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Zijn vakbonden wel of niet onafhankelijk?
Stichting van de Arbeid pleit voor meer onderzoek en openbaarheid

Vanaf het eerste kabinet Kok (1994 – 1998) wordt het steeds gemakkelijker dispensatie te
krijgen van een algemeenverbindendverklaring van een bedrijfstak-CAO. Eigenlijk wil het
eerste kabinet Kok het algemeen verbindend verklaren van bedrijfstak-CAO’s afschaffen,
maar zowel centrale werkgeversorganisaties als de vakcentrales zijn hier fel tegen. Als
alternatief voor het afschaffen van CAO-bepalingen heeft de minister van Sociale en
Werkgelegenheid in 1995 gepleit voor meer mogelijkheden om dispensatie te verkrijgen voor
de toepassing van een of meer bepalingen van een bedrijfstak-CAO.
Een van die mogelijkheden wordt de dispensatie bij een eigen ondernemings-CAO of
subsector-CAO. Van deze automatische dispensatie mogelijkheid wordt in Nederland
veelvuldig gebruik gemaakt. Niet door de gevestigde vakbonden, maar juist door vakbonden
van ‘buiten de polder’ (o.a. LBV, ABW, ABGP). De gevestigde vakbonden FNV, CNV en De
Unie reageren steeds feller als CAO’s -afgesloten met andere vakbonden- worden
gedispenseerd van een bedrijfstak-CAO. En het ministerie doet steeds meer onderzoek bij
dispensatieverzoeken, onder andere naar de onafhankelijkheid van vakbonden. Uiteindelijk
heeft dit op 31 maart 2006 geleid tot een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aan de Stichting van de Arbeid, waarin wordt gevraagd om nadere
dispensatierichtlijnen.

Advies Stichting van de Arbeid: Wijziging dispensatie AVV
De Stichting van de Arbeid gaat in het unanieme advies van 11 september 2006 onder andere
in op twee criteria, die in de toekomst steeds belangrijker zouden moeten worden bij
dispensatieverzoeken van algemeen verbindend te verklaren bedrijfstak-CAO’s, t.w.:

- specifieke bedrijfskenmerken;
- eis voor onafhankelijkheid van vakbonden.

Het eerste criterium is een wens van de minister, om alleen die CAO’s te dispenseren die
specifiek zijn. Ondernemingen of sectoren met een eigen CAO die niet specifiek zijn, zouden
volgens de minster weer onder een onder een algemeenverbindendverklaring moeten vallen.
De Stichting van de Arbeid is het niet helemaal met de minister eens en verzoekt ook een
bepaling op te nemen, dat ook andere zwaarwegende argumenten met zich mee kunnen
brengen dat redelijkerwijs niet van een werkgever kan worden gevergd dat de algemeen
verbindend verklaarde CAO wordt gevolgd.
Het tweede criterium, de eis van onafhankelijkheid van elkaar (partijen bij de CAO) is reeds
vervat in paragraaf 4.2 van het huidige Toetsingskader AVV.
In deze paragraaf wordt gesteld dat een CAO alleen afgesloten kan worden tussen werkgevers
en werknemersverenigingen, die geheel onafhankelijk van elkaar zijn. Dat wil zeggen dat zij
vrij moeten zijn van inmenging van de één in de zaken van de ander bij de oprichting, de
uitoefening en het beheer van hun organisaties (ILO-verdrag). Onder andere deze bepaling in
het Toetsingskader AVV heeft er toe geleid, dat de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de eerste eigen ondernemings-CAO bij Van der Noordt Personeelsdiensten
in Almelo in 2002 heeft afgekeurd. Bij Van der Noordt Personeelsdiensten is een eigen
werkgeversvereniging opgericht, net zoals bij IKEA. Volgens de minister van Sociale en
Werkgelegenheid is deze vakbond niet onafhankelijk, omdat gelden en faciliteiten worden
verkregen van werkgever.



