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Cao-overleg







Wie zijn partij bij een cao?
Artikel 1 lid 1 Wet Cao: verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid (werkgevers en werknemers) of
een enkele werkgever
Cao-Rijk: 1 werkgever (ondernemings-cao) en
vakbonden, maar ook een vakcentrale (CMHF).
Bevoegd?
Cao-gemeenten: VNG, FNV, CNV, CMHF (sectorcao)

Cao-overleg ‘in de markt’




Uitgangspunt van de Wet Cao is contractsvrijheid:


1) vrijheid om een cao aan te gaan



2) vrijheid om inhoud vorm te geven



3) vrijheid om contractspartij te kiezen

Geen bijzondere rechten aan vakbonden die aan
bepaalde eisen voldoen (SER-advies 1976 en 1979
p. 11)

Cao-overleg ‘in de markt’


SER in 1975
 Wet Cao waarborgt de mogelijkheden van
collectief overleg van iedere vereniging
 Iedere vakbond kan overleg afdwingen (staken)
 Iedere vakbond bevindt zich in dezelfde
uitgangspositie
‘Of organisaties erin slagen hun doelstellingen
metterdaad te realiseren is afhankelijk van buitenjuridische factoren in het krachtenveld van de
arbeidsverhoudingen.’ Macht en tegenmacht

Organisatiegraad daalt gestaag
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SER 1975: ‘Van de organisaties die daadwerkelijk
aan het cao-overleg deelnemen kan worden
gezegd dat deze door de feitelijke aanvaarding in
het maatschappelijke verkeer als gesprekspartner,
representatief worden beschouwd’
Oh ja? Ontwikkelingen in de uitzendsector en de
retail… initiatiefnota Van Dijk en Van Kent
De volledige contractsvrijheid in het cao-overleg
wordt problematischer
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Kan een grote vakbond dan zomaar worden
gepasseerd?
HR 29 juni 2007, JAR 2007/162 (BVOK): toelating
van een vakbond die een niet onbetekenend aantal
leden heeft en representatiever dan andere
vakbond moet in beginsel worden toegelaten.
Maar toelaten betekent niet: cao sluiten.

Cao-overleg ‘publieke sector’






Sectoroverleg Rijk (SOR): FNV, CNV Connectief,
CMHF, het Ambtenarencentrum. Ook kunnen
andere representatieve vakbonden tot het overleg
worden toegelaten.
Overleg over onder andere de cao (wijziging,
verlenging) -> overeenstemmingsvereiste (iedere
vakbond heeft 1 stem)
Gemeenten: Loga (niet in de cao geregeld)
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Status SOR en LOGA?
Nieuwe bonden worden toegelaten als ze
representatief zijn (SOR). Maar wat is
representatief in dit verband? Wie bepaalt dat?
En als het Rijk en/of VNG besluit een cao met LBV
te sluiten?
Kan het Rijk/VNG de SOR of het LOGA opzeggen?
Via systeem van incorporatiebedingen hebben ook
cao’s met kleine bonden een groot bereik.

Werkingssfeerperikelen







Cao-partijen bepalen zelf de reikwijdte van de cao.
In beginsel (dwz. op grond van de Wet Cao) alleen
relevant voor aan de cao gebonden werkgevers
(rechtsreeks of via lidmaatschap van een
werkgeversorganisatie).
Reikwijdte van cao wordt spannend bij de
verbindendverklaring, want dan kunnen ook
ongebonden werkgevers onder de reikwijdte vallen.
Soms een juridisch spel

Werkingssfeerperikelen in de supermarkten


Cao Supermarkten 2018-2019



Cao supermarkten 2019-2020
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De algemeenverbindendverklaring heeft als doel
om het cao-overleg te ondersteunen en zelf
regulering te bevorderen
Het effect is een level playing field
Neiging kan bestaan om werkingssfeer ruim te
formuleren (meer activiteiten onder de cao
brengen) -> minder concurrentie, meer geld.
Hoe? Veel activiteiten (ruime omschrijving) en
hoodzakelijkheidscriterium (ook strijd tegen
uitbesteding)

Werkingssfeerperikelen
Een voorbeeld:
Cao Beroepsgoederenvervoer:
'Deze overeenkomst is van toepassing op alle werkgevers en
werknemers van in Nederland gevestigde ondernemingen die […]
tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan
van personen, over de weg of over andere dan voor het openbaar
verkeer openstaande wegen’.

