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Samenvatting 

 

Het cao-overleg in Nederland lijkt rustig bezit, maar werpt men een nadere blik op het cao-

landschap, dan stuit men echter al snel op allerlei (maatschappelijke) ontwikkelingen die deze 

betrekkelijk rust stevig verstoren en het stelsel onder druk (kunnen gaan) zetten. Vanwege de 

afnemende organisatiegraad aan werknemerszijde bestaan toenemende twijfels over de rol van de 

vakbond als werknemersvertegenwoordiger in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Een vakbond is 

primair een ledenorganisatie die opkomt voor de belangen van zijn leden en als deze leden geen 

behoorlijke afspiegeling vormen van de groep werkenden voor wie cao’s worden afgesloten, komt 

de vraag op waarom de vakbond nog de aangewezen partij is cao’s aan te gaan. Een tweede 

ontwikkeling die cao-partijen en het cao-overleg voor uitdagingen plaatst, is de toename van 

zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Het aantal zelfstandigen zonder personeel is het laatste 

decennium met bijna 50% toegenomen. Een toename van het aantal zelfstandigen op de 

arbeidsmarkt brengt mee dat het regelingsbereik van cao’s afneemt en dat cao’s (en werknemers 

die onder het bereik van een cao vallen) tegelijkertijd worden blootgesteld aan concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden door zelfstandigen. Een derde relevant ontwikkeling is de behoefte vanuit de 

politiek via de verbindendverklaring de arbeidsvoorwaardenvorming inhoudelijk te beïnvloeden. 

In 2011 was de meerderheid van de Tweede Kamer voor directe sturing in het cao-overleg door 

alleen bepalingen van die cao’s die bepaalde beleidsvoornemens nader uitwerken voor 

verbindendverklaring in aanmerking te laten komen. Dat een Kamermeerderheid voor directe 

sturing is, kan naar mijn mening niet helemaal los worden gezien van een toenemend gebrek aan 

consensus van sociale partners op centraal niveau over hervormingen van de arbeidsmarkt. Een 

vierde ontwikkeling die van wezenlijke invloed is op het huidige cao-overleg, de cao en de 

juridische vormgeving daarvan, is de toegenomen individualisering en toenemende behoefte aan 

decentralisatie en maatwerkmogelijkheden in de arbeidsvoorwaardenvorming. De behoefte aan 

meer maatwerk in cao’s stelt vakbonden voor de uitdaging niet alleen na te denken over de vraag 

welke onderwerpen zij aan het overleg met ondernemingsraden overlaten, maar bijvoorbeeld ook 

over dispensatiemogelijkheden in (sector-)cao’s. Tegelijkertijd dwingt het de wetgever na te 

denken over de huidige wettelijke taakafbakening tussen vakbond en ondernemingsraad op het 

terrein van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en het huidige dispensatiebeleid als onderdeel 

van het beleid rondom de verbindendverklaring van cao-bepalingen. 

 



In het algemeen is onderzoek naar deze ontwikkelingen gerechtvaardigd vanwege het potentiële 

nut van het cao-instrument. Cao’s kunnen nuttig zijn voor een positieve sociaaleconomische 

ontwikkeling van Nederland en een goede werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. De cao biedt 

het bedrijfsleven de mogelijkheid zelfregulerend op te treden waardoor sneller en gerichter kan 

worden ingespeeld op marktontwikkelingen dan bij wetgeving het geval zal zijn. Met name door 

sectorale cao’s kan wet- en regelgeving beperkt blijven. Cao’s dragen bij aan kostenverlagingen aan 

werkgeverszijde, reduceren de onzekerheid rondom loonkosten en sluiten concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden uit. Zij zorgen aan werknemerszijde, naast de mogelijkheid van zelfregulering 

en de uitsluiting van concurrentie op arbeidsvoorwaarden, voor zekerheid over inkomen en 

rechtspositie. Voorts dragen cao’s bij aan sociale rechtvaardigheid doordat de machtsongelijkheid is 

