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INLEIDING

Deze studie gaat over het recht op collectief onderhandelen - een
onderwerp, dat mij boeit, sinds ik al op mijn 22ste in een nog
zwijgende rol mocht bijschuiven aan een van de Nederlandse
c.a.0.-onderhandelingstafels.

Het recht OP collectief onderhandelen laat zich echter niet
zelfstandig bestuderen. Het is ten nauwste verbonden met het
vakverenigingsrecht en met het stakingsrecht.
Vandaar, dat ik het recht op collectief onderhandelen in deze
studie beschouw als ware het het middenpaneel van een drieluikl:

Vakvereni- C.A.0.- Stakings-
gingsrecht recht recht

Zoals geen schilderstuk op zich staat maar geplaatst moet worden
in de cultuurtijd, waarin het werd voortgebracht, zo wil ook dit
drieluik allereerst beschouwd worden in zijn historische context.

In Deel I wordt de lezer dan ook uitgenodigd om het drieluik van
een zekere afstand te bezien als onderdeel van het totale
historische gebeuren, waarin het tot stand kwam. Wij krijgen dan
nog weinig zicht op de details maar ervaren des te beter de
achtergronden van het tegenwoordige recht m.b.t. de collectieve
arbeidsbetrekkingen.

In Deel II wordt de lezer verzocht een stap naderbij te treden.
Zijn zicht op de buitenwereld schiet er bij in, maar daarvoor in
de plaats krijgt hij nu beter kijk op de details, waaraan het
middenpaneel en de beide zijluiken zo rijk zijn.

In Deel III doen wij nog een stap dichter tot dit schilderstuk.
We laten de zijluiken nu voor wat ze zijn en concentreren ons
geheel op het middenpaneel: het recht op collectief onderhandelen
met al zijn voetangels en klemmen.

In Deel IV tenslotte treedt de lezer zo na tot het middenpaneel
van de triptiek, dat de suppoost er zenuwachtig van wordtl Het
oog van de toeschouwer wordt getrokken door een heel specifiek
aspect van het recht op collectief onderhandelen: t.w. dat ln

Europees verband.

1) Het beeld van een triptiek vindt men in dit kader al gebruikt door Rigaux,  JTT 1983,  p. 190. Overlgens dient
:ch  in  het  collectieve  arbeidsrecht nog veer een  :ierde  paneel  aan:  het  ondernemings-organ,satorisch

arbeldsrecht;  maar  dat is 809 niet zo nauv verbonden met de drie andere panelen,  zodat it meende te  kunnen

volstaan met het hooguit zijdelings aan te raken.
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Die geboeidheid juist voor dit laatste aspect maakte, dat ik  de
hele studie een rechtsvergelijkende opzet heb gegeven.

Ik ervoer dat als bijzonder stimulerend: "One of the virtues of
legal comparison...is that it allows a scholar to place himself
outside the labyrinth of minutiae in which legal thinking SO

easily looses its way and to see the great contours of the laws
and its dominant characteristics".2

Omdat ik graag wilde uitkomen bij de plaats van het recht OP
collectief onderhandelen binnen het kader van de E.G. heb ik de
rechtsvergelijking beperkt tot de Lid-Staten der E.G. OP zich
zelf interessante vergelijkingen met het recht in bijv. Zweden,
Oostenrijk, de V.S., Australie, Japan of de Oostblok-Staten
werden derhalve haast niet ondernomen.

Ik ving de studie aan op een moment, waarop de E.G. nog pas uit 9
Lid-Staten bestond. Sedertdien zijn daar Griekenland, Spanje en
Portugal bijgekomen. Hun recht heb ik niet meer in deze studie
betrokken, omdat de afsluiting ervan dan te zeer vertraagd ZOU

ziln.

Het Deense en Italiaanse recht is alleen al door de taalbarriere
wat minder uitgesponnen dan dat van andere landen.
Het recht m.b.t. het vrije bedrijfsleven krijgt meer aandacht dan
dat voor de overheidssector.
En door de gekozen opzet voor de studie wordt het C.A.0.-recht
meer belicht dan het vakverenigingsrecht en het stakingsrecht.

Ik hoop, dat de 1 ezer al deze onvolmaaktheden door de vingers wil
zien, beseffend, hoezeer juist in studies als de onderhavige het
betere al gauw de vijand van het goede kan worden.

Ook vraag ik begrip voor de wijze van argumenteren, die men in de
delen III en IV gaat aantreffen. Ik heb mij daar bediend van een
methode, die in de Middeleeuwen in het universitaire onderwijs
1n zwang was: de student moest zowel de "suasoria" als de
"dissuasoria" breed uitmeten!
Vandaag de dag zijn vertogen, die van meet af aan duidelijk in
een bepaalde richting gaan, meer "in". Maar mag er niet een
onderscheid blijven tussen proefschrift en pleitnota?

P.S. door heel de studie heen zijn verwijzingen naar de
behandeling van een bepaalde materie elders in de studie
aangeduid met een teken als bijv. (537)

21 0, Kahn-Freund - Comparative Law a. an Academic Subject, reprinted in Selected Writings,  p. 278.

33 Vgl. R.H. Bainton, Erasmus of Christendom, London, 1977, p. 31.
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1. Arbeidsvoorwaerdenbepaling door de Gilden en de Staat.

