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3.. Algemeen verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten n 

3.11 Algemeen 

Dee wettelijke regeling van het algemeen verbindend verklaren (a.v.v.) van een 
collectievee arbeidsovereenkomst (CAO) hangt nauw samen met de wettelijke regeling van de 
CAOO zelf. De oudste CAO stamt uit het einde van de 19e eeuw (1894). Een eerste summiere 
wettelijkee regeling van de CAO vindt plaats in 1907 in artikel 1637n van het Burgerlijk 
Wetboek.11 Na de aankondiging van zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke 
regelingg van de CAO in de Troonrede van 1918 heeft het nog tien jaar geduurd, voordat de 
civielrechtelijkee regeling van de CAO in het BW plaatsvindt. Bij de inwerkingtreding van de 
Wett op de collectieve arbeidsovereenkomst (verder te noemen: Wet CAO) op 1 september 
19288 vervalt artikel 1637n BW. In de periode tot 1927 is echter al veelvuldig gebruik gemaakt 
vann het instrument van de CAO, zodat de wettelijke regeling beschouwd wordt als min of 
meerr een codificatie van de bestaande praktijk met CAO's. 
Hett sluiten van een CAO heeft voordelen voor zowel werkgevers als werknemers.3 Als 
belangrijkstee hiervan worden genoemd het bevorderen van samenwerking tussen werkgevers 
enn werknemers en het brengen van orde en rust op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Al 
spoedigg blijkt echter dat deze voordelen gemakkelijk door een kleine groep van met name 
werkgeverss gefrustreerd kunnen worden. Door uit de werkgeversorganisatie te stappen die 
partijj  is bij een CAO kunnen zij zich onttrekken aan de werking van de CAO. Dit leidt tot 
reactiess bij collega-werkgevers via een boycot of bij de werknemers via het posten bij de 
betreffendee werkgever of via een stelsel van verplicht lidmaatschap. 
Err gaan dan ook spoedig stemmen op om de totstandkoming van CAO's van overheidswege 
publiekrechtelijkk te ondersteunen door de mogelijkheid van a.v.v. van CAO's. In Nederland is 
dezee gedachte het eerst naar voren gebracht door Van Zanten in 1903. Hij deed, naar analogie 
vann Duitse regelgeving, de suggestie om te 'bepalen, dat een collectieve arbeidsovereenkomst, 
geslotenn door een zeker deel, bijvoorbeeld driekwart of vijfzesde van alle in het vak werkende 
patroonss en werklieden, voor het gehele vak geldt, zonder dat afwijking in voor de werkman 
ongunstigee zin hiervan geoorloofd is.'4 Kort daarop bepleit ook Meijers wettelijke regels voor 
dee uitbreiding van een CAO. Deze regels zouden betrekking moeten hebben op de vereisten 
aann de vereniging die een verzoek tot uitbreiding van de CAO doet, de wijze waarop advies 

11 Parlementaire behandeling aangenaaid in: Bles 1907. Zie ook Fernhout 1988, p. 125 en Van der Velde 2002. 
22 Wet van 24 december 1927, Stb. 1927,415; inwerkingtreding: Stb. 1928,19. 
33 Pas met de Wet van 14 november 1996, Stb 562, is het begrip 'arbeiders' gewijzigd in 'werknemers'. In dit 
hoofdstukk wordt in plaats van arbeiders gesproken over werknemers. Overigens herinner ik mij van de colleges 
vann prof. B.A. Sijes dat er veel voor te zeggen zou zijn om de betekenis van de begrippen werknemer en 
werkgeverr om te draaien. 
44 Van Zanten 1903, p. 503; Merkelbach 1909, p. 166 -178. Bij de parlementaire behandeling van artikel 1637n 
BWW hebben enkele kamerleden indertijd al de suggestie van Van Zanten overgenomen. 

75 5 



Hoofdstukk 3 

moett worden ingewonnen, uitzonderingen, de mogelijkheid van tussentijdse intrekking en 
voorschriftenn over de handhaving. Hij gaat uit van een publiekrechtelijke handhaving.5 

InIn 1911 brengt de Commissie Drucker een rapport uit over het functioneren van de Kamers 
vann Arbeid.6 Deze Kamers van Arbeid konden sinds 1897 worden ingesteld met als doel o.a. 
hett voorkomen en oplossen van geschillen over arbeidsregelingen. Uit de evaluatie van deze 
commissiee bleek een geringe belangstelling voor het instellen van een dergelijke kamer, 
omdatt de besluiten van de kamers geen bindende kracht hadden. Na een pleidooi voor het van 
overheidswegee stimuleren van CAO's, deed de Commissie de aanbeveling de mogelijkheid te 
creërenn tot het a.v.v. van CAO's. Als bijlage bij het rapport zijn de hoofdlijnen van een 
wettelijkee regeling van de a.v.v. van CAO's geformuleerd, die later belangrijke punten van de 
wettelijkee regeling zullen blijken te zijn. 

Zoalss in hoofdstuk 1 is uiteengezet, vindt er na de Eerste Wereldoorlog veel discussie plaats 
overr de economische ordening in Nederland en de inrichting van de bedrijfsorganisatie. 
Hierbijj  wordt gesproken over een wettelijke regeling van CAO's, de mogelijke a.v.v. van een 
dergelijkee CAO of een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). In Duitsland is al in 1918 
enn in Oostenrijk in 1919 wetgeving tot stand gekomen die het mogelijk maakt CAO's 
algemeenn verbindend te verklaren. De opzet van de latere wetgeving in Nederland zal vele 
overeenkomstenn met deze wetgeving vertonen. 
Inn 1923 wordt de Hoge Raad van Arbeid advies gevraagd over enerzijds een wettelijke 
regelingg van de verbindendverklaring van CAO's en anderzijds een regeling van de PBO. Een 
grotee meerderheid van de Raad spreekt zich uit voor een wettelijke regeling van de verbin-
dendverklaringg van CAO's. Een meerderheid spreekt zich uit tegen het op dit moment 
wettelijkk regelen van de PBO.8 Wel pleit de Raad voor de instelling van bedrijfsraden. 
Geïnspireerdd door het advies van de Hoge Raad van Arbeid vraagt de Minister van Arbeid, 
Handell  en Nijverheid, de heer Aalberse, vervolgens in juni 1925 advies aan de Hoge Raad van 
Arbeidd over een voorontwerp van wet betreffende de algemeen verbindendverklaring van 
CAO'ss (voorontwerp Aalberse). In mei 1926 spreekt de Raad zich in meerderheid uit voor de 
mogelijkheidd van verbindendverklaring van CAO's.9 Enkele leden van de Commissie XII , die 
hett advies van de Raad heeft voorbereid, deden nog de suggestie om ook de mogelijkheid tot 
ongeldigverklaringg (= later onverbindendverklaring) van bepalingen van een CAO in het 
wetsvoorstell  op te nemen. Dit idee is ingegeven door de gedachte om in te kunnen grijpen bij 
eenn te hoge loonontwikkeling in die industrieën, die van nature of kunstmatig beschermd zijn 
tegenn concurrentie. Een grote meerderheid van de Commissie XII is echter tegen dit 
denkbeeld.. Zij vinden dat een dergelijke bepaling onuitvoerbaar is en thuishoort in een wet 
tegenn trusts en kartels. Ook buiten de Hoge Raad van Arbeid vindt een soms heftige discussie 
plaatss over het nut en de noodzaak van een wettelijke regeling van a.v.v. van CAO's. 

55 Meijers 1905, p. 480. 
66 Rapport betreffende de werking der Wet op de Kamers van Arbeid en de in deze wet wenselijk gebleken 
wijzigingen;; uitgebracht aan de Vereniging van voorzitters en secretarissen van de Kamers van Arbeid door de 
Commissiee daartoe door de vereniging ingesteld, 1911 (Commissie onder voorzitterschap van H.L. Drucker en 
alss secretaris E.M. Meijers). 
77 Mok 1939, p. 31; Well 1926. 
88 Advies van de Hoge Raad van Arbeid over vraagpunten betreffende bedrijfsorganisatie, 's-Gravenhage, 1923. 
99 Advies van de Hoge Raad van Arbeid over het voorontwerp regelende de verbindendverklaring van collectieve 
arbeidsovereenkomsten,, 's-Gravenhage 28 mei 1926; Mok 1939, p. 21-22. 
100 Zie de discussie tussen de econoom Goudriaan en de jurist Van Zanten in Naamloze Vennootschap 15-08-
19244 en 15-09-1924, p. 198-203 en 273-275; Cort van der Linden 1923, zie ook Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 
42^7;; Mok 1939, p. 10-18. 
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Omdatt de argumenten pro en contra de a.v.v. van CAO's ook in latere jaren regelmatig 
terugkeren,, worden ze kort aangeduid. 
Alss belangrijkste argumenten voor a.v.v. worden genoemd:11 

-- Het bevorderen van arbeidsrust door de CAO te beschermen tegen loonconcurrentie 
vann buitenstaanders ('Schmutzkonkurrenz'). Wanneer men weet dat ook de 
concurrentenn aan dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten voldoen, zal de bereidheid om 
eenn CAO af te sluiten worden bevorderd. 

-- Het decentraal totstandkomen van regelingen omtrent arbeidsvoorwaarden verdient de 
voorkeurr boven door de overheid opgelegde wettelijke gebods- en verbodsbepalingen. 

-- Het schakelt het systeem van verplicht lidmaatschap uit als middel om de concurrentie 
vann ongeorganiseerden zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Alss belangrijkste argumenten tegen a.v.v. worden genoemd: 
-- Het ontnemen van de individuele contractsvrijheid; de rechten van een minderheid 

wordenn aangetast; a.v.v. komt erop neer dat 'de minderheid zich voor de meerderheid 
zall  moeten bukken'.12 

-- Verstarring van het economisch leven: onvoldoende aanpassing aan gewijzigde 
marktomstandigheden.. De uitschakeling van loon als concurrentiefactor leidt tot een te 
hoogg loon- en prijspeil en daarmee indirect ook tot nadeel voor de consumenten. 
Ookk ongeorganiseerden genieten mee van de verworvenheden van een CAO. 

Hett voorontwerp Aalberse en het advies van de Hoge Raad van Arbeid leiden echter 
voorlopigg niet tot het indienen van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Er wordt prioriteit 
gegevenn aan het wettelijk regelen van de bedrijfsraden in de Bedrijfsradenwet.13 Deze wet, die 
eenn voorloper is van wettelijke regeling van de PBO, zou niet erg succesvol blijken te zijn. 
Hett heeft tot 4 december 1936 geduurd voordat het wetsvoorstel betreffende het algemeen 
verbindendd en het onverbindend verklaren van bepalingen van CAO's bij de Tweede Kamer 
werdd ingediend.14 Eén van de factoren die de indiening hebben bevorderd, is dat het principe 
vann de a.v.v. al was aanvaard bij de in het vorige hoofdstuk behandelde Wet A W 1935. De 
Wett op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van CAO's 
(verderr te noemen: Wet A W CAO) is op 25 mei 1937 vastgesteld, op 8 juni 1937 gepu-
bliceerd.. De wet is op 1 oktober 1937 in werking getreden.15 

Voorr de Tweede Wereldoorlog is de wet nog maar nauwelijks toegepast. In de Tweede 
Wereldoorlogg is de wet met ingang van 1 november 1942 buiten werking gesteld bij 
verordeningg van de Rijkscommissaris van 13 oktober 1942 (VB 1942, 114). Na de oorlog 
goldd het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Met dit besluit zijn enige wijzi-
gingenn in de Wet A W CAO aangebracht. Zo wordt voor de toepassing van de wet het 
Collegee van Rijksbemiddelaars in de plaats gesteld van de minister. Het College was verplicht 
adviess van de Stichting van de Arbeid in te winnen. De betekenis van de a.v.v. was beperkt, 
omdatt het College hetzij op verzoek, hetzij ambtshalve bindende loonregelingen kon vaststel-

111 Zie o.a. Bakels 2003, p. 246. 
122 Smissaert, geciteerd in Mok 1939, p. 8. In de MvA (Bijl . Hand. n 1936/37, 274, nr. 5, p. 16) is op dit bezwaar 
doorr de minister als volgt gereageerd: 'Kan bet ongewenst heten, dat een minderheid door een meerderheid tot 
ietss gedwongen wordt, nog ongewenster zal het in de regel zijn, wanneer het omgekeerde geschiedt.' 
133 Wet van 7 april 1933, Stb. 160. 
144 Zie voor de parlementaire behandeling: Van Peijpe 1985, met name hoofdstuk 4.3.2. 
155 Stb. 1937, 801; inwerkingtreding: Stb. 1937, 892. Parlementaire behandeling: Bijl . Hand. II1936/1937, 274, 
nrs.. 1-15, Hand.D 1936/1937 p. 1961-2004, Bijl . Hand. 11936/1937,274, Hand. 11936/1937 p. 617-627. 
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len.. Het instrument van de a.v.v. moet hierbij bezien worden in het licht van het loonbeleid 
sedertt de oorlog tot in de jaren tachtig.16 

Tott in de jaren tachtig heeft de a.v.v. zich in betrekkelijke politieke en maatschappelijke rust 
kunnenn ontwikkelen. Ook de dereguleringsdiscussie aan het begin van de tachtiger jaren is het 
instrumentt van de a.v.v. ongeschonden doorgekomen.17 Gaandeweg deed zich de ontwik-
kelingg voor dat CAO-partijen in de CAO over steeds meer zaken afspraken maakten, die in 
eenn wat verder verband kwamen met het in de wet opgenomen begrip arbeidsvoorwaarden. 
Hierbijj  kan worden gedacht aan afspraken op het terrein van de arbeidsvoorziening en op het 
terreinn van de sociale fondsen. De vraag was of deze bepalingen voor a.v.v. in aanmerking 
moestenn blijven komen. 
Ditt was voor de minister aanleiding om in 1987 advies te vragen aan de Stichting van de 
Arbeidd over het AW-beleid. De vraag was of verruiming van het AW-beleid wenselijk was 
enn waar de grenzen dan zouden moeten liggen. Tevens was de vraag of aanpassing van de wet 
noodzakelijkk is. Over de beantwoording van deze vragen bracht de Stichting van de Arbeid in 
oktoberr 1989 een (verdeeld) advies uit.18 De werkgevers (excl. KNOV) wilden nog geen 
keuzee maken, omdat zij een discussie in de Sociaal Economische Raad (SER) wilden. Zij zijn 
vann mening dat nadere criteria geformuleerd moeten worden die bij het ruimere AW-beleid 
moetenn worden gehanteerd. Het KNOV is voorstander van een zekere verruiming, maar is 
evenalss de werkgevers van mening dat hiertoe wetswijziging noodzakelijk is. De werknemers 
zijnn voorstander van een verdere verruiming van het AW-beleid en zijn van mening dat een 
wetswijzigingg niet zo noodzakelijk is. Zij zijn het ermee eens om op korte termijn aan de SER 
eenn advies te vragen. 

Opp 19 juli 1990 vraagt de minister advies aan de SER over het AW-beleid. Uit de 
adviesaanvraagg blijkt dat de minister een verruiming van het AW-beleid wenselijk acht en 
daartoee de wet wil wijzigen. Bij de verruiming wordt gedacht aan CAO-bepalingen die 
verbandd houden met arbeidsvoorziening, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, de arbeidsverhou-
dingen,, de arbeidsomstandigheden, scholing en toepassing van de CAO. Een grens wordt 
getrokkenn bij die CAO-bepalingen die uitsluitend in de bedrijfseconomische sfeer gelegen 
zijn.. Gedacht kan hierbij worden aan een sociaal fonds ter financiering van ontwikkeling van 
nieuwee technieken, nieuwe opzet van het productieproces of verbetering van de kwaliteit van 
hethet productieproces. Daarnaast kunnen afspraken over promotie van de bedrijfstak en 
algemeenn management niet voor a.v.v. in aanmerking komen. 
Vrijwell  tegelijkertijd is er ook buiten de SER een discussie ontbrand over het AW-beleid. 
Hierbijj  wordt niet alleen de verruiming van het AW-beleid, maar wordt het instrument van 
dee a.v.v. als zodanig ter discussie gesteld. De discussie heeft veel weg van een schoolstrijd 
tussenn aan de ene kant vooral economen, met name Bomhof, Zalm en Van der Ploeg en aan de 
anderee kant juristen, met name Broekema, Schmale en Siebesma en Van der Heijden.19 De 
gebruiktee argumenten vertonen veel gelijkenis met de indertijd gevoerde discussie bij de 

166 Zie uitgebreid Fase 1980. 
Inn het dereguleringsrapport is dit aldus geformuleerd: 'Gezien zijn betekenis voor de huidige maatschappelijke 

ordening,, de opvatting van werkgevers- en werknemersorganisaties en het belang van arbeidsrust, dient het 
instrumentt van het algemeen verbindend verklaren van cao's en de huidige toepassing ervan gehandhaafd te 
blijven.. Wat de uitvoering betreft heeft onlangs een gedachtewisseling met de stichting geleid tot afspraken die 
ertoee strekken de afhandeling van verzoeken zoveel mogelijk te bespoedigen; er is geen aanleiding daarop terug 
tee komen.' (Kamerstukken II1983/84, 17 931, ar. 24, p. 12-13). 
188 Stichting van de Arbeid, Advies inzake het beleid ten aanzien van het algemeen verbindend en het 
onverbindendd verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; oktober 1989; verder te noemen: 
STAR-adviess 1989. 
199 Bomhof 1990; Zalm 1990, 1991en 1992; Schmale/Siebesma 1991; Broekema 1992; Van der Heijden 1992. Er 
zijnn echter naderhand ook economen die vóór de a.v.v. pleiten: Freeman/Hartog/Teulings 1997. 
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totstandkomingg van de Wet CAO en de Wet A W CAO. Tevens blijkt dat de argumenten 
tegenn a.v.v. zich in feite richten tegen de effecten van de CAO op het loonbeleid. 

Uitt het in 1992 uitgebrachte advies van de SER20 blijkt dat er ook daar een grondige en 
principiëlee discussie over het instrument van de a.v.v. heeft plaatsgevonden. De SER acht 
echterr geen termen aanwezig om het instrument van de a.v.v. in ieder geval op dat moment 
tenn principale ter discussie te stellen. De SER constateert dat het AW-instrument in 
belangrijkee mate heeft bijgedragen aan een verbreding van het CAO-overleg met relatief veel 
aandachtt voor immateriële zaken als de kwaliteit van de arbeid, scholing en arbeidsmarkt-
zaken.. Verder bevordert de a.v.v. via voorkoming van 'liftersgedrag' een oriëntatie op 
gezamenlijkee (bedrijfstak)belangen en doelstellingen. De SER kan zich dan ook unaniem 
vindenn in het in de adviesaanvraag gedane voorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot 
a.v.v. . 
Well  heeft een klein deel van de raad kritiek op de huidige praktijk in het AW-beleid, waarbij 
geenn enkele inhoudelijke toets wordt toegepast op de financieel-economische inhoud van de 
CAO:: het 'automatisme' van de a.v.v. in de praktijk. Zij vinden dat het louter optreden als 
verlengstukk van sociale partners en het opleggen van hun afspraken aan derden zonder een 
beoordelingg van de financieel-economische inhoud ervan, de eigen verantwoordelijkheid van 
dee overheid miskent. Er zou niet tot a.v.v. moeten worden overgegaan, indien dat in strijd zou 
zijnn met belangrijke sociaal-economische doelstellingen van het regeringsbeleid. Zij wijzen 
eropp dat door de a.v.v. in een aantal sectoren een onnodig hoog loonkostenpeil bestaat, 
hetgeenn slecht is voor de werkgelegenheid met name bij startende en kleine ondernemingen. 
Tevenss vragen zij zich af of, gelet op het sedert 1937 tot stand gekomen omvangrijke 
wetgevingscomplexx van sociale verzekeringen en voorzieningen de decentrale totstandkoming 
vann arbeidsvoorwaarden niet aan betekenis heeft ingeboet. Het grootste deel van de raad 
beschouwtt een dergelijke overheidsinterventie evenwel als een indirecte centrale sturing van 
dee loonvorming en acht dit zeer ongewenst.21 

OpOp 23 november 1993 wordt de beleidsnota 'Algemeen verbindend verklaren van cao-
bepalingenn (AW)' 22 aan de Tweede Kamer aangeboden. De verwachting zou zijn dat deze 
notaa in het verlengde zou liggen met het aanvankelijke regeringsvoornemen en de daarover 
uitgebrachtee STAR-advies en het SER-advies. In de nota wordt echter door de toenmalige 
Ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. de Vries, een andere koers ingezet en 
wordtt duidelijk de keuze gemaakt om het instrument van de a.v.v. te zien in het licht van het 
algemeenn regeringsbeleid, in dit geval de arbeidsparticipatie. Als a.v.v. de doelstelling van 
arbeidsparticipatiee in de weg zou staan, dient afschaffing c.q. modificering van de toepassing 
vann het instrument a.v.v. naar de mening van de minister overwogen te worden. 
Naa een inhoudelijke toetsing van de betekenis van a.v.v. op een vijftal actuele thema's -
loonkosten,, het onderste segment van de arbeidsmarkt, de loonstructuur, scholing en 
werkgelegenheidd en het bovenwettelijk traject bij ziekte en arbeidsongeschiktheid - komt de 
regeringg tot de algemene conclusie 'dat voor a.v.v. een omgekeerde bewijsvoering gewenst is: 
'a.v.v.. mits' in plaats van het huidige 'a.v.v. tenzij'. Als bezwaar van a.v.v. wordt met name 
gewezenn op het versterken van de traagheid van het aanpassingsvermogen van CAO's en het 
beperkenn van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Als voordeel van a.v.v. wordt 
genoemdd het totstandkomen van afspraken die zonder a.v.v. free rider gedrag van onder-

200 Sociaal Economische Raad, Advies inzake de algemeen-verbindendverklaring (aw), de toepassing daarvan en 
dee verruiming van de mogelijkheden tot aw; 16 oktober 1992; SER 1992/14; verder te noemen: SER-advies 
A WW 1992. Zie voor een bespreking van het advies: Rood 1992, p. 293-295. 
211 SER-advies A W 1992, p. 44-49. 
222 Kamerstukken n, vergaderjaar 1993/94, 23 532, nrs. 1-2. 
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nemingenn mogelijk zouden maken. Vervolgens worden in de nota verschillende mogelijk-
hedenn verkend voor het heroverwegen van het instrument van de a.v.v. Na een toetsing van 
verschillendee varianten op uitvoerbaarheid en verhouding met internationale verdragen gaat 
dee voorkeur uit naar een z.g. objectief-selectieve methode, waarbij alleen nog CAO-
bepalingenn over 'goede doelen'23 voor a.v.v. in aanmerking komen. Daarnaast zouden 
expliciett categorieën van bepalingen worden genoemd die niet meer voor a.v.v. in aanmerking 
zoudenn komen, zoals loon en loon gerelateerde bepalingen. 
Inn de Tweede Kamer worden van verschillende zijden vraagtekens bij de door de regering 
voorgestanee aanpak geplaatst.24 Hierbij wordt met name gewezen op de samenhang van de 
'goedee doelen' met de overige bepalingen van een CAO, de mogelijke consequenties hiervan 
voorr de bereidheid van CAO-partijen om een CAO af te sluiten en de gevolgen van het 
eventueell  niet meer afsluiten van CAO's voor de arbeidsrust. Desondanks volhardt de 
regeringg in het opstellen van een wetsvoorstel, waarin alleen de 'goede doelen' voor a.v.v. in 
aanmerkingg zouden komen, terwijl de a.v.v. van primaire arbeidsvoorwaarden (loon, arbeids-
duur,, e.d.) expliciet werd uitgesloten. Dit wetsvoorstel wordt op 9 maart 1994 voor advies 
gezondenn naar de Raad van State. De Raad heeft op 21 juli 1994 een advies uitgebracht dat, 
zoo blijkt uit de nadere notitie van de toenmalige Minister Melkert25 eind 1994, kort en kritisch 
was.. De Raad ziet grote risico's bij de voorgestelde afschaffing van het a.v.v. van primaire 
arbeidsvoorwaarden,, vooral in de sfeer van de arbeidsrust. Tevens is het de Raad niet 
duidelijkk waarom de voorgenomen beleidswijziging niet eerst met behulp van de bestaande 
wett gerealiseerd zou kunnen worden. 
Ditt advies is voor de regering aanleiding om op haar schreden terug te keren en de beoogde 
aanpassingg van het AW-beleid niet te realiseren via een wetswijziging, maar via 
beleidsregels.. In deze beleidsregels zou ook invulling gegeven worden aan de afspraak in het 
regeerakkoordd ten aanzien van a.v.v.26 Ondanks het voornemen deze beleidsregels op korte 
termijnn vast te stellen heeft het nog tot eind 1998 geduurd, voordat ze in de vorm van een 
toetsingskaderr zijn gepubliceerd. Uit het toetsingskader blijkt dat de regering het oor-
spronkelijkee beleidsvoornemen (a.v.v. beperken tot goede doelen) volledig heeft laten vallen. 
Hett lijk t erop, zoals Olbers27 in een kritische beschouwing van de nota uit 1993 opmerkt, dat 
dee minister (onder druk van het kabinet?) een verborgen agenda had en via de weg van het 
dreigenn met het gedeeltelijk afschaffen van de a.v.v. de CAO-partijen onder druk wilde zetten 
omm maatregelen te treffen om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te 
stimuleren. . 

