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Binding en nawerking

• Avv

• Cao

• Art. 14 Wet CAO

• Incorporatie

• Onverplicht ‘volgen’

• Gebondenheid na overgang van 
onderneming
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Uitleg

• Uitleg van de cao

• Cao-norm (objectieve uitlegmethode)

• Werkingssfeer-problematiek

• (BPF en Cao)
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Typen bepalingen 
• Obligatoire bepalingen

• Normatieve (horizontale bepalingen)

• Diagonale bepalingen
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Obligatoire bepalingen 
(tussen cao-partijen)

• Vredesplicht

• Openbreekclausule

• Onderhandelingsplicht
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Normatieve bepalingen
(tussen individuele partijen)

• Arbeidsvoorwaarden-bepalingen 

• Art. 12 Wet CAO (normatieve werking)

• Art. 13 Wet CAO (aanvullende werking)
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Diagonale bepalingen
(rest-categorie)
• Werkgeversverplichtingen

• Werknemersverplichtingen

→Ten opzichte van cao-partijen (vakbondstientje)

→of een ander collectief, zoals een Sociaal Fonds
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Het ‘trappetje’
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Het ‘trappetje’
1. AVV (art. 3)

2. Cao (art. 9 + 12)

3. Art. 14 (enkel toepassen)

4. Incorporatie wegens art. 14

5. Onverplichte incorporatie (‘volgen’)
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Avv (1)
• Art. 3 lid 1 Wet AVV: normatieve werking:

“Elk beding tusschen den werkgever en den 
werknemer, strijdig met verbindend 
verklaarde bepalingen, is nietig: in plaats van 
zoodanig beding gelden de verbindend 
verklaarde bepalingen”.
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Avv (2)
• Werkingssfeer is bepalend, lidmaatschap niet

• Looptijd niet langer dan 2 jaar (fondsen + cao-
ontslagcommissie cf 7:671a BW + PAWW 5 
jaar)

• Geen nawerking (uitzondering ‘verkregen 
rechten’ – HR arrest Luitjens/Vlees)

• Hybride karakter: daad van materiële 
wetgeving; nakoming afdwingen bij 
kantonrechter
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Cao (1)
• Art. 9 Wet CAO (gebondenheid):

“Allen, die tijdens den duur der collectieve 
arbeidsovereenkomst (…), lid zijn of worden eener 
vereeniging, welke de overeenkomst heeft 
aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, 
zijn door die overeenkomst gebonden”.

Dubbele eis:
- lidmaatschap
- betrokkenheid (= vallend onder de werkingssfeer)
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Cao (2)

• Art. 12 Wet CAO: Normatieve werking

“Elk beding tusschen een werkgever en een 
werknemer, strijdig met eene collectieve 
arbeidsovereenkomst door welke zij beide 
gebonden zijn, is nietig; in plaats van zoodanig 
beding gelden de bepalingen der collectieve 
arbeidsovereenkomst  
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Art. 14 Wet CAO
• Georganiseerde wg moet cao toepassen op de 

niet- georganiseerde wn

• Deze werknemer kan het aanbod aanvaarden

• Incorporatie niet nodig op grond van wet

• Geen eigen vorderingsrecht (Suk/Britannia)

• ‘Contractsvrijheid’ werknemer blijft bestaan
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Incorporatie wegens 
art. 14 Wet CAO

• Vaak wegens verplichting art. 14 Wet CAO

• Praktisch in het gebruik

• Cao-bepalingen worden contractsnormen

• Nakoming niet door vakorganisatie maar door 
individuele werknemers 
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Onverplicht ‘volgen’
• Ongebonden werkgever (geen cao, geen avv)

• Meeliften op bestaand 
arbeidsvoorwaardenpakket

• Ongeacht de werkingssfeer? Nee.

• Vooruitlopend op eventueel lidmaatschap 
werkgeversvereniging

• Cao-bepalingen worden contractsbepalingen

• Geen gebruik ¾ dwingend recht
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Schema
Type binding Lidmaatschapsvereiste Werkingssfeervereiste 

1. art. 3 Wet AVV nee ja

2. Art. 9 + 12 Wet CAO Ja, tweezijdige 
lidmaatschapseis (wn + wg)

ja

3. art. 14 Wet CAO (enkel 
toepassen)

Ja, eenzijdige 
lidmaatschapseis werkgever

ja

4. Incorporatie wegens art. 
14 Wet CAO

Ja, eenzijdige 
lidmaatschapseis werkgever

ja

5. Onverplicht volgen nee …
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Cao-binding = spekkoek
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Waarom een spekkoek?
• Er zijn vaak meerdere lagen van gebondenheid 

die naast elkaar bestaan

• Als er een laag wegvalt (bijvoorbeeld de avv), 
zijn er altijd nog wel lagen over: bijvoorbeeld 
het lidmaatschap.

