niett dat de CAO reeds in werking moet zijn getreden, wel moet de CAO gesloten zijn.183 

Dee procedure zelf neemt twee a drie maanden in beslag.184 Aan de verbindendverklaring 
kann vervolgens, in tegenstelling tot de CAO zelf, geen terugwerkende kracht verleend 
worden.1855 De verbindendverklaring is in het algemeen aan een maximum termijn van 
tweee jaar gebonden.186 In de praktijk speelt deze termijn nauwelijks een rol daar in ieder 
gevall  de verbindendverklaring naar Nederlands recht de CAO zelf in tijdsduur niet kan 
overtreffen:: op grond van art. 2 lid 2 Wet AW eindigt de verbindendverklaring op de eerste 
datumm dat de CAO zou kunnen eindigen. Bij een gebruikelijke looptijd van CAO's van 1 
aa 2 jaar betekent het bovenstaande, dat de verbindendverklaring slechts gedurende een 
(klein)) gedeelte van de looptijd van de CAO van kracht is. 

Sluitenn elkaar opvolgende CAO's niet aan in de tijd, dan rijst de vraag wat in de tussenlig-
gendee fase de rechtspositie is van de individuele werkgevers en werknemers. Dit is de 
vraagg naar de nawerking van de CAO.187 Op dit punt is er naar Nederlands recht een 
duidelijkk verschil tussen de CAO-bepalingen zelf en de algemeen verbindendverklaring 
daarvan.. De horizontale bepalingen van een CAO normeren via art. 12 en 13 Wet CAO de 
individuelee arbeidsovereenkomst. Volgens de in Nederland gangbare opvatting worden 
dezee horizontale bepalingen geïncorporeerd in de individuele arbeidsovereenkomst.188 

Naa afloop van de CAO geldt tussen de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst het 
arbeidscontractt zoals dat is gewijzigd door de CAO. Tenminste, zolang daarvan niet bij 
nieuwee partij afspraak of CAO wordt afgeweken. Dit is anders voor algemeen verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen. Hoewel de tekst van art. 3 Wet AW grote gelijkenis vertoont 
mett die van art. 12 en 13 Wet CAO, worden de algemeen verbindend verklaarde bepalingen 
geachtt als een vorm van dwingend recht boven de arbeidsovereenkomst te zweven. Ze 
wijzigenn de aan hen onderworpen arbeidsovereenkomsten niet. In een periode tussen twee 
verbindendverklaringenn in vallen werknemers en werkgevers die slechts door de algemeen 
verbindendverklaringg aan de CAO gebonden zijn, terug op hun oude contractsbepalingen. 

1822 Art. 2 lid 1 Wet A W . Losbl.Comm. Wet AW art. 2 aant. 5 (Oibers). 
1833 Het is zelfs mogelijk inwerkingtreding van de CAO afhankelijk te maken van algemeen verbindend 

verklaring. . 
1844 Schmale/Siebesma 1988, 233, Fase 1982, 107 nt 40. 
1855 Art. 2 lid 3 Wet A W ; Losbl. Wet AW art. 2 aant. 17 (Oibers). 
1866 Art. 2 lid 2 Wet A W maakt een uitzondering voor fondsen-bepalingen. 
1877 Er bestaat overeenstemming over het feit dat nawerking van CAO's slechts de horizontale bepalingen 

betreft.. Obligatoire en diagonale bepalingen alsmede horizontale bepalingen die voor hun werking 
afhankelijkk zijn van diagonale/obligatoire bepalingen (bijv. vakantiebonnen systemen) vallen niet onder 
dee nawerkingsproblematiek. Zie Schutte 1998, 51-53; Oibers SMA i979, 485 en Frenkel SMA 1979, 
558.. Contra: Koning SMA 1988, 178. 

1888 Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290; Losbl. Wet CAO art. 12 aant. 6 (Oibers); Oibers SMA 1979, 
4855 e.v.; Fase 1982, 75-80. 
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Inn tegenstelling tot de CAO zelf kent de algemeen verbindendverklaring naar de huidige 
standd van zaken namelijk geen nawerking.189 Procureur-Generaal Berger verklaart dit 
inn zijn conclusie bij HR 18 januari 1980 (NJ 1980, 348) uit het verschil tussen de binding 
aann de CAO zelf, die op plaatsvervangende toestemming zou berusten, en de binding aan 
dee algemeen verbindendverklaring, die onafhankelijk van enige wilsverklaring wordt 
opgelegdd door de overheid.190 De nawerkingsleer houdt dus in zijn opvatting nauw ver-
bandd met een visie die de CAO beschouwt als een collectief contract, waarbij de bevoegdheid 
vann de CAO-partijen gebaseerd is op mandaat, een veronderstelde overdracht van 
bevoegdheidd door de individuele werkgevers en werknemers aan de CAO-partijen. Fase 
wijstwijst in dit verband dan ook op het verschil met Duitsland waar ook de CAO zelf de status 
vann objectief recht heeft en de nawerking - dus - in de wet geregeld moest worden.191 

Overigenss dient in het oog te worden gehouden dat de CAO ook op dit punt een eigen 
karakterr heeft dat zich niet geheel laat verklaren uit de mandaatstheorie. Zo heeft de Hoge 
Raadd in een arrest uit 1987 ten aanzien van de met de Wet CAO vergelijkbare Antilliaanse 
Landsverordeningg CAO bepaald, dat de vakbond ook na afloop van de CAO een zelfstandige 
bevoegdheidd heeft om naleving te vorderen van die bepalingen van de CAO die nawerken 
inn de individuele arbeidsovereenkomst.192 Deze bevoegdheid is zelf niet gebaseerd op 
nawerking.. Zij is ook niet ontleend aan enige bevoegdheid van de individuele werknemers, 
maarr berust op het systeem van de Wet CAO. 

