
Bedenkingen VIA tegen AVV ABU-CAO 
 
Samenvatting 
 
De VIA heeft bij het Ministerie van SZW bedenkingen ingebracht tegen het 
algemeen verbindend verklaren van de ABU CAO. Deze bedenkingen zijn: 
          

1. de ABU-CAO is niet rechtsgeldig tot stand gekomen nu de VIA gegronde 
aanwijzingen heeft dat de ABU en de vakbonden hun leden niet op juiste 
wijze hebben geraadpleegd over deze CAO.    

2. voor algemeen verbindend verklaring is het noodzakelijk dat de ABU leden 
een belangrijke meerderheid van de sector vertegenwoordigen. Op basis 
van cijfers van het pensioenfonds STiPP en kamerstukken concludeert de 
VIA dat de representativiteit slechts 39% is.  

3. de ABU-CAO maakt ongeoorloofd onderscheid op basis van leeftijd. 
Werknemers boven de 65 jaar hebben veel slechtere rechtspositie dan 
werknemers jonger dan 65 jaar.     

4. de ABU-CAO geeft geen duidelijkheid over de arbeidsduur. Nergens wordt 
aangegeven wat gezien wordt als normale arbeidsduur. Dit leidt tot 
rechtsonzekerheid.          

5. de ABU-CAO bevat een vage, niet - verplichtende passage over scholing. 
Een dergelijke passage heeft geen werkingskracht en kan slechts worden 
beschouwd als window dressing.     

6. de ABU-CAO bevat onvoldoende rechtsbescherming voor 
arbeidsmigranten, waardoor deze kwetsbare groep werknemers 
blootgesteld blijft aan uitbuiting, onderbetaling en slechte huisvesting 

7. de ABU-CAO blijft het mogelijk maken om arbeidsmigranten zonder 
afspraken vooraf naar Nederland te halen en hen bij gebrek aan werk niet 
te betalen. In de ogen van de VIA is dit een inhumane bepaling, waar op 
grote schaal misbruik van gemaakt wordt.   

8. de controle op naleving van de CAO is neergelegd bij de SNCU. Deze 
stichting is echter niet onafhankelijk en objectief. Zo wordt het bestuur 
(mede) gevormd door de ABU en de vakbonden zelf. De SNCU is niet 
transparant over hun resultaten en werkwijze en lijkt bovendien 
buitengewoon selectief in de keuze van de te controleren ondernemingen, 
waardoor met name ABU-leden de dans lijken te ontspringen.  

9. de ABU-CAO maakt het lastig om loon in natura conform de fiscale 
wetgeving toe te passen. Dit treft met name arbeidsmigranten. 

 
 
Kortom, de VIA is van mening dat de ABU-CAO niet rechtsgeldig tot stand 
gekomen is, de partijen betrokken bij de CAO niet representatief zijn, 
discrimineert en op een aantal punten strijdig is met de wet. Bovendien blijft 
deze CAO malafiditeit mogelijk maken. Om die redenen concludeert de VIA dat 
de ABU CAO niet algemeen verbindend verklaard kan worden.  