• Een laag die altijd overeind blijft is de 
incorporatie
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Overgang van onderneming (1)
• Richtlijn Raad EG inzake behoud van rechten 

van werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigigen of onderdelen 
daarvan van 14 februari 1977.

• Art. 7:662 t/m 7:665 BW

• Art. 14a Wet CAO

• Art. 2a Wet AVV
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Overgang van onderneming (2)
• Art. 14a Wet CAO: 

• Door overgang onderneming (als bedoeld in 
7:662 BW 

• gaan rechten en plichten (op tijdstip overgang) 
van vervreemder 

• voortvloeiend uit cao waaraan vervreemder 
gebonden is 

• van rechtswege over op verkrijger
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Verplichting eindigt:
• Op tijdstip waarop verkrijger (na tijdstip 

overgang) gebonden wordt aan nieuwe cao

• Op tijdstip waarop verkrijger (na tijdstip 
overgang) wordt gebonden aan avv-besluit

• Als de op tijdstip overgang lopende 
geldingsduur van de cao verstrijkt
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Overgang van onderneming (3)
• De ‘in een cao vastgelegde 

arbeidsvoorwaarden’ zijn de bepalingen die 
door werking art. 12 en 13 deel zijn gaan 
uitmaken van de individuele arbeidsovk.

• Haakt aan bij cao waaraan vervreemder 
gebonden is

• Speciaal soort gebondenheid verkrijger (niet 
op grond van lidmaatschap of contractspartij)

• Geldt ook tav art. 14 werknemers 
www.cao-recht.nl 24



Overgang van onderneming (4)
Uitgezonderd zijn:

Rechten en plichten van de werkgever die 

voortvloeien uit cao die betrekking hebben op 

pensioenregeling 

→ artt. 7:663 en 664 BW zijn van toepassing
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Nawerking na ovo
• In de relatie met gebonden werknemers 

werken de cao-bepalingen van de 
vervreemder na.

• Werknemer moet dus instemmen met 
individuele afspraak die wijziging brengt in 
nieuwe situatie (buiten situatie (avv)-cao).

• Arrest KLM/Van Staveren (JAR 1996/228)
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Art. 2a Wet AVV
• Door overgang onderneming (als bedoeld in 

7:662 BW 

• gaan rechten en plichten (op tijdstip overgang) 
van vervreemder 

• voortvloeiend uit cao waaraan vervreemder 
gebonden is 

• van rechtswege over op verkrijger
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Verplichting eindigt:
• Op tijdstip waarop verkrijger (na tijdstip 

overgang) gebonden wordt aan nieuwe cao

• Op tijdstip waarop verkrijger (na tijdstip 
overgang) wordt gebonden aan avv-besluit

• Als de werking van de lopende avv eindigt
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Factor tijd
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Factor tijd (1):
Terugwerkende kracht
• Terugwerkende kracht is mogelijk (ook op 

grond van art. 4 Wet LV)

• Om aaneengesloten regime 
arbeidsvoorwaarden te waarborgen

• Alleen voor normatieve en diagonale 
bepalingen (als aard bepaling zich niet verzet)

• Afwijken van cao vaak lastig: voorbeeld
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Voorbeeld
• Situatie: de individuele arbeidsovereenkomst 

met werknemers is beëindigd. Kunnen die 
werknemers op grond van terugwerkende 
kracht nog aanspraak maken op voordelen 
(zoals verlenging opzegtermijn!)?