Om de wortels te vinden van het tegenwoordige stelsel van
arbeidsverhoudingen moet men tot ver voor het industriele
tijdperk teruggaan. In de loop der Middeleeuwen was in heel West-
Europa het gildestelsel opgekomen als d6 institutie bij uitstek,
waarbinnen de arbeidsvoorwaarden gevormd werden. In dat stelsel
werden lonen en andere arbeidsvoorwaarden, evenals de puur
economische regels, nauwkeurig en voor alle betrokkenen bindend
vastgelegd in gildeverordeningen, uitgevaardigd door het gilde-
bestuur.' Na verloop van tijd is dit stelsel in verval geraakt.2
De gilden verstarden, omdat de meesters alle macht naar zich toe
trokken en de toegang tot het meesterschap aan zware beperkingen
onderhevig gingen stellen. Voor de meeste gezellen bleef er toen
weinig hoop, dat Zij nog ooit tot het meesterschap konden
opklimmen en zo was de voedingsbodem geschapen voor het ontstaan
van een afzonderlijke arbeidersklasse.3 Daar kwam bij, dat in de
loop van de 16e en 17e eeuw tal van nieuwe bedrijvigheden
opkwamen (o.a. door de ontdekkingsreizen, nieuwe uitvindingen
e.d.), waarin geen nieuw gildewezen meer tot stand kwam.4

Hier en daar ontstonden in deze voor-industriele periode nog
andere methodes van arbeidsvoorwaardenbepaling.
ZO groeide in Engeland al vanaf de veert iende eeuw een stelsel,
waarbij de lonen van de arbeiders, die buiten de gilden stonden -
meestal ongeschoolden - bij wet werden vastgesteld: de succes-
sieve Statutes of Labourers (aanleiding: de pest, waardoor de
prijs van de schaars geworden arbeidskracht uit de hand dreigde
te lopen).5 In 1563 werd in het Statute of Artificers dit stelsel
vrij algemeen gemaakt, ook voor de geschoolde werknemers. Alleen
werden de lonen, vanwege de economische wisselvalligheden niet
langer meer in de wet va,stgelegd, maar werd de vaststelling toe-
vertrouwd aan zgn. vredurechters.6 Maar ook dit stelsel raakte na
1700 geleidelijk in verval, hoewel het bij tijd en wijle nog werd
bevestigd en pas in 1813 werd afgeschaft.7
In de Noordelijke Nederlanden werden de lonen vaak door de stads-
besturen vastgesteld.8
In Duitsland' kon de arbeider, ook onder het gildestelsel, een
beroep doen op de Kroon, wanneer hem onbillijke arbeidsvoorwaar-
den werden opgelegd, maar die weg bestond toch meer in theorie

10dan in de praktijk.
In Frankrijk bestonden buiten het gildewezen praktisch geen
rechtsgangen, waardoor de arbeiders lotsverbetering konden
proberen te verkrijgen.11

1) P.  Boissonade - Le travail dans l'Europe chritienne au Moyen Age,  Paris, 1921; loonvastelling bi j gildebrief

in Nederland nog in de 171 eeuv, igl. v. Dillen, p. 298.

2) Branciard, p. 14; Galenson p, 15; Molenaar 1, p. 42/62-63/70.

33 Kollmann,  p. 8-10; Molenaar 1, p. 62-63/70-71; Doucy, p. 115; Teuben, p. 7; Beresteyn, p. 4; Galenson, p. 15-
16; Martin, p. 13-14: Kortenhorst/R p. 10.

4) Molenaar 1, p. 43-45/62.

5) Riddall, p. 10-12; De Jong, diss., p. 23; Molenaar 1, p. 192-193; Martin p. 9-10/23

6) Riddall, p. 12-14; Macdonald, p. 5-9; Molenaar L p. 193-194.

7) Pelling, p  17-18; Macdonald, p. 12-15/20; Riddall, p. 15-16; De Jong, diss. p. 12/25.

81 Bil 'keur', 491. v. Dillen, p. 297/466; Molenaar I, p. 51/74/79-81.
9) Ik  zal  in de komende pagina's benamingen als Duitsland en Italic gebruiken als ik het heb over  de algemene

situatie in de contreten,  die door de huidige Duitse Bondsrepubliek en het tegenvoordige Italie vorden O•Vat,

vaarbi j de lezer zich echter gelieve te realiseren,  dat dit tot ca.  1870 nog geen staatkundige eenheden varen.
Ook andere begrippen als Nederland, Groot-Brittannie hadden door de eeuven heen een visselende oivang

10) Kolimann, p. 33.

11) Martin, p. 25.

7



2. De vroegste arbeidersor9anisaties.

Naarmate al dergelijke systemen van arbeidsvoorwaardenbepaling in      Igebreke bleven - en dat was dus al voor de aanvang van het
industriele tijdperk - ervoer de arbeider, dat hij was over-
geleverd aan de economische macht van de werkgever. Hij was op
steun van zijn lotgenoten aangewezen en die onderlinge steun werd
vaak ook metterdaad gegeven. Overal in West-Europa ziet men in de
16e, 17e en 18e eeuw gezellen-broederschappen',   compagnonnages2,
Gesellenverbande, organisations of journeymen verschijnen. Zijhadden vaak een religieus, cultureel of sociaal doel. ook zorgden
Zij voor onderlinge bijstand in geval van ziekte, ongeval,
overlijden, werkloosheid en werden in die hoedanigheid aangeduidals busseni, confrdries, Bruderschaften, friendly societies'' pid
societa, enz.

Maar het lag voor de hand, dat dergelijke verenigingen zich bij
tal van gelegenheden toch ook gingen gedragen als economische
strijdorganisaties: dat ze eisen naar voren brachten m.b.t. loon-en arbeidsvoorwaarden, stakingen organiseerden en financierden,met de werkgevers onderhandelden, enz.s En zo leveren historische
studies ons tal van voorbeelden van stakingen en collectieve
onderhandelingen ver voor de aanvang van het industriele  tijd-perk.6 Het ging er toen natuurlijk wel wat anders aan toe, dan
wij nu gewend zijn. Zo was in die dagen een opmerkelijke vorm van
staking, dat de gezellen van een bepaald ambacht ineens massaal
de stad uittrokken, in een andere stad "auf ihren faulen Haut"
gingen liggen en zich daarbij lieten onderhouden door hun
vakgenoten van die andere stad, totdat eindelijk de meesters in
de stad waar zij vandaan kwamen, voldoende aan hun eisen waren
tegemoet gekomen.7 Of men nam eenvoudig de meester met zijngezin in gijzeling.e  In die tijd kwam het,  o.a. in Frankrijk' en
Engeland- ook al wel eens voor, dat de gezellen-organisaties zo
machtig waren, dat zij zelfs eenzijdig hun condities voor een
bepaalde werkvorm konden vaststellen en dat een meester ze maar

11had te accepteren, wilde hij nog aan gezellen kunnen komen.

1) Molenaar 1, p. 64.

2) Martin, p. 22-23/86-124.