Onderr 'goede doelen' worden verstaan: afspraken met betrekking tot: a) het realiseren van 
scholingsmogelijkheden;; b) instandhouding en bevordering van de werkgelegenheid; c) inschakeling van 
bijzonderee categorieën van werknemers of werkzoekenden; d) procedures in geval van arbeidsconflicten c.q. ter 
voorkomingg van arbeidsconflicten; e) invulling van in wetgeving neergelegde algemeen geformuleerde normen 
zoalss met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid bedoeld in de 
Arbeidsomstandighedenwet,, dan wel normen, waarvan afwijking bij collectieve regeling is toegestaan; f) 
financieringg van de onder a, b, c, d en e genoemde afspraken (Kamerstukken II1994/95,23 532, nr. 4, p. 2). 
244 Verslag mondeling overleg op 8 februari 1994 (Kamerstukken II1993/94,23 532, nr. 3). 
255 Notitie 'Beleidsregels voor de algemeen verbindend verklaring' (Kamerstukken n 1994/95,23 532, nr. 4); 
Handelingenn n 1994/95, p. 2078-2079. 

Regeerakkoordd van kabinet Kok I: 'Het scheppen van meer banen in het segment tussen het wettelijk 
minimumloonn en de laagste cao-schalen. Dit zal worden bevorderd door het niet langer algemeen verbindend 
verklarenn van cao's op dit onderdeel en het creëren van eenvoudige functies in de markt- en collectieve sector, 
onderr meer door taakafsplitsing' geciteerd in beleidsnotitie; Kamerstukken II 1994/95, 23 532, nr. 4, p. 4-5. 
277 Olbers 1994. 
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Hett instrument van de a.v.v. van CAO's staat geregeld in de politiek ter discussie vanwege 
dee veronderstelde effecten op de loonvorming en het marktverstorende effect op de 
arbeidsvoorwaarden.299 Onlangs is (wederom30) uitgebreid onderzoek verricht naar de effecti-
viteitt van het CAO- en AW-instrument.31 Uit dit onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen 
zijnn dat zich dergelijke negatieve effecten voordoen in een mate dat zij de positieve effecten 
overschaduwen.. Desondanks blijf t er kritisch gekeken worden naar de a.v.v., terwijl de 
(mogelijk)) negatieve effecten naar mijn mening niet zozeer uit de a.v.v., maar uit de CAO 
voortvloeien.. Aangezien het Kabinet en de Kamer geen directe invloed kunnen of willen 
uitoefenenn op dit van oudsher functionerende overlegkader tussen werknemers en werkgevers, 
wordtt de a.v.v. aangegrepen om invloed hierop uit te oefenen. 

Inn het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II van mei 2003 is (wederom) de 
volgendee passage opgenomen: 

'Hett algemeen verbindend verklaren van CAO's wordt niet ter discussie gesteld, ervan 
uitgaandee dat de sociale partners de verantwoordelijkheid nemen om in de Stichting 
vann de Arbeid goede afspraken te maken en deze na te komen.' 

Aangezienn er in november 2003 inderdaad in de Stichting van de Arbeid een akkoord over de 
loonontwikkelingg is bereikt, ziet het ernaar uit dat de a.v.v. van CAO's de komende jaren niet 
terr discussie zal worden gesteld. Toch is het te verwachten dat het politieke debat over de 
a.v.v.. periodiek zal oplaaien. 

3.22 Structuur  van de Wet A W CAO 

Dee structuur van de Wet A W CAO32 vertoont veel overeenkomstige kenmerken met de Wet 
A WW 1935. Erg verbazingwekkend is dit niet, omdat de wetten korte tijd na elkaar tot stand 
zijnn gekomen. Bij de analyse van de structuur zal daarom dezelfde volgorde worden 
aangehouden.. Een belangrijk verschil is echter dat de overeenkomst die ten grondslag ligt aan 
dee a.v.v., zelf al een wettelijke basis en rechtsgevolgen heeft. De Wet A W CAO is hierop 
slechtss ondersteunend bedoeld. Om de opzet van deze wet te doorgronden zal daarom in 
paragraaff  3.2.1 wat langer bij een aantal aspecten van de Wet op de collectieve arbeids-
overeenkomstt (Wet CAO) worden stilgestaan. Vanaf paragraaf 3.2.2 zal het accent vooral 
liggenn op de Wet A W CAO. 

Bijj  de uitvoering van de wet speelt sinds 1999 het Toetsingskader Algemeen Verbindend 
Verklaringg CAO-bepalingen (verder te noemen: Toetsingskader)33 een belangrijke rol. Het 
toetsingskaderr geeft het een helder inzicht in de wijze waarop de toetsing van het verzoek 

288 Laatstelijk tijdens een Algemeen Overleg over de representativiteit van de sociale partners en over fondsen-
cao's:: Wilders (WD):'Niet de cao's zelf, maar het monopolistische aw-systeem stuit hem tegen de borst.*; 
Bakkerr (D66): 'het zou effectiever zijn om het algemeen verbindend verklaren eens tegen het licht te houden.' 
Kamerstukkenn ü 2001/02,28 000 XV, nr. 10. 
299 Soortgelijke geluiden zijn periodiek te horen van de zijde van de werkgevers. VNO-NCW voorzitter Schraven 
inn NRC Handelsblad d.d. 29 september 2002:'Maar de maatregel om een CAO algemeen verbindend te verklaren 
iss ontstaan in een andere tijd. Toen bracht die rust in de arbeidsverhoudingen.. ..De A W heeft haar langste tijd 
gehad.' ' 
300 Freeman/Hartog/Teulings 1997 hadden in het midden van de negentiger jaren al onderzoek gedaan naar de 
looneffectenn van de a.v.v. 
31Rojer2002. . 
322 De tekst van de wettelijke regeling is opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel B. 
333 Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring van CAO-bepaüngen, Stort. 15 december 1998, nr. 240; 
gewijzigd:: Stort. 7 september 2001, nr. 173 en Stort. 19 juni 2002, nr. 114. Zie overr het toetsingskader Peters-van 
Rijnn 1999, Van Amersfoort 1999 en Van Drongelen/Van Rijs 2002. 
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doorr de minister plaatsvindt, de daarbij te volgen procedure en welke CAO-bepalingen wel of 
niett voor a.v.v. in aanmerking komen. Het beoogt ook de wederzijdse verantwoordelijkheden 
tussenn overheid en CAO-partijen duidelijker te scheiden. Blijkbaar waren deze in de praktijk 
watt door elkaar gaan lopen. Hoewel een standpunt over een groot aantal onderwerpen reeds 
uitt eerdere beleidsstukken en jurisprudentie bekend was, geeft het Toetsingskader een 
samenhangendd beeld van de 'randen van het speelveld', waarbinnen het collectief arbeids-
overeenkomstenrechtt gestalte kan krijgen. 
Tegelijkertijdd met het toetsingskader is het Besluit aanmelding van CAO's en het aanvragen 
vann a.v.v. (verder te noemen: Besluit verzoek a.v.v.)34 gepubliceerd. In dit besluit is aange-
gevenn op welke wijze een aanmelding van een CAO en een verzoek tot a.v.v. van een CAO 
moett plaatsvinden en welke gegevens daarbij moeten worden overgelegd. In het onderstaande 
zall  uitgebreid aan deze stukken worden gerefereerd. 

Bijj  het indienen van een verzoek zijn de volgende onderwerpen van belang: 
-- Er moet een CAO zijn afgesloten; 

Err moet een verzoek tot a.v.v. worden ingediend; 
-- De CAO moet reeds voor een belangrijke meerderheid in de bedrijfstak gelden. 

3.2.11 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

Aann de a.v.v. moet een geldige CAO ten grondslag liggen. Onder een CAO verstaat artikel 1 
vann de Wet CAO de (schriftelijke) 'overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers 
off  een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer 
verenigingenn met rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend 
wordenn geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen'. Niet alle 
soortenn van CAO's komen voor a.v.v. in aanmerking. Op grond van artikel 2, eerste lid, Wet 
A WW CAO komen alleen die CAO's voor a.v.v. in aanmerking 'die in het gehele land of in 
eenn gedeelte van het land voor een - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van de in een 
bedrijff  werkzame personen gelden'. Het gaat hierbij alleen om regionaal of landelijk 
werkendee CAO's, in de meeste gevallen om bedrijfstak-CAO's. 
Tevenss is in artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO bepaald dat de minister 'bepalingen van een 
collectievee arbeidsovereenkomst' algemeen verbindend kan verklaren. Dit betekent dat de 
ministerr niet verplicht is een CAO in zijn geheel algemeen verbindend te verklaren, maar zich 
kann beperken tot bepaalde onderdelen daarvan. Hierop zal in paragraaf 3.4.1 worden 
teruggekomen. . 

Dee Wet CAO regelt een aantal onderwerpen van de CAO, die van grote invloed zijn op de 
wettelijkee regeling van de a.v.v. van CAO's. De belangrijkste hiervan hebben betrekking op 
dee partijen bij de overeenkomst, het begrip arbeidsvoorwaarden, de rechtsgevolgen van een 
CAO,, de looptijd en de handhaving. 
Alss partijen bij een CAO kunnen van werkgeverszijde optreden een individuele werkgever, 
eenn groep van individuele werkgevers of een vereniging van werkgevers en van werknemers-
zijdee alleen een vereniging van werknemers. Bij de werknemers wordt derhalve bij voorbaat 
uitgegaann van een zekere organisatiegraad van de werknemers in vakbonden. Op deze wijze 
wordtt bewerkstelligd dat de vakbonden als een gelijkwaardige onderhandelingspartij een 

344 Stort. 15 december 1998, nr. 240; gewijzigd: Stort. 25 oktober 2001, nr. 207. 

82 2 



Algemeenn verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 

CAOO kunnen afsluiten.35 Een vereniging van werkgevers of werknemers is slechts bevoegd 
tott het afsluiten van een CAO, wanneer de statuten van de vereniging deze bevoegdheid met 
namee noemen (artikel 2 Wet CAO). Wanneer een CAO eenmaal is gesloten, kunnen de leden 
vann een vereniging zich niet door het opzeggen van hun lidmaatschap of door ontbinding van 
dee vereniging aan de werking van de CAO onttrekken (artikelen 10 en 11 Wet CAO). 

Dee bepalingen in een CAO moeten volgens de formulering van artikel 1 Wet CAO 
'voornamelijkk of uitsluitend' betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie 
moett hierbij gedacht worden aan de eigenlijke (primaire) arbeidsvoorwaarden over loon, 
arbeidsduur,, overwerk, vakantie, uitbetaling bij ziekte of wijze van beëindiging van de dienst-
betrekking.. Door het gebruik van het bijwoord 'voornamelijk' heeft de wetgever echter de 
ruimtee willen laten voor een verdere ontwikkeling van de CAO Bij deze vemiirning is in 
eerstee instantie gedacht aan bepalingen in een CAO, die direct samenhangen met de primaire 
arbeidsvoorwaarden,, zoals bepalingen over de personeelsverhouding (man/vrouw), het te-
werkstellenn van jeugdige krachten of het leerlingwezen. In de loop der jaren is het aantal 
onderwerpenn waaromtrent in de CAO afspraken gemaakt kunnen worden, zodanig verruimd 
datt Fase3 de woorden 'voornamelijk of uitsluitend' beschouwt als een goedbedoelde, maar 
misluktee poging van de wetgever de definitie van de CAO niet te star te maken. 
Inn de al behandelde adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid uit 1987 spreekt de 
ministerr van een CAO als 'een geheel van de contractuele bedingen die betrekking hebben of 
verbandd houden met arbeidsverhoudingen'.37 De Stichting van de Arbeid kan niet tot een 
eensluidendd advies komen.38 De Sociaal Economische Raad kan zich unaniem vinden in het 
voorstell  om te komen tot een vernuming van het AW-beleid, dat erop neerkomt dat in de 
toekomstt voor a.v.v. in aanmerking kunnen komen niet alleen CAO-bepalingen die 'betrek-
kingg hebben op c.q. in voldoende mate samenhangen met de arbeidsvoorwaarden', maar ook 
CAO-afsprakenn 'buiten de directe arbeidsvoorwaardensfeer die echter wel verband houden 
mett de arbeid als produktiefactor, en voorts een collectief bedrijfstakbelang beogen te 
dienen'.399 In de literatuur40 wordt een nog ruimere opvatting voorgestaan over de onder-
werpenn die bij CAO kunnen worden geregeld: zij moeten liggen op het terrein waarop 
werkgevers-- en werknemersorganisaties in het kader van hun belangenbehartigende taak met 
elkaarr onderhandelen en afspraken maken. 
Tenn aanzien van de a.v.v. van arbeidsvoorwaarden wordt in het Toetsingskader (par. 4.2), 
uitgaandee van het feit dat het begrip arbeidsvoorwaarden in de Wet CAO een brede strekking 
heeftt en niet limitatief is afgegrensd, opgemerkt dat CAO-bepalingen die verband houden met 
arbeidsvoorziening,, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandig-
heden,, scholing en toepassing van de CAO voor a.v.v. in aanmerking kunnen komen. De 
enigee beperking is dat deze bepalingen wel primair verband houden met arbeid. Als 
bepalingenn die geen of onvoldoende verband houden met de arbeid worden in het Toetsings-
kaderr (par. 4.3, onder 6) bijvoorbeeld genoemd de ontwikkeling van nieuwe technieken, be-
drijfseconomischee ontwikkeling, kwaliteit van het product of de promotie van de branche. 

355 Gelet op het steeds geringer worden van het lidmaatschap van een vakbond is het vraagstuk van de 
representativiteitt van de vakbonden steeds problematischer aan het worden. Ik verwijs naar Fase 1980, p. 180-
194;; 1982, p. 27-30 en 83-88 en 2002, p. 129-130 en de daar genoemdee literatuur. 
366 Fase 1987, p. 682. 
377 Adviesaanvraag (p. 4) aan de Stichting van de Arbeid d.d. 23 juni 1987; gepubliceerd als bijlage 1 bij het 
STAR-adviess 1989. 
3SS STAR-advies 1989, p. 26-32. 
399 SER-advies A W 1992, p. 55. 
400 Fase 1982, p. 23; Hekkelman in een uitgebreide noot onder HR 19 maart 1976; AA 1978, p. 295-304. 
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Uitt deze opsomming blijkt dat het aantal onderwerpen dat voor a.v.v. in aanmerking komt, 
ruimm is, maar niet onbegrensd. De beperkingen zijn deels in de wet zelf aangebracht (zie 
bijvoorbeeldd ook artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO), deels bij de uitvoering van de wet, 
zoalss blijkt uit het Toetsingskader. Aan het aanbrengen van deze begrenzingen ligt de 
gedachtee ten grondslag dat niet alle afspraken die partijen in het kader van de CAO met elkaar 
overeenkomen,, via a.v.v. aan derden kunnen worden opgelegd. In verschillende paragrafen 
zall  hierop worden teruggekomen. Tevens betekent het onderscheid tussen de verschillende 
soortenn van bepalingen die wel of niet voor a.v.v. in aanmerking komen dat, in tegenstelling 
tott de praktijk van de Wet A W 1935, veelal niet gehele CAO's algemeen verbindend zullen 
wordenn verklaard, maar een aantal bepalingen daarvan.41 

Inn een CAO kunnen verschillende soorten bepalingen worden opgenomen. Ook al kan het 
onderscheidd tussen de verschillende categorieën van bepalingen niet altijd even scherp 
gemaaktt worden, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen:42 

Obligatoiree bepalingen: bepalingen die rechten en plichten tussen CAO-partijen onderling vastleggen, 
zoalss boetebedingen voor het geval dat één van de organisaties haar verplichtingen niet nakomt of het 
afzienn van een staking of uitsluiting ('vredesplicht'); 
Horizontalee of normatieve bepalingen: bepalingen die rechten en plichten van individuele werkgevers 
enn werknemers ten opzichte van elkaar vastleggen, zoals loon, vakantiegeld, etc.; 
Diagonalee bepalingen: overige bepalingen die in het algemeen verplichtingen leggen op individuele 
ledenn van CAO-partijen jegens CAO-partijen of andere collectieve organen, zoals de 
werkgeversbijdragee aan een fonds. 

Hett onderscheid is van belang, omdat niet al deze bepalingen voor a.v.v. in aanmerking 
komen.. Uit artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO, met name de woorden 'verbindend voor alle 
werkgeverss en werknemers ten aanzien van arbeidsovereenkomsten', volgt dat de obligatoire 
bepalingenn naar hun aard niet voor a.v.v. in aanmerking komen (zie ook Toetsingskader par. 
4.3).. De horizontale of normatieve bepalingen die direct doorwerken in individuele 
arbeidsovereenkomsten,, komen bij uitstek voor a.v.v. in aanmerking. In de memorie van 
toelichtingg wordt echter de ruimte gelaten voor a.v.v. van ook die bepalingen die buiten de 
eigenlijkee arbeidsvoorwaarden vallen en toch van grote invloed zijn op de onderlinge 
concurrentieverhoudingen.. Algemeen wordt aangenomen dat ook diagonale bepalingen voor 
a.v.v.. in aanmerking komen. 
Verderr is, hoewel dit niet zozeer relevant is voor de a.v.v. van een CAO, voor de mogelijkheid 
vann afwijking van de CAO in een individuele arbeidsovereenkomst de formulering van de be-
palingenn in de CAO van belang. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen standaard-, 
minimum-- of maximumbepalingen. Van standaardbepalingen mag in individuele arbeids-
overeenkomstenn niet worden afgeweken; van minimumbepalingen mag alleen in gunstiger zin 
voorr de werknemer worden afgeweken en van maximumbepalingen mag alleen naar beneden 
wordenn afgeweken. 

Dee rechtsgevolgen van een CAO zijn geregeld in de artikelen 12-14 Wet CAO. Een vrijwel 
identiekee formulering als de artikelen 12 en 13 is terug te vinden in artikel 3, eerste en derde 
lid,, Wet A W CAO. Na het sluiten van een CAO is voor degenen die een CAO hebben 

11 Olbers 1980, p. 312. Er zijn overigens voorbeelden van CAO's die alleen betrekking hebben op fondsen, die 
well  in hun geheel algemeen verbindend worden verklaard. 
422 Fase 1982, p. 26; Schutte 1998, p. 61-63; Jacobs 2003, p. 106-109. 
4343 Bijl . Hand. II 1936/37, 274, nr. 3, p. 4. 
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afgesloten,, elk beding in een arbeidsovereenkomst dat daarmee strijdig is, van rechtswege 
nietigg en treedt de betreffende bepaling van de CAO daarvoor in de plaats. Bij gebreke aan 
dergelijkee bepalingen in een arbeidsovereenkomst treden de bepalingen van de CAO daarvoor 
inn de plaats. In feite vindt bij werkgevers die partij zijn bij een CAO en de bij hen in dienst 
zijndee werknemers de doorbreking van het arbeidsovereenkomstenrecht dan ook al plaats op 
grondd van de Wet CAO en niet op grond van de Wet A W CAO. Voor deze werkgevers en 
werknemerss (de z.g. gebonden werkgevers en werknemers) heeft de CAO een volstrekt 
normerendee werking. De individuele arbeidsovereenkomst wordt geheel gemodelleerd naar de 
normenn van de CAO: 'Zij reduceert de individuele arbeidsovereenkomst tot een entree-
biljet'.44 4 

Apartee vermelding verdient artikel 14 Wet CAO.45 Op grond van dit artikel is de werkgever 
diee door de CAO is gebonden, verplicht om de bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook 
naa te komen bij arbeidsovereenkomsten met werknemers die niet door de CAO zijn gebonden. 
Ditt artikel beoogt te voorkomen dat een gebonden werkgever het effect van de CAO kan 
ondermijnenn door het sluiten van arbeidsovereenkomsten met niet-gebonden werknemers die 
vann de CAO afwijken. Ook zonder a.v.v. is de werkgever dus verplicht de bepalingen van de 
CAOO door te laten werken in de contracten met niet-gebonden werknemers. Met deze 
bepalingg in de Wet CAO wordt ten aanzien van niet-gebonden werknemers derhalve al min of 
meerr hetzelfde effect bereikt als met de Wet A W CAO. Op deze wijze gemeten de niet-
gebondenn werknemers wel van de lusten van het onderhandelingsresultaat van de gebonden 
werknemers,, maar dragen zij niet bij aan de lasten, zoals lidmaatschapskosten van een 
vakbond. . 

Tenn aanzien van de looptijd van de a.v.v. is de Wet A W CAO volgend op hetgeen in een 
CAOO is afgesproken. Dit komt tot uiting in artikel 2, tweede lid, van de Wet A W CAO, 
waarinn is bepaald dat het tijdstip, waarop de werking van de a.v.v. eindigt, niet later kan 
wordenn gesteld dan het vroegste tijdstipp waarop de CAO zou kunnen eindigen. 