• Gewenst: hulpconstructies (zoals: de cao is 
niet meer van toepassing op werknemers die 
uit dienst zijn/ zijn opgezegd).

www.cao-recht.nl 31



Factor tijd (2):
Nawerking
• Geldt voor de gebonden werkgever en 

werknemer (normatieve bepalingen)

• In nawerkings-tijdvak kan worden afgeweken 
van de cao indien individuele partijen 
daarover overeenstemming hebben bereikt

• Geen nawerking bij avv; dus direct afwijken 
mogelijk
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Te Riet/Rode Kruis Ziekenhuis
• HR 10 januari 2003

• Medewerker Verbandkamer Hoogovens

• Cao-bepalingen die avv zijn verklaard hebben 
geen nawerking

• Na overgang van onderneming ‘herleefde’ de 
(nawerkende) reguliere cao van de 
overgenomen werkgever toen het avv-besluit 
waar de verkrijger onder viel ten einde liep.
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Unieke Kinderopvang
HR 8 april 2011, JAR 2011/135

• De nawerking van de cao in de individuele 
arbeidsovereenkomst

• Eindigt niet door het van toepassing worden 
van een nieuwe cao, indien deze een 
minimumkarakter heeft

• Alleen standaardkarakter cao(bepaling) kan 
einde maken aan de nawerking

• ‘Permanente nawerking’
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Factor tijd (3):
Opzegging cao
• Als de opzegtermijn verstreken is:

• Is niet alleen de partij die opzegt

• Maar zijn ook alle cao-partijen niet meer aan 
cao gebonden

• Er kan dus op individuele basis worden 
afgeweken
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Factor tijd (4):
Stilzwijgende verlenging (art. 19 Wet CAO)
• Als de cao niet is opgezegd

• En niet van rechtswege is geëindigd,

• Dan loopt deze stilzwijgend door

• (voor gelijke tijd, doch maximaal voor één 
jaar)

→ voorwaarde voor verzoek verlenging AVV cf. 
art. 4a Wet AVV door cao-partijen (voor 1 jaar)
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Uitleg  



Haviltex-arrest
• HR 13 maart 1981, NJ 1981/635

• Uitleg van een overeenkomst

• “(…) komt het immers aan op de zin die 
partijen in de gegeven omstandigheden over 
en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen 
mochten toekennen  en op hetgeen zij te dien 
aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 
verwachten”.
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Arrest DSM/Fox (1)
• HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493

• Werknemer (partij bij de tussen werkgever en 
pensioenfonds gesloten ovk, krachtens art. 
6:254 lid 1 BW)

• Tussen partijen geldt de Haviltex-norm

• Echter bedoeling oorspronkelijke partijen niet 
kenbaar + geen invloed gehad op formulering

• Dan geldt de cao-norm (naar objectieve 
maatstaven) 
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DSM/Fox (2)
• Beiden: omstandigheden van het geval, 

alsmede redelijkheid en billijkheid

• Beiden: niet alleen taalkundig

• → Geen tegenstelling maar vloeiende 
overgang tussen Haviltex-norm en Cao-norm
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DSM/Fox (3)
• Objectieve maatstaven waarbij onder meer 

acht kan worden geslagen op de elders in de 
cao gebruikte formuleringen en op de 
aannemelijkheid van de rechtsgevolgen 
waartoe de onderscheiden, op zichzelf 
mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. 
Evt. bewoordingen van toelichtingen 
(kenbaar)
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Noorderpoortcollege
• HR 11 november 2005, JAR 2005/286

• Arrest is leidend voor doctrine rond ‘uitleg’

• CAO Beroeps- en Volwasseneneducatie

• Uitleg cao-bepaling inzake aangaan van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

• Onaannemelijkheid rechtsgevolgen
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Art. H-12 CAO BVE
• Een arbeidsovereenkomst  voor bepaalde tijd 

kan worden aangegaan: 

– (…) c. indien zij wordt aangegaan ivm door de 
instelling te verrichten contractactiviteiten of 
activiteiten van kennelijk tijdelijke aard”.

• Werknemer (Koenen) stelt echter reguliere 
onderwijstaken te verrichten → dus voor 
onbepaalde tijd

• HR: oordeel Hof leidt tot onaannemelijk 
rechtsgevolg
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Noorderpoortcollege (2)
• “Bij de uitleg van cao-bepaling zijn de 

bewoordingen daarvan, gelezen in het licht 
van de gehele tekst van die overeenkomst en 
een eventuele schriftelijke toelichting daarop, 
in beginsel van doorslaggevende betekenis. 
Daarbij komt het niet aan op een 
grammaticale uitleg van de tekst van de 
betrokken bepaling, maar op het vaststellen 
van de betekenis die naar objectieve 
maatstaven volgt  … 
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Noorderpoortcollege (3)
• …uit de bewoordingen van de cao, waarbij, 