31 Molenaar 1, p. 100-102; 491. v. Dillen, p. 300, die spreekt van 'knechtsgilden'.
41 Molenaar 1, p. 67-69.

5) Ritscher,  p.  1-33;  Martin, p. 25; zo meldt v. Dillen, p. 299, dat de Amsterdamse veversknechten, die in 1657
een  'ligue' of 'alliance' gevormd hadden, met trommelslag door de stad trokken en bedreigingen richtten tot
kiechten, die beneden een bepaald loon verkten.

61 Kollmann,  p. 11: M,lenaar 1, p. 89-92; Galenson p. 16; Helmich, p. 10/78-79; Boldt, EGKS, p. 101-102; Betting,
p.  27 en Diepenhorst p.  13 vermelden een eerste c.a.0.  81 In 1351;  4.  Dillen, p. 467 maait melding van een
collectief contract in de Amsterdamse katoendrukkeri j in 1729.

7) Molenaar 1,  p.  65/90;  v.  Dillen,  p.  183/296-297 noemt het 'courten' (samenscholen),  het 'vuil'  (besmet)
verklaren van bepaald verk en het staken Juist op het moment, dat de vioot naar de Oostzee gereed verd gemaakt,

als  strijdmethodes  van de Amsterdamse droogscheerdersgezellen in de 17e eeuv;  ook de Leidse  droogscheerders

staakten in die tild ettelijke malen.

8) Martin, p. 26.

9) Brun/6 (1978) p. 421: Zeldin, p. 213; Branclard, p. 17-18; Molenaar L p. 66; Martin, p. 26.

10) Macdonald p. 19; Riddall, p. 22,

11) Voor  Nederland  vermeldt v.  Dillen,  p.  192,  hoe de Haarlemse blekers in 1626/1627/1649  een  minimumtarlef

vaststelden,  vaar  beneden zij geen opdrachten meer aanvaardden;  deze  unilaterale arbeidsuoorvaardenbepaling

zten vi j ook n09 In de 19e eeuv en zelfs af en toe in onze dagen; zo bericht Giugni,  Diritto, p. 115-116 haar
verschi jnen  In  Italle ca.  1970,  toen de arbelders in taI van fabrieken autonoom het arbeidstempo gingen
bepalen. De unilaterale arbeidsvoorvaardenbepaling blijft tB deze studie verder onbesproken.
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Soms ook kreeg de belangenbehartiging door de arbeiders een
grimmig karakter, wanneer de meesters onwrikbaar bleven12 en de
regering aan hun kant kregen, wanneer soldaten werden ingezet of
de arbeiders gingen vechten of plunderen. De arbeidsverhoudingen
hebben in het West-Europa van de 16e, 17e en 18e eeuw ongetwij-
feld de overheden niet minder kopzorgen gegeven dan ze in onze
t i j d   doen.13

12) V.  Dillen,  p.  298 verhaalt, hoe er in de 172 eeuv al een overkoepelende verigeversorganisatie bestond in het

lakenbedrijf van tien Hollandse steden (de 'droogscheerderssynode'),  die gelijke beloning tussen deze  steden

nastreefde,  er een zvarte li jst van belhamels op na hield en bl J de overheid aandrong op maatregelen tegen

stating.

13) Zie bijv. M. Dekker - Oproeren in Holland, gezien door tijdgenoten, Assen, 1979; v. Dillen, p. 300; Huussen, p.

113, noot 76.
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3. De oudste coalitieverboden.

Hoe reageerden die overheden? Zoals op ieder ander gebied, waar
zich moeilijkheden voordoen: goedschiks oplossen of anders maar
kwaadschiks aanpakken. Menigmaal zal een wrijving tussen meesters
en gezellen door bemiddeling van een magistraat weggenomen zijn.
Ook de gezellen zullen daar wel eens garen bij gesponnen hebben.
Zeker in arbeidsmarktsituaties, waarin zij sterk stonden. Maar
vaak ook is kwaadschiks aan arbeidsonrust een einde gemaakt. En
OP dat spoor hebben overheden al sinds vele eeuwen keer op keer
het  vormen van "coalities"  door de arbeiders  bij wet verboden.
Ik noem:
- in Frankrijk ordonnanties van Koning Karel VI in 1383; van
Frans I, getekend te Villers-Cotterets in 1539; een decreet van
2 januari 1749; het fameuse Edict van Turgot van 1776. enz.':- in Duitsland was het de Reichzunftordnung van 1731. die
coalities verbood, nadat zulks al eerder was gebeurd in  de
Reichpolizeiordnungen van 1530, 1548 en 1577 en in tal van
verordeningen van steden, bisdommen, koninkrijken enz. binnen
het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natiez;- in Engelan4 wordt al een coalitieverbod vermeld in 1303; bekend
is voorts het coalitieverbod, vervat in de Bill of Conspiracies
of Victuallers and Craftsmen of 1548 (2 & 3 Edw. VI c. 5): in
de 18e eeuw werden in diverse bedrijfstakken wel een 40-tal
coalitieverboden uitgevaardigdp

- in Ierland de Combination Acts van 1729, 1743, 1757, 1763 en
1780';

-    in Denemarken verbood een Koninklijk Besluit van 1734 alle
coalities in Kopenhagens;

- in de Noorde_1-kille en Zuidelijke Nederlanden werden coalities
onwettig verklaard in tal van plaatselijke en gewesteliJke
politieverordeningen.6

Al deze voorbeelden bewijzen, dat het coalitieverbod niet iets is
van de meer recente geschiedenis.' De afwijzende opstelling van
de overheden tegenover de organisatie en gezamenlijke actie van
werknemers gaat al veel verder terug. Daar waren in wezen twee
belangrijke redenen voor.

1) Martin, p. 24/45-50, die MIt nog andere vettelilke coalitieverboden noemt: zie ook E. Levesseur - Hist„,e de,

classes ouvriires et de l'industrie en France avant 1789;  Doucy,  p. 117; Beresteyn, p. 6; Helmich, p. 11-11:

Branciard, p. 18. Groussier p. 14-16/24-29.

21 Kollmann,  p.   8-25; Ritscher,  p.  22-42/86-90; Abendroth, p. 12; Boldt EGKS,  p.  103; HSW-U p. 73.1-738 ·, ·„ .,:.5
meer coalltleverboden.