Eenn nadeel van het ontzeggen van nawerking aan algemeen verbindend verklaarde bepalin-
genn is dat het rechtsregime van de slechts aan de algemeen verbindendverklaring onderwor-
penn arbeidsverhoudingen een grote mate van discontinuïteit gaat vertonen. Ondanks 
pogingenn om ook de verbindendverklaringen op elkaar te laten aansluiten, is het niet 
ongebruikelijkk dat tussen het verlopen van de ene en het ingaan van de andere verbin-
dendverklaringg enige tijd verstrijkt.193 Zo was in een arrest uit 1993 de litigieuze CAO-
bepalingg steeds slechts enkele maanden per jaar algemeen verbindend194 terwijl in een 
arrestt uit 1995 de verbindendverklaring gedurende circa zes maanden per jaar gold.195 

Inn een arrest uit 1994 heeft de Hoge Raad het bezwaar verbonden aan het ontbreken 
vann nawerking deels ondervangen via een redenering die gebaseerd is op het leerstuk van 
dee verkregen rechten. In dat geval ging het om het recht op suppletie van een Ziektewet-
uitkeringg tot 100% van het laatst verdiende loon. De Hoge Raad besliste dat de werknemer 
gedurendee de gehele in de CAO genoemde termijn recht had op aanvulling van zijn uitkering, 
nuu hij ziek was geworden in een periode waarin de betreffende regeling algemeen verbin-

1899 HR 18 januari 1980 NJ 1980, 348; Centrale Raad van Beroep 27 juli 1978 RSV 1978, 338. Schutte 
1998,, 78-80; bosbl. Wet A W a r t. 2 aant. 18 (Olbers); Stichting van de Arbeid 1989, 11. 

1900 Deze redengeving wordt herhaald door Stein in zijn noot bij HR 28 januari 1994 NJ 1994, 420. 
1911 Fase 1982, 75-80. Zie ook Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290. 
1922 Hoge Raad 19 juni 1987 NJ 1987, 70. 
1933 Stichting van de Arbeid 1989, 13-14. 
1944 Hoge Raad 2 april 1993 NJ 1993, 612. Conclusie A-G Koopmans blz. 2426. 
1955 Hoge Raad 6 januari 1995 NJ 1995, 549. Conclusie A-G De Vries Lentsch-Kostense blz. 2616. 
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dendd was. Het recht op suppletie was voor de hele periode verkregen op het moment van 
ziekk worden.196 

Inn een arrest uit 1993 besloot de Hoge Raad dat 'de vraag of uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeidee dat ook in perioden waarin de CAO niet van toepassing was, recht op een 
vergoedingg van overwerk bestond, ... beantwoord [moet] worden aan de hand van wat 
partijenn op dit punt over en weer uit eikaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid 
enn redelijkerwijs mochten afleiden.' Ook de redelijkheid en billijkheid kunnen derhalve 
leidenn tot een vorm van nawerking.197 Deze constructies bieden echter niet altijd een 
afdoendee oplossing. Voor een aantal onderwerpen waarbij discontinuïteit extra bezwaarlijk 
is,, zoals fondsen, werktijden en pensioenen, zijn dan ook aparte regelingen getroffen met 
betrekkingg tot de looptijd van de CAO-regelingen en/of de maximale duur van de verbin-
dendverklaringg ervan.198 

3,66 De werkingssfeer van de CAO 

Aann de werkingssfeer van de CAO kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden. 
Elkee CAO heeft een sociaal-economische en een personele werkingssfeer. Daarnaast bevatten 
sommigee CAO's een expliciete regeling van de territoriale werkingssfeer. Die drie regelingen 
bepalenn welke werknemers en werkgevers onder de CAO vallen, oftewel in de woorden 
vann art. 9 Wet CAO 'bij de overeenkomst zijn betrokken'. Daarnaast wordt de werking 
vann de CAO beïnvloed door temporele elementen (zie hierboven) en door de verhouding 
tott andere CAO's, meestal CAO's op andere niveaus (zie hieronder). In deze paragraaf wordt 
ingegaann op de sociaal-economische en de personele werkingssfeer van de CAO. De 
territorialee werkingssfeer heeft direct relevantie voor het IPR en zal dan ook uitgebreid 
wordenn behandeld in de delen il en IV. 

Dee personele werkingssfeer van de CAO betreft onder andere de vraag welke personen 
aann werknemerszijde onder de CAO vallen. Aan de ene kant kan de CAO een ruimere groep 
betreffenn dan de personen die met de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben gesloten; 
opp grond van de Wet CAO kan een CAO namelijk betrekking hebben op alle overeenkomsten 
tott het verrichten van arbeid. In de praktijk regelen CAO's echter voornamelijk de ar-
beidsvoorwaardenn van personen die met de gebonden werkgever een arbeidsovereenkomst 
hebbenn gesloten, al komt het wel voor dat CAO's regelingen bevatten met betrekking tot 

1966 HR 28 januari 1994 NJ 1994, 420 nt. PAS; JAR 1994, 47; TVVS 1994, 132. Zie voor het begrip 

'verkregenn rechten' art. 68a en 69 Overgangswet NBW Stb. 1969, 167; Losbi Comm. Wet AVV art. 

22 aant. 19 (Olbers) en Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 292. 

1977 HR 2 april 1993 NJ 1993, 612; JAR 1993, 100; 7VV5 1993, 163. 

1988 Art. 2 lid 2 Wet AV V maakt het mogelijk fondsenbepalingen voor een langere termijn dan 2 jaar 

verbindendd te verklaren. Volgens art. 1:5 van de Arbeidstijdenwet gelden collectieve regelingen met 

betrekkingg tot de arbeidstijden in beginsel voor vijfjaar. De regeling voor pensioenfondsen is op-

genomenn in de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van 17 maart 

19499 Stb. J121. Zie ook Losbl.Comm, Wet A W art. 2 aant. 16 (Olbers). 
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anderee in het bedrijf werkzame personen zoals uitzendkrachten en stagiaires.'99 Aan de 
anderee kant hoeven niet alle personeelsleden met wie een arbeidsovereenkomst gesloten 
is,, onder de CAO te vallen. Zo is het niet ongebruikelijk dat CAO's slechts de functies onder 
off  boven een bepaald niveau bestrijken. In het bouwbedrijf bestaan afzonderlijke CAO's 
voorr het uitvoerend, technisch en administratief personeel, bedrijven als Philips en AKZO 
hebbenn vaak aparte CAO's voor het hogere personeel. 