OpOp niet-naleving van de CAO kent de Wet CAO alleen een civielrechtelijke handhaving. De 
verenigingenn die partij zijn bij een CAO - en dus niet de artikel 14-werknemers - hebben op 
grondd van de artikelen 15-16 Wet CAO de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen, 
waarbijj  ook andere schade dan vermogensschade gevorderd kan worden. Deze civiel-
rechtelijkee mogelijkheid is terug te vinden in artikel 3, vierde lid, Wet A W CAO. Ook bij 
niet-nalevingg van de Wet A W CAO wordt uitgegaan van civielrechtelijke handhaving (zie 
verderr par. 3.8). 

Concluderendd kan worden gesteld dat uit deze bepalingen duidelijk het primaat van de Wet 
CAOO en het ondersteunend karakter van de Wet A W CAO blijkt. 

3.2.22 Verzoek tot a.v.v. 

Dee minister kan alleen van de in artikel 2 Wet A W CAO neergelegde bevoegdheid tot a.v.v. 
gebruikk maken op verzoek. Hieruit komt, evenals bij de Wet A W 1935, duidelijk naar voren 

444 Citaat Gerbrandy in Mok 1939, p. 39. 
455 Zie uitgebreider Fase 1980, p. 19-21; Asser/de Leede 1994, p. 327; Jacobs 2003, p. 92-95. 
466 Grapperhaus 2002, p. 184, noemt dit de paradox die aan artikel 14 ten grondslag ligt. De huidige formulering 
stimuleertt ook niet om lid te worden van een vakbond, hetgeen doorwerkt in de representativiteit van de 
vakbond.. Hij stelt daarom voor artikel 14 in die zin te wijzigen, dat enerzijds de werknemersorganisaties 
tenminstee een bepaalde vertegenwoordigingsgraad moeten hebben, anderzijds de rechten en plichten uit een 
CAOO voor alle werknemers gelijk zijn. 
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datdat de minister niet ambtshalve tot a.v.v. kan overgaan. In artikel 4 Wet A W CAO is bepaald 
wiee een verzoek kunnen indienen, namelijk één of meer werkgevers of één of meer 
verenigingenn van werkgevers of werknemers die partij zijn bij een CAO. 47 In de praktijk 
wordtt het verzoek bijna altijd namens de CAO-partijen ingediend door ofwel één partij, ofwel 
hett secretariaat van een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Discussiee heeft plaatsgevonden of in de wet vastgelegd zou moeten worden dat een verzoek 
moett worden gedaan door of namens alle CAO-partijen. De Stichting van de Arbeid48 achtte 
hethet niet nodig hiertoe de wet te wijzigen, omdat de huidige praktijk geen problemen oplevert. 
Dee SER was verdeeld: een deel steunde de gedachte van de Stichting van de Arbeid; een 
anderr deel wilde dit formeel in de wet geregeld, omdat a.v.v. materiële wetgeving is en het 
vann belang is dat duidelijk is dat het verzoek de steun heeft van alle partijen. De vraag heeft 
eveneenss gespeeld of de a.v.v. gevraagd en uitgesproken kan worden, voordat de CAO in 
werkingg is getreden. Dit doet zich voor, wanneer partijen een CAO sluiten onder de 
voorwaardee dat deze pas na a.v.v. in werking treedt. Algemeen werd aangenomen50 dat dit 
mogelijkk is. Uit de wijziging van het Toetsingskader51 kan worden afgeleid dat dit niet meer 
mogelijkk is. Daarin is namelijk bepaald dat bepalingen die a.v.v. als voorwaarde voor 
inwerkingtredingg daarvan stellen niet voor a.v.v. in aanmerking komen. 

Aann de indiening van een verzoek tot a.v.v. zijn sinds 1 januari 1999 op grond van het Besluit 
verzoekk a.v.v. de volgende eisen gesteld: 

Hett verzoek moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend door of namens één of meer werkgevers 

off  één of meer verenigingen van werknemers of werkgevers die partij zijn bij de CAO; 

Inn het verzoek moet aangegeven worden van welke bepalingen en voor welk tijdvak a.v.v. wordt 

gevraagd; ; 

Voorr zover van toepassing: welke arbeidsverhoudingen van het verzoek moeten worden uitgezonderd. 

Dee min of meer symbolische vergoeding voor de behandeling van het verzoek (f 50,- bij een 
verzoekk tot a.v.v. en f 25,- bij een verzoek tot wijziging), die bedoeld was voor vergoeding 
vann de kosten van behandeling van het verzoek en die naar mijn weten sedert 1937 niet meer 
iss verhoogd, is bij de inwerkingtreding van het Besluit verzoek a.v.v. afgeschaft. 
Alss bijlage bij het verzoek moeten - thans in gedigitaliseerde vorm - worden gevoegd: 

Dee digitale tekst van de integrale CAO, waarbij de bepalingen waarvoor geen a.v.v. wordt gevraagd, 

duidelijkk moeten zijn gerenvooieerd; 
Eenn uitgeprinte versie van de tekst met en zonder renvoiering in tweevoud; 

Eenn opgave van het aantal gebonden werkgevers en van het totaal aantal werkgevers dat onder de 

werkingssfeerr van de a.v.v. zou vallen; 

Eenn opgave van het aantal werknemers dat bij de bovengenoemde werkgevers in dienst is. 

477 Tot 1950 kon een verzoek tot a.v.v. ook worden ingediend door een bedrijfsraad. De bedrijfsraden konden 
wordenn ingesteld op grond van de Bedrijfsradenwet (Stb. 1933,160). Het toekennen van de bevoegdheid tot het 
indienenn van een verzoek aan, aanvankelijk uitsluitend, de bedrijfsraden hing samen met het streven dit orgaan 
meerr betekenis te geven; Mok 1939, p. 154. 
488 STAR-advies 1989, p. 37. 
499 SER-advies A W 1992, p. 73. 
500 Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 143; Fase 1982, p. 108. 
511 Wijziging Toetsingskader A W , Stcrt. 2001, nr. 173, onderdeel A. 
5252 Mok 1939, p 165. 

86 6 



Algemeenn verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 

Dezee laatste gegevens zijn noodzakelijk ter onderbouwing van het meerderheidsvereiste, 
waaropp in het onderstaande zal worden ingegaan. 

Opp een tussentijdse wijziging op grond van artikel 7 Wet A W CAO zijn deze gegevens m.m. 
vann toepassing (artikel 2:4 Besluit verzoek a.v.v.). Indien het verzoek betrekking heeft op een 
CAOO waarvan uitsluitend de looptijd wordt verlengd, wordt bij het verzoek een nota van 
wijzigingg van dat artikel gevoegd (artikel 2:4, tweede lid, Besluit verzoek a.v.v.). Een 
verzoekk wordt pas in behandeling genomen, wanneer alle van belang zijnde gegevens bij het 
verzoekk zijn gevoegd (artikel 2:6 van het Besluit verzoek a.v.v.). 

3.2.33 Belangrijke meerderheid 

Dee bepalingen van een CAO kunnen alleen algemeen verbindend worden verklaard, indien zij 
all  gelden voor een - naar het oordeel van de minister belangrijke - meerderheid van de in een 
bedrijff  werkzame personen (artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO). Hierbij spelen verschil-
lendee vragen een rol. Voor wie moeten de bepalingen van de CAO al gelden: werknemers en 
werkgeverss bij elkaar of afzonderlijk? Wanneer is sprake van juridisch 'gelden' en wanneer is 
err sprake van een 'belangrijke meerderheid'? 

Inn het voorontwerp-Aalberse was nog het uit de Duitse en Oostenrijkse wetgeving ontleende 
criteriumm 'overwegende betekenis' opgenomen. Het criterium 'voor de economische verhou-
dingenn in de bedrijfstak van overwegende betekenis' is overigens wel in combinatie met het 
criteriumm 'algemeen belang' opgenomen in de Wet A W 1935. De Hoge Raad van Arbeid 
vondd dit criterium echter te vaag en wilde, in plaats van een getalscriterium voor weigering 
(zoalss in het voorontwerp-Aalberse was opgenomen), bepaald hebben dat het verzoek door 
beidee partijen ingediend moest worden en door een meerderheid van 2/3 der belanghebbenden 
ondersteundd moest worden.5 

Dee in het wetsvoorstel opgenomen formulering van de bepaling54, waarbij sprake moest zijn 
vann een belangrijke meerderheid van de formeel aan een CAO gebonden personen, zou een 
belangrijkee inperking van het toepassingsgebied van de a.v.v. hebben betekend. Op aandrang 
vann de Tweede Kamer is de bepaling bij nota van wijzigingen55 door een subjectieve redactie 
zodanigg gewijzigd dat een grotere beleidsruimte voor de minister ontstaat (een - naar zijn 
oordeell  belangrijke - meerderheid). Tevens is door wijziging van 'geldt' in 'gelden' bewerk-
stelligdd dat het voor het berekenen van de meerderheid niet alleen gaat om het aantal personen 
datt formeel onder de CAO valt, maar ook om degenen op wie de bepalingen van de CAO 
feitelijkk worden toegepast, zoals de artikel 14-werknemers. Het was duidelijk de wens van de 
Kamerr niet al te grote belemmeringen op te werpen bij het realiseren van het meerder-
heidsvereiste. . 

Hett meerderheidscriterium kan worden gesplitst in twee delen: wanneer is sprake van een 
meerderheidd en wanneer is sprake van - een naar het oordeel van de minister - belangrijke 
meerderheid.. Aanvankelijk werden voor het bepalen van de meerderheid werkgevers en 
werknemerss bij elkaar opgeteld. Het ging hierbij derhalve niet om een meerderheid van elk 

533 Advies van de Hoge Raad van Arbeid over het voorontwerp Aalberse d.d. 28 mei 1926, p. 10; Kortenhorst/ 
Vann Rooy 1939, p. 129. 
5454 'Onze Minister kan bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die in het gehele land of in een 
gedeeltee des lands voor een belangrijke meerderheid van de in een bedrijf werkzame personen geldt, algemeen 
verbindendd verklaren.' Volgens Mannoury 1961, p. 93, was deze tekst een onderdeel van het compromis over het 
wetsvoorstel l 
555 Bijl . Hand. II1936/37, 274, nr. 6. 
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vann beide categorieën, maar om een meerderheid van werkgevers en werknemers tezamen. In 
hett Toetsingskader (par. 4.1) is bepaald dat de representativiteit alleen nog wordt berekend 
doorr het aantal werknemers in dienst van werkgevers die gebonden zijn aan een CAO, af te 
zettenn tegen het totaal aantal werknemers die binnen de werkingssfeer van de CAO zouden 
vallen.. Uit gemaakte berekeningen56 was gebleken dat de invloed van het aantal werkgevers 
opp de berekening van de representativiteit van geringe aard is. 
Vervolgenss gaat het erom te bepalen wanneer de bepalingen van de CAO nu precies voor wie 
gelden.. In de eerste plaats gaat het om al degenen die tijdens de duur van de CAO lid zijn of 
wordenn van een vereniging welke de CAO heeft aangegaan en zijn betrokken (artikel 9 Wet 
CAO).. Uit de parlementaire behandeling en in de literatuur57 werd algemeen afgeleid dat 
hierbijj  ook de werknemers meegenomen moeten worden ten aanzien van wie de werkgever 
krachtenss artikel 14 Wet CAO gehouden is de bepalingen van de CAO toe te passen (de z.g. 
ongebondenn werknemers). Het meetellen van deze ongebonden werknemers bij het bepalen 
vann het meerderheidsvereiste is in 1983 door de Hoge Raad aanvaard.58 Wanneer derhalve aan 
werkgeverszijdee een grote werkgever partij is bij een CAO, zal snel voldaan zijn aan het 
meerderheidsvereiste.. Vanwege de lage organisatiegraad van de vakbonden van werknemers 
iss het van groot belang de ongeorganiseerden op deze wijze mee te nemen bij het berekenen 
vann het meerderheidsvereiste. Anderzijds roept dit geregeld vragen op over de representa-
tiviteitt van de vakbonden en de vraag of er geen nadere eisen hieromtrent gesteld zouden 
moetenn worden.60 

Uitt deze uitspraak van de Hoge Raad wordt tevens afgeleid dat de rechter mag toetsen of aan 
hett meerderheidsvereiste is voldaan. Dit blijkt ook uit een uitspraak van de Kantonrechter te 
Amsterdam,611 waarin het besluit tot a.v.v. onverbindend wordt verklaard wegens het ont-
brekenn van het meerderheidsvereiste. De rechter veronderstelt tevens dat de minister onder-
zoekk doet naar de door de verzoekers overgelegde gegevens over de representativiteit. 

Hett vereiste van de belangrijkheid van de meerderheid en de subjectieve redactie van dit 
onderdeell  bieden de minister enige beleidsvrijheid en de mogelijkheid om naast het 
kwantitatievee meerderheidsvereiste meer kwalitatieve elementen een rol te laten spelen. 
Hierbijj  kan gedacht worden aan bijzondere omstandigheden in een bedrijfstak62 en aan het 
draagvlakk van de CAO binnen de bedrijfstak. Deze elementen worden met name bij een 
representativiteitt van 55 tot 60 % meegewogen. 
Inn het Toetsingskader (par. 4.1) worden de volgende vuistregels gehanteerd om te bepalen of 
sprakee is van een belangrijke meerderheid: 

Eenn meerderheid van 60 % of meer wordt in ieder geval als 'belangrijk' gekwalificeerd; 

Eenn meerderheid tussen de 55 en 60 % wordt eveneens nog als 'belangrijk' gekwalificeerd, tenzij het 

draagvlakk voor de CAO gering is (bijvoorbeeld blijkend uit ingediende bedenkingen) of er een zeer 

schevee verdeling (bijvoorbeeld tussen grote en kleine bedrijven) bestaat; 

566 Zie bijlage 3 van het advies van de Stichting van de Arbeid nr. 5/98 inzake de toetsing van AW-verzoeken en 
dee daarbij te volgen procedures d.d. 8-10-1998; verder: STAR-advies 1998. 
577 Mok 1939, p.52; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p.131; Verkerk 1972, p. 703-710; Olbers 1980 p. 320; Fase 
1980,, p. 30 en 1982, p. 101-104. 
588 HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147 (m.nt. P.A. Stein). 
599 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet A W ) artikel 2, aant. 5. 
600 Zie o.a. Kamerstukken II2001/02, 28 000 XV, nr. 10 en de antwoorden op de kamervragen van Wilders. Uit 
dee antwoorden van de minister van SZW blijkt dat het teruglopend ledental van de vakverenigingen voor hem 
geenn aanleiding is om het beleid ten aanzien van a.v.v. te herzien. (Aanhangsel Handelingen II2002/03, nr. 
1044). . 
611 Ktgr. A'dam, 10 september 1996 (JAR 1996,208) en Schutte 1998, p. 70. 
622 Bijl . Hand. II 1936/37, 274, nr. 5, p. 17. 
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Bijj  een meerderheid beneden de 55 % vindt geen a.v.v. plaats, tenzij er sprake is van bijzondere 
omstandigheden. . 

Wanneerr uit de opgave blijkt dat het aantal werknemers waarop de CAO van toepassing is, 
minderr is dan 60 % of de ingediende bedenkingen daartoe aanleiding geven, zal (zie artikel 
2:3,, eerste lid, Besluit verzoek a.v.v.) een verklaring van een registeraccountant moeten 
wordenn verstrekt over de juistheid en de betrouwbaarheid van de overgelegde gegevens. 
Daarnaastt heeft de minister de mogelijkheid om een opgave te vragen van het aantal 
werknemerss dat lid is van werknemersverenigingen die partij zijn bij een CAO. Wanneer een 
derdee twijfelt aan het feit of voldaan wordt aan het meerderheidsvereiste, kan hij wel van de 
ministerr de accountantsverklaring krijgen, maar niet direct van de verzoekers de gegevens 
opeisen,, die hieraan ten grondslag liggen.63 

Uitt berekeningen blijkt dat, met inachtneming van de zojuist beschreven berekeningsmethode 
vann de representativiteit, in circa 98 % van de gevallen een meerderheid bestaat van meer dan 
600 %; in circa 2 % van de gevallen tussen de 55 - 60 % en in 0,7 % van de gevallen minder 
dann 55. Dit betekent dat in slechts 2 % van de gevallen een representativiteitsonderzoek zou 
moetenn plaatsvinden.64 

3.33 Procedurele aspecten 

Dee procedurele eisen ten aanzien van een besluit tot a.v.v. zijn verregaand vergelijkbaar met 
diee in de Wet A W 1935. Het verzoek tot a.v.v. wordt bij de minister ingediend. Hij draagt 
zorgg voor de procedure van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. In deze procedure is een 
aantall  waarborgen opgenomen om ervoor te zorgen dat derden die niet bij de totstandkoming 
vann de CAO betrokken waren, door het besluit tot a.v.v. min of meer overvallen worden. 

3.3.11 Bevoegdheid minister 

Vrijwell  geen discussie heeft plaatsgevonden over het feit dat de bevoegdheid tot het nemen 
vann een besluit tot a.v.v. moest worden gegeven aan de minister. Het belangrijkste argument 
hiervoorr was dat de beslissing het best kon worden opgedragen aan een instantie die de 
verschillendee in het geding zijnde belangen (van ongeorganiseerden, maar ook van derden, 
zoalss consumenten) onpartijdig kan beoordelen en die daarvoor ter verantwoording kan 
wordenn geroepen in de Staten-Generaal.65 In het advies van de Hoge Raad van Arbeid over 
hett voorontwerp uit 1926 is nog door enkele leden voorgesteld de Hoge Raad van Arbeid of 
eenn Commissie daaruit met deze bevoegdheid te belasten met een beroep op de Kroon of de 
Minister.666 Eén lid had het voorstel gedaan om een onafhankelijk rechtscollege hiermee te 
belasten.. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel hebben deze voorstellen 
verderr geen rol gespeeld. 
Inn de periode van de geleide loonpolitiek na de Tweede Wereldoorlog is de bevoegdheid van 
dee minister op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen overgegaan naar 
hett College van Rijksbemiddelaars. Sinds 1982 was, namens de minister, de Dienst 

633 Hof 's-Gravenhage 17 september 1998, JAR 1998,226 en HR 29 september 2000, NJB 2000, 195c; JAR 
2000,222.. Zie ook Rb. Amsterdam 16 juni 1999, JAR 1999,144 en over deze uitspraak: Van Marwijk Kooy 
1999. . 
644 Bijlage 3 van het STAR-advies 1998 
655 Bijl . Hand. II1936/37, 274, nr. 3, par. 2; Mok 1939, p. 121; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 124-125. 
666 De vertegenwoordigers van de CNV komen in 1989 met een vergelijkbaar voorstel, nl. de Stichting van de 
Arbeidd met deze bevoegdheid te belasten; de overige vertegenwoordigers wijzen dit voorstel af; STAR-advies 
1989,, p. 36-37. 
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Collectievee Arbeidsvoorwaarden (Stcrt. 1982, 32) belast met toepassing en uitvoering van 
artikell  2. Na een reorganisatie binnen het ministerie van SZW is deze dienst samengevoegd 
mett de Arbeidsinspectie. Sinds de inwerkingtreding van de derde tranche van de AWB in 
19966 is de directeur van het centraal kantoor van de Arbeidsinspectie gemandateerd tot 
uitvoeringg van de belangrijkste besluiten op grond van de Wet A W CAO en aangewezen als 
ambtenaar,, bedoeld in het toentertijd ingevoerde artikel 10b Wet A W CAO.67 

3.3.22 Ontvankelijkheid 

Eenn verzoek tot a.v.v. wordt pas in behandeling genomen, indien dit voldoet aan alle vereisten 
vann het Besluit verzoek a.v.v. (artikel 2:6 Besluit). Bij onvolledigheid van de stukken of bij 
behoeftee aan aanvullende informatie zal de Arbeidsinspectie de aanvrager hiervan zo spoedig 
mogelijkk op de hoogte stellen (Toetsingskader, par. 3). Uit de jaaroverzichten van de 
Arbeidsinspectiee blijkt dat in 1999 nog de helft van de verzoeken niet-ontvankelijk was. In 
20011 is dit percentage al gezakt tot 17 %. Een vergelijkbare teruggang is te constateren ten 
aanzienn de verzoek tot a.v.v. van fonds-CAO's. Hierbij is een daling te constateren van 69% 
tott 38%. Het vermoeden lijk t gerechtvaardigd dat deze daling een gevolg is van het 
Toetsingskaderr en het Besluit verzoek a.v.v. 
Zolangg de benodigde informatie niet is aangeleverd, wordt de verdere procedure opgeschort. 
Formeell  is er geen sprake van vooroverleg. Verondersteld mag echter worden dat, zeker in 
gevall  van een nieuwe CAO, vooroverleg plaatsvindt. Dit vooroverleg kan resulteren in 
wijzigingenn in het verzoek. 
Ditt leidt tot de vraag of en in hoeverre partijen gedurende de procedure wijzigingen in het 
verzoekk mogen aanbrengen en of en in hoeverre de minister partijen kan dwingen dergelijke 
wijzigingenn aan te brengen. Ten aanzien van het eerste punt is Mok69 van mening dat het 
aanbrengenn van wijzigingen na de publicatie van het verzoek zich moet beperken tot formele 
aangelegenheden,, zoals drukfouten, misstellingen en dispensatieregelingen, zodat de belangen 
vann niet-gebonden bedrijfsgenoten niet worden geschaad. Bij ingrijpende wijzigingen moet 
eenn nieuw verzoek worden ingediend en moet de procedure opnieuw worden gevolgd. Deze 
beleidslijnn wordt nog steeds gehanteerd. 
Tenn aanzien van de mogelijkheid voor de minister om partijen te dwingen wijzigingen in het 
verzoekk aan te brengen kan allereerst gewezen worden op het amendement Coops-Louwes 
bijbij  artikel 5, waarin dit expliciet werd uitgesloten. Het belangrijkste motief van de indieners 
wass dat deze praktijk zich tot hun ongenoegen blijkbaar bij de uitvoering van de Wet A W 
19355 aan het ontwikkelen was. Nadat de minister had betoogd dat het aannemen van het 
amendementt zou leiden tot het op grotere schaal weigeren van de a.v.v., hetgeen toch ook niet 
dee bedoeling was, is het amendement ingetrokken. 
Eenn andere mogelijkheid tot het beïnvloeden van de CAO zou kunnen zijn geweest de in de 
Wett A W 1935 voorkomende verplichting van de minister om bij AMvB voorwaarden te 
stellenn die in ieder geval aan het besluit tot a.v.v. zouden worden verbonden. Mok trekt uit 
hett ontbreken van een dergelijke bepaling in de Wet A W CAO de conclusie dat men het 
algemeenn belang bij een a.v.v. van een ondernemersovereenkomst toch sterker betrokken acht 

677 Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 2000 (Stcrt.2000,174); laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 
aprill  2001 (Strct. 2001, 82). 
^Olberss 1980, p. 311. 
699 Mok 1939, p. 162. 
700 Amendement Coops-Louwes: Onze Minister kan dee verbindendverklaring niet afhankelijk maken van 
vervullingg van voorwaarden door hem te stellen of wijzigingen door partijen in de CAO aan te brengen. Bijl . 
Hand.. II1936/37,274, nr. 14; ingetrokken: Hand. II1936/37, p. 2017; zie ook Molenaar 1957, p. 425. 
711 Mok 1939, p. 62. 
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dann bij die van een CAO. Afgezien van het 'rituele karakter' dat deze AMvB in de praktijk 
vann de uitvoering van de Wet A W 1935 heeft gekregen (zie hoofdstuk 2.4.2), lijk t het erop 
datt op het onderhavige terrein geen behoefte is aan het op deze wijze bijsturen van de CAO 
doorr de overheid. 