gecompenseerd. Cao’s zorgen daarmee voor arbeidsrust en stabiele arbeidsverhoudingen. Tot slot 

zijn cao’s een belangrijk instrument bij de uitvoering van regeringsbeleid. Het cao-stelsel kán dus 

van grote waarde. Vanwege verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals toegenomen 

sociale wetgeving, internationalisering en een – mede als gevolg van individualisering – 

toegenomen behoefte aan decentralisatie en maatwerkregelingen, bestaat ook kritiek op (het nut 

van) het cao-stelsel. Het nuttige effect van het cao-stelsel is niet vanzelfsprekend en hangt onder 

meer af van de (personele) reikwijdte van collectieve regelingen (zowel aan werkgeverszijde als 

aan werknemerszijde) en – mede in verband daarmee – de mate waarin die regelingen positief 

worden gewaardeerd door alle betrokkenen. Een regeling die slechts voor een deel van de sector of 

arbeidsmarkt geldt waarvoor die is bedoeld (wederom zowel aan werkgeverszijde als aan 

werknemerszijde), zal in mindere mate bijdragen aan stabiele arbeidsverhoudingen, arbeidsrust, 

kostenverlagingen, zekerheid over loonkosten, het uitsluiten van concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden, sociale rechtvaardigheid en een effectieve uitwerking van beleidsvoornemens 

dan wanneer de reikwijdte (ofwel het personele regelingsbereik) hoog is. De neiging van 

werkgevers en werknemers zich te onttrekken aan een cao zal groter zijn bij een cao die op een 

gering draagvlak onder betrokken steunt, dan een cao die breed gedragen wordt. Een breed 

draagvlak is daarmee ook in zekere zin een voorwaarde voor een ruime toepassing. Werkgevers en 

werknemers waarderen de cao overigens nog heel behoorlijk, maar die waardering staat wel in 

directe relatie tot de mate waarin vakbonden erin slagen de belangen van alle werkenden voor wie 

een cao wordt aangegaan voldoende te behartigen en dus in relatie tot de mate waarin een vakbond 

representatief is. Het onderhavige onderzoek richt zich op de representativiteit van vakbonden. De 

representativiteit van vakbonden wordt in de juridische literatuur (al langere tijd) aangewezen als 

prangende kwestie in relatie tot de houdbaarheid van het juridische systeem. De representativiteit 



van vakbonden is ook een terugkerend onderwerp in het politieke debat en leidde in 2013 tot een 

SER-advies met betrekking tot de verbreding van het draagvlak van cao-afspraken. De SER 

concludeerde in zijn advies dat het vergroten van directe betrokkenheid van werknemers en 

werkgevers bij de cao een belangrijke opdracht is voor cao-partijen om het cao-stelsel zijn waarde 

te laten behouden. Het voorgaande geeft aanleiding tot de volgende probleemstelling: 

 

Welke rol speelt de representativiteit van vakbonden in het huidige cao-recht en behoeft de juridische 

vormgeving daarvan aanpassing met het oog op een mogelijk (toenemend) gebrek daaraan en zo ja, 

welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd? 

 

De Nederlandse overheid speelt van oudsher een geringe rol bij de vormgeving van 

arbeidsvoorwaarden, in die zin dat de Nederlandse arbeidswetgeving niet veel meer bevat dan 

minimumstandaarden met betrekking tot bijvoorbeeld arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, 

vakantie en loon. De arbeidsvoorwaarden worden veelal vormgegeven in een proces van 

onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers op individueel en met name collectief niveau. 