Aann werkgeverszijde is van belang of de CAO gesloten is door één of meer ondernemin-
genn behorend tot hetzelfde concern of door een vereniging van onafhankelijke bedrijven 
werkzaamm in dezelfde sector of tak van de economie, met andere woorden of er sprake 
iss van een ondernemings-CAO of van een bedrijfstak-CAO. Ondernemings-CAO's zijn CAO's 
geslotenn tussen een of meer organisaties van werknemers aan de ene zijde en één of meer 
individueleindividuele werkgevers aan de andere zijde. Ze worden wel nader onderverdeeld in concern-
CAO'ss en bedrijfs- of lokatie-CAO's.200 Bedrijfstak-CAO's daarentegen worden gesloten 
tussenn werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties zoals de 
Werkgeversverenigingg voor het Bankbedrijf of het Nederlands Verbond van Ondernemers 
inn de Bouwnijverheid.201 Ze baseren hun werkingssfeer op de tak van industrie en/of 
hett soort werkzaamheden dat in het bedrijf verricht wordt en worden soms nader onder-
scheidenn in integrale bedrijfstak-CAO's, enkelvoudige sector-CAO's en meervoudige sector-
CAO's,, al naar gelang de omvang en samenstelling van de groep van bedrijven waarop 
zee betrekking hebben.202 Meestal wordt er voor een specifieke sector of bedrijfstak maar 
éénn sector- of bedrijfstak-CAO afgesloten. Een uitzondering vormt het beroepsgoederen-
vervoerr over de weg waarvoor twee bedrijfstak-CAO's bestaan. Of een bedrijf gebonden 
iss aan een van deze CAO's en zo ja aan welke, wordt primair bepaald door de vraag of 
hett bedrijf partij is bij de betreffende CAO dan wel lid is van zo'n CAO-partij. Dit is het 
personelepersonele aspect van de werkingssfeer van de bedrijfstak-CAO. In de CAO wordt vervolgens 
meestall  beschreven ten aanzien van welk soort bedrijf en voor welk soort werkzaamheden 
dee CAO regelingen bevat, met andere woorden, wat de sociaal-economische werkingssfeer 
vann de CAO is. 

1999 Olbers SMA 1992, 658 e.v.; Schutte 1998, 38-39. Zie ook Rb. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 
600 ten aanzien van de CAO voor de Vleesgroothandel. Regelingen in CAO's die betrekking hebben 
opp WW-fondsen, VUT-regelingen en scholing kunnen uiteraard een andere personele werkingssfeer 
hebben.. Zo zullen de eerste twee met name relevant zijn voor «-werknemers. 

2000 Jaspers 1987, 15-16. Huiskamp ESB 1983, 133 onderscheidt tussen concern/divisie CAO's, CAO's 
voorr Nederlandse werkmaatschappijen, CAO's voor buitenlandse werkmaatschappijen en CAO's voor 
kleineree zelfstandige ondernemingen. In het onderscheid tussen ondernemings-CAO en bedrijfstak-
CAO'ss kan de nadruk worden gelegd op het personele aspect waarbij de ondernemings-CAO slechts 
eenn kleinere personele werkingssfeer heeft binnen dezelfde sociaal-economische sector. Mijns inziens 
iss echter met name bij de concern-CAO sprake van een andere sociaal-economische organisatie: niet 
dee bedrijfstak of sector bepaalt de door de CAO bestreken groep, maar de concernverhoudingen. 

2011 Deze verenigingen kunnen dan weer aangesloten zijn bij een koepelorganisatie als het VNO-NCW. 
Dee organisatie aan de werkgeverzijde is overigens minder hiërarchisch en eenduidig dan die aan 
werknemerszijde.. Zie voor een overzicht Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980. 

2022 Huiskamp ESB 1983, 134; Jaspers 1987, 15-16. 

49 9 



22 - Het Nederlandse arbeidsrecht 

Zoo vermeldt de CAO voor het Motorvoertuigenbedrij f en Tweewielerbedrijf 1998-1999 
inn art. 77: 

"dezee overeenkomst geldt voor werkgevers in de bedrijfstak, lid van de werkgeversverenigingen 
enn werknemers in de tak van het motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf, waaronder wordt 
verstaan:: a. het herstellen, veranderen, onderhouden, monteren, reviseren of vervangen van een 
off  meer onderdelen of van delen daarvan van motorvoertuigen en/of tweewielers en/of caravans 
en/off  aanhangwagens; b. aan het publiek verkopen van motorvoertuigen ..." enz.203 

Dee CAO voor het Baggerbedrijf verklaart zich van toepassing op "ondernemingen, die 
baggermaterieell  exploiteren en/of bagger- en bijkomende werken aannemen of uitvoeren 
en/off  zich bezighouden met het daarbij betrokken natte transport, de werkzaamheden op 
dee natte stort ..." enz.204 

Zolangg een CAO slechts tussen partijen en hun leden geldt, is het niet strikt noodzakelijk 
omm in de CAO zelf een uitgebreide bepaling over de sociaal-economische werkingssfeer 
opp te nemen. De werking kan dan namelijk ook gereguleerd worden via het lidmaatschap 
vann de organisaties die de CAO sluiten. Aangezien bedrijfstak-CAO's in Nederland echter 
meestall  algemeen verbindend verklaard worden, is het gebruikelijk om de werkingssfeer 
vann de CAO in een aparte bepaling op te nemen. Deze bepaling wordt vervolgens - een 
enkelee uitzondering daargelaten - tezamen met de overige CAO-bepalingen algemeen 
verbindendd verklaard. Volgens art. 2 van de Wet AW zijn de verbindend verklaarde CAO-
bepalingenn verbindend voor 'alle werkgevers en arbeiders ten aanzien van arbeidsovereen-
komstenn die naar den aard van de arbeid waarop zij betrekking hebben onder de CAO 
vallen'.. Op grond van deze formulering zou de toepasselijkheid van verbindend verklaarde 
CAO'ss primair afhankelijk zijn van het soort werkzaamheden dat de werknemer ver-
nchtt.205 5 

Dee meeste CAO's richten zich echter niet op de aard van de werkzaamheden verricht 
doorr een individuele werknemer maar (mede) op de activiteiten van het bedrijfsonderdeel) 
alss geheel. Dit blijkt ook uit de twee hierboven weergegeven werkingssfeerbepalingen.206 

Volgenss de Hoge Raad "brengt art. 2 lid 1 W A W niet mee dat in een geval als het onder-
havige,, waarin tot de algemeen verbindend verklaarde bepalingen een bepaling behoort 
diee zelf de werkingssfeer van de CAO omschrijft, voor het antwoord op de vraag of de 
(overige)) algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO al dan niet toepasselijk 
zijnn op een individuele arbeidsovereenkomst, 'de aard van de arbeid' beslissend zou zijn. 
Diee vraag zal dan moeten worden beantwoord aan de hand van de werkingssfeer-

2033 Verbindend verklaard bij besluit AI nr. 9096 Bijv.Stcrt 4 november 1998 nr. 211. 
2044 CAO 1998 art. 2 AI nr. 8974 Bijv. Stcrt 27 maart 1998 nr. 57. 
2055 Olbers SM A 1985, 654-655. 
2066 Zie ook art. 4a en 4b van de CAO voor het motorvoertuigen en tweewielerbedrijf, AI nr. 9096 Bijv. 