333333 Inspraak en advies 

Vann de indiening van het verzoek wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Daarbij 
wordtt een termijn bepaald, waarbinnen schriftelijk bedenkingen kunnen worden ingediend 
(artikell  4, derde lid, Wet A W CAO). In beginsel is deze termijn drie weken (Toetsingskader, 
par.. 3). Overschrijding van deze terrnijn kan in principe alleen met toesternming van de 
Arbeidsinspectiee en zal duidelijk gemotiveerd moeten worden. Bedenkingen kunnen schrif-
telijkk worden ingebracht door derden. Hierbij kan worden gedacht aan de niet bij de totstand-
komingg van CAO betrokken werkgevers- en werknemersverenigingen alsmede aan degenen 
diee indirect de gevolgen van de a.v.v. zullen ondervinden. 72 Slechts in circa 10 % van de 
gevallenn worden bedenkingen ingediend. De bedenkingen hebben voor het merendeel be-
trekkingg op de werkingssfeerbepaling van de CAO, het meerderheidsvereiste, onvoldoende 
toegangg tot het CAO-overleg, het van toepassing zijn van een ondernemings-CAO of op 
financiëlee bezwaren tegen de arbeidsvoorwaarden. 3 

Dee binnengekomen bedenkingen worden aan de CAO-partijen voorgelegd met een verzoek 
omm een reactie, waarna de procedure wordt voortgezet. De bedenkingen, de reactie van CAO-
partijenn en het voorgenomen besluit van de minister of eventueel specifieke vragen worden in 
eenn notitie aan de Stichting van de Arbeid voorgelegd met een verzoek om een reactie. Hierop 
wordenn in het Toetsingskader (par. 3) twee enigszins opvallende, maar wel begrijpelijke 
uitzonderingenn gemaakt: wanneer de bedenkingen een herhaling zijn van eerder ingebrachte 
bedenkingenn of wanneer de bedenkingen in het licht van het AW-beleid evident kansloos 
zijn,, zoals bedenkingen tegen de representativiteit die inmiddels weerlegd zijn, of in verband 
mett onvoldoende betrokkenheid bij CAO-overleg. Ook de bedenking dat de a.v.v. tot kosten-
stijgingg leidt wordt niet gehonoreerd, omdat een lastenverzwaring uit de aard van de a.v.v. 
voortvloeit74 4 

Eenn verzoek om van de a.v.v. te worden uitgezonderd (dispensatieverzoek), bijvoorbeeld 
omdatt een ondernemings-CAO van toepassing is, wordt in het algemeen niet als bedenking 
gekenschetstt en aan de Stichting voorgelegd, maar wordt direct gehonoreerd. Bij overlap van 
bedrijfstak-CAO'ss wordt de Stichting in elk geval om een reactie gevraagd om te bezien of zij 
kann bemiddelen. 

Anderss dan in de Wet A W 1935 was de minister op grond van artikel 4, vierde lid, Wet 
A WW CAO verplicht over ieder verzoek advies in te winnen van aanvankelijk de Hoge Raad 
vann Arbeid en sinds 1970 de Stichting van de Arbeid. Tijdens de parlementaire behandeling75 

iss nog een onderscheid gemaakt tussen het voor de eerste maal a.v.v., waarbij altijd advies zou 
wordenn gevraagd, het verlengen van de a.v.v., waarbij alleen advies zou worden gevraagd, 
indienn economische omstandigheden twijfel doen rijzen, en een wijziging van de a.v.v., 
waarbijj  alleen advies zou worden gevraagd, indien de wijzigingen van voldoende betekenis 
waren.. Dit onderscheid heeft als zodanig naar mijn weten geen rol in de praktijk gespeeld. 

722 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 4, aant. 3 
733 Gegevens ontleend aan Fase/Zwennis, par. 3.4.2 en 3.4.3 
744 Zie ook Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 4, aant. 5; Van Drongelen/Van Rijs 2002, p. 126. 
755 Bijl . Hand. H 1936/37,274, nr. 5, p. 18 
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Tussenn de Minister en de Stichting van de Arbeid is de afspraak gemaakt dat de Stichting 
alleenn om advies wordt gevraagd, wanneer tegen het verzoek bedenkingen zijn ingebracht. 
Eveneenss anders dan de Wet A W 1935 is de Stichting niet verplicht belanghebbenden te 
horen,, maar in de praktijk gebeurt dit wel door de Looncommissie van de Stichting. Hoewel 
dee verplichting tot het vragen van advies sinds 1 januari 1997 is omgezet in een facultatieve 
bepaling777 is de beschreven procedure in de praktijk voortgezet. 

3.3.44 Besluit op het verzoek 

Inn het besluit van de minister moet worden aangegeven wat er gebeurd is met de ingebrachte 
bedenkingen.. Tevens moet het besluit deugdelijk gemotiveerd zijn. Aanvankelijk volgde deze 
verplichtingg uit artikel 5, eerste en tweede lid. Deze artikelleden zijn sinds 1 januari 1998 
komenn te vervallen en vervangen door de artikelen 3:27 en 3:46 Awb.78 Van een motivering 
kann op grond van artikel 3:48 Awb worden afgezien, wanneer tegen het verzoek geen 
bedenkingenn zijn ingebracht. 
Hett definitieve besluit wordt medegedeeld in de Staatscourant. De indieners van bedenkingen 
wordenn hierover schriftelijk geïnformeerd. De teksten van de CAO's zijn in te zien op het 
ministeriee van SZW en zijn op te vragen via Internet (www.overheid.nl). Daarnaast vindt een 
schriftelijkee mededeling plaats aan de indieners van bedenkingen (artikel 3:43 Awb). 
Hett besluit tot a.v.v. vangt aan op de tweede dag na de publicatie in de Staatscourant of op de 
inn het besluit genoemde datum. Vanwege de korte tijdsduur van de CAO en de tijd van onder-
handelingenn over een herziene CAO wordt een verzoek tot a.v.v. meestal niet tijdig ingediend 
enn heeft de a.v.v. feitelijk een korte looptijd (soms zelfs enkele dagen!).79 

Wettelijkk is geen termijn genoemd waarbinnen de beslissing tot a.v.v. genomen moet zijn. In 
principee is het de bedoeling de verzoeken binnen 8 weken na het indienen van een volledige 
aanvraagg af te handelen.80 Indien bedenkingen worden ingebracht, wordt deze termijn opge-
schort.. Uit de evaluatie van het AW-proces 200281 blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van 
eenn verzoek in dat jaar 9 weken bedroeg. In 91 % van de verzoeken vindt echter besluit-
vormingg binnen 8 weken plaats. Indien bedenkingen zijn ingebracht, kan de doorlooptijd 
echterr oplopen tot gemiddeld 20 weken. Uit de evaluatie blijkt dat de doorlooptijd is terug-
gebrachtt van gemiddeld 19 weken in 2000 naar circa 10 weken in 2001 en 2002. Het 
terugbrengenn van de doorlooptijd wordt onder andere verklaard door de publicatie van het 
Toetsingskaderr en diverse daarin aangekondigde maatregelen om de doorlooptijd te ver-
snellen. . 

3.3.55 Beroep 

Inn de Wet A W CAO zitten verschillende typen van besluiten waartegen beroep mogelijk zou 
kunnenn zijn. Eén van de belangrijkste beslissingen is het besluit tot a.v.v. door de minister en 
inn dit kader de (dispensatie)beslissing om een onderneming al dan niet van de werkingssfeer 
vann de a.v.v. uit te zonderen. Het antwoord op de vraag of tegen deze besluiten beroep 
openstaat,, hangt nauw samen met het rechtskarakter van de a.v.v. 

766 Schmale/Siebcsma 1988 p. 226 en STAR-advies 1989, p. 12-14. 
777 Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Stb. 1997,63) 
788 Wet van 6 november 1997, Stb. 1997, 510 (Aanpassingswet derde tranche Awb I) 
799 Schmale/Siebesma 1988, p. 233; Fase, 1982 p.107 en STAR-advies 1989, p.38-39 (suggesties voor 
versnellingg van procedure). 
soo Bijlage 1, par. 2.3.3. van het STAR-advies 1998. 
811 Hutten 2003. 
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Uitt de parlementaire behandeling kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is 
geweestt dat de bepalingen van een CAO na a.v.v. de kracht van dwingend recht zullen 
hebben.822 De algemeen verbindend verklaarde CAO wordt als wetgeving in materiële zin 
gezien.. Deze zienswijze zou kunnen inhouden dat geen beroep tegen een besluit tot a.v.v. 
mogelijkk is. Dit wordt inderdaad bevestigd door de rechtspraak, die plaatsvond onder het 
regimee van de Wet BAB respectievelijk Wet AROB.83 De beschikking tot a.v.v. moet worden 
aangemerktt als een besluit van algemene strekking. De weigering om een verzoek tot a.v.v. of 
o.v.v.. in te willigen wordt eveneens als een besluit van algemene strekking gezien, omdat een 
dergelijkk besluit rechtsgevolgen tot stand brengt voor een algemene categorie van personen.84 

Onderr het regime van de Awb zijn enkele uitspraken hieromtrent gedaan. Als een soort 
aanloopp op een uitspraak over de vraag of een ontheffing van een CAO na a.v.v. gezien moet 
wordenn als een besluit in de zin van de Awb - hierop wordt in het onderstaande ingegaan -
merktt de Rechtbank Amsterdam85 'ten overvloede' op: 

Dee algemeen verbindendverklaring van een CAO is een daad van materiële wetgeving en daarmee een 
besluitt in de zin van de Awb, inhoudende algemeen verbindende voorschriften. Ook de beslissing van 
dee minister tot algemeen verbindendverklaring is een besluit in de zin van de Awb. Tegen laatstge-
noemdd besluit kunnen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen worden aangewend. Een en ander heeft echter 
niett tot gevolg dat een beslissing genomen in het kader van een algemeen verbindend verklaarde CAO 
moett worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb. 

Dezee uitspraak bevestigt de tot dan toe gevolgde rechtspraak dat een CAO na a.v.v. gezien 
moett worden als een algemeen verbindend voorschrift, waartegen op grond van artikel 8:2, 
onderr a, geen beroep kan worden ingesteld. De uitspraak laat de mogelijkheid open dat tegen 
hethet besluit tot a.v.v. beroep kan worden ingesteld. 
Dezee mogelijkheid wordt afgesneden in een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak 
vann de Raad van State.86 Allereerst constateert de Raad dat het besluit tot a.v.v. geen zelfstan-
digee rechtsnorm bevat, van algemene strekking is en tot gevolg heeft dat de betreffende CAO-
bepalingenn het karakter van algemeen verbindende voorschriften krijgen. Vervolgens wordt 
opgemerktt dat uit de parlementaire geschiedenis van artikel 8:2 Awb 7 kan worden afgeleid 
datt de wetgever rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en de besluiten 
diee daarmee zo nauw zijn verknoopt, dat beroep tegen deze besluiten zou neerkomen op 
rechtstreekss beroep tegen de onderliggende algemeen verbindende voorschriften, (vooralsnog) 
uitdrukkelijkk willen uitsluiten. Aangezien beroep tegen het besluit tot a.v.v. van een CAO zou 
neerkomenn op een rechtstreeks beroep tegen de algemeen verbindend verklaarde CAO-
bepalingen,, dient dit besluit naar het oordeel van de Raad op één lij n te worden gesteld met de 
inn artikel 8:2, onder b en c, Awb genoemde besluiten. Ditzelfde zal vermoedelijk gelden voor 
dee besluiten van de minister om bepaalde bedrijven uit te zonderen van de werkingssfeer van 
dee a.v.v (dispensatiebeslissingen), hoewel hierover discussie mogelijk blijft . Op deze 
belangrijkee uitspraak die een ruimere strekking heeft dan alleen bij CAO's, zal in hoofdstuk 
7.3.55 worden teruggekomen. 

822 Mok 1939, p. 42. 
833 Vz. Afd. Geschillen van Bestuur RvS 20 december 1971, AB 1972, 95. 
844 Vz. Afd. Rechtspraak RvS 29 november 1977; aangehaald in Olbers 1998, p. 305; anders: Van Veen 1976, p. 
63;; zie ook Frenkel/Jacobs 1986, p. 172 en de daar genoemdee BAB- en Arob-jurisprudentie. 
855 Rb A'dam, 17 januari 1997, JAR 1997/36, p.161 Ik. 
866 Afd. Bestuursrechtspraak RvS 1 oktober 1998, AB 1999,16 (m.nt M. Schreuder-Vlasblom). Zie daarna Rb 
A'damm 16 juni 1999; JAR 1999,144. 
877 Kamerstukken ü 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 100. 
888 Olbers 1998, p. 308; Jacobs 2003, p 143. 
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Zolangg geen rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit tot a.v.v. van CAO-
bepalingenn is geopend, is algemeen aanvaard dat de bepalingen van een CAO na a.v.v. gezien 
moetenn worden als 'wet' in de zin van artikel 99 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, 
waardoorr de uitleg van deze bepalingen door de burgerlijke rechter (marginaal) kan worden 
getoetst.899 In dit kader kan het besluit tot a.v.v. door de rechter worden getoetst op 
bijvoorbeeldd de onderbouwing van het meerderheidsvereiste of op mogelijke strijd met een 
hogeree regeling.90 

Inn de CAO kunnen bepaalde organen in het leven worden geroepen die belast zijn met daarbij 
aangegevenn uitvoerende taken, zoals het beheren van een fonds of het verlenen van 
ontheffingen.. De vraag is ook hier welk rechtskarakter de door deze organen genomen beslis-
singenn hebben en of en zo ja, welke beroepsgang daartegen mogelijk is. De beantwoording 
vann deze vraag hangt eveneens samen met het rechtskarakter van de a.v.v. Een aantal 
schrijverss meent dat door de a.v.v. de beslissingen van een in de CAO aangewezen instantie 
eenn publiekrechtelijk karakter krijgen en dat daartegen administratief beroep (toentertijd op 
grondd van de Wet Arob, thans Awb) open zou moeten staan. 
Dee Rechtbank Amsterdam92 heeft in het kader van de Awb hierover een hiervan afwijkende 
uitspraakk gedaan. De bevoegdheid van een door CAO-partijen in het leven geroepen 
bedrijfstakorgaann vindt zijn oorsprong niet in het publieke recht, maar in de (privaat-
rechtelijke)) CAO. De a.v.v. van een CAO 'maakt die beslissing niet tot een publiekrechtelijke 
rechtshandeling,, alleen al omdat het beoogde publiekrechtelijke rechtsgevolg ontbreekt'. 
Omdatt die bevoegdheid niet mede op een publiekrechtelijke regeling is gebaseerd, is het 
bedrijfstakorgaann geen rechtspersoon of college met enig openbaar gezag bekleed als bedoeld 
inn art. 1.1, eerste lid onder b, van de Awb. Olbers93 is het met deze uitspraak niet eens. In 
aansluitingg op eerdergenoemde schrijvers is naar zijn mening na a.v.v. sprake van omvorming 
vann privaatrechtelijke in publiekrechtelijke delegatie, zodat in beginsel tegen beslissingen van 
dezee organen beroep bij de bestuursrechter mogelijk zou moeten zijn. 

3.44 Inhoudelijk e aspecten 

3.4.11 Toetsing door  de minister 

Hoee vindt de toetsing van het verzoek tot a.v.v. door de minister plaats? In de Wet A W CAO 
iss evenmin als in de Wet A W 1935 een expliciete bepaling over het weigeren van de a.v.v. 
opgenomen.. Uit de in artikel 2 opgenomen bevoegdheid voor de minister ('Onze Minister kan 
...')) wordt afgeleid dat de minister eveneens bevoegd is tot het weigeren van de a.v.v. De 
enigee formele eis die omtrent het weigeren in de wet is opgenomen, is de eis dat de 
beschikking,, waarbij de verbindendverklaring wordt geweigerd met redenen moet zijn 
omkleed.94 4 

Alss weigeringgronden worden in de memorie van toelichting95 genoemd: 
Strijdd met het algemeen belang; 
Tee grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in of buiten het bedrijf; 

899 HR 16 maart 1962; NJ 1963, 222 (m.nt. J.H. Beekhuis); HR 28 mei 1982, NJ 1982, 544 (m.nt. P.A. Stein); HR 
200 juni 1986, NJ 1986, 811. 
900 HR 17 september 1993; NJ 1994, 173; Ktgr. A'dam 10 september 1996; JAR 1996, 208. 
911 Fase 1982, p. 98 en 121; Heida 1977, p. 681; Olbers 1980, p. 315. 
922 Rb A'dam, 17 januari 1997, JAR 1997/36. 
933 Olbers 1998, p. 307 en (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 2, aant. 25. 
944 Deze eis vloeide aanvankelijk voort uit artikel 5, eerste lid, Wet A W CAO, maar vloeit thans voort uit artikel 
3:466 van de Awb (via derde tranche Awb (Stb. 1997, 510)). 
955 Bijl . Hand. II 1936/37,274, nr. 3, p. 4; deze weigeringgronden waren grotendeels ontleend aan het 
voorontwerpp Aalberse. 
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-- Laat te veel over aan uitvoeringsmaatregelen van organen waarvan de samenstelling 
niett beïnvloed kan worden; 
Iss niet geschikt voor toepassing op andere ondernemingen. 

Inn het voorontwerp Aalberse was eveneens als weigeringgrond opgenomen dat de a.v.v. moest 
wordenn geweigerd, indien een derde van de betrokken werkgevers of werknemers zich tegen 
dee verbindendverklaring verzette. In het wetsvoorstel was deze weigeringgrond niet meer 
opgenomenn (Vgl. discussie over belangrijke meerderheid). Deze weigeringgronden zijn in 
anderee bewoordingen nog steeds in het Toetsingskader terug te vinden. 

Inn de paragrafen 5 en 6 van het Toetsingskader wordt uitgebreid ingegaan op het beleid van de 
ministerr ten aanzien van de toetsing van verzoeken tot a.v.v. In het toetsingskader wordt de tot 
dann toe gevolgde beleidslijn uiteengezet die in drie 'schillen*  plaatsvond. 
Allereerstt vindt een toetsing plaats op mogelijke strijdigheid van CAO-bepalingen met 
dwingendrechtelijkee bepalingen van andere wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden 
aann bepalingen uit internationale verdragen, de Grondwet (vrijheid van arbeidskeuze (artikel 
199 GW) of gelijke behandeling (artikel 1 GW) of de sociale wetgeving (zoals beloning lager 
dann het rninimumloon). Wel is het mogelijk deze wetgeving aan te vullen of in te vullen, waar 
dee wetgeving hiertoe de ruimte biedt. Dit is afhankelijk van de formulering van de betreffende 
wettelijkee norm. In een aantal artikelen van het arbeidsrecht is de mogelijkheid gecreëerd dat 
partijenn in een CAO kunnen afwijken van dwingendrechtelijke bepalingen. Deze mogelijkheid 
wordtt aangeduid als driekwart dwingend recht. 
Vervolgenss wordt getoetst op mogelijke strijdigheid met algemene rechtsbeginselen. Hierbij 
wordenn genoemd onduidelijkheid van de wederzijdse rechten en plichten, het te veel overlaten 
aann uitvoeringsmaatregelen vast te stellen door organen waarop derden geen invloed hebben 
off  het onvoldoende creëren van rechtswaarborgen tegen bijvoorbeeld bepalingen over 
disciplinairee straffen. 
Tenslottee wordt getoetst aan de Wet A W CAO en het op basis van deze wet gevoerde A W -
beleid.. Hierbij wordt gedacht aan mogelijke strijdigheid met de wet zelf, strijd met het 
algemeenn belang of een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de 
betrokkenn bedrijfstak of daarbuiten. Bij dit laatste element worden genoemd: een onduidelijke 
afbakeningg van de werkingssfeer van de CAO of het afsluiten van de markt voor bepaalde 
ondernemingenn via bijvoorbeeld exclusiviteitscontracten. 
Tenn aanzien van de belangenafweging wordt in paragraaf 6 van het Toetsingskader het 
volgendee opgemerkt: 'De vaststelling en uitvoering van het AW-beleid berust derhalve op 
eenn belangenafweging waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen van de 
centralee werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden.' Het valt op dat bij de 
belangenafwegingg om al dan niet tot a.v.v. over te gaan de CAO niet (meer) als uitgangspunt 
wordtt genomen, maar alleen betrokken wordt. Hieruit komt duidelijk naar voren dat ook 
anderee regeringsbelangen bij de besluitvorming rond de a.v.v. in beschouwing kunnen worden 
genomen.. Dit blijkt ook uit de wijze waarop het criterium algemeen belang in het Toetsings-
kaderr is uitgewerkt. 
Inn artikel 2, eerste lid, van de Wet A W 1935 was, zoals uiteengezet in paragraaf 2.4.1, 
voorgeschrevenn dat het algemeen belang verbindendverklaring vereist. In de Wet A W CAO 
iss deze verplichting niet opgenomen. De regering zag hiertoe geen reden: 

'Ookk in gevallen waarin niet kan worden gezegd, dat het algemeen belang de verbindendverklaring 
vordert,, kunnen toch goede gronden bestaan om tot toepassing daarvan over te gaan. Wel dient er steeds 
opp gelet, dat het algemeen belang zich niet tegen de verbindendverklaring verzet'. 

9696 Schmale/Siebesma 1988, p. 223-234 en SER-advies AW1992, p. 29-30. 
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Dee wet vooronderstelt blijkbaar dat de a.v.v. in het algemeen belang is. Het valt op dat in 
artikell  8 bij de onverbindendverklaring wel het criterium 'indien het algemeen belang zulks 
vereischt'' is opgenomen. In theorie vergt het criterium 'het algemeen belang verbindend-
verklaringg vereist*  een verdergaande toetsing dan het criterium 'indien het algemeen belang 
zichh niet tegen de verbindendverklaring verzet'. Uit de praktijk van de Wet A W 1935 blijkt 
datdat het voldoen aan dit vereiste redelijk snel wordt aangenomen. Mok concludeert dan ook 
terechtt dat noch het aanwezig zijn van de eis dat het algemeen belang in de Wet A W 1935, 
nochh het ontbreken van deze voorwaarde in de Wet A W CAO veel betekenis heeft. Elke 
regeringg zal naar zijn mening het algemeen belang op haar wijze opvatten, waarvoor geen 
algemeenn aanvaarde normen bestaan. 
Dee voorspellende waarde van deze woorden komt duidelijk naar voren in het dispuut in het 
beginn van de negentiger jaren over wijze van toetsen van verzoeken tot a.v.v. aan het sociaal-
economischh beleid van de regering. Ter vermijding van oneigenlijk gebruik van het begrip 
pleitt Van Veen100 er dan ook voor om bij het opnemen van het begrip in de wet grote 
terughoudendheidd te betrachten. 
InIn het Toetsingskader (par. 6.1) wordt opgemerkt dat het begrip algemeen belang niet op 
voorhandd kan worden afgebakend. In dit kader wordt wel gesteld dat de minister de effecten 
vann een bepaalde CAO-afspraak kan toetsen in het licht van de sociale en economische 
ontwikkelingg en, indien strijdig geacht met het algemeen belang, op grond daarvan niet a.v.v. 
Mett deze zinsnede wordt, ondanks een ontkenning door de ministeriële vertegenwoordiger, 
vann een dergelijke invulling van deze toetsingsgrond,101 de ruimte gecreëerd om te toetsen aan 
meerr algemene sociaal-economische doelstellingen van het regeringsbeleid. 

