
Wijziging Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-
bepalingen (AVV)

Besluit van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van
21 december 2004, Directie AV, nr. AV/
CAM/2004/82194, tot wijziging van het
Toetsingskader Algemeen Verbindend
Verklaring CAO-bepalingen (AVV)

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gezien de verklaring van de in de Stich-
ting van de arbeid vertegenwoordigde
centrale organisaties van werkgevers en
van werknemers van 5 november 2004;

Besluit:

Artikel I
Paragraaf 6.1. van het Toetsingskader
Algemeen Verbindend Verklaring van
CAO-bepalingen (AVV) wordt als volgt
gewijzigd:

Onderdeel b vervalt.
De aanduiding a. voor de resterende

tekst vervalt.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na plaatsing in de
Staatscourant en werkt terug tot en met
1 november 2004.

Dit besluit zal met toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2004.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

Toelichting

Algemeen
Bij bekendmaking van 12 augustus 2004
nr. AV/CAM/04/55433 is het Toetsings-
kader AVV gewijzigd. Een belangrijke

1. 
2. 

wijziging betrof het tijdelijk niet meer
algemeen verbindend verklaren van
CAO-bepalingen die een contractloon-
stijging inhouden.
   Deze beleidswijziging had de volgen-
de achtergrond.
   In de verklaring inzake het arbeids-
voorwaardenoverleg 2004–2005 van
18 november 2003 hebben de in de
Stichting van de Arbeid vertegenwoor-
digde centrale werknemers- en werkge-
versorganisaties een dringend beroep
gedaan op de CAO-partijen om in de
voor 2004 te vernieuwen CAO’s geen
contractloonstijging en voor 2005 een
tot nul naderende contractloonstijging
overeen te komen. Na raadpleging van
hun leden hebben de centrale werkne-
mersorganisaties het in het Voorjaars-
overleg d.d. 18 mei 2004 door het kabi-
net aangeboden compromisvoorstel
betreffende de fiscale faciliëring ten
behoeve van VUT, prepensioen en
levensloop definitief afgewezen. Als
gevolg daarvan is tijdens de vergadering
van de Stichting van de Arbeid d.d.
25 juni 2004 door de centrale werkne-
mersorganisaties verklaard dat de
genoemde afspraak over de contract-
loonstijging niet langer van toepassing
is op het jaar 2005.
   Dit is voor het kabinet aanleiding
geweest om het AVV-beleid zoals vast-
gelegd in het AVV-Toetsingskader voor
de periode van 1 november 2004 tot en
met 31 december 2005 te wijzigen.
Deze tijdelijke wijziging houdt in dat
totstandkoming van contractloonstijgin-
gen niet wordt ondersteund door middel

van het instrument van AVV, aangezien
een dergelijke contractloonontwikkeling
onder de huidige omstandigheden in
strijd is met het algemeen belang.
   Dit beleid is per 1 november 2004
inwerking getreden.
   Bij de bekendmaking van 12 augustus
zijn tevens een aantal andere wijzigin-
gen in het Toetsingskader AVV doorge-
voerd. Deze wijzigingen hebben geen
betrekking op contractloonstijgingen.
Deze wijzigingen zijn met ingang van
10 september 2004 inwerking getreden.
   Op 5 november 2004 heeft een over-
leg plaats gevonden tussen een kabinets-
delegatie en delegaties van werkgevers
en werknemers aangesloten bij de Stich-
ting van de Arbeid. Dit overleg heeft –
na raadpleging van elk van de achterban
van de drie vakcentrales – geresulteerd
in een definitief akkoord.
   Het kabinet verwacht dat op grond van
de voornemens van de sociale partners
zoals neergelegd in de verklaring van de
Stichting van de Arbeid van 5 november
2004 de contractloonstijging voor 2005
uiterst gering zal zijn. Tegen die achter-
grond is het kabinet bereid om het AVV-
beleid m.b.t. contractloonstijgingen in te
trekken en wel met terugwerkende
kracht tot 1 november 2004.
   De overige wijzigingen in het Toet-
singskader AVV zoals neergelegd in de
bekendmaking van 12 augustus 2004
blijven onverminderd van kracht.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.
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