3) 2umbrunn, p. 3-4: Macdonald, p. 8/17; Riddall, p. 17-18: Roberts, Workers' Control, p. 96-97: Weddeigure 4,.
p. 305; Molenaar 1, p. 113.

41 EC  Trade Union Information - The Trade Union Movement In Ireland, p. 1; Redmond, p 30/137.
51 1(ocik, p. 11.
63 Zo  verd  hit 'courten' en hit troepsgevi ve door de stad marcheren van de droogicheerder. str.no ,prboden   ,1

Amsterdaase  'keuren'; het 6erecht aldaar  verbood  en bestrafte  ten  strengste  'complotteri ien'  var,  de
hoedemakersknechten: In 1701 verden v,er Leldse lai(envevers vegens het aanzetten tot .taking ter dood oebracht
en zes verden er gegeseld, aldus ,. D:lien. 0. 182/296-297 300/465.

7) Bagvell,  p.  9-10.
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In de eerste plaats kwamen dergelijke verboden voort Uit de

overheidszorg voor de openbare orde. Coalities van werknemers
vormden nu eenmaal een bron van onrust en de kiem van veel
gewelddadigheden.'
De tweede reden voor deze coalitieverboden was, dat coalities van
werknemers geacht werden om geen plaats te hebben in de toen

vigerende systemen van arbeidsvoorwaardenvorming, noch in het

gildestelsel, noch in dat van door de staat bepaalde arbeidsvoor-
waarden.9 Dat laatste verklaart ook, waarom ln Engel and veel
coalitieverboden deel uitmaakten van economische wetgeving voor

bepaalde bedrijfstakken, welke o.a. een schema van arbeidsvoor-
waarden inhielden. If wages were to be fixed, they must not be' .             „

collectively bargained", zegt Wedderburn.
"

81 Riddall, p. 21-22.

91 Zumbrunn, p. 10-1 /18/30; Kollmann, p. 27/33-34/48.

10) Riddall, p. 17; De Jong, diss. p. 24.

11) Wedderburn, WXL, p. 306; vgl. ook Rideout <IU! p. 349.
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4. Nieuwe coalitieverboden rond 1800.

OP de drempel van het industriele ti jdperk komen weer tal van
nieuwe coalitieverboden op:
- in Frankrijk de Loi Le Chapelier van 14-17 juni 1791, later
gevolgd door andere en soms nog straffere wettelijke bepalin-
gen, o.a. de artikelen 414-416 Code Panall;

- onder het Franse expansionisme na 1789 werden deze coalitie-
verboden ook doorgevoerd in (wat tegenwoordig heet) Belgie2,
Nederland'' Italie' en een deel van Duitsland (Rijnland)5;

- ook in andere delen van Duitsland kwamen nieuwe coalitieverbo-
den tot stand: Saksen in 1791, herzien in 18106, Pruisen in
17947 en Beieren in 18092

- in Groot-Brittannie werden de Combination Acts van 1799 en 1800
afgekondigd; in Ierland de Unlawful Combinations (Ireland)Act, 180310;

- in Denemarken werd in 1800 opnieuw de vorming van coalities in
Kopenhagen verboden in een wet, die het gildestelsel hervorm-
de. 11

Deze nieuwe coalitieverboden hadden met elkaar gemeen, dat zij
uitgevaardigd werden om weer eens met frisse kracht in te gaan
tegen de arbeidsonrust, die rondom de overgang van de 18e naar de19e eeuw in West-Europa opnieuw oplaaide, vooral in Frankrijk12,

14 15Duitsland8, Groot-Brittannie en Denemarken.
Daarbij moet men bedenken, dat zich in West-Europa sinds ca. 1750
enorme sociaal-economische veranderingen voordeden als gevolg vannieuwe technische vindingen, industrialisatie, bevolkingstoenamee.d. Het kwam daarbij dikwijls tot vormen van protest tegen voed-
seltekorten, oplegging dienstplicht,  belastingverhogingen en de

16installatie van machines.

Ondanks deze gemeenschappelijke herkomst van de nieuwe coalitie-
verboden van omstreeks 1800 verdient het Franse coalitieverbod
vervat in de Loi Le Chapelier aparte bespreking vanwege zijn
sterk ideologische achtergrond.

1  Kolimann, p. 38; Abendroth, p. 14; Helmich, p. 19-23/38-39/49-52; Molenaar 1, p. 110-111; Kortenhorst/R p. 10.

2  Blanpain, Schets, p. 216.

3  Molenaar 1, p. 121.

4  Mengoni, EGKS, p. 405.

5  Ritscher, p, 134/144-145.

6. Ritscher, p. 134/144.

7  Kolliann, p. 38-41; Ritscher, p, 135-138.

8  Ritscher, p. 143-144; vergelijkbare maar niet geheel gelijke informatie over Duitsland in HSW-V p. 738-739.
9  Zumbrunn, p. 19-45; Macdonald p. 17-19; Wedderburn, WZL p. 306; Riddall, p. 24-25; De Jong, diss., p. 24.

10 Redmond, p. 137.
11  Kocik, p. 11-12.

12  Beirlaen, p. 82/86; Brum/6(1978) p. 421.

131 Kelliann, p. 38-40.

14) Abendroth,  p. 13; Zumbrunn, p. 30/36/41; Riddall, p. 22-26; Macdonald, p. 17-18.
15) Galenson, p. 16.