Hett weigeren van de a.v.v. heeft op zichzelf - anders dan de intrekking of de onverbindend-
verklaringg - geen directe gevolgen voor de CAO of de arbeidsovereenkomsten. Na de oorlog 
iss slechts twee maal de a.v.v. van een CAO geweigerd.102 Wel kwam het geregeld voor dat 
bepalingenn van een CAO niet voor a.v.v. in aanmerking komen.103 Dit leidt tot de meer 
principiëlee vraag of de minister de a.v.v. mag gebruiken of misbruiken om wijzigingen in de 
daaraann ten grondslag liggende CAO te bewerkstelligen. Op grond van artikel 2, eerste lid, 
Wett A W CAO is de minister niet verplicht om de CAO in zijn totaliteit algemeen 
verbindendd te verklaren. Hij kan besluiten tot a.v.v. van 'bepalingen' uit de CAO ofwel de 
a.v.v.. beperken tot die bepalingen waarmee hij het eens is. Deze bevoegdheid gaat echter naar 
mijnn mening niet zover dat hij 'wijzigingen* in de bepalingen kan aanbrengen. Het is geheel 
off  gedeeltelijk 'take it or leave it'. Het 'shoppen' in de CAO heeft echter het risico dat de 
samenhangg van de bepalingen in de CAO verloren gaat. In het verleden kwam het geregeld 
voorr dat door het ministerie in het kader van de beoordeling van het verzoek tot a.v.v. 
geschraptt werd in de bepalingen van de CAO ('ambtelijk renvooi'). Dit leidde overigens ook 
tott een lange behandelingsprocedure van het verzoek tot a.v.v. Indien het schrappen niet 
mogelijkk zou zijn geweest, zou de a.v.v. veelvuldig geweigerd moeten worden en een nieuw 
aangepastt verzoek moeten worden ingediend. Met Jacobs104 ben ik van mening dat het 
principieell  juister is om bij alle voorstellen tot wijziging aan de sociale partners de 
gelegenheidd te bieden een herzien verzoek in te dienen. Het is echter de vraag of dit in het 

Bijl .. Hand. II1936/37, 274, nr. 5, p. 16. 
Mokk 1939 p. 60, Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 130. 
Mokk 1939, p. 60 en 106. 

aa Van Veen 1976, p. 29. 
11 SER-advies A W 1992, p. 30. 
22 Van Veen 1976, p. 53; Fase 1982, p. 96. 
33 Zie bijlage 4 van SER-advies A W 1992. 
**  Jacobs 2003, p. 139. 
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belangg van de sociale partners is. Daarnaast is de verwachting dat door het Toetsingskader 
duidelijkerr is welke bepalingen wel en welke niet voor a.v.v. in aanmerking komen en 
daardoorr de noodzaak tot schrappen in de CAO-bepalingen tot een minimum beperkt zal 
blijven. . 

Inn artikel 2, vijfde lid, Wet A W CAO is op wetsniveau al een aantal bepalingen van CAO's 
opgenomenn waarvan de wetgever op voorhand heeft willen uitsluiten dat zij voor a.v.v. in 
aanmerkingg komen. Het betreffen bepalingen die tot doel hebben: 

a.. De beslissing van de rechter omtrent twistgedingen uit te sluiten; 
b.. Dwang uit te oefenen op werkgevers of werknemers om zich bij een vakvereniging van werkgevers of 

werknemerss aan te sluiten. Deze bepaling was ter voorkoming van organisauedwang ('closed shop'), een 
praktijkk die ter stimulering van het afsluiten van CAO's tot 1937 veelvuldig voorkwam; 

C.. Een ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden teweeg te brengen. Deze bepaling 
heeftt belangrijke gevolgen voor de organisatiegraad van m.n. de werknemers; 

d.. De werknemers te betrekken bij de handhaving van prijsregelingen. Dit kwam in het verleden wel voor, 
maarr heeft mede door de Wet A W 1935 niet veel betekenis meer. In het Toetsingskader (par. 4.3.3) is dit 
zoo uitgewerkt dat het gaat om de prijzen die voor goederen of diensten door de werkgever van derden 
gevorderdd worden, en om de voorwaarden waaronder door de werkgever aan derden zal worden geleverd. 

Inn het voorontwerp van de wet uit 1925 waren reeds de onderdelen b en d opgenomen. Naar 
dee mening van Mannoury106 zijn de onderdelen b, e en d in de wet gekomen om de groei van 
dee publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te voorkomen. 
Verrewegg de meeste discussie vond plaats over onderdeel a. Ten tijde van de behandeling van 
hethet wetsontwerp bevatte bijna 90 % van de CAO's een bepaling over de beslechting van 
geschillen.1077 Om verschillende redenen (zelfregulering, kosten, tijd, deskundigheid) hadden 
partijenn een voorkeur voor bedrijfsrechtspraak. Hierbij kan onderscheid worden in arbitrage 
enn bindend advies. 
Uitt de parlementaire behandeling van de Wet A W CAO blijkt dat bij onderdeel a. in ieder 
gevall  wordt gedoeld op het arbitrale beding. De a.v.v. van een arbitraal beding werd in strijd 
geachtt met de huidige artikelen 17, 112 en 116 GW.108 Hiermee samenhangend werd het uit 
eenn oogpunt van rechtszekerheid bedenkelijk geacht om werkgevers en arbeiders die buiten de 
CAOO staan, (via de a.v.v.) 'te onderwerpen aan uitspraken of adviezen van colleges, wier 
samenstellingg door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst is bepaald.' In het alge-
meenn wordt de conclusie onderschreven109 dat de wet terecht - hoewel wellicht ten over-
vloedee - de mogelijkheid van a.v.v. van een arbitraal beding in een CAO heeft uitgesloten. 
Ditt ligt anders met het bindend advies. Mok110 trekt uit de parlementaire geschiedenis van de 
wett en uit het karakter van het bindend advies de conclusie dat zuiver formeel-juridisch 
gezienn bepalingen omtrent bindend advies algemeen verbindend kunnen worden verklaard. 
Algemeenn wordt aangenomen dat het bindend advies als onderdeel van CAO niet in strijd is 

1055 Immers, via a.v.v. komen de door de vakbonden behaalde resultaten ook ten goede aan de ongeorganiseerden, 
zonderr dat zij contributie aan de vakbonden hebben betaald. Frenkel 1987 pleit er dan ook voor deze bepaling te 
schrappen. . 
1066 Mannoury 1961, p. 96. 
1077 Mok 1939, p. 82, Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 113. 
1088 Art. 17: Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. 
Art.. 112, eerste lid: Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke 
rechtenn en over schuldvorderingen. 
Art.. 116, eerste lid: De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht. 
1099 Mok 1939 p. 89; Mannoury 1961, p. 97. 
1100 Mok 1939 p. 89-90. 
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mett de Grondwet.111 Hierbij wordt erop gewezen dat een verbod tot a,v.v. leidt tot 
rechtsongelijkheidd tussen georganiseerden en ongeorganiseerden ten aanzien van dezelfde 
wetsbepalingen. . 
Dee Hoge Raad blijkt in 1951 een andere mening toegedaan. Hij acht de a.v.v. van een CAO 
mett een bepaling over bindend advies in strijd met artikel 163 (thans: artikel 17) van de 
Grondwet.11 In deze uitspraak maakt de Hoge Raad duidelijk onderscheid tussen partijen die 
dee CAO gesloten hebben en degenen die door de a.v.v. aan de CAO gebonden worden. Voor 
dee eerste categorie acht hij een bindend advies-clausule in een overeenkomst, met inacht-
nemingg van de vaste jurisprudentie omtrent de toelaatbaarheid van dergelijke clausules in 
overeenkomsten,, aanvaardbaar. Voor de tweede categorie van personen vindt de Hoge Raad 
ditt een stap te ver gaan en is van mening dat 'voormelde grondwettelijke bepaling een zodani-
gee ingrijpende beperking van het recht om geschillen door den door de wet daartoe aange-
wezenn rechter te doen beslissen tegen de wil van den betrokkene niet gedoogt'. De Hoge Raad 
gaatt in deze uitspraak volledig voorbij aan de conclusie van de A-G Langemeijer. Hij komt na 
eenn uitgebreide analyse op wethistorische en tekstuele gronden tot de conclusie dat noch 
artikell  2 van de Wet A W CAO, noch artikel 163 van de Grondwet zich tegen de a.v.v. van 
eenn bindend advies-clausule verzetten. Zijn belangrijkste argument is dat door de a.v.v. de niet 
(doorr de CAO) gebondene in een zelfde positie komt als de wel door de CAO gebondene. In 
beidee gevallen kan, volgens vaste jurisprudentie, een beroep tot toetsing op de rechter worden 
gedaan.. Ook annotator D.J. Veegens is van mening dat de Grondwet voldoende ruimte laat 
omm de geldigheid van een a.v.v. van een bindend advies-clausule op haar eigen mérites te 
beoordelen. . 
InIn de literatuur verschillen, zoals te verwachten is, de meningen naar aanleiding van deze 
uitspraak.1133 Deze verschillen zijn veelal te herleiden tot een verschil van mening over het 
doell  en karakter van de a.v.v. In dit verband trekt Van der Heijden114 terecht een parallel met 
dee discussie over nawerking. In hoofdstuk 7.9 zal op dit onderwerp worden teruggekomen. 

Inn het Toetsingskader (paragraaf 4.3) wordt ruimte gelaten voor de a.v.v. van een geschillen-
procedure.. Hieraan wordt een aantal strikte voorwaarden verbonden: 

Beidee partijen in het geding moeten om een bindend advies verzoeken; een bindend advies dient niet 

verplichtt te zijn opgelegd; 

Dee bevoegdheid van de burgerlijke rechter om het bindend advies marginaal te toetsen mag niet worden 

aangetast; ; 

Dee mogelijkheid van een bindend advies dient open te staan voor zowel georganiseerden als ongeor-

ganiseerden; ; 

Dee wettelijke bevoegdheid van een ander orgaan mag niet worden doorkruist. 

Hett lijk t erop dat hiermee wordt tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de 
Hogee Raad. De betrokkene, in het bijzonder degene die via de a.v.v. aan de CAO wordt 
gebonden,, kan op het moment van een conflict beslissen al dan niet akkoord te gaan met een 
bindendd advies. Zodoende kan niet meer gesproken worden over 'tegen zijn wil' . De tweede 
voorwaardee komt mij enigszins overbodig voor. Voor het overige lijk t deze procedure sterk 
opp hetgeen Van der Heijden heeft gekarakteriseerd als een geschilbehandelingsprocedure. 

1111 Kortenhorst/VanRooy 1939, p. 138. 
1122 HR 8 juni 1951, NJ 1952,144 (m. nt. DJV). 
1133 Eens: Kamphuizen 1956, p. 53 en Van der Heijden 1984, p. 146; oneens: Mannoury 1961, p. 96-99. 
1144 Van der Heijden 1984, p. 146-147. 
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Inn het Toetsingskader (paragraaf 4.3) is, naast de uit artikel 2, vijfde lid, genoemde bepalingen 
nogg een aantal categorieën van CAO-bepalingen genoemd die bij voorbaat niet voor a.v.v. in 
aanmerkingg komen. Het betreft intentieverklaringen, protocollen, e.d., obligatoire bepalingen 
enn een aantal onderwerpen die vrij specifiek zijn voor de sociale zekerheid, zoals CAO-
bepalingenn over pensioenen, herverzekeren van eigen risico's van werkgevers. Om die reden 
wordtt dan ook niet nader op deze onderwerpen ingegaan. 

Naastt deze inhoudelijke beperkingen zal in het besluit tot a.v.v. een beslissing genomen 
moetenn worden over de werkingssfeer van de a.v.v. en de looptijd van de a.v.v. 

3.4.22 Werkingssfeer 

OpOp grond van artikel 2, eerste lid, komen voor a.v.v. slechts in aanmerking de bepalingen van 
eenn CAO die al in het gehele land (= Nederland) of in een gedeelte van het land gelden. Door 
dee a.v.v. gaan de CAO-bepalingen gelden voor alle werknemers en werkgevers binnen dat 
gebied.. Zo worden de CAO-bepalingen na a.v.v. ook van toepassing op een arbeidsover-
eenkomstt tussen een Belgische werkgever en Nederlandse werknemers, hoewel in de indivi-
duelee arbeidsovereenkomsten Belgisch recht van toepassing was verklaard. Hiervoor was 
beslissendd dat de werknemers hun arbeid in Nederland verrichten.115 Dit wordt aangeduid als 
dee territoriale werkingssfeer van de a.v.v. 
Watt betreft de sociaal-economische werkingssfeer heeft de a.v.v. betrekking op 'arbeidsover-
eenkomsten,, die naar den aard van de arbeid, waarop zij betrekking hebben, onder de collec-
tievee arbeidsovereenkomst vallen of zouden vallen' (artikel 2, eerste lid). Centraal staan hier 
dee woorden 'naar de aard van de arbeid'. Met deze woorden wordt, evenals bij de Wet A W 
1935,, aangegeven dat niet gekeken moet worden naar het bedrijf, maar of de werkzaamheden 
waaropp de individuele arbeidsovereenkomst betrekking heeft, naar hun aard onder de CAO 
zoudenn vallen. Op deze wijze vallen ook de werkzaamheden in gemengde bedrijven onder de 
a.v.v.. Vragen hierover speelden onder meer in de typografie en bij de huisdrukkerijen. 
Laterr wordt niet alleen aangeknoopt bij de aard van de arbeid, maar ook bij de aard van het 
bedrijf. . 
Hett is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de CAO-partijen om de werkingssfeer 
vann de CAO exact aan te geven en overlap met andere CAO's te voorkomen. Dit kan op een 
aantall  manieren gebeuren, bijvoorbeeld door te bepalen dar de CAO slechts van toepassing 
zall  zijn op de werkgevers die zich 'geheel of ten dele' of 'uitsluitend of in hoofdzaak' met 
eenn bepaalde activiteit bezighouden. Ook wordt wel bepaald dat de CAO niet van toepassing 
is,, voor zover een ondernemings-CAO van toepassing is. Tenslotte is in de CAO veelal 
voorzienn in de mogelijkheid van ontheffing van bepaalde verplichtingen door CAO-partijen of 
eenn door deze partijen in het leven geroepen bedrijfstakorgaan.117 

Indienn de werkingssfeer in onvoldoende mate is afgebakend - bijvoorbeeld blijkend uit de 
ingebrachtee bedenkingen - kan de minister de a.v.v. (ten dele) weigeren, bepaalde gevallen 
uitzonderenn van de a.v.v. (denk bijvoorbeeld aan de samenloop van een bedrijfstak-CAO en 
eenn ondernemings-CAO) of voor zover nodig, zoals in artikel 5, derde lid onder c, is bepaald, 
inn zijn besluit een omschrijving geven van het gebied waar en van de werkzaamheden waarop 
dee a.v.v. van toepassing is. Algemeen wordt aangenomen dat de minister de territoriale 
werkingssfeerr niet via het besluit tot a.v.v. mag uitbreiden.118 Geen duidelijkheid bestaat over 

1155 Uitspraak Ktgr. *s-Gravenhage 4 maart 1986, aangehaald in Olbers (Arbeidsovereenkomst;Wet AW), artikel 
2,, aant. 7. 
1166 Mok 1939, p. 65-78, KortenhorstfVan Rooy 1939, p.133. 
1177 Olbers 1980, p. 321- 323 en 1985, p. 652-653. 
1188 Mok 1939, p. 63; Kamphuizen 1956, p. 55; Fase 1982, p. 107; Schmale/Siebesma 1988, p. 227. 
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dee vraag of de minister - afgezien van de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor 
bepaaldee gevallen (zie paragraaf 3.6) - de werkingssfeer ook mag inperken. 

3.4.33 Looptij d 

Inn het voorontwerp-Aalberse was, naar analogie van artikel 4 van de Wet A W 1935, opge-
nomenn dat de a.v.v. geschiedt voor een bepaalde tijd. In het wetsvoorstel was opgenomen dat 
dee a.v.v. geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste een jaar, omdat, aldus de memorie van 
antwoordd , naast de mogelijkheid van intrekking rekening zal moeten worden gehouden met 
belangrijkee wijzigingen in de economische toestand. Na de dreiging van amendering van de 
Kamerr is de huidige formulering in de wet gekomen.120 De afhankelijkheid van de looptijd 
vann de a.v.v. van die van de CAO komt met name hierin tot uiting dat het tijdstip van 
beëindigingg van de a.v.v. niet later kan worden gesteld dan het vroegste tijdstip waarop de 
CAOO zou kunnen eindigen (artikel 2, tweede lid, Wet A W CAO). 
Dee looptijd van de a.v.v. is derhalve volledig verbonden aan de tijdsduur van de CAO. Een 
CAOO kan niet voor een langere tijd dan vijfjaar worden aangegaan (artikel 18 Wet CAO). 
Wordtt de CAO voor een bepaalde tijd aangegaan, dan kan de looptijd telkens met een gelijke 
termijnn met een maximum van een jaar worden verlengd. Worden daaromtrent geen afspraken 
gemaakt,, dan wordt zij geacht te zijn aangegaan voor een jaar met verlenging van telkens een 
gelijkee tijd. In de praktijk blijken de meeste CAO's een tijdsduur van eenjaar te hebben. 

Inn artikel 2, tweede lid, Wet A W CAO is bepaald dat de looptijd van de a.v.v., met 
uitzonderingg van fondsen (zie paragraaf 3.4.4) niet langer kan zijn dan twee jaar. Voor 
fondsenn is een langere looptijd mogelijk, maar niet langer dan de maximumduur van de CAO, 
namelijkk vijfjaar. 
Binnenn deze kaders is het in eerste instantie aan de betrokken partijen om in de CAO de 
tijdsduurr aan te geven. Aangezien partijen voor iedere bepaling van een CAO een aparte 
aanvangs-- en einddatum kunnen bepalen, kan dit zeker na a.v.v. van deze bepalingen tot 
verwarrendee situaties aanleiding geven.121 

Uitt artikel 5, derde lid onder b, Wet A W CAO volgt dat de minister uiteindelijk het tijdstip 
bepaaltt waarop de a.v.v. begint en eindigt. Vanwege het in artikel 2, derde lid, neergelegde 
verbodd op terugwerkende kracht moet het aanvangstijdstip altijd in de toekomst liggen na 
publicatiee van het besluit van de minister in de Staatscourant (artikel 5, vierde lid, Wet A W 
CAO). . 

3.4.44 Overige aspecten 

Inn deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan een drietal onderwerpen die bij de inhoud 
vann de CAO's in relatie tot de a.v.v. een belangrijke rol spelen: delegatiebepalingen, boete-
bedingenn en fondsen. 

a.. Delegatiebepalingen 

Evenalss bij de ondernemersovereenkomsten komt het in CAO's veelvuldig voor dat de 
uitvoeringg en handhaving van de CAO wordt opgedragen aan bij de CAO ingestelde organen. 

1199 Bijl . Hand. U 1936/37,274, nr. 5, p. 17. 
1200 Amendement Kupers/Donker: De verbindendverklaring geschiedt voor een door Onze Minister te bepalen 
tijdvakk (Bijl . Hand. ü 1936/37, 274, nr.12); Mok 1939, p.132 - 134. 

Fasee 1982, p. 33; Mok 1939, p. 135, spreekt van een niet zeer gelukkige regeling. 
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Hierbijj  kan gedacht worden aan de mogelijkheid van ontheffing van bepaalde in de CAO 
neergelegdee verplichtingen. De vraag heeft ook hier gespeeld in hoeverre a.v.v. van dergelijke 
delegatiebepalingenn mogelijk is. In de memorie van toelichting122 wordt deze vraag positief 
beantwoord.. De redenering lijk t sterk op die bij de Wet A W 1935. De overeenkomst mag 
niett te veel overlaten aan uitvoeringsmaatregelen, vast te stellen door organen, op welker 
samenstellingg de niet bij die overeenkomst gebondenen geen invloed hebben. Op zichzelf 
bestaatt er derhalve geen bezwaar tegen een ruime delegatie, maar de delegatie moet binnen 
redelijkee grenzen blijven en zijn ingekaderd door de CAO.123 Zoals zal blijken uit de 
jurisprudentiee over fondsen, is de toelaatbaarheid van delegatie aan i.e. een beheerder van een 
fondss toelaatbaar geacht. In het Toetsingskader (paragraaf 5.2) wordt dit uitgangspunt her-
haaldd en gesteld dat alleen niet voor a.v.v. komen in aanmerking die CAO-bepalingen die 
onvoldoendee rechtswaarborgen voor betrokkenen geven en niet omkleed zijn met procedures 
enn criteria ter waarborging van de rechten van betrokkenen. 
Opp het rechtskarakter van de door deze organen genomen beslissingen en op eventuele 
beroepsmogelijkhedenn is in par. 3.3.5 al ingegaan. 

b.. Boetebeding 

Inn vele CAO's komen bepalingen voor die een in de CAO aangewezen uitvoerend orgaan de 
bevoegdheidd geven om bij nalatigheid van het overleggen van bijvoorbeeld gegevens na een 
ingebrekestellingg een boete op te leggen. Vergelijkbare bepalingen kwamen voor in de onder-
nemersovereenkomstenn op grond van de Wet A W 1935. Deze overeenkomsten kwamen 
indertijdd voor a.v.v. in aanmerking, hoewel in de memorie van toelichting124 wordt opgemerkt 
datt dergelijke bepalingen niet voor a.v.v. in aanmerking zouden komen. De vraag is of derge-
lijk ee bepalingen in CAO's voor a.v.v. in aanmerking kunnen komen. In het algemeen1 wordt 
dezee vraag bevestigend beantwoord. Een boetebeding en de inning daarvan zullen wel moeten 
voldoenn aan hetgeen in artikel 6:91 e.v. BW is voorgeschreven. 

c.. Fondsen 

Vann oudsher worden in de CAO bepalingen opgenomen over bijdragen van met name werk-
geverss aan bepaalde fondsen. Deze bijdragen zijn veelal gerelateerd aan een bepaald percen-
tagee van de loonsom. Aanvankelijk dacht men bij fondsen vooral aan een pensioenfonds of 
eenn kinderbijslagfonds. Gaandeweg worden echter steeds meer activiteiten die samenhangen 
mett de uitvoering van de CAO uit een fonds gefinancierd. Hierbij kan gedacht worden aan 
aanvullendee sociale zekerheidsfondsen (VUT-fondsen), Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen 
waaruitt scholing en opleiding worden gefinancierd, fondsen voor voorlichting over arbeids-
voorwaarden,, bevordering van naleving van CAO-bepalingen en het (mede)financieren van 
instantiess belast met de uitvoering van concrete CAO-bepalingen. Voor de duidelijkheid 
wordtt erop gewezen dat uit de opbrengsten van deze fondsen niet alleen activiteiten van 
(organisaties)) van werknemers, maar ook activiteiten van organisaties van werkgevers worden 
gefinancierd.. Het zijn derhalve gezamenlijk beheerde fondsen.1 

1222 Bijl . Hand. II1936/37,274, nr. 3, p. 4. 
1233 Fase 1982, p. 98;; Olbers, (Arbeidsovereenkomst; Wet AW)artikel 2, aant. 25. 
1244 Bijl . Hand. E 1936/37,274, nr.3, p. 4. 
1233 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 2, aant. 29. Voor een afwijkend standpunt: Frenkel 1988, 
diee een boetebeding als een strafbepaling ziet en daarom niet voor a.v.v. in aanmerking komt 
1266 Sociale fondsen in cao's, Reeks: Studies van cao's, Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden, februari 1987. 
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Inn artikel 2, tweede lid, Wet A W CAO is op wettelijk niveau alleen aandacht besteed aan 
fondsenn in die zin dat een uitzondering is gemaakt voor de looptijd van de a.v.v. van fondsen. 
Zijj  kunnen vanwege het meer permanente karakter voor een langere tijdsduur algemeen 
verbindendd worden verklaard. Er is niet aangegeven voor hoelang. In relatie met artikel 18 
Wett CAO wordt algemeen aangenomen dat fondsen niet langer algemeen verbindend kunnen 
wordenn verklaard dan de maximumtermijn van de CAO, zijnde vijfjaar. Vanzelfsprekend 
kann in een nieuwe CAO, die vervolgens opnieuw algemeen verbindend wordt verklaard, het 
fondss worden voortgezet. Uit de formulering van de wet derhalve kan worden afgeleid dat de 
wetgeverr de a.v.v. van bepalingen over fondsen mogelijk acht. 

