
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Actualiteiten in het cao-recht

Beltzer, R.M.; Duk, R.A.A.

Publication date
2008

Published in
SMA

Link to publication

Citation for published version (APA):
Beltzer, R. M., & Duk, R. A. A. (2008). Actualiteiten in het cao-recht. SMA, 63(2), 71-73.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/actualiteiten-in-het-caorecht(8fb22d72-12c7-4ecc-a1d8-e69ff2e0dfdd).html


    

Deze Maand 

 

Mr. R.M. Beltzer en Mr. R.A.A. Duk 

 

1. "What's new?" In het nummer van SMA van november 1987 zijn de 

teksten opgenomen van de vijf inleidingen, gehouden op het congres  

"60 jaar cao" van oktober van dat jaar. Die inleidingen hadden overwegend 

een beleidsmatig karakter. Van meer juridische aard waren de zeven 

artikelen die werden gepubliceerd in het "themanummer cao-recht" dat SMA 

in maart 1988 het licht liet zijn. Ruim tien jaar later, in november/december 

1998, verscheen opnieuw zo'n themanummer, toen met zes artikelen. Weer 

een decennium later is er alle aanleiding het onderwerp weer eens voor het 

voetlicht te plaatsen, thans met vijf artikelen. Van de vele ontwikkelingen op 

dit rechtsgebied uit de laatste jaren maakt bij voorbeeld het voorwoord van 

het ruim vier jaar geleden verschenen standaardwerk over het cao-recht1 

gewag. 

 

2. In het nummer van maart 1988 schreef mr. M. Brink over "een 'recht' 

op collectief onderhandelen". Dat artikel is tot op de dag van vandaag 

bruikbaar door de ordening die het op overtuigende wijze in de rechtspraak 

wist aan te brengen, maar met name recente cassatierechtspraak geeft 

aanleiding tot uitwerkingen op een aantal punten. Die treft de lezer aan in 

de eerste bijdrage aan dit nummer, die van de hand van mr. P.Th. Mantel. 

De vraag hoe ver de regelingsmacht van cao-partijen reikt, is onder meer 

besproken in de bijdrage van mr. M.M. Olbers aan het themanummer van 

maart 1988. In dit nummer verschijnt een bijdrage van mr. M.F. Baltussen 

dat een aspect van die problematiek raakt. Dat aspect is de positie van 

degenen die niet langer de status van werknemer bezitten. In de 

rechtspraak van de laatste jaren gaat het regelmatig om effecten van cao-

afspraken op gepensioneerden (denk aan wijzigingen in 

indexatieregelingen). Zowel in maart 1988 als in november/december 1998 

schreef wijlen prof. mr. F. Koning heldere en gezaghebbende artikelen over 

de juridische vragen die de binding aan cao's (art. 9, 12, 13 en 14 Wet CAO 
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en, in zekere zin ook, art. 7:613 B.W.) oproept. Zijn fakkel wordt in dit 

nummer overgenomen door prof. mr. E. Verhulp, die een arrest van zo'n vijf 

jaar oud2 tot uitgangspunt neemt voor beschouwingen over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van afwijkingen van zogeheten 

driekwart dwingend recht. Het maart-nummer van 1988 bevatte instructieve 

beschouwingen over de praktijk van het algemeen verbindend verklaren, 

geschreven door mrs. W.J. Schmale en P. Siebesma. Daarop bouwen mrs. 

D. Christe en E. Koot-van der Putte voort in hun bijdrage aan dit nummer, 

dat tegenover de kritiek van vooral economen een lofzang aanheft op het 

instituut van de algemeenverbindend-verklaring. Voor het onderwerp van de 

bijdrage van prof. mr. F.B.J. Grapperhaus en mr. A. Stege valt in de eerdere 

nummers minder gemakkelijk een directe voorganger aan te wijzen, al is 

hun thema er een dat zich de afgelopen jaren niet over gebrek aan 

belangstelling heeft mogen beklagen en een niet te vermijden 

aandachtspunt zal blijken te zijn voor elke substantiële wijziging van het 

cao-recht: het afkalvende ledental van vakbonden roept in verschillende 

situaties (juridische) vragen op ten aanzien van de gebondenheid van 

werkgevers en werknemers aan cao-bepalingen bij de totstandkoming 

waarvan zij zelf niet betrokken zijn geweest. 

 

3. Met de artikelen in dit nummer zijn echter zeker niet alle onderwerpen 

aan de orde gesteld die in de cao-praktijk van deze eeuw aandacht 

hebben gekregen en ook in dit nummer aandacht verdienen. Van de ruimte 

die deze inleiding biedt, wordt gebruik gemaakt niet om in discussie te 

treden met de auteurs, maar om een drietal van die anders buiten 

beschouwing blijvende onderwerpen althans enige aandacht te geven. Het 

gaat daarbij om achtereenvolgens (1) de uitleg van cao's, (2) de samenloop 

van cao’s en (3) het zogeheten Toetsingskader AVV. 