De Stichting van de Arbeid is, in haar advies van 11 september 2006, van mening dat ‘een
onderzoek naar de onafhankelijkheid van een werknemersvereniging vergt dat een aantal
aspecten afzonderlijk en in onderlinge samenhang aan de orde komen. Met de te onderzoeken
aspecten wordt onder meer gedoeld op de historie van de werknemersvereniging, de
lidmaatschapsbasis van de werknemersvereniging, de organisatie en structuur van de
werknemersvereniging, de financiën van de werknemersvereniging, de faciliteiten die door de
werkgever(s) geboden worden aan bestuurders/leden van de werknemersvereniging en de
(voor)geschiedenis van de CAO’.
De Stichting stelt voor om deze aspecten van het onderzoek naar de onafhankelijkheid al dan
niet in het Toetsingskader AVV openbaar te maken. Over een aspect, de financiën van
vakbonden, zal in dit artikel een vergelijking worden gemaakt tussen twee vakbonden:
Alternatief voor Vakbond (AVV) en FNV Horecabond. Deze vakbonden publiceren, als een
van de weinige vakbonden in Nederland, jaarverslagen op hun website. Bij vakbonden van de
FNV en CNV kunnen jaarverslagen worden opgevraagd.

Financiën van twee vakbonden.
Het AVV is een jonge vakbond, opgericht in 2005. Op de verlies- en winstrekening van 2005
staat een bedrag van € 10.580 als bijdrage van de leden. Op een enkel klein bedrag na, komen
er bij deze vakbond geen andere gelden binnen. Circa € 2.500 wordt in 2005 uitgegeven.
Dit ligt anders bij de FNV Horecabond. Het laatst gepubliceerde jaarverslag op de eigen
website over 2004 toont onder andere de volgende (afgeronde) bedragen aan op de verlies- en
winstrekening:

- inkomsten uit contributies van leden € 3,4 miljoen;
- inkomsten uit subsidies € 4,2 miljoen;
- inkomsten uit vacatiegelden € 0,1 miljoen.

Totale uitgaven in 2004 zijn € 7,7 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen aan personeelskosten.
De overige kosten gaan op aan projecten, die door de subsidies vanuit het algemeen
verbindend verklaarde Sociaal Fonds Horeca worden bekostigd. Volgens Ben Francooy,
voorzitter van FNV Horecabond, moeten deze subsidies jaarlijks door FNV Horecabond
worden aangevraagd bij het betreffende fonds.

Geen onafhankelijke vakbond in Nederland.
Volgens het jaarverslag 2004 van de FNV Horecabond wordt circa € 3,9 miljoen besteed aan
(bijzondere) algemene kosten, communicatie, individuele dienstverlening, collectieve
belangenbehartiging, voorlichting arbeidsvoorwaarden. Deze € 3,9 miljoen wordt merendeels
opgebracht door werkgevers, die gebonden zijn aan het fonds van de CAO Horecabedrijf. Bij
deze CAO is de FNV Horecabond niet meer betrokken. De verplichte bijdrage tot eind 2008
is 0,74 % van de loonsom te betalen door werkgever en 0,12 % door werknemer.
Uit deze cijfers blijkt dat FNV Horecabond -met betrekking tot de inkomsten- voor meer dan
de helft afhankelijk is van -onder andere- werkgeversbijdragen. Valt deze subsidie weg, dan
zal de FNV Horecabond in een zeer lastige financiële positie komen. Maar de vraag is of het
echt zover zal komen. In Nederland is het traditie in de CAO-wereld dat werkgevers gelden
afdragen aan vakbonden. Zonder deze gelden kunnen vakbonden -ook het AVV- eigenlijk niet
bestaan. De partijen in de Stichting van de Arbeid moeten hier kennis van hebben. En daarom
heb ik met enige verbazing kennisgenomen van dit advies.
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