StcrtStcrt 4 november 1998 nr. 211. 
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bepaling.""  De werkingssfeer zoals hij is opgenomen in de CAO zelf, is dus in hoge 
matee bepalend voor de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen. 

Somss ontstaan er problemen rond de werkingssfeer van CAO's die terug te vinden zijn 
inn de procedure rond de algemeen verbindendverklaring. Niet-gebonden werkgevers maken 
dann bezwaar tegen een in hun ogen te ruim getrokken werkingssfeer, of de omschrijving 
vann de werkingssfeer sluit slecht aan bij die van een andere eveneens algemeen verbindend 
verklaardee CAO in een verwante bedrijfstak waardoor overlappingen ontstaan.208 Vaak 
zijnn deze bezwaren afkomstig van ondernemingen wier activiteiten zich aan de rand van 
dee bedrijfstak bevinden. Zij achten de werkgeversorganisatie die de CAO heeft gesloten, 
niett representatief voor de sector waartoe hun onderneming behoort en beroepen zich op 
hett ontbreken van een belangrijke meerderheid, ook weer in hun eigen sector. Er zou in 
datt geval niet voldaan zijn aan het vereiste opgenomen in art. 2 lid 1 Wet AVV dat de CAO 
zelff  geldt voor een 'belangrijke meerderheid' van de betrokken werkgevers en werknemers. 

Dergelijkee bezwaren zijn bijvoorbeeld geuit door een bedrijf in de systeemplafonds-
enn systeemwandenbranche ten aanzien van de CAO voor het stukadoors-, afbouw- en ter-
razzobedrijff  1997, door een bedrijf actief in het bunkervervoer ten aanzien van de CAO 
voorr de binnenscheepvaart en door bedrijven gespecialiseerd in de bewaking bij evenemen-
tenn ten aanzien van de CAO voor de particuliere beveiligingsorganisaties.209 In al deze 
gevallenn besliste de Minister dat voor het berekenen van de belangrijke meerderheid, die 
vereistt is voor verbindendverklaring, mag worden uitgegaan van de totale bedrijfstak zoals 
omschrevenn in de werkingssfeer.210 Of in de specifieke sector ook een meerderheid reeds 
aann de CAO gebonden is, is niet relevant. 

Dee afbakening van de sociaal-economische werkingssfeer van CAO's zelf en daarmee die 
vann de algemeen verbindend verklaarde bepalingen wordt dus grotendeels overgelaten aan 
dee CAO-partijen. Deze moeten er ook voor zorgdragen dat er geen overlappingen ontstaan 
tussenn de verschillende bedrijfstak-CAO's. Een voorbeeld van een conflict tussen twee 
bedrijfstak-CAO'ss door een overlapping in de sociaal-economische werkingssfeer betrof 
hett probleem dat in de jaren '90 speelde met betrekking tot de verhuur van mobiele kranen. 
Dezee vorm van economische bedrijvigheid kon zowel ondergebracht worden bij het 

2077 HR 6 januari 1995 NJ 1995, 549; JAR 1995, 34; RvdW 1995, 19 C; Rood TWS 1995, 75-76. 
2088 Stichting van de Arbeid 1994, 10: "een naar verhouding groot aantal bezwaarschriften heeft betrekking 

opp de (omschrijving van de) werkingssfeer van een bedrijfstakcao of beter: op door cao-partijen 
aangebrachtee wijzigingen in die werkingssfeer. Dat laatste kan leiden tot een overlapping met de 
werkingssfeerr van een andere bedrijfstakcao. In dat geval volgt de Stichting de bestendige gedragslijn 
opp alle betrokken partijen een beroep te doen om onderling tot een oplossing te komen." 

2099 AI nr. 8919 Bijv. Stcrt 23 december 1997 nr. 247; AI nr. 8893 Bijv. Stcrt 8 december 1997 nr. 236; 
AII  nr. 8644 Bijv. Stcrt 19 november 1996 nr. 224. 

2100 Ten aanzien van de CAO voor het stukadoorsbedrijf stelde de Minister tevens dat de representativiteit 
vann de werkgeversorganisaties niet is opgenomen als voorwaarde voor het afsluiten van een 
rechtsgeldigee CAO. In het kader van de procedure tot verbindendverklaring verwijst de term 'represe-
ntativiteit'' echter naar iets anders, te weten het vereiste van de 'belangrijke meerderheid'. 
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goederenvervoerr over de weg als bij de bouwnijverheid. Een werkgever die mobiele kranen 
verhuurt,, kan in principe de binding aan deze CAO's beïnvloeden door lid te worden van 
hetzijj  de organisatie van werkgevers in de bouw, hetzij de organisatie van transportonder-
nemingen.. Deze oplossing werkt echter niet meer zodra de CAO's algemeen verbindend 
wordenn verklaard. De binding aan de CAO is dan immers niet meer afhankelijk van lid-
maatschapp maar uitsluitend van de - verbindend verklaarde - werkingssfeer. In het besluit 
tott algemeen verbindend verklaring van de bouw-CAO van 1993-1996 verklaarde de Minister: 

"datt omwille van de rechtszekerheid de afbakening ... [van de werkingssfeer, AH]... in het dictum 
vann dit besluit zal worden opgenomen; 
datt ondergetekende daarbij nadrukkelijk wil aangeven dat deze oplossing gezien moet worden 
alss een tijdelijke afbakening van de werkingssfeer...; 
datt ondergetekende partijen er met klem op wijst dat de afbakening van werkingssferen van 
collectievee arbeidsovereenkomsten primair de verantwoordelijkheid is van cao-partijen en in 
dee respectieve cao-en moet plaatsvinden en aan partijen derhalve een dringende oproep doet 
omm de werkingssferen van de cao-en aan te passen..."2" 

Eenn soortgelijk probleem speelde bij het hierboven al genoemde bezwaar tegen verbin-
dendverklaringg van de CAO voor het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf 1997.212 

Ditt bezwaar was, zoals gezegd, ingediend door een bedrijf actief in de systeemplafonds-
enn systeemwandenbranche. Dat bedrijf viel sinds 1979 onder de CAO voor het bouwbedrijf 
maarr had eind 1996 te horen gekregen dat het voortaan onder de CAO voor het stukadoors-, 
afbouw-- en terrazzobedrijf zou vallen. Het bedrijf had hiertegen ook bezwaar aangetekend 
bijj  de Grensgevallencommissie, een commissie ingesteld door de sociale partners om 
uitspraakk te doen in dergelijke conflicten. De Minister wees opnieuw op de primaire 
verantwoordelijkheidd van de sociale partners zelf, at dan niet in de vorm van de Grensgeval-
lencommissie.. Nu echter de CAO een dispensatieregeling kende en de sociale partners 
kondenn instemmen met vrijstelling van het bezwaar makende bedrijf, werd het bedrijf door 
dee Minister uitgezonderd van het besluit tot verbindendverklaring. 