 

4. Dat de wijze waarop bepalingen van een cao moeten worden 

uitgelegd problematisch is, heeft de Hoge Raad in september 1993 
3ontdekt . Niet alleen is op de twee toen binnen een week gewezen 

uitspraken een reeks van arresten over uitleg van cao's gevolgd, maar 
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bovendien is die rechtspraak in tal van beschouwingen, van auteurs als 

Kraamwinkel, Sagel, Tanja-Van den Broek en Verhulp, soms uiterst kritisch, 

soms met instemming begroet. Dat alles heeft tot een voorlopig eindpunt 

geleid in een arrest van februari 20044. De ontwikkeling van dat ruime 

decennium vormt onderwerp van een helder overzicht van Tanja-Van den 

Broek5. Daarmee is het thans "horn book law" dat er naast de Haviltex-

norm, voor de uitleg van overeenkomsten in het algemeen, de cao-norm is, 

die een wat andere interpretatiemethode voorschrijft voor collectieve 

arbeidsovereenkomsten en vergelijkbare regelingen (zoals sociale plannen). 

De vraag is of daarmee het onderwerp is uitgeput. Men behoeft geen in de 

rechtspraak geverseerd jurist te zijn om te bevroeden dat het antwoord op 

die vraag ontkennend zal zijn. Wel lijkt te verwachten dat het accent in de 

rechtspraak zal verschuiven, van het "hoe", de te hanteren 

interpretatiemethode – een "formule" die de feitelijke rechter voorop kan 

stellen om zich zo "in te dekken" –, naar het "wat", de aan een specifieke 

cao-bepaling (met behulp van de cao-norm) te geven uitleg. Hoeveel 

hersengymnastiek dat kan vereisen, blijkt uit een arrest van ongeveer een 

jaar geleden, waarin een vervalbeding zich voor nogal wat uiteenlopende 

interpretaties leende, zoals de conclusie van A.-G. mr. D.W.F. Verkade voor 

die uitspraak duidelijk maakt.6 

 

5. Samenlopende cao’s zorgen voor een aantal onderscheiden 

problemen. Zoals te doen gebruikelijk, heeft de wetgever zich geen 

rekenschap gegeven van het feit dat op een en dezelfde 

rechtsverhouding verschillende regels van toepassing kunnen zijn en 

dat verschillende rechtssubjecten betrokken kunnen zijn. Jaspers’ 

verzuchting dat in het geval van samenlopende cao’s soms sprake lijkt 

te zijn van een Gordiaanse knoop is, zo niet al juist, niet ver bezijden 

de waarheid. Zijn bijdrage in Sociaal Recht biedt het beste overzicht 

van de problematiek.7 Bij samenloop van cao’s is te denken aan een 

aantal situaties, zoals de werknemer die onder meer dan één cao valt 

bij dezelfde of verschillende werkgevers, al dan niet als gevolg van een 

overgang van onderneming, als gevolg van de keuze van de 
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werkgever tijdens de looptijd van een cao voor een ander collectief 

arbeidsvoorwaardenpakket te kiezen, of simpelweg als gevolg van het 

feit dat de reikwijdten van twee cao’s de rechtsverhouding tussen 

werkgever en werknemer bevatten. Hierbij kunnen ondernemings-cao’s 

om voorrang strijden met (al dan niet algemeen verbindend verklaarde) 

bedrijfstak-cao’s en kunnen niet algemeen verbindend verklaarde cao-

bepalingen soms algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen 

opzijzetten – ongeacht of de toe te passen cao nu wel of niet voor de 

eigen branche of onderneming geschreven is. Vragen die hierbij verder 

aan de orde kunnen komen, zijn wat de reikwijdte is van een 

incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst van een werknemer 

waarin een (on)bepaalde cao van toepassing wordt verklaard (zie 

hierover ook de bijdrage van Grapperhaus en Stege), of een beroep op 

gelijke behandeling door werknemers die zich (slechts) op één, (op 

onderdelen) minder goede cao kan beroepen kans van slagen heeft en 

binnen welke grenzen de werkgever de arbeidsvoorwaardenpakketten 

van werknemers die onder verschillende cao’s vallen kan 

harmoniseren. Bij het laatste vraagstuk is van belang of, en zo ja, op 

welke wijze de werkgever en de werknemer gebonden zijn aan de cao-

bepalingen. 