De contractsvrijheid van cao-partijen brengt mee dat het hun vrijstaat te onderhandelen met wie 

(uiteraard wel een partij die bevoegd is een cao aan te gaan) zij willen, waarover zij willen en hoe 

zij dat willen. De definitie van artikel 1 lid 1 Wet Cao laat ruimte bij cao ook andere onderwerpen te 

regelen dan arbeidsvoorwaarden. Over een overeenkomst die louter bepalingen bevat ten aanzien 

van onderwerpen die verband houden met arbeidsvoorwaarden, maar dat zelf niet zijn, oordeelde 

de Hoge Raad dat een dergelijke overeenkomst als cao kan kwalificeren. In de praktijk bevatten 

cao’s dan ook bepalingen over niet alleen loon en arbeidsvoorwaarden, maar over allerlei 

onderwerpen die te maken hebben met sociaal beleid zoals: het opleidingsbeleid, het bevorderen 

van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, loopbaan- en mobiliteitsbeleid en duurzame 

inzetbaarheid. Gezegd kan worden dat bij cao alle onderwerpen geregeld kunnen worden die liggen 

op het terrein waarop vakorganisaties elkaar kunnen ontmoeten in het kader van hun 

belangenbehartigende taak en verband houden met arbeidsvoorwaarden. De grenzen van dit 

terrein worden aldus bepaald door de opvattingen van cao-partijen over hun belangenbehartigende 

taak, die in de loop van de tijd wijziging kunnen ondergaan. In het licht hiervan is de verwachting 

gerechtvaardigd dat een cao op ondernemingsniveau andere onderwerpen zal bevatten dan een cao 

op bedrijfstakniveau. 

 



De cao-structuur (daarmee bedoel ik het onderhandelen over en het aangaan van cao’s) wordt in 

Nederland autonoom bepaald door cao-partijen en als gevolg daarvan bestaan per sector (grotere 

en kleinere) verschillen in het cao-overleg. In bijna geen enkele sector bestaat slechts één cao die 

geldt voor alle werknemers. Veelal bestaan er per sector meerdere cao’s die gelden voor bepaalde 

categorieën werknemers of bepaalde bedrijfsonderdelen of ondernemingen. Als in een sector 

verschillende cao’s gelden, wil dat niet zeggen dat al die cao’s ook even belangrijk zijn voor de cao-

partijen die ze zijn aangegaan. Frenkel, Jacobs en Nieuwstraten-Driessen hebben de Nederlandse 

cao-structuur waarbij per sector meerdere cao’s gelden omschreven als een planetenstelsel, waarin 

één of twee cao’s de kern(en) vormen met daaromheen een aantal ondergeschikte satelliet-cao’s. 

Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse cao-overleg is daarnaast dat de periodieke 

vernieuwing van cao’s sterk in verband staat met het overleg en de afspraken op nationaal niveau 

en dat het cao-overleg landelijk wordt gecoördineerd. Cao-partijen op bedrijfstak- of 

ondernemingsniveau staan in hoge mate onder invloed van het overleg tussen werkgevers- en 

werknemersorganisaties op landelijk niveau. Enkele grote cao’s (zoals de metaal-cao) fungeren in 

de praktijk van het cao-overleg als trendsetters (wage-leaders). De vanaf de jaren ’90 ingezette 

trend van decentralisering heeft er toe geleid dat cao’s meer kaderscheppend zijn geworden voor 

nadere uitwerking van allerhande regelingen op decentraal niveau. In diverse bedrijfstakken laten 

cao’s steeds meer ruimte voor bedrijven, ondernemingsraden en werknemers om af te wijken van 

cao-bepalingen, cao’s nader in te vullen of met instemming van de ondernemingsraad nadere 

afspraken te maken. De strategie van vakbonden is erop gericht meer mogelijkheden voor 

werkgevers en werknemers te creëren om te komen tot een pakket aan arbeidsvoorwaarden dat 

beter aansluit bij de wensen van de individuele werknemer en de onderneming, waarmee het 

draagvlak van cao-afspraken kan worden versterkt, maar wel met behoud van de regie op centraal 

en bedrijfstakniveau. 