16) Zip Geary,  p.  35-37,  Branciard,  p.  33 en Abendroth,  p.  11-12,  die o.a.  vijzen op tai van gevallen van

*machine-vrecking' in diverse landen.
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De andere coalitieverboden creeerden niet echt een nieuwe wette-
lijke situatie; zij bevestigden eenvoudig hetgeen rechtens reeds
bestond (en hooguit in de praktijk was verslapt). 17

De Loi Le Chapelier schiep echter een nieuwe rechtstoestand voor
de coalities, aangezien deze zich nu net vrij hadden kunnen
ontplooien krachtens de vrijheid van vereniging en vergadering
(neergelegd in de Decreten van 21 augustus en 13-19 november
1790) ." Achteraf moet dat de heersende kringen gespeten hebben
- mede wellicht door de gretigheid, waarmee de werknemers van hun
nieuw verworven rechten gebruik maakten - en heeft men schielijk
een nieuw coalitieverbod uitgevaardigd. Maar dit nieuwe coalitie-
verbod, dat ZO duidelijk indruiste tegen die zo pas verworven
vrijheid van vereniging en vergadering, vroeg wal om een
toegespitste motivering. Deze motivering nu werd ontleend aan het
staatsdenken van de Verlichting en de economische opvatting van
de Physiocraten in hun vijandigheid tegen intermediaire structu-

19ren tussen staat en individu. Gelijk Rousseau geschreven had:
"Om werkelijk de uitspraak van de algemene wil te krijgen is het
dus van belang dat er geen deelgroepering is in de staat en dat
iedere burger zijn eigen mening zegt".20 Dezelfde vijandigheid
tegen intermediaire structuren, die eerder de wetgevers van de
Franse revolutietijd had geinspireerd om het gildesysteem af te
schaffen (Ddcret d'Allarde, 2-17 maart 1791)" diende nu om het
coalitieverbod weer te herstellen en voorrang te geven boven het

22algemene recht van vereniging en vergadering.
Aldus kreeg de Loi Le Chapelier een meer doctrinair karakter dan
de andere coal itieverboden. 23 Zou dat een reden geweest kunnen
zijn voor het feit, dat het Franse coalitieverbod veel langer is
blijven bestaan dan bijv. het Britse (gelijk wij aanstonds zullen
zien)?

De coalitieverboden waren trouwens niet de enige titel, waarop
werknemerscoalities gebroken konden worden. In tal van landen
stonden de autoriteiten nog heel wat andere middelen tot dat doel
ten dienste.

17) Abendroth, p. 125.

18) Doucy, P. 120; Teuben, p. 9, Molenaar 1, p. 109: Groussier p. 29.

19) Kollmann, p. 48-50; Beirlaen, p. 86; Kahn-Freund, LZL{Ilj, p. 163; Branciard, p. 22-23/25-26/35/36.
20j J. J. Rousseau  - Het maatschappelitk kontrakt of beginselen van politiek recht, Utrecht,   1977,   p.   35-36.

Zeldin, p. 203.  lemand als Montesquieu vas nog geen tegenstander van intermed,aire structuren, v91
Branctard, p. 20.

21) Branciard, p. 35; Molenaar 1, p. 110; Martin, p. 181-183.

22) Deze  voorrang verd in de Assemblie Gin#rale gecritiseerd door Marat,  zie Branciard,  p.  35:  het recht Van

vereniging en vergadering verdveen trouvens veer uit de constituties onder Napoleon, zie Branciard, p. 42.

23) zie Branciard,  p.  35:  Martin p. 242 e.v. daarentegen stelt, dat de Loi Le Chapelier verd ingegeven door de
zorg  van  de dag over de enrust veroorzaakt door de compagnonnages en niet door doctrinaire motieven  - iets

vat  niet echt strijdt met miln analyse:  ik erken,  dat zorg om de arbeidsonrust vel de aanle,ding zal  zijn

9eveest voor de Lot Le Chapelier, alleen vroeg zii - gezien de idealen van de Franse revolatie - 0, een extra

doctrinaire verantvoording;  overigens stelt Hepple ELL, p. 36, dat ook de Britse Combinations Acts 'the rise

of  laissez-faire  ideas'  veergaven,  maar  zo ondubbelzinnig ligt dat toch niet,  zie het  einde  van  deze

paragraaf.
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Zo konden in Groot-Brittannie24 en Ierlanda werknemers, die coali-
ties vormden, ook worden veroordeeld terzake van "conspiracy"
krachtens de common law; er zijn meldingen dat zowel voor als na
1800 meer vervolgingen hebben plaatsgevonden op deze grondslag

26dan uit hoofde van het wettelijk coalitieverbod.
En uit Frankritkn    en Duitsland28 komen berichten, dat werknemers-
coalities niet zozeer werden onderdrukt door toepassing van het
wettelijk coalitieverbod, alswel door politiemaatregelen (bijv.
arrestaties van leidende figuren, het uiteenjagen van vergaderin-
gen e.d.).

Nog andere normen maakten de werkstaking onmogelijk:
Zo was in Groot-Brittannie tot 1813 het Statute of Artificers van
1563 (§1> blijven gelden, waarvan het 13e artikel een maand ge-
vangenisstraf stelde op het onafgemaakt laten liggen van het werk
- een bepaling, die wel wordt aangemerkt als "99 keer repressie-
ver" dan de Combinations Acts van 1799/1800.
ook in Nederland29 en Duitsland stond op het verbreken van een
arbeidscontract door de werknemer een forse straf. Bovendien
bestrafte het gemene recht ("Landrecht") van de diverse Duitse
staten insubordinatie en weerspannigheid van de kant van de
arbeider. 30 ZO kon met behulp van de sterke arm de werknemer
worden gedwongen om zijn verplichtingen na te komen.
En in Frankrijk kon de werknemer al evenmin naar eigen goeddunken

31bij zijn werkgever weggaan.

Al deze gegevens duiden erop, dat men de nieuwe coalitieverboden
van rond 1800 moet zien als het "topje van een ijsberg" van
repressie tegen organisatie onder de arbeiders. Zij zijn alleen
het symbool geworden van een rechtsorde, die ook zonder hun
uitvaardiging de organisatie der arbeiders wel Wist aan te
pakken.

Hoe stond het met de toepassing van de nieuwe coalitieverboden
van ca. 1800? Zoveel is zeker, dat zij bij tal van gelegenheden

32metterdaad zijn gehanteerd.

24} Zie de case R.  v. Journeymen Tailors of Cambridge (1721) 8 Mod. 10: Macdonald, p. 16-17; Wedderburn, W&L, p.
306; Riddall, p. 18-19.

25) Redmond, p. 137.

261 Zumbruna,  p.  11-18/36-42: Macdonald, p. 19;  Riddall, p. 25, die ook vermeldt, dat krachtens dit common lav

delict eei, hogere straf kon yorden toegekend dan op basis van de Combination Acts.
271 Helmich, p. 38/49-50; Branciard, p. 18.