naast de taalkundige betekenis, ook dient te 
worden acht geslagen op de kenbare ratio, 
strekking en systematiek van de regeling 
waartoe de bepaling behoort, en op de 
aannemelijkheid van de rechtsgevolgen 
waartoe verschillende, op zichzelf mogelijke, 
tekstinterpretaties zouden leiden”
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FNV/Aelbers 
HR 4 mei 2018; ECLI:NL:HR:2018:678
• Anders dan het middel betoogt, kan bij 

toepassing van de cao-norm geen betekenis 
worden toegekend aan andere stukken dan de 
tekst van de cao en de evt daarbij behorende 
toelichting. 

• Dat wordt niet anders indien derg. andere 
stukken algemeen kenbaar zijn, afkomstig zijn 
van de gezamenlijke cao-partijen en bedoeld 
om werkgevers/werknemers voor te lichten 
over toepasselijke arbeidsvoorwaarden. 
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• Zij vormen ook dan immers geen deel van de 
uit te leggen rechtsbron (de tekst van de cao), 
en hebben evenmin de status van een bij die 
tekst behorende toelichting. 

• Bij een andere opvatting zou voor degenen 
voor wie de cao geldt onvoldoende duidelijk 
zijn welke bronnen wel en welke niet bij de 
uitleg mogen worden betrokken. 
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• Gelet op de bestaansgrond van de cao-norm 
(zie het hiervoor genoemde arrest 
FNV/Condor, rov. 3.5) kan dit niet worden 
aanvaard. 

• Het middel faalt daarom.

• Met andere woorden: de gezichtspunten die 
bij de uitleg worden betrokken moeten in de 
cao worden gevonden.
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Werkingssfeer en binding
• Werkingssfeer: speelterrein (machtsgebied) 

van de cao-partijen en pensioenfonds

• Zij gaan over de vaststelling van de 
werkingssfeer

• En kunnen ook nakoming vorderen van de 
werkgever

• Zij beoordelen ook of een partij thuishoort 
onder de werkingssfeer (in laatste instantie 
oordeelt de rechter)
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Werkingssfeeronderzoek
• Werkingssfeeronderzoek is leuk en interessant

• Maar ook zeer risicovol 

• Het dient duidelijk te worden gemaakt dat het 
altijd een inschatting betreft

• Je kunt geen garanties geven over het oordeel 
dat cao-partijen zullen hebben of het 
pensioenfonds

• Bij procedures zijn de zakken van het 
pensioenfonds ‘diep’
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Het Adimec-arrest
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Viel Adimec onder Cao Metalektro?

• Adimec is een onderneming die zich richt op:

• het ontwikkelen, 

• vervaardigen 

• dan wel assembleren, 

• alsmede het verkopen van (hightech) camera’s 
voor industriële en medische toepassingen en 
voor de overheid 
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Geschil

• De Commissie Werkingssfeer stelt dat Adimec
behoort tot de bedrijfstak voor wat betreft de 
cao-regelingen en de pensioenregeling. 

• Adimec vordert een verklaring voor recht dat 
zij niet valt onder de werkingssfeer van de Cao 
voor de Metalektro. 
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Tekst Werkingssfeer

• “ 2. Tot de “Metalektro” behoren (…) 
ondernemingen waarin, rekening houdende 
met het in de bedrijfstak geldende normale 
aantal arbeidsuren, in de regel gedurende ten 
minste 1.200 uren per week door bij die 
onderneming in dienst zijnde werknemers als 
bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze 
overeenkomst, doch met inachtneming van 
het gestelde onder 5 t/m 14 en 18, 
werkzaamheden worden verricht en waarin: 
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Tekst werkingssfeer (2)

• a. uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf van be-
en/of verwerken van metalen wordt uitgeoefend, 
waaronder onder meer wordt verstaan: 

• 1e het aanleggen, assembleren, construeren, 
demonteren, (...) samenstellen, (…) vervaardigen 
(…) van metaal (…) of metalen apparaten, (…) 
alles in de ruimste zin des woords, zoals (…) 
instrumenten (waaronder optische apparaten), 
(…).” 
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Oordeel Hoge Raad

• De Hoge Raad stelt de ROM en PME in het 
ongelijk. 