 

Vakorganisaties zijn ledenorganisaties en die komen op voor de belangen van leden. De cao’s die 

vakorganisaties afsluiten gelden in de praktijk voor een grotere groep werkenden dan alleen leden 

en dit roept de vraag op hoe zit het met de belangenbehartiging van die grotere groep wanneer 

vakbonden zich in het cao-overleg (vooral of primair) richten op de belangen van leden. In de 

eerste plaats is van belang op te merken dat vakorganisaties in het arbeidsvoorwaardenoverleg niet 

alleen de belangen van leden behartigen, maar de belangenbehartiging van niet-leden in meer of 

minder mate voor hun rekening nemen. Dit volgt in de eerste plaats uit de wijze waarop vakbonden 

worden gefinancierd. Door leden betaalde contributies vormen een belangrijke basis voor de 



financiering van vakbondsactiviteiten maar deze contributies zijn niet voldoende voor de volledige 

financiering. De contributies worden aangevuld met een werkgeversbijdrage, het zogenoemde 

vakbondstientje. Onderdeel van de afspraken over de werkgeversbijdrage is dat van vakbonden 

wordt verwacht dat zij in het cao-overleg de belangen van alle betrokken werknemers behartigen. 

Daarnaast volgt die ruime belangenbehartigende taak uit de statuten van vakbonden. Een aantal 

vakbonden heeft zich immers statutair tot doel gesteld de belangen van alle werknemers in een 

sector (of onderneming) te behartigen. Andere vakbonden hebben zich statutair beperkt tot de 

belangenbehartiging van leden. Tot slot kan uit het feit dat vakbonden allerhande initiatieven 

ontplooien die gericht zijn op het betrekken van niet-leden bij de arbeidsvoorwaardenvorming, de 

belangenbehartiging van niet-leden mede tot hun taak rekenen. Die dubbele of ruime taakstelling 

hoeft niet bezwaarlijk te zijn wanneer een vakbond voldoende representatief is.  

 

De representativiteit van een organisatie drukt een relatie uit tussen een organisatie en de groep 

die zij beoogt te vertegenwoordigen. Een organisatie is representatief te noemen indien zij aan een 

geheel van eigenschappen, hoedanigheden of kenmerken beantwoordt, die haar tot een 

betrouwbare of gezaghebbende woordvoerder maken van wat er leeft onder de groep van 

personen, niet noodzakelijk leden, die zij heet te vertegenwoordigen. Op basis van algemene cijfers 

over het ledenbestand van de vakbeweging kan geconcludeerd worden dat oudere werknemers 

met vaste contracten oververtegenwoordigd zijn in het ledenbestand. Deze algemene cijfers 

rechtvaardigen evenwel niet de veronderstelling dat vakbonden dus onvoldoende representatief 

zijn. Vanwege de veelsoortigheid van het cao-overleg en de diversiteit van verschillende vakbonden 

kan daar niet te veel over gezegd worden op basis van algemene cijfers over het ledenbestand van 

dé vakbeweging. De oververtegenwoordiging van oudere werknemers met vaste contracten in het 

ledenbestand van vakbonden is wel een aanwijzing dat het ledenbestand van vakbonden niet 

representatief is voor de groep werknemers die bij het cao-overleg betrokken is. Als het 

ledenbestand niet (meer) representatief is, staat ook de mate waarin de vakbond zelf representatief 

is in meer of mindere mate onder druk. 

 

De cao wordt door de Wet Cao getypeerd als overeenkomst tussen werkgever(s) en werknemers 

over arbeidsvoorwaarden. De keuze van de wetgever om de cao in te passen in het privaatrecht 

heeft gevolgen voor de juridische reikwijdte van de cao. De wetgever heeft in artikel 9 Wet Cao – in 

samenhang bezien met artikel 12 en 13 Wet Cao – gekozen voor een reikwijdte die meebrengt dat 

de werking van een cao is beperkt tot arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten tussen werkgevers 



en werknemers die beiden aan de cao zijn gebonden. Binding aan een cao kan ontstaan door het 

lidmaatschap van een cao-partij, maar ook – en die mogelijkheid bestaat slechts voor werkgevers – 

door bij een cao rechtstreeks partij te zijn. De binding aan een overeenkomst waarbij men geen 

partij is of waaraan men niet anderszins heeft meegewerkt (via lidmaatschap) is een te grote 

inbreuk op de individuele contractsvrijheid, althans dat is het uitgangspunt van de Wet Cao. De 

dwingende en aanvullende werking van de cao is door de wetgever geregeld in artikel 12 en 13 Wet 