Overr de wenselijkheid en toelaatbaarheid van fondsen en met name de a.v.v. daarvan heeft 
veell  discussie plaatsgevonden. De aanleiding vormde indertijd een verzoek tot a.v.v. van een 
bepalingg in een CAO krachtens welke de werkgever verplicht wordt bij te dragen in de kosten 
vann werknemersorganisaties (het z.g. vakbondstientje). Door de a.v.v. zouden ook de niet-
gebondenn werkgevers deze bijdrage moeten leveren. Over de toelaatbaarheid van een 
dergelijkee bepaling hebben op verzoek van de minister drie hoogleraren in oktober 1970 een 
adviess uitgebracht, dat jarenlang de basis zou vormen voor het AW-beleid over fondsen. 
Eenn redelijke wetsinterpretatie en analyse van de literatuur brengen naar hun mening met zich 
datt een fonds (zijnde een diagonale bepaling) onderdeel van een CAO kan uitmaken en dat 
eenn dergelijke bepaling ook voor a.v.v. in aanmerking kan komen. Met het oog op de 
gevolgenn van de a.v.v. voor de ongeorganiseerden stellen zij een aantal eisen aan een fonds ter 
financieringg van activiteiten van werknemersorganisaties: 

-- Het moet gaan om vergoeding van werkzaamheden die deze organisaties in verband 
mett arbeidsverhoudingen, waarop de a.v.v. betrekking heeft, verrichten; 

-- De bijdragen dienen niet verder te gaan dan betaling van duidelijk aanwijsbare kosten; 
-- De bijdragen mogen niet een ongelijke behandeling bewerkstelligen tussen georgani-

seerdenn en ongeorganiseerden. 

Opp basis van deze uitgangspunten vindt vervolgens een toetsing van de vakbondsactiviteiten 
plaats.. Zij komen tot de conclusie dat de meeste activiteiten uit een fonds gefinancierd kunnen 
worden.. Tenslotte vragen zij aandacht voor een aantal algemene aspecten van een fonds, zoals 
eenn goede onderbouwing van de kosten (vooraf) alsmede een verantwoordingsplicht (achter-
af). . 

Dee toelaatbaarheid van een fonds als onderdeel van een CAO en de a.v.v. van een dergelijke 
CAOO is een aantal keren ook bij de Hoge Raad aan de orde geweest. Allereerst wordt de vraag 
beantwoordd of een fonds naar onderwerp en strekking valt binnen de door artikel 1, eerste lid, 
Wett CAO getrokken grenzen. Deze vraag wordt in 1976129 bevestigend beantwoord. De 
formuleringg van artikel 1, eerste lid, laat, aldus de Hoge Raad, de ruimte 'voor een regeling 
alss de onderhavige, die in de collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen nevens een 
regelingg van arbeidsvoorwaarden'. In de uitspraak kwam tevens de vraag aan de orde of een 
derde,, in dit geval de beheerder van het fonds, aan de CAO rechten kan ontlenen tegenover 
degenenn die aan de CAO gebonden zijn. De Hoge Raad acht dit mogelijk. Geen wetsbepaling 
verzett zich tegen een overdracht van deze taken aan een vanwege de partijen bij de CAO op te 

1277 Mok 1939, p. 79. 
1288 Advies van W.F. de Gaay Fortman, W.C.L.v.d.Grinten en G. Hekkelman d.d. oktober 1970; dit advies is 
opgenomenn als bijlage in het rapport Sociale fondsen in CAO's; Reeks Studies van CAO's van het Ministerie 
v2ann SZW; februari 1987 en als bijlage bij het STAR-advies 1989. 
1299 HR 19 maart 1976, NJ 1976,407 (m.nt. P. Zonderland); AA 1978, p. 292-304 (m.nt G. Hekkelman). 
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richtenrichten stichting. Hiermee wordt derhalve 'en passant' aangenomen dat delegatie van deze 
takenn mogelijk is! Ook de vraag over het vorderingsrecht werd door de Hoge Raad 
bevestigendd beantwoord aanvankelijk via de weg van het derdenbeding.130 

Inn 1983 kwam de vraag aan de orde of a.v.v. van een dergelijke bepaling mogelijk is. De 
Hogee Raad131 leidt uit de wetsgeschiedenis af dat het mogelijk is diagonale bepalingen, zoals 
eenn fondsbepaling, algemeen verbindend te verklaren, mits voldaan wordt aan de in de wet 
gesteldee voorwaarden, zoals de belangrijke meerderheidseis. In 1987 acht de Hoge Raad132 

hett zelfs 'toelaatbaar' dat een CAO algemeen verbindend te verklaren die uitsluitend bestaat 
uitt een fonds. In deze uitspraak wordt ten aanzien van het vorderingsrecht van de beheerder 
vann het fonds de in de literatuur bekritiseerde weg via het derdenbeding verlaten en wordt een 
dergelijkk vorderingsrecht rechtstreeks ontleend aan de Wet CAO. 
Uitt deze - door Duk133 als voorzichtig gekwalificeerde - uitspraken blijkt dat de Hoge Raad 
aann het bestaan van fondsen weinig belemmeringen opwerpt. In diverse CAO's worden dan 
ookk fondsen voor verschillende doeleinden ingesteld en voor a.v.v. voorgedragen. Daarbij 
doett zich de vraag voor waar de grens ligt van de categorieën van activiteiten die via een 
fondss gefinancierd kunnen worden. 

Inn het Toetsingskader (paragraaf 6.2 onder 3) is een aantal eisen geformuleerd omtrent 
fondsen.. In de laatste wijzigingen van het Toetsingskader134 zijn de eisen ten aanzien van 
fondsenn hergeformuleerd en verder aangescherpt, zoals het vragen van een specifiekere 
jaarrekeningg met een accountantsverklaring. Deze aanscherping heeft als doel om de 
transparantiee van de inkomsten en uitgaven van de fondsen te vergroten.135 De eisen zijn: 

Eenn fonds moet de rechtsvorm van een stichting hebben; 
Dee bestedingsdoelen moeten passen binnen het kader  van de a.v.v, inclusief bestuurs- en beheerskosten 
vann het fonds. De kosten van het eigenlijke CAO-overleg zijn hiervan uitgezonderd; 
Dee statuten en reglementen van de stichting moeten: 

 Het doel van het fonds nauwkeurig omschrijven en een limitatieve omschrijving bevatten van de 
bestedingsdoelenn en van de activiteiten die uit het fonds mogen worden gefinancierd; 

 De wijze van fondsvorming aangeven; 
 Vastleggen op welke wijze en onder  welke voorwaarden er  recht op verstrekking uit het fonds 

bestaat;;  bij  subsidieverstrekking moet zijn voorgeschreven dat: 
 subsidieverzoekende instellingen een begroting indienen; 
 jaarlijk s een door  een registeraccountant gecontroleerde verklarin g overleggen over  de besteding 

vann de gelden; 
 Voorschrijven dat het bestuur  jaarlijk s een begroting opstelt die beschikbaar  is voor  betrokkenen; 
 Voorschrijven dat het bestuur  jaarlijk s een (financieel) verslag opstelt, dat aan een aantal specifieke 

eisenn moet voldoen; 
Hett  (financieel) jaarverslag en de accountantsverklaring moeten binnen zes maanden na het boekjaar 
wordenn toegezonden aan de Arbeidsinspectie, die deze stukken ter  inzage legt. 

130 0 HRR 19 maart 1976, NJ 1976,407. Zie voor  kritie k op deze uitspraak: Hekkelman 1978, p. 300-302; Duk 
1988,, p. 200. 
1311 HR 10 juni 1983, NJ 1984,147 m.nt P.A. Stein. In deze uitspraak zijn ook belangrijke rechtsvragen 
beantwoordd over  de positie van de artikel 14-werknemers bij  het bepalen van de belangrijke meerderheidseis en 
overr  de terugwerkende kracht van het besluit tot a.v.v. 
1322 HR 30 januari 1987, NJ 1987,936. 
1333 Uitgebreid Duk 1988, p. 198-205. 
1344 Stcrt. 2001, nr. 173 en 2002, nr. 114; Van Drongelen/Van Rijs 2002, p. 133. 
1355 Naar  aanleiding van klachten over  gebrek aan transparantie van fondsen-CAO's, Kamerstukken II  2001/02, 
288 000 XV, nr. 10. Zie ook de beantwoording van de kamervragen Douma, Stuurman en Noorman-den Uyl, 
Aanhangsell  Handelingen II2002/03, nr. 1579. 
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Aanvankelijkk was, evenals bij de Wet A W 1935, als eis om voor a.v.v. in aanmerking te 
komenn de voorwaarde gesteld dat een ministerieel vertegenwoordiger de vergaderingen van 
hett bestuur van de fondsen kon bijwonen en de stukken zou ontvangen. Met de laatste eis uit 
hett toetsingskader - het toesturen van verslag - is deze voorwaarde komen te vervallen.1 

Omm een goede naleving van deze eisen te bewerkstelligen wordt er aan het slot van de passage 
overr fondsen mee gedreigd dat, wanneer tijdens de looptijd van de A W onomstotelijk blijkt 
datdat niet aan de eisen wordt voldaan, de A W van fondsbepalingen kan worden ingetrokken. 
Hett is naar mijn mening de vraag of de in artikel 6 Wet A W CAO neergelegde bevoegdheid 
mett dit doel gebruikt mag worden. 
Uitt de door de Arbeidsinspectie uitgevoerde evaluatie137 blijkt dat de doorwerking van het 
Toetsingskaderr in de fonds-CAO's te wensen overlaat. Bijna de helft van de onderzochte 
verzoekenverzoeken tot a.v.v. van fondsen voldeed niet aan de vormvereisten in het Toetsingskader. 
OokOok de transparantie van de fondsen (jaarverslagen, verantwoordingsplicht) schijnt voor 
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verbeteringg vatbaar te zijn. 

3.55 Rechtsgevolgen 

Dee meeste discussie tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en in de 
literatuurr ging aanvankelijk over het rechtskarakter en de rechtsgevolgen van de a.v.v. voor de 
CAO.. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het rechtskarakter van het besluit tot 
a.v.v.. van de minister, de gevolgen daarvan voor de CAO en de individuele arbeidsover-
eenkomsten,, de vrijheid voor de aan de CAO gebonden partijen om te onderhandelen over 
wijzigingenn in de CAO en de beroepsmogelijkheden. Bij een standpuntbepaling worden deze 
onderwerpenn veelal in samenhang in beschouwing genomen. 
Overr de vraag of de aan de a.v.v. ten grondslag liggende CAO een privaatrechtelijk karakter 
heeftt bestaat geen discussie. Ditzelfde geldt voor het besluit van de minister tot a.v.v. van 
dezee CAO. Dit besluit heeft onmiskenbaar een publiekrechtelijk karakter. De discussie begint 
mett de vraag of het besluit van de minister gezien moet worden als een daad van wetgeving of 
alss een daad van uitvoering. Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met de beant-
woordingg van de overige genoemde vragen. 
Inn Duitsland zijn over het rechtskarakter en de rechtsgevolgen verschillende theorieën 
ontwikkeld,, die bij de meningsvorming in ons land een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Onderscheidenn worden:139 

-- Contractstheorie ('Vertragstheorie') In deze theorie moet het besluit van de minister 
tott a.v.v. gezien worden als een daad van uitvoering: de minister heeft immers geen 
invloedd op de reikwijdte, werkingssfeer en inhoud van de CAO. CAO-partijen houden 
ondankss de a.v.v. het recht om de CAO op ieder moment te wijzigen of op te heffen. 
Opp dat moment vervalt de a.v.v. voor dat deel van de overeenkomst. Bij deze theorie 
iss de a.v.v. volledig ondergeschikt aan de wens van de oorspronkelijke CAO-partijen. 

-- Wets theorie ('Gesetztheorie') In deze theorie is het besluit tot a.v.v. van de minister 
eenn daad van wetgeving, waaraan gedurende de tijdsduur van de a.v.v. zowel de CAO-
partijenn als de buitenstaanders gebonden zijn. Alleen de minister kan de looptijd of 
werkingssfeerr van de a.v.v. opheffen, ook als de looptijd van de CAO gedurende deze 
periodee afloopt. Het accent bij deze theorie ligt derhalve meer bij de overheid. 

1366 Par. 2.2.6 van de adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid d.d. 25 maart 1998. Zie ook de 
beantwoordingg van kamervragen Wilders, Aanhangsel Handelingen II 2000/01, nr. 1586. 
1377 Hutten 2003. 
1388 Antwoorden op kamervragen Wilders, Aanhangsel Handelingen II2000/01, nr. 1351; Herderschee 2003. 
1399 Van Haersolte 1937, p. 47; Mok 1939, p. 43-46. 
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-- Gecombineerde theorie ('vermittelnde Theorie') In deze theorie bindt de CAO de 
CAO-partijenn en de a.v.v. alleen de buitenstaanders. De CAO-partijen zijn vrij de 
CAOO te wijzigen of op te heffen. De buitenstaanders blijven gebonden totdat de 
overheidd de a.v.v. heeft opgeheven. 

-- Nieuwe wetstheorie of beperkte contractstheorie In deze theorie is de looptijd van de 
a.v.v.. dezelfde als de duur van de CAO, zodat de CAO-partijen na het beëindigen van 
dee CAO niet meer aan de a.v.v. gebonden zijn. 

Inn Nederland wordt algemeen uitgegaan van de wetstheorie en wordt het besluit tot a.v.v. 
gezienn als een daad van materiële wetgeving.140 Uit artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO en de 
memoriee van toelichting wordt afgeleid dat de a.v.v. ertoe strekt, evenals bij de Wet A W 
1935,1411 dat de rechtstoestand van alle bedrijfsgenoten na de a.v.v. dezelfde is. 

'Liett men de door het collectief contract gebondenen buiten de verbindendverklaring vallen, dan zouden 
zijj  door wijziging of ontbinding der collectieve arbeidsovereenkomst in een andere positie komen dan 
dee niet door die overeenkomst gebonden werkgevers en werknemers/142 

Zodoendee ontstaat voor degenen die reeds door de CAO gebonden waren, een dubbele 
bindingg (uit de CAO én uit de a.v.v.) en voor degenen die niet door de CAO waren gebonden, 
eenn enkelvoudige binding aan de bepalingen van de a.v.v. 

Inn de wettelijke regeling zijn echter ook veel elementen te vinden, die eerder duiden op andere 
theorieën,, met name de contractstheorie. Gewezen kan worden op de in artikel 2, eerste lid, 
neergelegdee afhankelijkheid van de a.v.v. ten opzichte van de CAO en de bepaling in het 
tweedee lid over de tijdsduur. Door het in het Toetsingskader (paragraaf 4.4) opnemen van de 
verplichtingg voor de minister om de a.v.v. in te trekken, wanneer CAO-partijen besluiten de 
CAOO op te heffen, kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse stelsel steeds meer in de 
richtingrichting van de contractstheorie tendeert. Met verschillende schrijvers143 ben ik overigens van 
meningg dat het niet zinvol is lang stil te staan bij de vraag onder welke theorie het 
Nederlandsee stelsel van a.v.v. gebracht zou kunnen worden. Uitgaande van de wetstheorie 
wordtt het besluit tot a.v.v. door de minister gezien als een daad van materiële wetgeving, 
hoewell  de daaraan ten grondslag liggende CAO duidelijk privaatrechtelijk van aard is. Het 
feitt dat door het besluit tot a.v.v. van een CAO sprake is van materiële wetgeving, heeft 
consequentiess voor de beroepsmogelijkheden tegen een dergelijk besluit. Hierop is reeds in 
paragraaff  3.3.5 ingegaan. 

Tevenss heeft de keuze voor de wetstheorie consequenties voor de contractsvrijheid van 
betrokkenen.. Uit bovenomschreven gebondenheid aan de a.v.v. zou de conclusie getrokken 
moetenn worden dat gedurende de looptijd van de a.v.v. zowel de individuele als de collectieve 
contractsvrijheidd geheel of gedeeltelijk verloren gaat. De mate waarin dit het geval is, is mede 
afhankelijkk van de formulering van de CAO-bepalingen, namelijk of er sprake is van 
minimum-,, standaard- of maximumbepalingen. Door enkele schrijvers, onder andere Olbers, 

1400 Mok 1939, p. 92-100; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 119-121; Mannoury 1961, p. 100; Frenkel 1974, p. 74-
76;; Fase 1980, p. 31 en 1982, p. 96; Bakels 2003, p. 246. 
1411 Vgl. discussie bij de Wet A W 1935 over het verworpen amendement Smeenk/Terpstra: De verbindendver-
klaringg eindigt in ieder geval, zodra de ondememersovereenkomst, welke algemeen verbindend werd verklaard, 
ophoudtt te bestaan; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 122. 
1422 Bijl . Hand. U 1936/37,274, nr. 3, p. 5. 
1433 Kamphuizen 1956, p. 62; Jacobs 1986, p. 235. 
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wordtt het vervallen van de collectieve contractsvrijheid van de CAO-partijen betwist. 
Aangenomenn wordt145 dat CAO-partijen op zichzelf de vrijheid behouden om te onder-
handelenn en afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden. De individuele arbeidsover-
eenkomstenn kunnen echter niet in strijd komen met de verbindend verklaarde CAO-bepa-
lingen.. Aanpassing van de arbeidsovereenkomsten kan pas plaatsvinden, nadat een dergelijke 
wijzigingg van de CAO overeenkomstig artikel 7 Wet A W CAO algemeen verbindend is 
verklaard. . 

Dee eigenlijke rechtsgevolgen van de a.v.v. voor de individuele arbeidsovereenkomsten 
wordenn door verschillende schrijvers fraai gekarakteriseerd. Kamphuizen146 spreekt over het 
fatsoeneren,, Fase147 spreekt over het modelleren en Schutte148 drukt dit het meest beeldend uit 
doorr te spreken over een algemene transfusie van de CAO-bepalingen na a.v.v. naar de 
individuelee arbeidsovereenkomsten. Naar analogie van de artikelen 12 en 13 van de Wet CAO 
iss elk beding tussen een werkgever en een werknemer dat strijdig is met verbindend 
verklaardee bepalingen van rechtswege nietig (artikel 3, eerste lid, Wet A W CAO). Tevens 
tredenn de verbindend verklaarde bepalingen automatisch in de plaats van deze bedingen of 
vullenn ze aan. 
Dee nietigheid kan worden ingeroepen door verenigingen van werkgevers en werknemers, 
waarvann de leden partij zijn bij de verbindend verklaarde CAO Het gaat hierbij niet alleen om 
dee verenigingen die partij waren bij de CAO, maar ook om die verenigingen wier leden door 
dee a.v.v. gebonden zijn. In paragraaf 3.8 over de handhaving zal hier nader op worden 
ingegaan. . 

Aann twee onderwerpen die nauw samenhangen met de rechtsgevolgen van de a.v.v. - de 
terugwerkendee kracht en de nawerking- wordt in het onderstaande kort aandacht besteed. 

3.5.11 Terugwerkende kracht 

Wettelijkk is bepaald dat de a.v.v. geen terugwerkende kracht heeft (artikel 2, derde lid Wet 
A WW CAO). Deze bepaling is opgenomen ter bescherming van degenen die niet bij de CAO 
partijj  waren. In de praktijk heeft zich een aantal problemen met deze bepaling voorgedaan, 
mett name bij CAO-bepalingen die betrekking hebben op aanspraken die gedurende een jaar 
wordenn opgebouwd, zoals vakantiedagen, eindejaarsuitkeringen of bijdragen aan een fonds. 
Uitt uitspraken van de Hoge Raad blijkt dat het er hierbij om gaat of de verplichting uit de 
a.v.v.. ontstaat na het tijdstip van a.v.v., zoals een recht op een eindejaarsuitkering over het in 
hett gehele jaar verdiende loon, hoewel de a.v.v. pas op 1 november van dat jaar plaatsvond. 
Voorr een betalingsverplichting aan een fonds voor de niet aan de CAO gebonden werkgevers 
heeftt de Hoge Raad bepaald dat de verplichting pas ontstaat na publicatie van het besluit tot 
a.v.v.: : 

'dee bijdrage van de werkgever voor wie deze bepaling in de loop van het kalenderjaar is gaan gelden, 
moett worden berekend naar evenredigheid van het desbetreffende deel van het jaar.' 

1444 Olbers 1987, p. 120-124 met naschrift vanFase, p. 124-126. Zie ook Fase 2002, p. 132-133. 
1455 Fase 1982, p. 113. 
1466 Kamphuizen 1956, p. 56. 
1477 Fase 1980, p. 18. 
1488 Schutte 1998, p. 73. 
1499 HR 10 januari 1980, NJ 1980, 348 (m.nt P.A. Stein). 
1500 HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147 (m.nt. PA.Stein); Schmale/Siebesma 1988, p. 228; Olbers 
(Arbeidsovereenkomst;; Wet AW) artikel 2, aant. 20. 