28) Kollmann, p. 161; Blanke 1, p. 39.
29) Molenaar 1, p. 50/76-77.

30) Zie bitv. 5184 Pruisisch Algemene landrecht.

31) Martin, p. 25

32) Zie voor Belgie: Neuville, p. 330-343. Voor Groot-Brittannid: Wedderburn, Wtl, p. 306; Riddall, p. 25
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Toch is vermoedelijk niet iedere organisatie van werknemers
steeds een effectieve bestrijding ten deel gevallen. Wanneer
organisaties van arbeiders zich onthielden van economische
doeleinden en zich beperkten tot louter sociale, culturele,
religieuze, educatieve of gezelligheidsfuncties konden Zij
doorgaans rekenen op verdraagzaamheid. In Groot-Brittannie konden
dit soort verenigingen zelfs uitdrukkelijk erkenning krijgen
krachtens de Friendly Societies Act van 1793.33 In Frankrijk ,
Duitsland en de Nederlanden werden zij vaak toegestaan krach-

35 36

tens een speciale toestemming van de autoriteiten.

Wat er ook zij van de toepassing van de nieuwe coalitieverboden
van rond 1800, feit is, dat zij er al evenmin als hun voorlopers
in geslaagd zijn om het telkens weer de kop opsteken van
werknemerscoalities voorgoed onmogelijk te maken. Zo wordt in
Groot-Brittannie in 1804 melding gemaakt van het bestaan van
werknemerscoalities in bijna iedere tak van bedrijvigheid, ter-
Wijl een rapport van 1816 rept van "de alarmerende omvang welke
werknemerscoalities in verschillende takken van bedrijvigheid en
ondernemingen hebben aangenomen I, , 37

En in Frankrijk bewijst het herhaalde uitvaardigen van telkens
weer  nieuwe en strengere coalitieverboden (wetten van 23 Nivose
An II, 16 Fructidor An IV en 22  Germinal  An  XI)38 wel,  dat  werk-
nemerscoalities kennelijk moeilijk vielen uit te roeien.

Het was niet zelden, dat de coalitieverboden alleen maar de
39organisatie van werknemers verboden, niet die van werkgevers.

Maar zelfs als de coalitieverboden ook de werkgevers betroffen*,
dan nog werden die er veel minder door gehinderd. 41 ZO stelden
bijvoorbeeld de Franse coalitieverboden van 1803 en 1810 (welke
laatste als onderdeel van de Code P6nal, artt. 414-416, de
wijdste verbreiding heeft gekregen in West-Europa en bijv. ook in
Nederland nog jarenlang is blijven gelden) zonder meer alle werk-
nemerscoalities strafbaar, terwijl werkgeverscoalities alleen
strafbaar waren, wanneer Zij ten doel hadden om de lonen
"                                                  "injustement et abusivement te verlagen. Ook was de voorziene
strafmaat voor werknemerscoalities zwaarder dan voor werkgevers-
coalities. 42

33) De Jong,  diss.  p. 25: Gearp, p. 42 vermeldt, dat er in 1815 in Groot-Brittannie meer dan 1 milioen van deze

organisaties bestonden.

34) Helmich, p. 47-49; Louis, MS, p. 72-86; Branciard, p. 59-60.

35) Ritscher, p. 138.

36) Alexander, p. 125.

37) Riddall, p. 27-28, die  vermeldt, dat  het coalitieverbod ¥61 effectief was t.a. v. ongeschoolden.

38) Beirlaen,  p.  87-88;  Brun/G(!978), p. 421: voor omretening van deze iaartallen zie F. Gevaert - De republi-

Ikeinse kalender, uitg. UGA, Kortri ik.
39) Vgl. Adam Smith, Deel L Hoofdstut X.c.61.

401 Uoor Dultsland: zie Kollmann, p. 24/35/37; voor Groot-Brittannie: Macdonald, p. 17-19.

41) Uoor Duitsland: Ritscher, p. 146-148; voor Groot-Brittannie: Zumbrunn, p. 35; Riddall, p. 25; voor Nederland:

Huussen, p. 97,

421 Kollmann,  p. 163; Helmich, p. 51-52; Zeldin, p. 303; Brun/6 11978) p. 421-422; Branciard, p. 43; Molenaar L

p. 111-112; Chlepner, p. 20.
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Maar het belangrijkste was wel, dat deze coalitieverboden toch
bijna nooit jegens werkgevers in de praktijk werden gebracht. 43
Er vonden maar zelden vervolgingen plaats en veroordelingen van
werkgevers waren nog schaarser. Zoals Durand/Jossaud schreven:..

"de regering die handel en industrie wilde aanmoedigen, was bang,
dat het treffen van sancties tegen werkgeversorganisaties insub-
ordinatie onder de arbeiders zou veroorzaken" 14
Werkgeverscoalities werden natuurlijk ook lang niet zozeer als
een bedreiging voor de openbare orde gezien als werknemers-
coalities.46 Bovendien vonden sommige autoriteiten, die er nog een
mercantilistische economische visie op na hielden, werkgevers-
coalities wel nuttig, want die tendeerden tot het laag houden van
de lonen en zo bleven ook de prijzen laag, wat goed werd geacht

47voor de concurrentiepositie van het nationale bedrijfsleven.
En het was Napoleon, die de werkgevers zelfs aanmoedigde om zich
beter te organiseren door Kamers van Koophandel en Kamers van
Advies van ondernemers en handelaren in te stellen.48

Kortom, de coalitieverboden bedreigden toch eigenlijk nagenoeg
uitsluitend werknemerscoalities. Die stelling krijgt nog meer
relief, wanneer men - zoals menig schrijver in die tijd wel deed
- de afzonderlijke werkgever op zichzelf al voor een "coalitie"
aanziet. Maar die "coalitie " werd door alle coalitieverboden
ongemoeid gelaten,49

Dit meten met twee maten door de rechtsorde werd al aan de kaak
gesteld door iemand als Adam Smith. Toch was hij geen voorstander
van coalitievorming door de werknemers. De gefortuneerde werkge-
ver kan een staking altijd langer doorstaan dan de arme werkne-
mers. Daarom lopen hun acties vaak OP gewelddadigheden Uit,
voeren ze de overheid tot ingrijpen en storten ze de werknemers
in het verderf.SO
Menig volgeling van Adam Smith ging een stap verder en zag in de
coalitieverboden van ca. 1800 een inbreuk op de laissez-faire-
gedachte. Wij komen dit uitvoeriger tegen in de debatten overS 1

de intrekking van de coalitieverboden, die uiteindelijk niet meer
konden uitblijven.