Inn beide voorbeelden gaat het om situaties waarin een bepaalde bedrijvigheid zich in 
zijnn geheel op de grens tussen twee bedrijfstak-CAO's bevindt. Het onderbrengen van zo'n 
bedrijfsactiviteitt bij een bepaalde sector of bedrijfstak is de verantwoordelijkheid van de 
socialee partners zelf. Ook hier speelt de - relatieve - representativiteit geen rol. 

Andersoortigee afbakeningsproblemen ontstaan als de in een bedrijf verrichte werkzaamheden 
deelss onder de ene en deels onder een andere CAO vallen. In het algemeen wordt in CAO's 
dee toepasselijkheid van de CAO afhankelijk gesteld van de vraag welke werkzaamheden 
dee werknemer gewoonlijk uitoefent en wat de hoofdactiviteit is van het bedrijf of 
bedrijfsonderdeell  waar hij werkzaam i s .m Ten aanzien van de werknemer die incidenteel 

2111 DCA nr. 7732 Bijv. Stcrt d.d. 9 maart 1993 nr. 47 blz. 7. 
2122 AI nr. 8919 Bijv. Stcrt 23 december 1997 nr. 247. 
2133 Zie bijvoorbeeld art. 4a en 4b van de CAO voor het motorvoertuigen en tweewielerbedrijf, Al-nr. 

90966 Bijv.Stcrt 4 november 1998 nr. 211; Olbers SMA 1985, 651. 
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werkzaamhedenn verricht die onder de CAO vallen, heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de 
CAOO niet op hem van toepassing is als het bedrijf van zijn werkgever verder niet onder 
dee CAO valt.214 Het incidenteel verrichten van werkzaamheden die binnen de werkingssfeer 
vann een (andere) CAO vallen, brengt dus niet noodzakelijk mee dat die CAO ook van 
toepassingg is. 

Dezee redenering lijk t niet alleen op te gaan voor het incidenteel verrichten van werk-
zaamhedenn die binnen de sociaal-economische werkingssfeer van een CAO vallen, maar 
ookk voor incidentele werkzaamheden binnen de territoriale werkingssfeer van een CAO. 
Ditt valt tenminste af te leiden uit een beslissing van de Minister uit 1992 inzake de CAO 
voorr varende werknemers in dienst van sleepdienstondernemers werkzaam in het haven-
gebiedd van Rotterdam.215 De werkingssfeer van deze CAO was zo geformuleerd, dat ook 
bedrijvenn die slechts een klein gedeelte van hun werkzaamheden binnen het havengebied 
verrichtten,, onder de CAO vielen. De Minister overwoog: 

"Tenslottee zij opgemerkt dat de werkingssfeerbepaling, waarvan algemeen verbindendverklaring 
iss gevraagd, in de praktijk ertoe kan leiden dat het AVV-besluit eveneens van toepassing wordt 
opp werkgevers die incidenteel werkzaamheden verrichten in het betreffende gebied c.q. het gebied 
doorkruisen.. Blijkens de overgelegde representativiteitsgegevens hebben C.A.O.-partijen even-
genoemdee categorie werkgevers niet beoogd te binden aan het AVV-besluit. Tegen deze ach-
tergrondd ligt een uitsluiting van evengenoemde categorie werkgevers van het AVV-besluit in 
dee rede." 

Dezee casus is om twee redenen bijzonder. Ten eerste gaat het hier om de ruimtelijke 
werkingg van een CAO. Nu Nederland vrijwel geen regionale CAO's (meer) kent, is dit een 
onderwerpp dat in het Nederlandse interne CAO-recht eigenlijk nooit tot problemen leidt. 
Tenn tweede gebruikt de Minister de bij het verzoek tot algemeen verbindendverklaring 
ingeleverdee representativiteitsgegevens als argument om de werkingssfeer aan te passen. 
Hett is niet geheel duidelijk of deze gegevens dienen als richtsnoer voor de klaarblijkelijke 
bedoelingg van partijen of dat de Minister er een zelfstandig argument aan ontleent, 
gebaseerdd op art. 2 lid 1 Wet AVV . De representativiteitsgegevens dienen immers om te 
beoordelenn of voldaan is aan het vereiste in art. 2 lid 1 Wet AVV dat de CAO geldt voor 
eenn 'belangrijke meerderheid' van de betrokkenen. Het is de vraag hoe werknemers en 
werkgeverss die slechts incidenteel binnen de territoriale werkingssfeer werkzaam zijn, in 
dezee berekening moeten worden betrokken. 

Veell  potentiële samenloopproblemen worden dus opgelost via een nadere omschrijving 
off  uitleg van de werkingssfeer van de betreffende CAO's. Het Nederlandse CAO-recht sluit 
echterr niet uit dat binnen één onderneming meerdere CAO's van kracht zijn. Deze CAO's 
kunnenn zelfs van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst van een en dezelfde 

2144 HR 1 november 1957 NJ 1960, 173. 
2155 CAO 1992-1993 DCA nr. 7523 Bijv.Stcrt 16 juli 1992 nr. 135. 
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werknemer.2166 Dit soort problemen ontstaat nogal eens in zogenaamde gemengde bedrij-
ven,, dat wil zeggen ondernemingen waarin meerdere economische activiteiten worden uit-
geoefend,, die vallen onder de werkingssfeer van verschillende bedrijfstak-CAO's. Over 
dee oplossing van een dergelijke samenloop wordt in de rechtspraak en literatuur verschillend 
gedacht.2177 In een uitspraak van de Rechtbank Den Haag werd bij toepasselijkheid van 
meerderee CAO's op een individuele arbeidsovereenkomst de meest gunstige regeling van 
toepassingg geacht, de Rechtbank Leeuwarden daarentegen koos voor de CAO die gold voor 
hett merendeel van de werknemers met gelijksoortige taken. 

