WET Algemeen Verbindend Verklaring
(AVV)
Een belangrijk karakter van deze wet is dat het geen terugwerkende kracht kent.
Art. 4.1 Meerderheidsvereiste
De cao-bepalingen waarop het verzoek tot avv betrekking heeft moeten reeds gelden voor
een naar het oordeel van de minister belangrijke meerderheid van de in de
bedrijfstakwerkzame personen (art. 2, eerste lid, Wet AVV).
De representativiteit wordt als volgt berekend:
Het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar de aard van
hun functie resp. werkzaamheden – met inachtneming van artikel 14 van de Wet CAO1–
binnen de werkingssfeer van de cao vallen, uitgedrukt in een percentage van het totaal
aantal personen die binnen de werkingssfeer van de cao zouden vallen.
Om te bepalen of wordt voldaan aan het vereiste van een belangrijke meerderheid worden
de volgende uitgangspunten gehanteerd:
een meerderheid van 60 procent van de personen of meer wordt in ieder geval als
’belangrijk’ gekwalificeerd
een meerderheid tussen 55 procent en 60 procent wordt nog als een belangrijke
meerderheid gekwalificeerd tenzij het draagvlak voor de cao binnen het
werkingssfeergebied gering is of er een zeer scheve verdeling van de meerderheid binnen
het werkingssfeergebied bestaat
bij een meerderheid beneden 55 procent vindt avv niet plaats, tenzij er naar het oordeel van
de Minister sprake is van bijzondere omstandigheden

De beoordeling van de onder de tweede en derde categorie bedoelde situaties is uiteraard
maatwerk.
Bij een avv- verzoek worden de representativiteitgegevens en de hiervoor gehanteerde
onderzoeksmethodiek opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van het
formulier representativiteitgegevens (zie artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d van het Besluit
aanmelding collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend
verklaring).
Gebruikmaking van dit formulier is vereist ingeval van een representativiteitpercentage onder
de 60% en ingeval beargumenteerde bedenkingen tegen de representativiteit daartoe
aanleiding geven. De bij het avv- verzoek opgegeven aantallen zijn van recente datum. Dit
betekent dat de representativiteitgegevens in beginsel niet ouder mogen zijn dan één jaar, te
rekenen vanaf de ingangsdatum van de cao.
De minister kan periodiek steekproefsgewijs onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van
de representativiteitgegevens. Partijen stellen daartoe desgewenst de relevante gegevens
beschikbaar. In het kader van een verzoek tot verlenging van een besluit tot avv is geen
representativiteitopgave vereist.

Op basis van artikel 2 van de Wet CAO moeten verenigingen van werkgevers of van
werknemers krachtens hun statuten bevoegd zijn tot het afsluiten van een cao. De
verenigingen moeten één of meer leden hebben in de werkingssfeer van de overeenkomst.
De verenigingen van werkgevers en werknemers moeten onafhankelijk van elkaar zijn, dat
wil zeggen dat ze vrij moeten zijn van inmenging van de één in de zaken van de ander bij de
oprichting, de uitoefening van werkzaamheden en het beheer van hun organisaties.
Dit toetsingskader geldt vanaf 1 januari 1999.

Enkele toelichtingen over bovengaande tekst:

In zijn arrest van 10 juni 1983, nr. 12098, heeft de Hoge Raad beslist dat onder
‘belangrijke meerderheid’ dient te worden verstaan: alle in dienst van de gebonden
werkgevers zijnde werknemers. Derhalve worden de bij de gebonden werkgevers
in dienst zijnde niet of anders georganiseerde werknemers meegeteld voor het
bepalen van een meerderheid.
Voorbeeld berekeningswijze van de representativiteit:
1.000 werkgevers zijn lid van de werkgeversorganisaties bij de cao met samen
10.000 werkzame personen. De werkingssfeer beslaat 2.000 werkgevers en er
werken in totaal 15.000 personen. De representativiteit = 10.000 : 15.000 =
66,6%.
Indicaties voor gebrek aan draagvlak voor de cao kunnen bijvoorbeeld blijken uit
ingebrachte bedenkingen of het gegeven dat niet alle bij de onderhandelingen
betrokken werknemerspartijen de cao hebben getekend.
Van scheve verdeling kan bijvoorbeeld sprake zijn tussen grote en kleine
bedrijven of ten aanzien van deelsectoren binnen de werkingssfeer.
Bijvoorbeeld de in de praktijk voorkomende financiering van werkzaamheden van
werknemersorganisaties voortvloeiend uit de aan ondernemingen in het belang
van de goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, waaronder begrepen het
bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden en van andere
vormen van overleg binnen de onderneming.