43) Helmich, p. 83/86-87; Bagwell, p. 15.

441 Voor Groot-Brittannie,  zie Zumbrunn,  p.  42-43;  Riddall, p. 25; Chlepner p. 20 vi,st ook nog op de beviis-
problemen.

45) Durand/J. p. 69.
46) Ritscher, p. 158.

47) Ritscher, p. 158.

481 Wetten van 3 Nivose An XI en 22 Germinal An XI;  vgl.  Helmich,  p.  42; Louis, MS, p. 72-73; Zeldin, p. 203;

Branciard, p. 44.

49) Doucy, p. 135; Kollmann, p. 196/217.

50} 491. Adam Smith, Deel 1, Hoofstut VII!; Kelliann, p. 146-148; Macdonald, p. 17: Riddall, p. 25; Havkens, CXC,

p. 18.
511 Zumbrunt, p. 33
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5. Intrekkin9 coalitieverbod in Groot-Brittannie, 1824/1825.

In de loop van de 19e eeuw zijn in alle West-Europese landen de
coalitieverboden ingetrokken: in Groot-Brittannie in 1824/1825,
veertig jaar later gevolgd door Frankrijk (1864); daarna kwamen
Belgie (1866), Duitsland (1869), Nederland (1872) en Luxemburg
(1879). Italie sloot de rij in 1889. Alles bij elkaar heeft het
dus zo'n 65 jaar geduurd aleer het strafrechtelijk verbod van
coalitievorming uit het recht van de Westeuropese landen verdwe-
nen was. Vanwaar deze grote verschillen in de momenten van
afschaffing? Welke waren de beweegredenen voor de afschaffing van
de coalitieverboden? Welke krachten zaten daar achter en welke
tegenkrachten ontmoetten zij?

Dit verhaal begint in het Groot-Brittannie van om en nabij 1820,
waar de bodem vruchtbaar was voor heel wat sociale en politieke
veranderingen. Sommige vooraanstaande lieden namen de belangen
van de arbeidende klasse ter harte en waren bezorgd over de
strafbaarheid van coalities. Onder hen verdient de naam van
Francis Place uitdrukkelijk genoemd te worden'. omdat het toch
wel vooral aan zijn doorzettingsvermogen te danken is, dat het
coalitieverbod in Groot-Brittannie in 1824 werd opgeheven.
Daarmee is niet gezegd, dat Place c.s. warme pleitbezorgers van
de coalitievorming door werknemers waren. Zoals iedereen in die
dagen waren ook zij van oordeel, dat coalities weinig konden
bijdragen tot een verbetering van het lot van de arbeiders. De
zgn. IJzeren Loonwet deed hen geloven, dat lonen hun natuurlijk
peil hadden, dat door de wet van vraag en aanbod werd gedic-
teerd.2 Coalities zouden daar weinig aan kunnen veranderen.

Overal elders in West-Europa was dit rotsvaste geloof in de
Ijzeren Loonwet3 reden voor de wetgevers om vast te houden aan de
coalitieverboden: nu de arbeiders toch bij coalities niets te
winnen hadden, konden dergelijke verschijnselen hoogstens nadelig
zijn, omdat ze onrust en geweldpleging uitlokten en de welvaart
aantasten. Ritscher duidde deze denktrant aan als  "polizeiliche
Bevormundung".4

Francis Place c.s. daarentegen redeneerden net in de omgekeerde
richting. Volgens hen bleven de arbeiders juist te lang verenigdin coalities vanwege de repressie door de wet. Zou deze worden
afgeschaft, dan zouden de coalities de specie verliezen, die ze
samenbindt en zouden ze in diggelen vallen. De afschaffing van de
coalitieverboden zou ertoe kunnen bijdragen de arbeiders te laten
inzien, dat ze van stakingen geen positieve resultaten te
verwachten hadden en zeker niet van gewelddadige stakingen en
aldus zouden deze verschijnselen vanzelf verdwijnen. De arbeiders
zouden dan ervaren, dat er een fundamentele belangengemeenschap
is tussen werkgevers en arbeiders en zo zou de verbittering van
de arbeidende klasse tegen de werkgevers en tegen de staat
verdwijnen.S

1) Zumbrunn, p. 46-47/61.

21 Zumbrunn, p. 61-62.

3) Zie S. Gordon, The Wage Fund controversy, the Second Round, History of Economl u, 1973, p. 20.
41 Ritscher, p. 159.

5) Macdonald, p. 20-21; Riddall, p. 28.
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In deze redeneertrant valt duidelijk de invloed van het
Utilitarisme van Jeromy Bentham e.a. te onderkennen'' dat in die
dagen een sterke invloed uitoefende op de Britse wetgever. Dit
Utilitarisme zag "het nut" als het beslissende criterium voor
wetgeving en paste dat ook toe op het vraagstuk van de legaliteit
van coalities. Men had de verwachting. dat de samenleving meer
gebaat ZOU ZiJn bij een legalisering dan bij een onderdrukking
van coalities. Feit was, dat de Combination Acts bewezen hadden
helemaal niet effectief  te  zijn 34'. Zij verziekten de relatie
tussen werkgevers en werknemers alleen maar, verhinderden de
vorming van stabiele en goed geleide bonden en brachten de
werknemers tot meer gewelddadige vormen van verzet (bijv. de
Luddite-oproeren van 1811 en 1816). Dit soort ervaringen moeten
parlementsleden in 1824 tot het inzicht hebben gebracht, dat het
toestaan van organisatievrijheid aan werknemers minder gevaarlijk
was dan voort te gaan met de onderdrukking daarvan.
ZO werd dus een "kruisbestuiving" van de klassieke politieke
economie met het Utilitaristische denken over wetgeving verant-
woordelijk voor de intrekking van het coalitieverbod in Groot-
Brittannie in 1824.