Omm dergelijke problemen te voorkomen ligt het voor de hand in gemengde ondernemin-
genn te streven naar het afsluiten van een aparte ondernemings-CAO. Binnen het Nederlandse 
systeemm is het sluiten van een ondernemings-CAO echter alleen een oplossing als bij de 
omschrijvingg van de werkingssfeer van de bedrijfstak-CAO en/of bij de algemeen verbin-
dendverklaringg daarvan, rekening gehouden wordt met het bestaan van deze ondernemings-
CAO.. Dat dit nodig is, hangt samen met de regels betreffende vertikale samenloop. 

Onderr vertikale samenloop wordt hier verstaan de samenloop tussen CAO-regelingen op 
verschillendee niveaus zoals die tussen ondernemings-CAO's en bedrijfstak-CAO's aan de 
enee kant, en die tussen algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen en CAO's aan de 
anderee kant.218 Als een onderneming aangesloten is bij een organisatie die partij is bij 
eenn bedrijfstak-CAO, is deze gebonden aan de CAO mits de CAO op hem betrekking heeft. 
Hett hangt van de CAO zelf af of deze ruimte biedt voor nadere afspraken op onder-
nemingsniveau.. Het is niet ongebruikelijk dat CAO's een bepaling bevatten waaruit blijkt 
datt afwijkingen slechts in individuele gevallen zijn toegestaan, ook als het afwijkingen 
inn voor de werknemers gunstige zin betreft. Wil een werkgever in dat geval toch een 
ondernemings-CAOO afsluiten, dan moet vrijstelling worden verkregen van dee bedrijfstak-CAO. 
Hett Nederlandse CAO-recht hanteert namelijk niet het systeem waarin de bedrijfstak-CAO 
slechtss een aanvullende werking heeft ten opzichte van de ondernemings-CAO's, een systeem 
duss waarin de ondernemings-CAO principieel voorgaat boven de bedrijfstak-CAO op grond 
vann het feit dat de eerste specifieker is toegesneden op de toestand in de betreffende 

2166 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 60 en Rb. Leeuwarden 7 februari 1991 
SMASMA 1991, 241 nt M.M. Olbers. Dit in tegenstelling tot het Duitse CAO-recht, dat het beginsel van 
dee Tarifeinheit kent. Zie Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 293. 

2177 Olbers SMA 1991, 243 versus Fase 1982, 66; Rb. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 60 versus 
Rb.. Leeuwarden 7 februari 1991 SMA 1991, 241. 

2188 Ook de samenloop tussen landelijke en regionale CAO's kan worden beschouwd als een vorm van 
vertikalee samenloop. Deze komt echter in Nederland niet voor. Jaspers (1987, 15-16) lijk t territoriale 
overlappingg echter te beschouwen als een vorm van horizontale samenloop. Hij onderscheidt hiernaast 
nogg samenloop door overlapping van de bedrijfstakken (ook een vorm van samenloop tussen CAO's 
opp hetzelfde niveau), samenloop tussen CAO's op verschillende niveau's en wel bedrijfstak- versus 
ondernemings-CAOO en het probleem van de verhouding tussen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, 
dee CAO zelf en andere CAO's. 
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onderneming.2199 Ook kent Nederland geen algemeen principe waarbij steeds de gunstiger 
regelingg voorrang heeft; CAO's mogen maxima bevatten en deden dat lange tijd ook.220 

Biedtt de bedrijfstak-CAO geen ruimte voor de ondernemings-CAO, dan kan overwogen 
wordenn om het lidmaatschap van de werkgeversorganisatie op te zeggen. Dit helpt echter 
niett als de betreffende bedrijfstak-CAO vervolgens algemeen verbindend wordt verklaard 
zonderr dat daarbij expliciet rekening gehouden wordt met de ondernemings-CAO. Bij de 
tweedee vorm van vertikale samenloop, te weten de verhouding tussen algemeen verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen enerzijds en de onderliggende CAO's anderzijds, komt namelijk 
eenn soortgelijk probleem naar voren. 

Tenn aanzien van de verhouding tussen een bedrijfstak-CAO en de verbindendverklaring 
daarvann zijn drie systemen denkbaar. Binnen het eerste systeem vervangt de (binding aan 
de)) verbindendverklaring de (binding aan de) bedrijfstak-CAO zelf. In een tweede systeem 
werktt de verbindendverklaring slechts ten opzichte van die betrokkenen die niet al op grond 
vann de CAO zelf waren gebonden. En tenslotte is er ook een systeem denkbaar waarin de 
verbindendverklaringg een zelfstandige binding veroorzaakt naast of boven eventuele binding 
aann de CAO zelf. Dit laatste systeem van dubbele binding geldt in Nederland.221 Een ieder 
diee onder de sociaal-economische werkingssfeer van de CAO valt, wordt door algemeen 
verbindendverklaringg van die CAO gebonden tenzij vrijstelling wordt verleend.222 Bedrijven 
diee reeds gebonden waren aan de CAO zelf, krijgen nooit vrijstelling van verbindendver-
klaringg aangezien dit hen toch niet zou bevrijden van de verplichtingen voortvloeiende 
uitt de Wet CAO. Het is daarentegen wel mogelijk vrijstelling te verkrijgen op grond van 
hett feit dat in de onderneming een ondernemings-CAO van kracht is. 

Ookk hier geldt (nog) geen uit wet of grondwet afgeleid algemeen beginsel voor samen-
loopproblemenn gebaseerd op bijvoorbeeld de gunstigheid of de specificiteit van een 
regeling.2233 Volgens de Minister is het opnemen van een algemene dispensatie voor onder-
nemingenn met een eigen CAO zelfs in strijd met de bedoeling van de Wet AVV nu deze 
gerichtt is op ordening op bedrijfstakniveau teneinde concurrentie door middel van ar-
beidsvoorwaardenn tegen te gaan.224 Wel kunnen de CAO-partijen een bedrijf met een eigen 
CAOO uitzonderen van de werkingssfeer van de CAO en kan de Minister een specifieke vrij -
stellingg verlenen. Het vrijstellingenbeleid zelf is vervolgens wel gebaseerd op de gedachte 

2199 K II 1993-1994 23 532, nr. 2, blz. 14: "Belangrijk aspect is dat de afweging tussen collectieve 
bedrijfstakbelangenn en de belangen van een onderneming en haar werknemers bij een eigen onder-
nemings-cao,, in eerste aanleg een zaak behoort te zijn van nader overleg tussen betrokken 
(cao)partijen." " 

2200 Zie bijvoorbeeld de CAO voor het bankbedrijf 1998 art. 2 par. 2 lid 2 (AI nr. 9020 Bijv. Stcrt 15 
junii  1998 nr. 109) en de CAO voor de openbare bibliotheken art. 2 (AI nr. 8799 Bijv, Stcrt 26 juni 
19977 nr. 119) 