• Beslissend is of de bedrijfsuitoefening van de 
onderneming uitsluitend betreft:

• Het in hoofdzaak ‘be- en/of verwerken van 
metalen’ betreft als bedoeld en nader 
omschreven in die bepaling (zie rov. 3.5.4 van 
het Vector-arrest). 
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Oordeel Hoge Raad (2)

• Bedrijfsactiviteit Adimec bestaat in hoofdzaak in het in 
nauw overleg met de afnemer ontwerpen en 
ontwikkelen van geavanceerde en gespecialiseerde 
hightech camera’s. 

• Uiteindelijke assemblage van die camera’s - de enige fase 
van de productie en dienstverlening van Adimec die kan 
worden aangemerkt als het ‘be- en/of verwerken van 
metalen’ in genoemde zin, en welke assemblage 
uitsluitend plaatsvindt als een uitvloeisel van het 
ontwerpen en de ontwikkelen van een camera –

• vormt slechts een ondergeschikt onderdeel van haar 
activiteiten. 
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Conclusie

• Oordeel Hof bekrachtigd.

• Het gaat dus om ‘kern- en zwaartepunt van de 
bedrijfsactiviteiten’
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NB
• Na het Adimec-arrest is ‘ontwerpen en 

ontwikkelen’ ook opgenomen in de 
werkingssfeer van de Metaal-sector!
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En het Vector-arrest?
• Gaat meer over redelijkerwijs toerekenen van 

bepaalde ondersteunende activiteit aan 
hoofdactiviteit
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HR 24 februari 2012, LJN BU9889 
(ROM en PME/Vector)
• Een redelijke uitleg van de 

werkingssfeerbepaling van de Metalelektro-
CAO’s brengt mee dat bij toepassing van het 
hoofdzakelijkheidscriterium alle in de 
onderneming gewerkte arbeidsuren dienen te 
worden betrokken die redelijkerwijze vallen 
toe te rekenen aan de uitoefening van het 
bedrijf van be- en/of verwerken van metalen. 
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• Daartoe horen ook de arbeidsuren van 
werknemers die zelf niet met fysiek met 
metaal werken, maar wier werkzaamheden 
wel dienstbaar zijn aan die fysieke 
metaalhandelingen.
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UNIS-arrest HR 21-12-18

ECLI:NL:HR:2018:2363
• Uitleg werkingssfeerbepaling PMT c.s.

• De activiteiten van Unis TS betreffen met 
name onderzoeks-, reparatie- en 
testactiviteiten met betrekking tot printplaten 
afkomstig uit industriële 
besturingsapparatuur. 

• Beslissend is aantal overeengekomen 
arbeidsuren werknemers die bij 
werkzaamheden zijn betrokken. www.cao-recht.nl 63



• Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat test-
en analysewerkzaamheden niet moeten 
worden toegerekend aan onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden uit de 
werkingssfeerbepaling.
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• De Hoge Raad oordeelt dat MT-regelingen van 
toepassing zijn als, naar overeengekomen 
arbeidsuren gemeten, bij een werkgever méér 
werknemers betrokken zijn bij de in de 
werkingssfeerbepalingen bedoelde 
werkzaamheden dan bij werkzaamheden die 
gerekend moeten worden tot een andere 
bedrijfstak. 
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Cao’s zonder hoofdzakelijkheidscriterium

• Komen ook veel voor

• Leidend is de juiste uitleg van de activiteiten 
die zijn beschreven in de werkingssfeer van de 
cao 

• En goed in kaart brengen wat het bedrijf 
precies doet.
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Voorbeelden uit de praktijk (vaak heel feitelijk)

• Dim Sum fabriek onder de Cao 
Gemaksvoedingsindustrie?

• Hotelbookingswebsites onder de Cao 
Reisbranche?

• Problemen komen vaak voort uit ontstaan 
nieuwe activiteiten binnen branche (door 
ICT/platformen)

• En als gevolg van overlapping van 
werkingssfeer (komt toch vaak voor)
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Ktr Amsterdam 15-1-2019 
ECLI:NL:RBAMS:2019:210
• Maaltijdbezorging die door de bezorgers voor 

Deliveroo worden uitgevoerd, valt onder de 
werkingssfeer van de cao.
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• De werkingssfeerbepaling is ruim 
geformuleerd en daarmee heeft de cao in 
beginsel een groot bereik. 

• Ook nieuwe –onvoorziene- initiatieven van 
ondernemingen, zoals het bezorgen van 
maaltijden, kunnen onder de cao vallen
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