 
6. De mogelijkheden de werkgever tegemoet te komen in zijn 

ordeningsbelang – dat moet worden afgewogen tegen de belangen van 

de werknemer bij behoud (en soms, zoals hierna zal blijken, op het 

systeem van cao-recht te baseren, verbetering) van zijn 

arbeidsvoorwaardenpakket - zijn zeer verschillend, omdat deze 

afhangen van de variant waarmee men te maken heeft (een 

wiskundige kan op basis van de vorige regels ongetwijfeld vrij snel 

berekenen hoeveel scenario’s te onderscheiden zijn): soms is de 

oplossing dat één der cao’s voorrang heeft, en wel op basis van uitleg 

van de cao-teksten zelf. In feite gaat het dan om de onder 4. reeds 

genoemde uitlegkunde. In andere gevallen is de oplossing echter niet 

zo eenvoudig en zal de werkgever zich moeten laten welgevallen dat 
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de werknemer zich kan beroepen op de gelijktijdige toepasselijkheid 

van twee cao’s. Niet zelden levert dit het gevaar op dat het afgewogen 

karakter van deze cao’s verloren gaat omdat de werknemer zich “the 

best of both worlds” toe-eigent. Een strikte toepassing van het systeem 

van het cao-recht maakt een dergelijk “cherry picking” echter mogelijk, 

zoals de KLM-cateringservices8 en het Rode Kruis Ziekenhuis te 

Beverwijk9 ondervonden. Uit deze uitspraken is af te leiden dat het 

leerstuk van nawerking van cao-bepalingen, al dan niet in combinatie 

met het gegeven dat veel cao’s minimumregelingen bevatten de 

problemen nog complexer maakt. In een aantal gevallen zou de 

wetgever tamelijk eenvoudig een oplossing kunnen bieden, 

bijvoorbeeld door te bepalen dat in geval van overgang van 

onderneming de werknemer moet kiezen tussen het behoud van de 

bepalingen die voor hem op grond van de bij de vervreemder geldende 

cao van toepassing waren en integrale toepasselijkheid van het bij de 

verkrijger geldende arbeidsvoorwaardenpakket.10 In andere gevallen is 

een oplossing niet eenvoudig te bewerkstelligen. Cao-partijen zouden 

zelf voorrangsregels moeten creëren, al begrijpt een leek dat zich 

hierbij regelmatig tegengestelde belangen zullen voordoen tussen de 

verschillende, bij de samenlopende cao’s betrokken partijen. 

Vooralsnog moeten we ons behelpen met niet altijd eenduidige en 

goed uit te leggen rechtspraak. 

 

7. Kritiek op de avv-praktijk is er in de afgelopen jaren van tal van 

auteurs geweest. Het is mede die kritiek11 geweest die de Minister van  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding heeft gegeven het 

zogeheten Toetsingskader AVV met ingang van 1 januari 2007 ingrijpend te 

herzien.12 Met die herziening kwam een eind aan de door velen als 

onwenselijk ervaren situatie dat dispensatie van een avv kon worden 

afgedwongen door voor een onderneming of een categorie ondernemingen 

een eigen cao af te sluiten, vaak met een vakbond met een vriendelijk 

gezegd niet al te hoge mate van representativiteit. (In een enkel geval is 

zelfs komen vast te staan dat de bond die een cao afsloot, binnen de 
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werkingssfeer daarvan geen enkele werknemer tot lid had.) Het criterium 

dat het Toetsingskader thans voor dispensatie kent, kan moeilijk als een 

"hard and fast rule" worden gekarakteriseerd. Immers, dispensatie wordt 

verleend als er "zwaarwegende argumenten" zijn die zich tegen toepassing 

van de voor avv voorgedragen bedrijfstak-cao verzetten, en daarvan is met 

name sprake "als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten 

verschillen" van die van het "prototype" van de onderneming in de 

bedrijfstak. Men bedenke dat afwijzing van een dispensatieverzoek volgens 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aan bezwaar 

en beroep onderworpen besluit13 is, en zal zich dan realiseren dat met de 

introductie van deze maatstaf de creatie van een nieuw "lawyer's paradise" 

geslaagd lijkt. Dit is wellicht – door de mogelijkheid van rechterlijke toetsing 

– de belangrijkste, maar zeker niet de enige norm uit het Toetsingskader die 

wenkbrauwen en voorhoofd kan doen fronsen. Zo kan men zich, als het 

gaat om het daarin genoemde meerderheidsvereiste, gemakkelijk verschil 

van inzicht voorstellen als bezwaar tegen avv wordt gemaakt met als 

argument dat het vereiste "draagvlak voor de cao binnen het 

werkingssfeergebied gering is" of dat binnen dat gebied sprake is van "een 

zeer scheve verdeling van de meerderheid". Ook de "oplossing" voor het 

geval van overlappende werkingssferen – partijen bij de cao's dienen maar 

overeenstemming te bereiken over de afbakening – is er een die impasses 

niet bepaald op voorhand uitsluit. Een grondige en kritische analyse van het 

Toetsingskader AVV is een onderwerp dat behandeling behoeft lang voor 

het in 2018 te voorziene volgende themanummer. 

 

8. "What's new?" Wie de in dit nummer opgenomen artikelen savoureert, 

zal moeten erkennen dat er op tal van terreinen van het cao-recht 

relevante ontwikkelingen uit de laatste jaren vallen te melden én te 

beoordelen. Op die Engelse vraag is er echter ook een Frans antwoord: 

"Plus ça change, plus ça reste la même chose". Op de punten die in de 

artikelen worden behandeld en op die welke onder 4. tot en met 7. zijn 

aangestipt als objecten van mogelijke verdere studie, is de continuïteit met 

het verleden immers onmiskenbaar. 
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