2211 Losbl. Comm. Wet A W art. 2 aant. 14 (Olbers); Frenkel SM A 1974, 75. 
2222 In het normale geval dat de werkingssfeer van de CAO eveneens algemeen verbindend is verklaard. 
2233 Frenkel SM A 1974, 76; zie echter Olbers SM A 1998, 308 over de invloed van art. 8 van ILO- Verdrag 

nr.. 154. 
2244 Besluit tot algemeen verbindendverklaring van de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de 

wegg 1993 DCA nr. 7356 Bijv. Stcrt 4 november 1993 nr. 214. 
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datt verbindendverklaring van bedrijfstak-CAO's geen belemmering mag vormen voor collec-
tievee arbeidsvoorwaardenvorming op ondernemingsniveau. Als een ondernemings-CAO 
(mede)) gesloten is door een werknemersorganisatie die hetzij partij is bij de bedrijfstak-CAO 
hetzijj  aangesloten is bij een erkende vakcentrale, wordt in de regel vrijstelling verleend.225 

Dee in 1998 door de Minister gepubliceerde beleidsregels "Toetsingskader algemeen verbin-
dendd verklaring CAO's" stellen zelfs deze eis niet meer en gaan zonder meer uit van vrij -
stellingg bij aanwezigheid van een ondernemings-CAO.226 

Concluderendd lijk t het erop dat CAO-conflicten in Nederland voornamelijk via beleid worden 
opgelost.. Voor horizontale CAO-conflicten betreft dit meestal beleid van de sociale partners 
opp bedrijfstak-niveau, die zorg dragen voor de onderlinge afstemming van de werkingssferen 
vann CAO's. Verticale conflicten worden voornamelijk opgelost via een systeem van vrijstel-
lingenn op diverse niveaus.227 Vrijstelling kan plaatsvinden door de CAO-partijen, die be-
paaldee bedrijven integraal kunnen uitzonderen van de werkingssfeer van de bedrijfstak-CAO. 
Zo'nn vrijstelling werkt automatisch door in de werkingssfeer van de algemeen verbin-
dendverklaring.2288 Daarnaast kan vrijstelling plaatsvinden ter gelegenheid van de algemeen 
verbindendverklaring.. Tenslotte kent een groot aantal CAO's de mogelijkheid dat de CAO-
partijenn zelf of een door hen aangewezen bedrijfstakorgaan vrijstellingen verlenen van 
delenn van de CAO.229 

Eenn dergelijk dispensatiesysteem kan vervolgens ook algemeen verbindend worden 
verklaard.2300 In het beleid van de diverse betrokkenen zijn sporen aan te wijzen van zowel 
hett specificiteitsbeginsel als van het begunstigingsbeginsel. Beide worden echter (nog) 
niett geschraagd door een dwingende wettelijke verplichting. De enige wettelijke bepaling 
diee een rol lijk t te spelen in het beperken van de werkingssfeer bij algemeen verbindend-
verklaringg is het vereiste van een belangrijke meerderheid in art. 2 lid 1 Wet AW. 

2255 K II 23 532, nr. 2, 14: ondernemings-CAO's worden afgesloten omdat een op het bedrijf toegesneden 
CAOO wordt gewenst of omdat men een uniform pakket arbeidsvoorwaarden wenst in een gemengd 
bedrijf.. Inhoudelijke toetsing van de ondernemings-CAO vindt niet plaats. De Minister verleent in 
iederr geval dispensatie van AVV als de ondernemings-CAO is gesloten door tenminste een partij 
aann werknemerszijde die tevens partij is bij de bedrijfstak-CAO of is aangesloten is bij een 'erkende' 
vakcentrale.. Stichting van de Arbeid 1994, 10: "In dergelijke gevallen geldt als bestendige gedragslijn 
datt ondernemingen die (reeds) over een eigen, reguliere ondernemings-cao beschikken, in beginsel 
wordenn uitgezonderd van avv." Zie ook Losbl. Comm. Wel AW ast. 2 aant. 9 (Olbers). 

2266 Sten 1998, 240 onder 3 en 6.2 (de tekst van het besluit is opgenomen in Losbl.Comm.Wet AW art. 

2). . 
2277 Zie ook Olbers SM A 1980, 321-323. 
2288 Stichting van de Arbeid 1994, 11. 
2299 Stichting van de Arbeid 1996, 7: circa 2/3 deel van de bedrijfstak-CAO's bevatte in 1994 een dispen-

satiebepaling. . 
2300 Voor het karakter van dispensatievcrlening door bij CAO ingestelde commissies zie Olbers SM A 1998, 

3055 en de door hem aangehaalde uitspraak van de Rb. Amsterdam (sector bestuursrecht) van 17 januari 
1997. . 
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44 Waardering 

Hett arbeidsrecht in Nederland is verspreid over meerdere wetten. Deze wetten zijn onderling 
sterkk verschillend van aard en structuur. Ze kunnen voornamelijk materieelrechtelijke nor-
menn bevatten of juist sterk organisatorisch van aard zijn terwijl de handhaving zowel langs 
civielrechtelijkee als publiekrechtelijke weg kan plaatsvinden. De onderwerpen waarnaar 
dee detacheringsrichtlijn verwijst, staan verspreid over verschillende arbeidsrechtelijke wetten. 
Dee regelingen met betrekking tot de werktijden en de bescherming van vrouwen en 
jeugdigenn staan voornamelijk in de Arbeidstijdenwet. Gezondheid en veiligheid op het 
werkk worden bestreken door de Arbo-wet. Het wettelijke minimumloon is gebaseerd op 
dee Wet minimumloon. Het BW is slechts relevant voor de regeling van het minimum aantal 
betaaldee vakantiedagen en het verbod op discriminatie naar geslacht. Op dit laatste onder-
werpp zijn naast het BW ook de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de AWGB 
vann toepassing. De AWGB bevat ook de overige discriminatieverboden. Tenslotte bestrijkt 
dee regeling van de detacheringsrichtlijn nog de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. 
Ditt hier verder niet behandelde onderwerp is in Nederland geregeld in de Wet allocatie 
arbeidskrachtenn door intermediairs van 1998.231 

Eenn aantal van de in de detacheringsrichtlijn genoemde onderwerpen wordt in niet 
onbelangrijkee mate gereguleerd door het EG-recht. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 
veiligheidsvoorschriftenn en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Loon en 
vakantiee daarentegen onttrekken zich tot op heden aan Europese regelgeving. Een aantal 
regelingenn voorziet in de mogelijkheid van de in de wet gegeven voorschriften af te wijken 
bijj  collectieve regeling, meestal een CAO. Dit verschijnsel wordt driekwart dwingend recht 
genoemdd en is met name aan te treffen in het BW en de Arbeidstijdenwet. 