Cao en is beperkt tot de arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan tussen werkgevers en 

werknemers die beiden aan een cao zijn gebonden. De inpassing van de cao in het privaatrecht 

heeft meegebracht dat in de Wet Cao geen eisen zijn gesteld aan vakbonden. Niet-leden zijn immers 

niet van rechtswege aan de cao zijn gebonden en de werking van de cao op grond van de Wet Cao is 

juridisch beperkt tot leden die uit vrije wil lid zijn geworden van een vakbond en via dat 

lidmaatschap meebeslissen over de cao. De werking van de cao blijft in de praktijk niet beperkt tot 

arbeidsverhoudingen van aan cao gebonden werknemers (in dienst van gebonden werkgevers), 

maar strekt zich veelal uit tot alle arbeidsverhoudingen die onder de werkingssfeer van een cao 

vallen. Uit cijfers van het ministerie van SZW volgt dat op de arbeidsovereenkomsten van ruim 80% 

van de werknemers een cao van toepassing is, terwijl maar ongeveer 20% van de werknemers lid is 

van een vakbond. Of een cao een arbeidsverhouding gaat beheersen wordt in de praktijk niet zozeer 

bepaald door het lidmaatschap van een vakbond, maar veelal door de werkingssfeer van de cao, die 

in de regel niet beperkt is tot arbeidsverhoudingen van leden. De ruime toepasselijkheid van cao’s 

in de praktijk vindt zijn oorzaak mede in artikel 14 Wet Cao dat aan de cao gebonden werkgevers 

verplicht de cao ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten die zij aangaan met ongebonden 

werknemers. Aan de ruime werking van de cao ligt juridisch ten grondslag dat aan de cao gebonden 

werkgevers met ongebonden werknemers overeenstemming hebben bereikt over de 

toepasselijkheid van de cao of dat cao-bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard. In de 

praktijk geschiedt de contractuele uitbreiding van de cao veelal door een beding in de 

arbeidsovereenkomst. Uit de rechtspraak volgt dat zogenoemde incorporatiebedingen ruim 

worden uitgelegd, in die zin dat opvolgende en nieuwe cao snel geacht worden onder de reikwijdte 

van het beding te vallen. De tekst van het beding is daarbij niet doorslaggevend. Het is immers 

veelal de bedoeling van een incorporatiebeding de voor de werkgever van tijd tot tijd geldende cao 

steeds van toepassing te laten zijn op de arbeidsovereenkomst. Aan de uitleg van het 

incorporatiebeding zitten ook grenzen. Voor dit onderzoek is met name relevant dat de 

representativiteit van cao-partijen een rol kan spelen bij de vraag of een nieuwe cao onder de 

reikwijdte van het incorporatiebeding valt. 



Vanwege de contractuele grondslag van de ruime werking van de cao (behoudens bij 

verbindendverklaring), is bij de inwerkintreding van de Wet Cao verdedigd dat in de wet geen 

nadere eisen aan vakbonden hoeven te worden gesteld. Een werknemer die in vrijheid en goed 

geïnformeerd instemt met de toepasselijkheid van een cao is kennelijk van mening dat in het cao-

overleg met zijn belangen voldoende rekening is gehouden. Het ligt vervolgens niet in de rede 

vanwege een mogelijk gebrekkige representativiteit van de vakbond (die de cao is aangegaan) aan 

deze op basis van de vrije wil tot stand gekomen contractuele afspraak te tornen. Wanneer een 

vakbond de belangen van ongebonden werknemers niet goed behartigt, zal het gevolg daarvan zijn 

dat ongebonden werknemers niet instemmen met de toepasselijkheid van de cao waardoor de 

werking van de cao beperkt blijft tot leden die van rechtswege aan de cao zijn gebonden. Bij de 

ruimere werking van de cao komt belangrijke betekenis toe aan de instemming van de ongebonden 

werknemer met de toepasselijkheid van de cao. Hoewel een ongebonden werknemer in theorie 

