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Onderzoek naar algemeen verbindend verklaring van CAO’s

Op enkele politici na is iedereen
tevreden over AVV
Vanuit de politiek klinken er regelmatig gelui-

tele wijzigingen. Enkele Kamerleden waren hierover ontevre-

den, die het algemeen verbindend verklaren

den en stelden dat de minister van Sociale Zaken en Werk-

van cao’s ter discussie stellen. Het blijkt ech-

de partijen in de polder. Volgens VVD’er Anne Mulder en

ter dat die politici alleen staan, constateert

D66’er Steven van Weyenberg kunnen hierdoor lastige

Jan Cremers. In Nederland zijn werkgevers en

ouderen, niet worden opgelost.

vakbonden tevreden over dit stelsel, en in het
buitenland staat avv ook niet ter discussie.

gelegenheid zijn oren te veel liet hangen naar de wensen van

vraagstukken op de arbeidsmarkt, zoals werkloosheid onder

avv is nuttig
Het ministerie van SZW had onder meer opdracht gegeven
antwoord te geven op de vraag wat het feitelijke effect is van

Minister Asscher stuurde in november 2015 een rapport

M

AVV op verschillende terreinen en hoe de betrokken actoren

naar de Tweede Kamer waarin verslag werd gedaan van

het AVV-instrument waarderen. Verder diende te worden

het functioneren van het stelsel van algemeen verbindend

nagegaan welke beleidsmatige ontwikkelingen relevant zijn

verklaren in Nederland. In de begeleidende brief stelt de

bij eventuele aanpassing van het in-strument en wat we kun-

minister onder meer dat het onderliggende onderzoek

nen leren van de ons omringende landen. Centraal stond de

‘Effecten van algemeen verbindendverklaring’w concludeert

vraag naar de effectiviteit van het instrument in het licht van

dat het AVV-instrument, gegeven het huidige stelsel, naar

de doelstellingen, namelijk het ondersteunen en bescher-

behoren functioneert en dat er geen reden is tot fundamen-

men van de CAO en het voorkomen van concurrentie door
onderbieding op arbeidsvoorwaarden.
In ons onderzoek is geconcludeerd dat AVV niet echt een

Jan Cremers is verbonden aan de Law School van de Universiteit Tilburg
en was, samen met Jos Mevissen en Marga de Weerd van Regioplan, als
onderzoeker betrokken bij het rapport ‘Effecten van algemeen verbindendverklaring’.

onderwerp van discussie is. Er kunnen geen aanwijzingen
worden gevonden voor de daadwerkelijke aanwezigheid
van de in de economische literatuur genoemde mogelijke
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negatieve effecten van AVV, te weten dwingende verhoging

overleg op grote schaal ingevoerd en aansluiting gezocht

van de loonkosten en verstoring van de marktwerking. Ook

bij het continentale model, met CAO’s en paritaire afspra-

is binnen de huidige kaders van het AVV-stelsel genoeg

ken op bedrijfstakniveau die er toe doen. In alle drie de lan-

ruimte voor maatwerk; ruimte die bovendien lang niet altijd

den wordt AVV vooral gezien als een middel tegen sociale

volledig wordt benut.

dumping en concurrentieverstoring. Dit komt ook tot uiting

Naar het oordeel van de betrokken actoren is het AVV’en

in discussies over vereenvoudiging van het CAO-regime van

van CAO’s nuttig. Zij stellen dat wanneer CAO’s niet langer

de kant van de werkgevers. De insteek is dan een vereen-

algemeen verbindend verklaard worden, er minder CAO’s

voudiging zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse

afgesloten zullen worden. Vastgesteld is dat een oordeel

bedrijven, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van

over het AVV-instrument moeilijk te isoleren is van een oor-

afspraken. Ook bij de politiek lijkt er in deze drie landen

deel over CAO’s. AVV is een verlengstuk van de CAO en de

weinig kritiek op het AVV-stelsel te leven.

meeste kritiek op dit terrein, ook in de literatuur, betreft kritiek op het CAO-gebouw, niet op het AVV-stelsel. De onder-

Strenge wetgeving België

zoeksgroep, die niet over één nacht ijs is gegaan, vond

De meeste discussie in de drie landen gaat over de toe-

geen aanwijzingen van betekenis die er toe leiden negatief

passing van CAO’s door buitenlandse bedrijven met het

te oordelen over het AVV-stelsel. Wel kregen we regelmatig
signalen dat een dergelijke conclusie niet past in de huidige ‘ideologische’ lijn die door een belangrijk deel van politiek Den Haag wordt aangehangen. Er moest en zou
gevonden moeten worden dat er problemen waren. Een
ondervraagde ondernemer reageerde dan ook veelzeggend met ‘moeten we weer zo nodig’.