Dee Nederlandse CAO kenmerkt zich door een automatische en dwingende doorwerking 
vann de horizontale bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomsten tussen de leden 
vann de CAO-partijen. Deze automatische en dwingende doorwerking wordt uitgebreid over 
ongebondenn werkgevers en werknemers via het mechanisme van de algemeen verbin-
dendverklaring.. Aangezien bedrijfstak-CAO's in Nederland vrijwel altijd verbindend worden 
verklaardd en aangezien deze CAO's betrekking hebben op vrijwel alle aspecten van het 
arbeidsrecht,, is het CAO-recht verreweg de belangrijkste bron van - dwingend - arbeidsrecht 
inn Nederland. Over de theoretische basis van deze verstrekkende regelgevende bevoegdheid 
vann de CAO-partijen bestaat verschil van inzicht. Globaal gesproken kunnen hierover drie 
opvattingenn worden onderscheiden: de delegatietheorie, de mandaatstheorie en de theorie 
vann de autonome verworvenheid. 

Dee delegatietheorie beschouwt de activiteit van de sociale partners als een afgeleide 
vann de wetgevende bevoegdheid van de overheid. Volgens de mandaatstheorie is de 
bevoegdheidd van de CAO-partijen te beschouwen als een vorm van vertegenwoordiging 
enn derhalve afgeleid van die van de contractspartijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. 

2311 Wet van 14 mei 1998 Stb. 306. 
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Dee autonome of receptietheorie tenslotte ontkent dat de bevoegdheid van de CAO-partijen 
ergenss van is afgeleid. De bevoegdheid is ontstaan in het sociale middenveld zelf en 
vervolgenss door het recht erkend.232 Geen van deze theorieën is onversneden terug te 
vindenn in het geldende CAO-recht. Wel kunnen binnen Europa verschillende CAO-systemen 
wordenn aangetroffen die meer of minder aansluiten bij bovengenoemde theorieën. De man-
daatstheoriee kan bijvoorbeeld een verklaring vormen voor CAO-systemen waarin de CAO 
slechtss de leden van de CAO-partijen bindt. Deze theorie biedt echter geen goede basis 
voorr de vrijwel automatische algemeen verbindendverklaring van CAO's zoals die plaatsvindt 
inn Nederland. Dit systeem, alsmede die in het buitenland bestaande systemen waarin ook 
buitenstaanderss aan de CAO gebonden zijn, laten zich beter verklaren vanuit de autonome 
off  de delegatietheorie. 

AlAl  deze theorieën hebben betrekking op de CAO als rechtsbron voor de individuele arbeids-
overeenkomst.. Het is met name dit aspect van de CAO dat onderwerp is van deze studie. 
Hett is echter ook met name dit aspect dat problematisch is gezien vanuit het IPR. Het 
conflictenrechtt is immers ontworpen om rec/tttconflicten op te lossen: het bevat regels 
mett betrekking tot het toe te passen recht. Normen die niet duidelijk de status van recht 
hebben,, stellen het IPR dan ook voor problemen.233 In principe kan het IPR niet overweg 
mett feitelijke normering zonder juridische binding. Het collectieve arbeidsrecht is echter 
inn belangrijke mate een sociaal en slechts gedeeltelijk een juridisch verschijnsel is. Ook 
kentt het IPR geen tertium tussen autonomie in de zin van contractenrecht en heteronomie 
inn de zin van wetgeving, terwijl de CAO hier echter duidelijk tussenin hangt. 

Tenn aanzien van de algemeen verbindendverklaring bestaan deze problemen in veel 
minderee mate: algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen hebben een hoog juridisch 
gehalte;; ze zijn te beschouwen als wetgeving in materiële zin. Afhankelijk van de inhoud, 
vormenn de diverse CAO-bepalingen een aanvulling op het arbeidsovereenkomstenrecht, 
hett arbeidsomstandighedenrecht, het sociale zekerheidsrecht enz. Het belang dat verbin-
dendverklaringg dient, valt echter niet samen met het belang van de afzonderlijke verbindend 
verklaardee bepalingen. Als gekeken wordt naar de funktie van verbindendverklaring als 
zodanigg voor het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen, valt het corporatistische 
karakterr op. Het mechanisme van algemeen verbindendverklaring staat in Nederland in 
hett teken van de bescherming van het collectieve overleg als zodanig. Andere doelen van 
hett arbeidsrecht, zoals de bescherming van de werknemer, zijn daarbij op de achtergrond 
geraakt. . 

Tenn slotte. De Nederlandse CAO is in hoge mate een juridisch fenomeen. De handhaving 
vann de CAO vindt voornamelijk plaats via het civiele recht in een civiele procedure. De 

2322 Afhankelijk van de politieke achtergrond is de CAO een door de vakbeweging bevochten verworven-
heidd (politiek) of een uiting van subsidiariteit van overheidsgezag (confessioneel). Verg. Hemenjck 
BeleidBeleid & Maatschappij 1994, 24. 

2333 Een vergelijkbaar probleem doet zich overigens voor bij de toepassehjkheid van convenanten in 
internationalee situaties: Bergkamp NJB 1993, 497-498. 
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horizontalee normen van een (AW-)CAO kunnen zich in een individueel arbeidsconflict 
aandienenn als rechtsnormen voor de individuele arbeidsovereenkomst. Deze normen lijken 
zichh daarmee in beginsel te lenen als object voor het internationaal pn'vöüt/recht. CAO-recht 
iss echter geen gewoon privaatrecht. De handhaving van de CAO is immers (tevens) een 
zaakk van de CAO-partijen zelf en vindt niet noodzakelijk plaats door of op verzoek van 
dee personen die met elkaar de door de CAO genormeerde arbeidsverhouding zijn aangegaan. 
Vanuitt het perspectief van de individuele werkgever en werknemer heeft de handhaving 
vann de CAO dan ook heteronome aspecten waardoor het CAO-recht in dat opzicht te vergelij-
kenn is met het publiekrecht. Ook dit aspect van het CAO-recht kan in het IPRS dat immers 
primairr geschikt is voor het regelen van conflicten met betrekking tot het privaatrecht, 
tott problemen leiden. Op de handhavingsaspecten wordt in dit boek echter niet ingegaan. 
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