steeds de toepasselijkheid van een cao kan weigeren indien zijn belangen onvoldoende zijn 

behartigd in het cao-overleg, is deze vrijheid de facto heel gering. Het gebruik van dynamisch 

incorporatiebedingen beperkt die vrijheid nog meer, doordat reeds bij aanvaarding van de 

arbeidsovereenkomst wordt ingestemd met de toepasselijkheid van een geldende cao en 

toekomstige versies daarvan. De fictie van werknemersinstemming en het grootschalig gebruik van 

incorporatiebedingen brengt mee dat de enkele contractsvrijheid van ongebonden werknemers 

onvoldoende lijkt om te kunnen rechtvaardigen dat in de Wet Cao een representativiteitstoets van 

vakbonden ontbreekt met het oog op de belangenbehartiging van niet-leden.  

 

In de rechtspraak worden zoals hiervoor opgemerkt wel grenzen gesteld aan de initiële afspraak 

over de toepasselijkheid van een cao indien de representativiteit van een vakbond kwestieus is. 

Soms geschiedt dat via de weg van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid en 

soms via de weg van de uitleg van het incorporatiebeding. In de rechtspraak is wel aangenomen dat 

een ongebonden werknemer niet de bedoeling heeft gehad om gebonden te kunnen raken aan een 

cao die met niet-representatieve vakbonden tot stand is gekomen. Hoewel het begrijpelijk en 

verdedigbaar is dat aan de ruimere werking van cao’s grenzen worden gesteld wanneer die met 

niet-representatieve vakbonden tot stand worden gebracht, kan worden getwijfeld aan de 

houdbaarheid van in de rechtspraak daarvoor gevonden oplossingen. In hoeverre is immers een 

incorporatiebeding beperkt uit te leggen als daarin expliciet is opgenomen dat iedere cao van 

toepassing is, ongeacht de mate waarin een vakbond representatief is. Gelet hierop is aanpassing 

van het systeem nodig in die zin dat een wettelijke representativiteitstoets zou moeten worden 



ingevoerd in relatie tot de ruimere werking van de cao via een partijafspraak. Teneinde te 

waarborgen dat cao’s met representatieve vakbonden worden aangegaan en ongebonden 

werknemers passende bescherming wordt geboden tegen de toepasselijkheid van cao’s die met 

niet-representatieve vakbonden tot stand zijn gekomen, is een aantal wetswijzigingen denkbaar. In 

de eerste plaats kan in de Wet Cao een bepaling worden opgenomen waarin regels worden gesteld 

omtrent het incorporatiebeding. Onderdeel van die regeling kan zijn dat nieuwe cao’s niet onder de 

reikwijdte van een incorporatiebeding vallen indien deze cao’s zijn aangegaan door niet-

representatieve vakbonden. In de tweede plaats kan in art. 7:613 BW worden bepaald dat op een 

wijziging van de arbeidsvoorwaarden die voortvloeit uit een cao die is afgesloten door niet-

representatieve vakbonden de volledige toets van art. 7:613 BW van toepassing is.  

 

Een met het voorgaande verband houdende vraag is welke criteria relevant kunnen zijn bij de 

beoordeling van de mate van representativiteit. Het verdient naar mijn mening geen aanbeveling in 

de wet vaste criteria op te nemen met betrekking tot deze beoordeling. Vaste criteria en formele 

regelingen kunnen minder soepel aan veranderde situaties worden aangepast dan wanneer het 

oordeel over representativiteit aan het maatschappelijk verkeer wordt overgelaten. Met 

gebruikmaking van open normen zou aan dit bezwaar tegemoet kunnen worden gekomen, in die 

zin dat het steeds aan de rechter is op basis van alle omstandigheden van het geval te oordelen of 

een vakbond voldoende representatief is. Open normen kunnen steeds worden ingevuld op basis 

van de in de maatschappij heersende opvattingen en die invulling kan daardoor soepel meedeinen 

op de golfbewegingen die daaraan eigen zijn. Vaste criteria kunnen de voorspelbaarheid wel ten 