In andere landen ziet men AVV
als middel tegen sociale dumping
en concurrentieverstoring

Middel tegen sociale dumping
In het onderzoek is gekeken naar de situatie elders in de
EU. Vijf EU-landen gebruiken het stelsel van wettelijke AVV

oog op de toenemende mobiliteit en de grensoverschrij-

niet. Groot Brittanië, Malta en Cyprus kennen het helemaal

dende dienstverlening. De vakbeweging in de drie landen

niet, Zweden en Denemarken werken met het Noorse

keert zich niet tegen het aantrekken van migranten, mits

model dat uitgaat van een (de facto) algemeen verbinden-

gezorgd wordt voor de handhaving van lokale werkne-

de werking in een sector op basis van dwingende afspraken

mersrechten en arbeidsvoorwaarden. De werkgevers

tussen de ondertekende partijen. Wat kunnen we leren van

gaan daar in mee, ook om concurrentieverstoring tegen

de ons omringende landen? Duitsland, België en Ierland

te gaan. België kent op dit terrein de strengste regelge-

zijn nader bekeken op leerpunten voor Nederland. In die

ving, met CAO’s die bij Koninklijk Besluit AVV zijn verklaard

landen zijn geen tekenen die wijzen op veel discussie over

en arbeidswetgeving die integraal van toepassing is, ook

de thematiek van AVV. De voorzitter van de Belgische SER

voor buitenlandse dienstverleners die de Belgische markt

(de NAR), Paul Windey, formuleerde het zo: ‘In het alge-

betreden. In Duitsland en Ierland wordt via het AVV-

meen mag je stellen dat AVV tot nu toe geen punt van

gebruik de ondergrens van arbeidsvoorwaarden vastge-

discussie is in België, noch in het parlement, noch bij de

legd voor buitenlandse werknemers. In Duitsland is het

sociale partners’. Sprekend is dat de Ieren al sinds jaar en

AVV-gebruik de laatste jaren toegenomen in sectoren met

dag niet vereenzelvigd wensen te worden met het Britse

veel buitenlandse werknemers en een lage organisatie-

stelsel. Daar is de laatste decennia uitdrukkelijk sociaal

graad, waarbij de nadruk ligt op het dwingend vastleggen
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van minimumlonen en andere primai-

Typisch Nederlands debat

re arbeidsvoorwaarden. Een soortge-

De vraag is natuurlijk aan de orde

lijke ontwikkeling is bijvoorbeeld

waarom deze discussie in D66- en

waar te nemen in Noorwegen, waar

VVD-kring dan toch blijft opduiken. Het

in sommige lagelonensectoren het

onderzoek blijkt in ieder geval niet op

klassieke Noorse model dat uitgaat

te leveren wat de Kamerleden uit die

van de discipline van de beide onder-

kring graag willen horen. Hebben we

tekende partijen (vakbeweging en

wellicht de verkeerde landen gekozen

werkgevers) is ingeruild voor het

in onze zoektocht naar buitenlandse

invoeren van een AVV-systematiek

ontwikkelingen? Bij de keuze van de
landen zijn we er vanuit gegaan dat
Groot Brittannië, Malta en Cyprus niet

Nederland wordt

echt model kunnen staan voor waar

vaak gekenschetst

moet, maar wellicht denken de be-

als het meest

over. In hun marktfilosofie gaat het

Angelsaksische van

en de staat, met geen rol van beteke-

het met ons arbeidsbestel naar toe
treffende Kamerleden daar anders
blijkbaar in de economie om de burger

de continentale

nis voor het sociaaleconomische mid-

landen

den, Zweden en Denemarken, die

denveld. De beide Scandinavische langeen formele AVV kennen, hechten zo
mogelijk nog meer dan in Nederland
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aan sociaal overleg en de mogelijkheid
(overigens gecombineerd met een

voor CAO-partijen om zaken op bedrijf-

ketenaansprakelijkheid). Interessant is

stakniveau (de facto) dwingend af te

voorts dat in Duitsland nieuwe wet-

spreken. De eerder geciteerde voorzit-

geving is opgesteld die op het ter-

ter van de Belgische SER noemde het

rein van de AVV-toekenning voorrang

een typisch Nederlands debat en in de

geeft aan de meest representatieve

kring van Europese arbeidsmarktdes-

CAO-onderhandelaars als er concur-

kundigen wordt Nederland vaak ge-

rerende organisaties (of deelbelan-

kenschetst als het meest Angelsaksi-

gen) aanwezig zijn. Waarnemers den-

sche van de continentale landen. Met

ken dat deze wetgeving, gericht op

een dergelijke houding staan we met

het tegengaan van acties van kleine

de rug naar onze belangrijkste han-

categorale organisaties, de bestaande

delspartner, namelijk Duitsland, waar

CAO-partijen sterkt in hun streven naar

de politiek zich veel minder blind staart

een breder draagvlak voor de over-

op markt en munt.

eengekomen CAO’s (met gebruikmaking van AVV).
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