106 6 



Algemeenn verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 

Geenn strijd met het beginsel van de terugwerkende kracht wordt aangenomen, wanneer de 
betalingsverplichtingg ontstaat op basis van een a.v.v. voor de aanvang van het kalenderjaar, 
waarinn de precieze hoogte van de bijdrage gedurende het jaar plaatsvindt.151 

Mett inachtneming van deze jurisprudentie is in het Toetsingskader (paragraaf 4.4) aangegeven 
datdat CAO-bepalingen die uitdrukkelijk tot een bepaald tijdstip van kracht zijn, niet voor a.v.v. 
inn aanmerking komen, indien dat tijdstip is gelegen voor de inwerkingtreding van het a.v.v.-
besluit.. Dit geldt eveneens voor CAO-bepalingen die een eenmalig recht toekennen te ver-
krijgenn op een tijdstip dat voor of na de werkingsduur van het a.v.v.-besluit ligt. Dit betekent 
datt de betrokkenen tijdig (denk ook aan de tijd van de procedure van de a.v.v.) met het 
opstellenn van een nieuwe CAO en met het indienen van een verzoek tot a.v.v. moeten 
beginnen. . 

3.5.22 Nawerking 

Eenn vraagstuk dat met de (korte) tijdsduur van de CAO, de afwezigheid van terugwerkende 
krachtt en de tijdsduur van de procedure van de a.v.v. samenhangt, heeft betrekking op de 
nawerking.. Nawerking houdt in dat de bepalingen van een overeenkomst blijven gelden, 
wanneerr de tijdsduur van de overeenkomst, i.e. de CAO, is afgelopen. Ditzelfde zou kunnen 
geldenn voor een CAO na a.v.v. Nawerking heeft tot gevolg dat de rechtspositie van betrok-
kenee ongewijzigd blijf t totdat er nieuwe afspraken tot stand zijn gekomen en betrokkene ook 
daaropp aanspraak kan maken. Hij valt dan niet automatisch terug op oudere (beperktere) 
arbeidsvoorwaarden.1522 Over de mogelijkheid en wenselijkheid van nawerking lopen de me-
ningenn sterk uiteen.153 

Dee wenselijkheid van nawerking van a.v.v. is onderdeel geweest van het SER-advies uit 1992 
overr de a.v.v.154 De SER is verdeeld over dit onderwerp. Een deel is tegen nawerking, omdat 
dee a.v.v. een in tijd beperkte ingreep in contractsvrijheid is. Een ander deel vindt dat nawer-
kingg via wetswijziging mogelijk zou moeten zijn. Na de a.v.v. zou alleen wijziging van de 
doorr de a.v.v. gemodelleerde arbeidsovereenkomst kunnen plaatsvinden door hetzij een 
naderee afspraak, hetzij een opvolgende (a.v.v. van een) CAO. In de praktijk blijkt er overigens 
well  sprake van nawerking, omdat anders voor de niet aan de CAO gebonden werknemers een 
aanzienlijkee verslechtering van de rechtspositie ten opzichte van de wel aan de CAO 
gebondenn werknemers kan optreden. Dit kan risico's voor de arbeidsrust teweeg brengen. 

Tenn aanzien van de CAO is de heersende opvatting155 dat, tenzij in de CAO een andere 
afspraakk is gemaakt, na het einde van een CAO de arbeidsvoorwaarden blijven bestaan, zoals 
zijj  door de CAO zijn geworden totdat er een nadere partijafspraak is gemaakt. Dit ligt anders 
inn het geval van de a.v.v. van een CAO. In dat geval heeft de Hoge Raad nog onlangs gesteld: 

'Hett is met dit stelsel (a.v.v. voor een welomschreven, beperkte periode MJD) niet te verenigen om door 
eenn extensieve interpretatie van de wet de geldingsduur van de betreffende CAO-bepalingen voorbij die 
periodee te verlengen op de enkele grond dat deze tijdens de periode van verbindendheid deel uitmaakten 
vann de arbeidsovereenkomsten waarvoor de verbindendverklaring gold.'156 

1311 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 59. 
1322 Adviesaanvraag SER 19 juli 1990, p. 16; Bijlage 1 SER-advies A W 1992. 
1333 Voor een overzicht van de discussie: Schutte 1998, p. 78-80; Jacobs 2003, p. 144-146 en de daar genoemde 
literatuur. . 
1544 SER-advies A W 1992, p. 75-76. 
1533 Fase 1982, p. 76; Jacobs 2003, p. 105. 
1566 HR 10 januari 2003, ArbeidsRecht (m.nt. DJ. Buijs) 2003, p. 58-60. 
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Uitt eerdere uitspraken bleek al dat de Hoge Raad alleen in specifieke gevallen nawerking 
accepteert.. Indien gedurende de looptijd van de a,v.v. een recht bestond, bijvoorbeeld op 
doorbetalingg van salaris of aanvulling wegens arbeidsongeschiktheid, wordt dit recht niet 
aangetastt doordat in de loop van dat tijdvak deze bepalingen ophouden te bestaan.157 De 
opvattingg van de Hoge Raad hangt nauw samen met het rechtskarakter van de a.v.v. Na afloop 
vann de a.v.v. herleeft de situatie van voor de a.v.v., een situatie die vergelijkbaar is met 
intrekkingg van het besluit tot a.v.v.158 In de literatuur159 wordt dit standpunt niet bevredigend 
genoemd. . 

3.66 Vrijstellin g en ontheffing 

Dee minister heeft op grond van artikel 2, eerste lid, Wet A W CAO ('behalve in de gevallen 
doorr Onze Minister uitgezonderd') de bevoegdheid ondernemingen van de werkingssfeer van 
dee a.v.v. uit te zonderen. Deze mogelijkheid speelt een rol bij de beoordeling van het verzoek 
tott a.v.v. (zie paragraaf 3.4.2). Het kan hierbij gaan om individuele ondernemingen of om 
categorieënn van ondernemingen. De meest voorkomende reden om van deze bevoegdheid tot 
dispensatiee gebruik te maken is dat voor deze ondernemingen reeds een andere (onder-
nemings-)) CAO geldt of gaat gelden. Hoewel de minister op eigen gezag van de bevoegdheid 
gebruikk kan maken, zal hij dit in de praktijk vermoedelijk meer naar aanleiding van 
binnengekomenn bedenkingen doen. Uit het Toetsingskader (paragraaf 6.2, onder 1) blijkt dat, 
hetgeenn ook al praktijk was, in ieder geval een uitzondering zal worden verleend aan werk-
geverss die gebonden zijn aan een andere rechtsgeldige CAO, bijvoorbeeld een ondernemings-
CAO.. Hierbij vindt geen inhoudelijke toetsing plaats tussen de bedrijfstak- en ondernemings-
CAO.1600 Tevens blijkt uit het toetsingskader een stringenter beleid ten aanzien van de 
werkingssfeerbepalingen.. Zij worden niet meer door de minister gerepareerd, maar de a.v.v. 
zall  worden geweigerd, wanneer geen duidelijke afbakening van de rechtsgebieden bevatten of 
overlappingg met een of meer andere CAO's teweeg brengen. 

Dee wettekst gaat er, evenals artikel 2 van de Wet A W 1935, van uit dat het maken van 
uitzonderingenn onderdeel uitmaakt van het besluit tot a.v.v. Het is niet duidelijk of de minister 
gedurendee de looptijd van de a.v.v. nog uitzonderingen kan maken. Artikel 3 van de Wet 
A WW 1935, zeker na de wijziging van de wet uit 1939,161 bood de minister hiertoe de 
mogelijkheid.. Een overeenkomstig artikel is met in de Wet A W CAO opgenomen. 
Desondankss is Mok162 van mening dat de wettekst zich daartegen niet verzet. Uit de 
praktijk1633 blijkt echter dat een verzoek tot uitzondering alleen kan worden ingediend 
gedurendee de termijn van bedenkingen tegen het verzoek. Gelet op de veelal korte looptijd 
vann de a.v.v. zal er ook niet zo een behoefte zijn om gedurende deze looptijd nog uitzon-
deringenn te maken. 

1577 HR 28 januari 1994, NJ 1994,420; HR 7 juni 2002, NJB 2002, nr. 96; JAR 2002/154. 
1588 Fase 1980, p. 32-33. 
1599 Jacobs 1988, p. 247, signaleert dat in het buitenland wel sprake is van nawerking aan de CAO na afloop van 
dee a.v.v. Onlangs heeft hij ervoor gepleit om nawerking gedurende eenjaar te erkennen, waardoor de periode 
tussenn de a.v.v. van twee opvolgende CAO's naadloos overbrugd kan worden (Jacobs 2003, p. 146). 
1600 Voor kritiek op deze gedragslijn: Olbers 1989. 
1611 Wijziging van artikel 3, eerste lid, van de Ondernemersovereenkonistenwet uit 1939 (Stb. 1939, 639 Y): Onze 
Ministerr kan .. .bij een verbindendverklaring of gedurende de looptijd daarvan (curs.MJD)... .bepalen, dat 
bepaaldee personen niet of slechts ten dele aan de verbindend verklaarde ondernemersovereenkomst zijn 
gebonden... . 
762762 Mok 1939, p. 131. 
1633 Olbers (Arbeidsovereenkomst, Wet AW) artikel 2, aant 14. 
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Evenminn is duidelijk wat het rechtskarakter van het besluit van de minister tot het al dan niet 
makenn van een uitzondering is. In de visie dat een dergelijk besluit geen zelfstandige bete-
keniss heeft en onderdeel uitmaakt van het besluit tot a.v.v. is er geen beroep tegen dit besluit. 
Inn de literatuur164 wordt wel de stelling verdedigd dat tegen het besluit tot het al dan niet 
verlenenn van een uitzondering krachtens de Awb beroep openstaat (zie paragraaf 3.3.5). 

3.77 Wijzigin g en intrekkin g 

Uitt artikel 7 Wet A W CAO volgt dat de procedure van totstandkoming van een verzoek tot 
a.v.v.. ook gevolgd moet worden bij wijzigingen in de bepalingen van een CAO na a.v.v. 
Hieruitt volgt naar de mening van Fase16 dat geen a.v.v. kan plaatsvinden van bepalingen die 
CAO-partijenn de bevoegdheid geven de CAO tussentijds te wijzigen. Wel kan naar zijn 
meningg a.v.v. plaatsvinden van automatisch werkende bepalingen, d.w.z. bepalingen waarin 
duidelijkk is aangegeven wanneer en op welke wijze deze bepalingen zich wijzigen. Hierbij 
wordtt gedacht aan prijscompensatiesystemen. In het Toetsingskader (paragraaf 4.4) wordt 
bevestigdd dat wijziging van een CAO na de a.v.v. een nieuwe procedure vergt voor de 
gewijzigdee bepaling(en). Dit zal gepaard gaan met een gelijktijdig verzoek tot intrekking van 
dee oorspronkelijke bepaling(en). 
Dee Wet A W CAO kent in tegenstelling tot de Wet CAO geen wettelijke verlengings-
bepaling.. Verlenging op verzoek is echter altijd mogelijk, maar zal de normale procedure van 
dee a.v.v. moeten doorlopen. Naar de mening van Fase " mag de minister alleen ambtshalve 
dee duur van de a.v.v. verlengen, als hij bij zijn oorspronkelijke beslissing de toen ten dienste 
staandee wettelijke mogelijkheid niet ten volle heeft benut. 

Inn artikel 6 Wet A W CAO is de bevoegdheid voor de minister opgenomen om een besluit tot 
a.v.v.. te allen tijde in te trekken.167 In de wet zijn geen criteria opgenomen, wanneer van deze 
bevoegdheidd gebruik kan of zou moeten worden gemaakt. Wel is er in de memorie van 
toelichting1688 een aantal omstandigheden genoemd waarbij van deze bevoegdheid gemaakt 
zouu kunnen worden, zoals wijzigingen in de algemene economische toestand en wijzigingen 
inn de toestand van de bedrijven. Daarnaast wordt aangenomen dat de minister ook op verzoek 
vann de betrokkenen tot intrekking kan overgaan. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld 
voordoen,, wanneer de betrokkenen een wijziging van de a.v.v. wensen of een nieuw verzoek 
tott a.v.v. willen indienen.169 Zoals we hebben gezien bij fondsen (paragraaf 3.4.4, onder c), 
wordtt er in het Toetsingskader (paragraaf 6.2, onder 3) vanuit gegaan dat de a.v.v. van fonds-
bepalingenn kan worden ingetrokken, wanneer tijdens de looptijd van de a.v.v. onomstotelijk 
blijk tt dat niet aan de eisen wordt voldaan. In dit verband wordt de intrekking als een sanctie 
gehanteerd.. Het is de vraag of dit met de huidige formulering en toelichting van artikel 6 
toelaatbaarr is. 

1644 Olbers 1998, p. 308; Olbers (Arbeidsovereenkomst, Wet AW) artikel 2, aant. 10 en 14; Schutte 1998, p. 73; 
Jacobss 2003, p. 132. 
1655 Fase 1982, p. 121. 
1666 Fase 1982, p. 125; Kamphuizen 1956, p. 62 is het hiermee niet eens 
1677 Indertijd werd aangenomen dat de minister ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling de bevoegdheid zou 
hebbenn een besluit in te trekken: Mok 1939, p.170 met verwijzing naar adininistratiefiechtelijke literatuur; Fase 
1982,, p. 117; Van Veen 1976, p. 43-44. 
1688 Bijl . Hand. H 1936/37, 274, nr. 3, p. 8. 
1699 Fase 1982, p. 120. 
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Hett gebruik maken van de bevoegdheid door de minister is in artikel 6, tweede en vierde lid, 
Wett A W CAO met een aantal waarborgen omkleed: 

-- Kennisgeving van het voornemen aan degenen die partij zijn bij een CAO; 
-- Gelegenheid bieden mondeling of schriftelijk bezwaren kenbaar te maken; 

Adviess van de Stichting van Arbeid binnen bepaalde termijn; 
Besluitt (met redenen omkleed) wordt gepubliceerd in de Staatscourant; 
Aantekeningg in register. 

Tegenn het besluit tot intrekking is, evenals het besluit tot a.v.v., op dit moment geen beroep 
mogelijk.1700 De rechtsgevolgen van de intrekking zijn enigszins onduidelijk. Van Veen1 l 

vindtt de gevolgen veel destructiever zijn dan bij onverbindendverklaring. Het enige dat wette-
lij kk geregeld is, is dat de intrekking, evenals het besluit tot a.v.v., geen terugwerkende kracht 
heeftt (artikel 6, derde lid). Voor het overige lijk t de situatie vergelijkbaar met die van het 
aflopenn van de a.v.v. en de discussie over nawerking.1 Van de bevoegdheid tot het van over-
heidswegee intrekken van het besluit tot a.v.v. is tot nu toe geen gebruik gemaakt. 

3.88 Handhaving 

Dee handhaving van de Wet A W CAO vindt, in het verlengde van de Wet CAO, plaats langs 
civielrechtelijkee weg. Hierover heeft nauwelijks discussie plaatsgevonden. Tegen een straf-
rechtelijkee sanctie wordt als belangrijkste argument aangevoerd dat het principieel onjuist is 
omm civielrechtelijke verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ook nog langs strafrechtelijke 
wegg te handhaven (vgl. ook de handhaving van de Wet CAO). Naast deze cumulatie van 
rechtsvorderingenn wordt een nogal pragmatisch - maar heden ten dage nog steeds gebruikt -
argumentt aangevoerd. Strafrechtelijke sancties zouden een uitbreiding van het ambtenaren-
korpss betekenen. Mok173 vindt de afwijzing van een strafrechtelijke sanctie weinig principieel. 

Bijj  de behandeling van het wetsvoorstel Wet A W CAO ontstond wel discussie over het 
instellenn van een controle-instantie. Naar analogie van artikel 12 van de Wet A W 1935 werd 
enerzijdss voorgesteld een controlecommissie in te stellen (amendement Kupers/Donker), 
anderzijdss wilde men de bedrijfsraad met het toezicht belasten (amendement Smeenk).174 

Uiteindelijkk heeft deze discussie geresulteerd in het huidige artikel 10 Wet A W CAO. Met 
hett oog op het instellen van een (civielrechtelijke) rechtsvordering kunnen - vreemd genoeg 
alleen1755 - de verenigingen van werkgevers of werknemers, op wier verzoek een a.v.v. is 
uitgesproken,, de minister verzoeken een onderzoek in te stellen bij een vermoeden van niet-
nakomingg van een a.v.v.-bepaling. De minister draagt het onderzoek op aan daartoe door hem 
aangewezenn onder hem ressorterende ambtenaren (i.e. de directeur van het centraal kantoor 
vann de Arbeidsinspectie). Ten behoeve van dit onderzoek kunnen zij over verschillende be-
voegdhedenn beschikken, zoals het vorderen van inlichtingen, inzage van relevante stukken en 
hett verplicht medewerking verlenen door de werkgever.176 Op basis van dit onderzoek 
brengenn zij verslag uit aan de minister. De minister licht vervolgens de vereniging weer in. Op 
basiss van dit onderzoek kunnen de betrokken partijen besluiten een rechtsvordering instellen. 

00 Olbers (Arbeidsovereenkomst;Wet A W ) artikel 6. 
1711 Van Veen 1976, p. 46. 
1722 Molenaar 1957, p. 427; Van Veen 1976, p. 54-57; Fase 1982, p. 117-119. 
1733 Mok 1939, p. 142. 
1744 Zie ook Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 147. 
' ""  Fase 1982, p. 126. 
1766 Deze bevoegdheden zijn via artikel 12:22 van de Arbeidstijdenwet (Stb. 1995, 598) aan artikel 10 toegevoegd 
enn zijn in werking vanaf 1-1-1996. 
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Naarr analogie van de artikelen 12 en 13 Wet CAO kunnen op grond van artikel 3, tweede lid, 
Wett A W CAO verenigingen van werkgevers en werknemers, waarvan leden partij zijn bij 
eenn arbeidsovereenkomst, waarop de a.v.v. van toepassing is, de nietigheid van een met de 
a.v.v.. strijdige bepaling inroepen. De redactie van dit artikellid komt overeen met artikel 12, 
tweedee lid, Wet CAO.177 Het kan hierbij ook gaan om verenigingen van werknemers of 
werkgeverss die geen partij waren bij de CAO, mits één van de betrokken werknemers of 
werkgeverss valt onder de a.v.v.-bepalingen.178 De groep die in actie kan komen bij het niet-
nalevenn van de a.v.v., is beperkter dan degenen die op grond van artikel 2, derde lid, van de 
Wett A W 1935 in actie kunnen komen, namelijk een ieder die bij de nakoming een redelijk 
belangg heeft.179 Een civiele actie op grond van artikel 3, tweede lid, Wet A W CAO is voor-
behoudenn aan verenigingen en niet aan individuele werkgevers of werknemers. De individuele 
werkgeverr of werknemer kan uiteraard wel direct in actie komen op grond van de op hen 
betrekkingg hebbende, door de a.v.v. gemodelleerde arbeidsovereenkomst. Degenen die reeds 
partijj  zijn bij een CAO kunnen uit dien hoofde al op grond van de Wet CAO in actie komen. 
Zijj  kunnen van werkgevers en werknemers die in strijd handelen met de a.v.v. vergoeding 
vorderenn van de schade die zij of hun leden lijden. Voor zover de schade in ander nadeel dan 
vermogensschadee bestaat, zal als vergoeding een naar billijkheid te bepalen bedrag verschul-
digdd zijn (artikel 3, vierde lid, Wet A W CAO). Hoewel de bewoordingen van dit artikel niet 
inn die richting wijzen, wordt algemeen aangenomen dat naast schadevergoeding ook nako-
mingg van de verplichting kan worden gevorderd.180 In de praktijk wordt dan ook veelvuldig 
gebruikk gemaakt van de mogelijkheid nakoming van de a.v.v. af te dwingen via een kort 
geding,, gepaard aan een dwangsom.181 Tevens blijkt uit de jurisprudentie182 dat eveneens een 
civielee dwangsom gevorderd kan worden bij niet-nakoming van betaling van een geldsom aan 
eenn sociaal fonds. Uit de jurisprudentie blijkt dat naast een schadevergoeding veelal een 
vergoedingg plaatsvindt van schade als gevolg van verlies aan prestige en werfkracht. 

3.99 Overige aspecten 

a.. Onverbindendverklaring 

Dee mogelijkheid van onverbindendverklaring (o.v.v.) van bepalingen van een CAO is 
ingebrachtt door een minderheid in de Commissie van XII , die het advies van de Hoge Raad 
vann Arbeid over het voorontwerp-Aalberse voorbereidde.184 Het belangrijkste argument was 
datt de overheid moet kunnen ingrijpen, wanneer eenzijdige behartiging van groepsbelangen 
dee overhand krijgt. Men was met name bevreesd voor een te hoog loonniveau. Aan ingrijpen 
bijj  een te laag loonniveau zal niet direct gedacht zijn!185 Een grote meerderheid van de Hoge 
Raadd van Arbeid was tegen het voorstel. Zij vonden dat een dergelijke bepaling thuishoorde 
inn wetgeving op het terrein van trusts en kartels. Daarnaast vreesde men een vrij willekeurig 
ingrijpenn in CAO's. Desondanks was in het wetsvoorstel - evenals bij de Wet A W 1935 - de 
mogelijkheidd van o.v.v. opgenomen. Het voorstel leidde tijdens de behandeling van het wets-

1777 Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 3. 
1788 Mok 1939, p. 147; Kamphuizen 1956, p. 57; Fase (1982, p. 126) is terecht van mening dat het om meerdere 
ledenn moet gaan; in feite leden van een potentiële CAO-partij. 
1799 Tabingh Suermondt 1937, p. 234. 
1800 Fase 1982, p.128; Olbers (Arbeidsovereenkomst; Wet AW) artikel 3 aant. 5 en de daar genoemde 
vindplaatsen. . 
1811 Schutte 1998, p. 92. 
1822 Hof Amsterdam 16 maart 1989, NJ 1990,13. 
1833 HR 11 december 1998, JAR 1998,6; Ktg. Utrecht 23 december 1998, JAR 1998,36. 
1844 Preadvies Commissie XH, p. 56-58; Mok 1939, p. 21-22. 
1855 Terecht opgemerkt door Van Veen 1976, p. 32. 
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voorstell  tot veel verzet, met name van de kant van de sociaal-democraten. Het voorstel zou 
zelfss verworpen zijn, als de regering niet gedreigd had in dat geval het gehele wetsvoorstel in 
tee trekken.185 

Dee belangrijkste verschillen tussen de artikelen 8 (o.v.v.) en 2 (a.v.v.) van de Wet A W CAO 
zijnzijn hierin gelegen dat de minister op grond van artikel 8 niet afhankelijk is van een verzoek, 
maarr uit eigen beweging kan optreden. In artikel 8 is als criterium voor het optreden van de 
ministerr is opgenomen: 'indien het algemeen belang zulks vereist'. Dit criterium, dat ontleend 
lijk tt te zijn aan artikel 2 Wet A W 1935, is niet in artikel 2 opgenomen. De formulering van 
dee artikelen 8 en 9 en onduidelijkheid over de consequenties van de o.v.v. hebben nogal wat 
kritiekk opgeleverd.187 De o.v.v. is in het kader van Wet A W CAO nooit gebruikt en daarmee 
inn feite een dode letter gebleven.188 In de periode 1963 - 1969 is een soort o.v.v. in totaal 28 
maall  toegepast, maar dan op basis van of in combinatie met artikel 15a van het Buitengewoon 
Besluitt Arbeidsverhoudingen. 
Inn het advies van de Stichting van de Arbeid uit 1989189 wordt de mogelijkheid om in te 
brekenn in afzonderlijke CAO's op principiële gronden afgewezen en voorgesteld dat de 
artikelenn 8 en 9 Wet A W CAO zouden moeten verdwijnen. Ook de SER190 stemt in met het 
voornemenn tot het schrappen, omdat deze artikelen zich niet verdragen met het beginsel van 
vrijheidd van collectief onderhandelen. In het in 1994 opgestelde wetsvoorstel was o.a. een 
voorstell  tot het schrappen van deze artikelen opgenomen. Aangezien dit wetsvoorstel om 
anderee redenen is ingetrokken, heeft dit voornemen tot nu toe niet geleid tot het schrappen van 
dee artikelen 8 en 9. 

b.. Wet of a.v.v. van CAO? 