goede komen, in die zin dat op voorhand duidelijk is welke vakbond representatief is. De 

voorspelbaarheid valt of staat evenwel niet met vaste criteria, omdat de voorspelbaarheid ook kan 

toenemen naarmate rechters meer inzicht geven in de gedachtegang die tot hun beslissing heeft 

geleid. Door de van belang zijnde factoren duidelijk te benoemen en door inzichtelijk te maken 

welke waarde in soortgelijke gevallen aan de verschillende factoren kunnen worden verbonden, 

zouden rechters een zekere mate van harmonisatie tot stand kunnen brengen zonder dat daarvoor 

vaste wettelijke criteria nodig zijn. Het verdient overdenking of het niet mogelijk zou moeten 

worden voor vakbonden om voorafgaand of gedurende het cao-overleg van een rechter een oordeel 

over de mate van representativiteit te vragen. De rechter kan bij de beoordeling van de mate van 

representativiteit wel acht slaan op criteria die in de wet- en regelgeving en rechtspraak zijn 

ontwikkeld en deze als gezichtspunten hanteren. Deze gezichtspunten zijn: 

  



a) het hebben van rechtspersoonlijkheid (voor een periode van minimaal twee jaar); 

b) het zijn van een vereniging met interne organen die via verkiezingen door leden worden 

gekozen en aan leden verantwoording afleggen; 

c) een statutaire doelstelling hebben die gericht is op de sociaaleconomische 

belangenbehartiging van leden; 

d) onafhankelijkheid; 

e) financiële daadkrachtigheid; 

f) in de onderneming of bedrijfstak werkzame personen onder zijn of hun leden tellen; 

g) voldoende spreiding van leden over de groep; 

h) een niet onbetekenend ledenaantal; 

i) meerderheid van alle leden georganiseerd hebbend; 

 

In het SER-advies over de verbreding van het draagvlak van cao-afspraken kan steun worden 

gevonden voor het belang van draagvlak als element bij de beoordeling van de representativiteit 

van organisaties. De SER heeft in zijn advies immers benadrukt dat vakbonden hun legitimiteit 

(lees: de bevoegdheid namens en voor werknemers arbeidsvoorwaarden uit te onderhandelen) 

naast ledental ontlenen aan de maatschappelijke acceptatie en het vertrouwen dat zij genieten. 

Daarvoor is de waardering van de cao-afspraken van groot belang. Als het resultaat van het cao-

overleg op een groot draagvlak kan rekenen, zijn de onderhandelende organisaties er kennelijk in 

geslaagd voldoende rekening te houden met de verschillende betrokken belangen. Het draagvlak 

van cao-afspraken is daarmee een indicatie dat de onderhandelende organisaties kunnen worden 

aangemerkt als betrouwbare of gezaghebbende woordvoerder(s) van wat er leeft onder de groep 

van personen, niet noodzakelijk leden, die zij heet te vertegenwoordigen. In de rechtspraak wordt 

soms wel en soms geen belang gehecht aan het belang van draagvlak van een regeling onder de 

betrokken werknemers.  

 

Naast de hiervoor besproken wijzigingen die ingrijpen in de contractuele binding aan cao’s en 

werkgevers indirect dwingen cao’s met representatieve vakbonden aan te gaan, is nodig dat bij de 

verbindendverklaring van cao-bepalingen rekening wordt gehouden met de representativiteit van 

vakbonden. Bij de verbindendverklaring speelt de werknemersinstemming helemaal geen rol en op 

grond van de verbindendverklaring kan zelfs in strijd met de wil van ongebonden werknemers een 

cao-bepaling toepassing vinden. De minister vond het bij invoering van de Wet Avv gerechtvaardigd 

regelingen die door de grote meerderheid van een sector nodig worden geacht voor een goede 



werking van het bedrijfsleven of het scheppen van behoorlijke arbeidsvoorwaarden, ook aan de 

minderheid op te leggen, indien de vrijheid van de minderheid voornoemde belangen schaadt. In de 

huidige systematiek van de verbindendverklaring van cao-bepalingen is het echter zo dat een 