Valt Deliveroo hieronder of niet?
Ja, Rb A’dam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:210
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Grenzen van de reikwijdte? Een cao wordt slechts
ge-avvd indien een cao reeds geldt voor de
meerderheid van de in de sector werkzame
personen (art 2 Wet avv).
In beginsel meer dan 55% (verhouding van a)
werknemers in dienst van gebonden werkgevers
versus b) alle werknemers die vallen onder de
werkingssfeer). Hoe ruimer de werkingssfeer hoe
groter b, hoe kleiner de verhouding…
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Avv beperkt de individuele contractsvrijheid, maar
ook de collectieve contractsvrijheid. Avv-cao gaat
boven een niet avv-cao -> niet-avv-cao is een
contract en avv is een wet in materiele zin.
Inbreuk op (collectieve) contractsvrijheid door avvcao heeft twee dimensies
 1) betreft de vrijheid van een werkgever om voor
werknemers andere afspraken te maken
(dispensatie)
 2) betreft de overlap van twee avv-cao’s
(samenloop)

Werkingssfeerperikelen


Ad 1) Dispensatie via drie wegen (par 7
toetsingskader)
 1) In de werkingssfeer worden bepaalde
activiteiten of ondernemingen expliciet
uitgezonderd (of vragen om ‘overheid’ uit te
zonderen van avv -> paragraaf 7)
 2) De cao bevat regels over dispensatie
 3) De minister kan dispensatie worden gevraagd
(periode van tervisielegging).

Werkingssfeerperikelen


Dispensatie door de minister. Voorwaarden:
 Indien zwaarwegende argumenten toepassing van
de bedrijfstak-cao redelijkerwijze niet kan worden
gevergd. Van zwaarwegende argumenten is sprake
als de specifieke bedrijfskenmerken op
essentiele punten verschillen van de
ondernemingen die tot de werkingssfeer van de avvcao gerekend kunnen worden (Afd RvS 18
december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4211)
 Onafhankelijkheid van cao-partijen die een eigen
cao sluiten (LBV?)
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Stel dat overheidsactiviteiten vallen onder een avvcao (bedoeld of onbedoeld), dan dus:


1) overleg met de sector voor dispensatie en



2) dispensatie aan de minister vragen (eigen
cao en specifieke bedrijfskenmerken verschillen
op essentiele punten) -> denk aan Deliveroo en
Picnic

Werkingssfeerperikelen




Avv-beleid: hoe om te gaan met belangen van
‘externe’ derden (lees: andere sectoren)?
(bedenkingen indienen)
Uit het Toetsingskader AVV:
‘Werkingssfeerbepalingen die werkingssfeeroverlap
met een of meer andere cao’s waarvan bepalingen
algemeen verbindend zijn verklaard of doorgaans
algemeen verbindend worden verklaard,
teweegbrengen, worden niet algemeen verbindend
verklaard.’

Werkingssfeerperikelen
‘Met betrekking tot de tweede voorwaarde geldt dat avv van bepalingen die
werkingssfeeroverlap veroorzaken met een andere cao waarvan bepalingen
reeds algemeen verbindend zijn verklaard, niet mogelijk is omdat op één
arbeidsverhouding niet gelijktijdig twee avv-besluiten van dezelfde aard van
toepassing kunnen zijn. Dit niet alleen omdat bepalingen kunnen conflicteren,
doch eveneens omdat daaruit dubbele verplichtingen kunnen voortvloeien.
Het is de verantwoordelijkheid van partijen om overeenstemming over de
wederzijdse werkingssfeerbepalingen te bereiken. Indien mocht blijken dat
een oplossing in onderling overleg op korte termijn niet haalbaar is, kan in
gevallen waarbij dat technisch mogelijk is het betwiste gebied ambtshalve in
het te nemen besluit tot avv worden uitgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is,
omdat bijvoorbeeld sprake is van een volledige overlap van werkingssferen,
zal het verzoek tot avv van de cao die werkingssfeeroverlap teweegbrengt niet
worden gehonoreerd. Bij het verstrijken van de werkingsduur van het avvbesluit betreffende de cao waarmee overlap is ontstaan zal ook deze niet
meer voor avv in aanmerking komen tot het afbakeningsprobleem is opgelost.’
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Maar dit gaat dus uit van twee avv-cao’s en bij de
overheid is dat problematisch: ondernemings-cao’s
(Cao-Rijk) komen in de regel niet voor avv in
aanmerking en avv is ook niet aan de orde als alle
werkgevers gebonden zijn (Cao-gemeenten).
Dan alleen via dispensatie?

Werkinsgsfeerperikelen


Aandachtspunten:
 Avv van overheids-cao’s is niet zonder meer
mogelijk
 Overlap met andere cao’s is niet uitgesloten
(activiteiten (ruim) versus werkgeversbegrip)
 Problematisch bij avv van cao van overlappende
sectoren -> 1) aandacht bij andere sectoren
(uitzondering in werkingssfeer of bij avvverzoek) en 2) dispensatie