Eenn interessante vraag is hoe wordt bepaald of bepaalde arbeidsvoorwaarden op wettelijk 
niveauu worden vastgesteld dan wel worden overgelaten aan CAO-partijen ofwel de vraag 
arbeidsvoorwaardenn bij wet of bij (de a.v.v. van een) CAO? 
Eénn van de doelstellingen van de totstandkoming van de Wet A W CAO was het onder-
steunenn van een decentrale totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. Aan de andere kant kan 
geconstateerdd worden dat belangrijke onderdelen van het sociaal recht wettelijk geregeld zijn. 
Ditt doet de vraag rijzen of er criteria zijn op basis waarvan bepaald kan worden of een 
bepaaldd onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid wettelijk geregeld moet worden of over-
gelatenn kan of moet worden aan CAO-partijen: c.a.o/a.v.v als substituut voor wetgeving?191 

Allereerstt is duidelijk dat de beantwoording van deze vraag in belangrijke mate politiek van 
aardd is en samenhangt met de visie over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en 
CAO-partijen.. Verschillende schrijvers hebben aandacht aan deze vraag besteed.192 Olbers 
onderscheidtt een aantal motieven om tot een wettelijke regeling over te gaan. Zo kunnen in 
verdragenn neergelegde internationale normen verplichten rechten voor alle werknemers te 
waarborgen.. De implementatie daarvan kan het beste in wetgeving plaatsvinden, zeker wan-
neerr deze verdragen de werknemers een direct afdwingbaar recht toekennen. In enkele geval-
lenn verplicht de Grondwet tot wetgeving, zoals in de artikelen 19 en 20 van de Grondwet. 
Dezee artikelen verplichten bij wet regels te stellen omtrent rechtspositie, medezeggenschap en 
aansprakenn op sociale zekerheid. Een belangrijke reden om tot wetgeving over te gaan is 

1866 Mok 1939, p. 100-104; Kortenhorst/Van Rooy 1939, p. 148-150, Fase 1982, p. 129-133. 
1877 Mok 1939, p. 104-119; Olbers (Aibeidsovereenkomst;Wet A W ) artikel 8. 
888 Brouwer  1987, p. 668. 
899 STAR-advies 1989, p. 34-35. 

1900 SER-advies A W 1992, p. 71-72. 
911 Brouwer  1987, p. 665. 
922 Jacobs 1982; Olbers 1987a, p. 185-198; Schutte 1998, p. 5-9. 
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eveneenss gelegen in de waarborgfunctie van de overheid: de overheid wil een bepaald mini-
mumm aan voorzieningen of regelingen gegarandeerd hebben, bijvoorbeeld het recht op een 
betaaldee vakantie. Ook kunnen de beperkingen van de CAO, zoals contractsvrijheid van 
partijenn en beperkte werkingssfeer en looptijd van de CAO, aanleiding zijn een bepaald 
onderwerpp wettelijk te regelen. Veelal zal sprake zijn van een combinatie van factoren. 

Wanneerr tot een wettelijke regeling besloten wordt, zijn er nog diverse vormen waarin met de 
collectievee contractsvrijheid van CAO-partijen rekening kan worden gehouden. De mate van 
vrijheidd om van de wettelijke normen af te wijken is afhankelijk van de formulering van de 
wettelijkee bepalingen. Een aantal bepalingen is geformuleerd als dwingend recht. Hiervan kan 
derhalvee niet worden afgeweken. Een groot aantal wettelijke bepalingen is echter geformu-
leerdd als rninimumbepalingen. Dit betekent dat in CAO's en in individuele arbeidsovereen-
komstenn ten gunste van de werknemers van de wettelijke bepalingen mag worden afgeweken. 
Sindss 1954 is de rechtsfiguur van het driekwart-dwingend recht in de sociale wetgeving 
opgenomen.. Dit houdt in dat van dwingendrechtelijke bepalingen bij CAO en a.v.v. van een 
CAOO mag worden afgeweken. Daardoor kunnen deze bepalingen worden toegesneden naar de 
concretee situatie in de betreffende bedrijfstak. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Boek 7 
BWW in de artikelen 652 (proeftijd), 668a, 670 en 672 (beëindigen van de arbeidsover-
eenkomst)) en in de artikelen 5:7 en 5:8 van de Arbeidstijdenwet. Deze afwijking kan overi-
genss ten nadele van de werknemers plaatsvinden. De afwijldngsmogelijkheid veronderstelt 
derhalvee het bestaan van krachtige vakbonden. Er doen zich bij driekwart-dwingend recht ook 
eenn aantal vragen voor, bijvoorbeeld omtrent de representativiteit van de vakbonden en de 
bindingg van de ongebonden werknemer (artikel 14 Wet CAO) aan driekwart-dwingend 
recht.. Deze vragen zijn echter nogal specifiek voor het arbeidsrecht. Daarom wordt hierop 
niett nader ingegaan. 

Tenslottee meldt Olbers de in de Wet arbeid gehandicapte werknemers gevolgde opzet dat pas 
tott dwingende regeling over de quotering wordt overgegaan, indien de door de wetgever 
geëistee taakstelling niet binnen een bepaalde termijn op vrijwillig e basis zal zijn bereikt. Ook 
opp deze wijze kunnen duidelijk kaders worden gesteld aan inhoud en termijn van de contracts-
vrijheid.. Uit de vervanging van deze wet door de Wet op de (re)integratie van arbeids-
gehandicapten,1944 waarin verplichte normen over de quotering zijn opgenomen, blijkt wel dat 
dee aanvankelijk gevolgde aanpak niet effectief genoeg is gebleken. 

Fase1955 gaat - vermoedelijk geïnspireerd door de dereguleringsdiscussie - nog een stap verder 
doorr de vraag op te werpen of wetgeving alleen dan van toepassing zou moeten zijn, indien de 
CAOO geen andere regeling bevat (het z.g. terugtredbeginsel). De vraag is echter of hiermee in 
voldoendee mate voldaan kan worden aan internationale normen en aan de waarborgfunctie 
vann wetgeving. 

c.. Bedrijfspensioenfondsen 

Opp het terrein van de bedrijfspensioenfondsen heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die te 
vergelijkenn is met de a.v.v. van een CAO. Op basis van artikel 2 van de Wet verplichte 
deelnemingg in een bedrijfstakpensioenfonds 2000196 kan de minister op aanvraag van het 

1933 Jacobs 2003, p. 159-160 en HR 20 december 2002; SR 2003, p. 60-61 (rant. J.M. van Slooten); Heerma van 
Voss/Vann Slooten 2003, p. 484. 
1944 Wet van 23 april 1998, Stb. 526. 
1955 Fase, 1986, p. 19 5̂ 
1966 Stb. 2000, 628; in werking getreden op 1 januari 2001 (Stb. 2000,629). 
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georganiseerdee bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) binnen een bedrijfstak dat naar zijn 
oordeell  een belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen vertegen-
woordigt,, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplichtstellen. In feite gaat het, net 
alss bij de a.v.v., om ondersteuning van initiatieven van de sociale partners. Een besluit tot 
verplichtstellingg is verregaand te vergelijken met het besluit tot a.v.v. Ook de eisen die daarbij 
wordenn gesteld aan het verzoek lijken sterk op die bij de a.v.v. Op een aantal punten wijkt de 
wettelijkee regeling van het bedrijfstakpensioenfonds af van de regeling van de a.v.v. Zo kan 
hett fonds zelf vrijstelling van de verplichtstelling verlenen en intrekken (artikel 13). Deze 
bevoegdheidd staat naast de bevoegdheid van de minister om in individuele gevallen ontheffing 
vann de verplichtstelling te verlenen (artikel 15). Het toezicht op de uitvoering van diverse 
bepalingenn is in handen van de Verzekeringskamer gelegd (artikel 17). 
Voorr de uitvoering van de wettelijke regeling is, net als bij de Wet A W CAO, een 
toetsingskaderr opgesteld.197 Vanwege de langere duur van de verplichtstelling worden zware 
eisenn gesteld aan de representativiteit van de verzoekers. Dit geldt bij de eerste aanvraag 
(voldoendee draagvlak binnen bedrijfstakken bij zowel werkgevers als werknemers), maar met 
namee bij verlengingen, waarbij in artikel 12 van de wet een periodieke representativiteitstoets 
iss voorgeschreven. Tenminste acht weken voor het verstrijken van de termijn van vijfjaar, dat 
dee verplichtstelling geldt, moet het georganiseerde bedrijfsleven na een verzoek daartoe door 
dee minister een representativiteitstoets uitvoeren. Indien zij deze toets niet binnen acht weken 
kunnenn uitvoeren, doet de minister hiervan mededeling in de Staatscourant. Zij hebben dan 
nogg twee jaar de tijd om de representativiteit aan te tonen. Lukt dit niet, dan leidt dit tot 
intrekkingg van de verplichtstelling door de minister (artikel 12, vijfde lid). 

3.100 Toepassing van de wet 

OmOm de betekenis van de a.v.v. voor de CAO te begrijpen is het goed kort enige kwantitatieve 
gegevenss over de CAO te geven. Een overgrote meerderheid van de werknemers in Nederland 
iss gebonden aan een CAO of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de overheid (12 
%).. In 2001 was slechts 16 % van alle werknemers niet gebonden aan een CAO.198 Van de 
werknemerss die gebonden zijn aan een CAO valt 12 % onder een ondernemings-CAO, 53 % 
onderr een bedrijfstak-CAO en 7 % onder een bedrijfstak-CAO na a.v.v. Er gelden op dit 
momentt ruim 1532 CAO's: 1072 voor ondernemingen en 460 voor bedrijfstakken. De CAO's 
voorr ondernemingen hebben betrekking op 1,2 min. werknemers. De CAO's voor bedrijfs-
takkenn hebben betrekking op 5,5 min. werknemers. Gemiddeld 14 % van de werknemers 
onderr een bedrijfstak-CAO is werkzaam in bedrijven die geen partij zijn in de CAO-
onderhandelingenn en door de a.v.v. aan de CAO gebonden zijn.199 Verreweg het merendeel 
vann de werknemers is derhalve al door CAO gebonden. In kwantitatief opzicht is de a.v.v. in 
dezee gevallen van een betrekkelijke betekenis. In kwalitatief opzicht wordt de a.v.v. echter 
vann groot belang geacht voor de ondersteuning en daarmee de totstandkoming van CAO's. 
Jaarlijkss worden tussen de 200 - 250 verzoeken tot a.v.v. van een CAO ingediend. Zoals in 
paragraaff  3.3.4 is aangegeven, is het gelukt de gemiddelde tijdsduur van behandeling van deze 
verzoekenn in belangrijke mate terug te brengen. Wanneer er geen bedenkingen tegen het 
verzoekk worden ingebracht, lukt het in verreweg het merendeel van de gevallen om de 
verzoekenn binnen acht weken af te handelen. Het (herziene) Toetsingskader en het Besluit 

1977 Stort. 28 augustus 2001, nr. 165. 
1988 Het betreft met name hoger opgeleide werknemers in de zakelijke dienstverlening en het MKB die in hoge en 
administratievee functies werkzaam zijn. Zie uitgebreid: Notitie CAO-loosheid, Kamerstukken 12001/02, 222a, 
nr.. 9c. 
1999 Voortgangsrapportage CAO-afspraken van de Arbeidsinspectie 2003. Het percentage door a.v.v. gebonden 
werknemerss stemt overeen met eerdere berekeningen: zie Schmale/Siebesma 1988, p. 233. 
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verzoekk a.v.v. spelen een belangrijke rol bij het bespoedigen van de proceduretijd. Tevens 
gevenn zij een goed inzicht in de diverse inhoudelijke aspecten van de overeenkomst. Uit de in 
dee laatste jaren uitgevoerde monitoring en evaluaties van het AW-proces blijkt de aandacht 
vann de Arbeidsinspectie om dit proces nog verder te verbeteren. 

3.111 Europeesrechtelijke aspecten 

Opp Europees niveau vormt het sociale beleid één van belangrijke pijlers van de EEG. Dit 
komtt tot uiting in de in de artikelen 2 en 3 EG-Verdrag opgenomen doelstellingen, die in de 
artikelenn 136 -145 EG-Verdrag verder zijn uitgewerkt. In deze artikelen is een tweetal 
mogelijkhedenn opgenomen om de sociale partners nauwer te betrekken bij de uitvoering van 
hethet sociale beleid op Europees niveau.200 In de eerste plaats wordt in artikel 137, vierde lid, de 
mogelijkheidd geboden dat een lidstaat de sociale partners, indien zij gezamenlijk daarom 
verzoeken,, kan belasten met de tenuitvoerlegging van vastgestelde richtlijnen. Dit artikel biedt 
derhalvee expliciet de mogelijkheid een richtlijn uit te laten voeren door de sociale partners en 
houdtt verband met de problematiek van implementatie van richtlijnen via (a.v.v. van) CAO's. 
InIn artikel 137, vierde lid, is deze mogelijkheid aan een tweetal zware voorwaarden gebonden. 
Dee lidstaat moet zeker stellen dat de sociale partners de richtlijn op tijd via een overeenkomst 
hebbenn ingevoerd en de lidstaat moet zelf maatregelen treffen om de in de richtlijn beschreven 
resultatenn te allen tijde te waarborgen. Hierop zal uitgebreid in hoofdstuk 8.6 worden terugge-
komen. . 
Daarnaastt biedt artikel 139 de mogelijkheid om te komen tot CAO's op communautair niveau. 
Artikell  139, tweede lid, biedt voor de tenuitvoerlegging van op communautair gebied gesloten 
overeenkomstenn twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan dit geschieden volgens de 
proceduress en gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en de lidstaten (= traditionele 
manier:: wet of (a.v.v. van een) CAO. In de tweede plaats kan dit op verzoek van de onder-
tekenendee partijen door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie. In feite 
wordtt met dit besluit de inhoud van de overeenkomst omgezet in regelgeving. Van deze 
mogelijkheidd is in een zevental gevallen gebruik gemaakt. In een zestal hiervan is de materie 
vann de overeenkomst inmiddels in regelgeving omgezet. 

Inn de jurisprudentie van het Hof van Justitie is op het terrein van de sociale wetgeving een 
aantall  zeer interessante uitspraken gedaan met betrekking tot de relatie tussen CAO's en 
mededinging,, de rol van de a.v.v. daarbij en omtrent de aansluitplicht bij bedrijfstakpensioen-
fondsen.. Aangezien deze uitspraken van ruimer belang zijn dan voor het sociaal beleid alleen 
wordtt hierop in hoofdstuk 8 uitgebreid teruggekomen. 

3.122 Samenvattende conclusies 

Dee mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten is in het verleden en wordt ook thans nog het 
meestt toegepast bij CAO's. De wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's moet bezien 
wordenn in het licht van de wettelijke regeling van de CAO (Wet CAO (1927)). De Wet A W 
CAOO is duidelijk ondersteunend ten opzichte van de Wet CAO. In kwantitatief opzicht is de 
a.v.v.. van CAO's van een beperkte betekenis gebleken in die zin dat door de a.v.v. maar een 
beperktt percentage (15%) van de werkgevers en de werknemers aan de CAO worden 

2000 Daarvoor was dit geregeld op basis van eenn protocol als bijlage bij het Verdrag van Maastricht (Trb. 1992,74; 
Pb.. 1992, C 191/90; C 224/126). 
2011 Barents/Brinkhorst 2001, p. 442; Heerma van Vos 2001, p. 380-381. 
2022 Zie voor de diverse procedurele en inhoudelijke aspecten van deze artikelen: Heerma van Voss 2001 en 
uitgebreid:: Franssen 2002. 
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gebonden.. De overigen zijn al via de Wet CAO (artikel 14) aan de CAO gebonden. In 
kwalitatieff  opzicht heeft de mogelijkheid van a.v.v. stimulerend gewerkt op het afsluiten van 
CAO's.. Als zodanig heeft de a.v.v. ondersteunend gewerkt bij de CAO. Het blijkt dat het 
systeemm van CAO's en de a.v.v. daarvan heeft gezorgd voor minder arbeidsconflicten en voor 
aandachtt aan wat langere termijn aangelegenheden ('goede doelen') in de CAO's.203 

Vanaff  het begin van de negentiger jaren vindt met een zekere periodiciteit, die 'toevalliger-
wijs'' vaak samenvalt met de lustra van beide wettelijke regelingen,204 een discussie plaats 
overr 'nut en noodzaak' van de a.v.v. Deze discussie heeft niet zozeer betrekking op het 
instrumentt van de a.v.v. als zodanig, maar op de toepassing van het instrument in het kader 
vann het sociaal beleid. Centraal hierbij staat enerzijds het respecteren van de afspraken van 
CAO-partijenn en het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van de CAO-partijen 
voorr het arbeidsvoorwaardenbeleid (zelfregulering) en anderzijds de verantwoordelijkheid 
vann de minister voor het sociaal beleid. De aankondiging om in te grijpen in het AW-beleid 
wordtt door de regering gebruikt als drukmiddel om CAO-partijen hun verantwoordelijkheid te 
latenn nemen in een door de regering gewenste richting. Deze strategie is in 1993 gevolgd, 
maarr is op soortgelijke wijze ook in latere jaren herhaald.205 

Dee Wet CAO en de Wet A W CAO hebben sinds 1927 respectievelijk 1937 geen essentiële 
wijzigingenn ondergaan.206 Het geeft aan dat de in beide wetten voorkomende procedurele en 
inhoudelijkee bepalingen zodanig zijn dat deze vrij eenvoudig konden worden aangepast aan 
dee ontwikkelingen in de tijd. De opzet van de wettelijke regeling van de a.v.v. van CAO's 
vertoontt veel overeenkomsten met de opzet van de Wet A W 1935. Verbazingwekkend is dit 
niet,, aangezien deze wet vlak voor de Wet A W CAO tot stand was gekomen. De belang-
rijksterijkste verschillen hangen samen met de nauwe koppeling tussen de Wet A W CAO en de 
Wett CAO. Deze koppeling komt tot uiting in de aan de a.v.v. ten grondslag liggende over-
eenkomst.. Dit moet een CAO zijn in de zin van de Wet CAO, met inbegrip van de ruime 
interpretatiee van het begrip 'arbeidsvoorwaarden'. Verder komt deze koppeling tot uiting in de 
looptijdd van de a.v.v. 
Dee korte looptijd van de CAO en daardoor van de a.v.v., de tijdsduur van de procedures van 
totstandkomingg van een nieuwe CAO en van de a.v.v. daarvan kunnen, in combinatie met de 
afwezigheidd van terugwerkende kracht en van nawerking, belangrijke gevolgen hebben voor 
mett name de ongebonden werkgevers en werknemers. Voor hen kan het effect optreden van 
nuu eens wel, dan weer geen gebondenheid aan de CAO ('knipperlicht-effect'207). Dit effect, 
datdat deels samenhangt met de artikel 14 Wet CAO-werknemers, leidt tot rechtsonzekerheid en 
nogall  wat onduidelijkheid in de praktijk. 

Eenn belangrijk verschil tussen de wettelijke regeling van a.v.v. van CAO's en Wet A W 1935 
enn overigens ook de in de volgende hoofdstukken te behandelen wettelijke regelingen is dat 
bijj  de a.v.v. van CAO's de aan de a.v.v. ten grondslag liggende overeenkomst het onder-
handelingsresultaatt is van twee min of meer gelijkwaardige sociale partijen. Dit verschil komt 
duidelijkk naar voren in de visies ten aanzien van het toetsen van het verzoek door de minister: 
inhoudelijkk toetsen versus marginaal toetsen (respecteren van het onderhandelingsresultaat). 

2033 Leemreize 1992, p. 365. 
2044 Discussie vindt met name plaats rond 1987,1992,1997 en 2002! 
2055 Ten2 aanzien van het repareren van het WAO-gat: zie Giebels 1998, en ten aanzien van arbeidsparticipatie 
vann langdurig werklozen in het Regeerakkoord van het kabinet Kok II: Het instrument van het algemeen 
verbindendd verklaren van CAO's mag dit belang niet in de weg staan. (Kamerstukken II1997/98, 26 024, nr. 10, 
P-- 31). 
1066 Brouwer 1987; Frenkel 1977, p 630. 

77 Fase/Zwennis (Zakboek arbeidsrecht; losbl.) p. 62. 
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Hett bepalen welke onderwerpen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden op wettelijk niveau 
geregeldd worden en welke aan CAO-partijen worden overgelaten, vloeit deels voort uit 
(internationalee verplichtingen, zoals de implementatie van een verdrag of de uitvoering van 
dee Grondwet, deels uit politieke overwegingen (codificerend of modificerend). Bij het 
wettelijkk regelen van bepaalde onderwerpen kan de onderhandelingsvrijheid van CAO-
partijenn gerespecteerd worden. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid van driekwart-
dwingendd recht of een wettelijke bepaling die pas in werking gaat op het moment dat CAO-
partijenn niet binnen een bepaalde termijn een oplossing voor een bepaald probleem hebben 
gevonden.. Ook het EG-Verdrag biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van het 
sociaall  beleid via de a.v.v. van CAO's uit te voeren. 

Bijj  de uitvoering van de wettelijke regeling spelen sinds 1999 het Toetsingskader en het 
herzienee Besluit verzoek a.v.v. een zeer belangrijke rol bij het bespoedigen van de procedure 
vann behandeling van de verzoeken tot a.v.v. Ditzelfde geldt voor de inhoudelijke aspecten van 
dee verzoeken. Hierdoor kan meer verantwoordelijkheid worden neergelegd bij de sociale 
partners. . 
Fondsenn nemen een belangrijke plaats in bij het AW-beleid. De financiering van een breed 
scalaa aan onderwerpen wordt uit deze fondsen gefinancierd. In het Toetsingskader zijn duide-
lijk ee eisen aan fondsen gesteld, die onlangs nog aanmerkelijk zijn aangescherpt. De betrok-
kenheidd van de minister van SZW bij de uitvoering van de fondsbepalingen is gewijzigd in de 
verplichtingg het (financieel) jaarverslag naar de minister te sturen. De uitvoering van deze 
verplichtingg - en daarmee de transparantie van deze fondsen - laat te wensen over. 
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