regeling die niet de steun heeft van de meerderheid van de werknemers in een sector, toch voor de 

hele sector kan gaan gelden. Voor de verbindendverklaring komt het immers aan op de 

organisatiegraad van werkgevers en de representativiteit van vakorganisaties speelt daarbij geen 

of nauwelijks een rol. Een grote ingreep is niet nodig om bij de verbindendverklaring rekening te 

houden met de representativiteit van de betrokken vakbonden. Daarvoor volstaat naar mijn 

mening dat in de Wet Avv en het Toetsingskader AVV de beoordeling van een verzoek tot 

verbindendverklaring plaatsvindt op de wijze waarop thans de boordeling van een verplichtstelling 

plaatsvindt krachtens de Wet Bpf 2000 en het Toetsingskader Wet Bpf 2000. Deze wijziging brengt 

mee dat een verzoek tot verbindendverklaring nog slechts kan worden gedaan door het 

georganiseerde bedrijfsleven dat een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame 

werkgevers vertegenwoordigt en dat in het Toetsingskader AVV een representativiteitstoets voor 

werknemersorganisaties wordt opgenomen die gelijkluidend is aan de toets in het Toetsingskader 

Bpf 2000. Dit brengt mee dat een verzoek tot verbindendverklaring dient te worden gedaan door 

werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk, dat nog steeds voldaan moet worden aan het 

huidige meerderheidsvereiste en dat de berekening daarvan gelijk kan blijven, maar dat 

werknemersorganisaties die niet betrokken zijn bij de cao tegen de verbindendverklaring 

zienswijzen kunnen indienen en dat in dat kader – door de minister of de Stichting van de Arbeid – 

beoordeeld moet worden hoe het aantal georganiseerde werknemers in de sector zich verhoudt tot 

het aantal georganiseerde werknemers dat bij een akkoord is betrokken. Ik merk daarbij op dat 

verbindendverklaring in beginsel achterwege dient te blijven als de meerderheid van de in een 

sector georganiseerde werknemers zich verzet tegen de verbindendverklaring.  

 

De SER stelde in zijn advies uit 2013 over de verbreding van het draagvlak van cao-afspraken dat 

het vergroten van werknemersbetrokkenheid een belangrijke opdracht van de vakbonden is en dat 

vakbonden zich continu moeten inspannen om te zorgen voor voldoende draagvlak van de cao, 

zodat de cao voor iedereen relevant blijft. Voor een voldoende draagvlak van cao-afspraken onder 

werknemers is van belang dat deze afspraken een goede afspiegeling zijn van de wensen van de 

verschillende groepen werknemers. Het vergroten van het ledenbestand van werknemers is een 

manier om werknemersbetrokkenheid te vergroten. Het is in beginsel aan vakbonden daarvan 

werk te maken. Met alleen het vergroten van het ledenbestand is evenwel niet zonder meer gezegd 



dat vakbonden representatiever worden. Als deze nieuwe leden niet actief participeren of mede 

behoren tot groepen werknemers die al oververtegenwoordigd zijn in het ledenbestand van 

vakbonden, heeft het vergroten van het ledenbestand weinig zin. Voor de representativiteit van 

vakbonden is met name een gespreid ledenbestand relevant. Het huidige systeem biedt naar mijn 

mening voldoende ruimte voor vakbonden om de werknemersbetrokkenheid te vergroten. Een 

belangrijke manier om werknemers directer te betrekken bij arbeidsvoorwaardenvorming is via de 

ondernemingsraad. Het huidige systeem laat op dit punt echter een aantal juridische 

onduidelijkheden bestaan ten aanzien van arbeidsvoorwaardenregelingen die met de 

ondernemingsraad tot stand zijn gekomen. In dit onderzoek heb ik aanbevelingen gedaan om deze 

onduidelijkheden op te lossen teneinde de samenwerking tussen vakbonden en 

ondernemingsraden meer ruimte te geven en het recht aan te passen zodat 

werknemersbetrokkenheid via deze weg kan worden vergroot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