Het resultaat was, dat er op 21 juni 1824 in Groot-Brittannie een
wet tot stand kwam, welke zonder veel omhaal alle bestaande coa-
litieverboden, zowel in wetgeving als in "common law" opruimde.8
Wel werd bij die gelegenheid een nieuwe delictsomschrijving in de
wet opgenomen, welke ertoe strekte bedreiging, intimidatie of
geweldpleging door werknemers, die coalities vormden, tegen hun
medewerknemers of tegen hun werkgever strafbaar te stellen.'  Men
vond het vanzelfsprekend, dat bij de vrijheid van vakvereniging
ook de vrijheid hoorde om zich niet bij een coalitie aan te
sluiten.-
ook dat paste in het klassiek-economische en Utilitaristische
denken van die dagen. Had niet Ricardo geschreven: "Het ware
geneesmiddel tegen coalities is perfecte vrijheid aan beide
kanten en adequate bescherming tegen geweldpleging en aanranding.
Lonen moeten de uitkomst zijn van een vrije overeenkomst en de
contracterende partijen moeten kunnen opzien naar de wet, die hen
beschermt tegen geweld van beide zijden: me dunkt, dat het dan
door de concurrentie verder wel in orde zal komen."?1,
Deze tweevoudige notie van het garanderen van vrijheid zowel aan
georganiseerde werknemers als aan werknemers, die zich niet
willen organiseren, zou later in heel West-Europa in alle wetten
tot intrekking van het coalitieverbod gevolgd worden (59).

Tegelijkertijd staan wij hier aan de wieg van een tot op de dag
van vandaag actuele problematiek van de zgn. negatieve vakvere-
nigingsvrijheid <526) en het gedrag van stakers tegenover werk-
willigen  (535).

61 Zumbrann, p. 63-64; Wedderburn, WXL, p. 306; De Jong, diss. p. 25.
7) Pelling, p. 27-29/36; Riddall, p. 28.

..
8) Macdonald, p. LL. 'Common lav' = het door de Engelse rechters geschapen recht.

9) Zu,brunn, p. 53.

101 Macdonald, p. 20; Hepple/OH, ELL(IV), p. 103.

11) Maar dat ging in  feite al terug  op de veel oudere opiatting, die de staat primair ziet om de ,rijheid en het

bezit van de burgers te beschermen, vg'. Macdonald, p. 23.

12) V91. 5. Hollander - The Economics of David Ricardo, Toronto 1979, p. 333.
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Ofschoon de campagne tot intrekking van het coalitieverbod in
Groot-Brittannie enkele jaren in beslag had genomen, moet de
wettelijke regeling toch voor velen nog als een verrassing zijn
gekomen. Want toen in de daaropvolgende winter een uitbarsting

13

plaatsvond van coalitievorming, stakingen, intimidaties van
ongeorganiseerden, enz., wekte dit de nodige schrik op en leidde
dit tot pogingen van tegenstanders van legalisatie om de wetgever
te bewegen terug te keren op zijn schreden. Nu kwamen Ook de14

vakbonden in het geweer, die aanvankelijk weinig steun hadden
gegeven aan de campagne van Place c.s. Het resultaat van dit15

alles was, dat de wet van 1824 werd vervangen door een wet van 6
juli 1825. Deze handhaafde de legalisering wat betreft de vorming
van bonden, het vergaderen en het afsluiten van collectieve
contracten. Maar "dreigen" en "bedreigen" van hun kant werd veel
scherper dan in 1824 strafbaar gesteld.16 Ook de "common law
remedies" daartegen 14> herleefden.
Bijgevolg kwamen de coalities in Groot-Brittannie in een uiterst
dubieuze rechtstoestand te verkeren. In hoeverre waren zij nu wel
of niet gelegaliseerd?17 Zoiets weet je in het Engelse recht
nooit helemaal zeker, omdat statutory law altijd maar 66n stuk
van het verhaal is. Daarnaast is er de common law, die - zoals
Prof. Hamson mij ooit leerde - is als de zee: men kan denken haar
teruggedrongen te hebben, maar zij blijft nimmer aflatend aanrol-
len en slaat op 't onverwachts terugl Tot op de dag van vandaag
biedt het Britse collectieve arbeidsrecht daar voorbeelden te
over van, welke wij nog dikwerf tegen zullen komen. Het jaar 1825
vormt het startpunt van deze krachtmeting.

Intussen realiseerde men zich dit alles nog niet in  1825.
le Vaak eendags-Vakbonden schoten als paddestoelen uit de grond.

vliegen, maar de eerste wat sterkere organisaties dienden zich
toch ook al aan. Zelfs twee landelijke arbeidersorganisaties:
1830 - de National Association for the Protection of Labour;
1834  - Robert Owens' Grand National Consolidated Trades Union.„
Maar in dat laatste jaar werd er een streep gehaald door deze
ontwikkeling: in een rechtszaak in Dorchester werden 6 landar-
beiders uit het dorpje Tolpuddle in Dorset tot 7 jaar dwangarbeid
in Australie veroordeeld. Hun vakorganisatie maakte - als verweer
tegen de anti-vakbondshouding van werkgevers - gebruik van
geheime eden en dat werd door de rechter in strijd bevonden met
een oude strafwet (de Unlawful Oath Act van 1799, destijds

20uitgevaardigd tegen een muiterij van zeelieden).

13} Macdonald, p. 21.

141 Zumbrunn, p. 54-6i; Macdonald, p. 22: Geary P. 39/45.

15) Thompson,   p.   517,  die erop vijst, dat de bonden Place aanvankelijk vantrouvden, omdat die ook betrokken vas
bij een campagne om het vetteli ik leerlingenstelsel afgeschaft te krijgen.

16} Zumbrunn, p. 58-59; Wedderburn, WXL, p, 306; Riddall, p. 29-30.

17) Zo stelt  Macdonald,  p,  22, dat coalities met ti vilde doelstellingen veer onder de common law in regard of

restraint of trade zouden vallen;  alleen als zij bleven binnen de grenzen van de vet,  d.v. z. zich practisch
uitsluitend met lonen en verktilden zouden bemoeten, varen zij 'immuun' voor deze dreiging. Wij zullen echter
in 510 gaan zien,  dat dat laatste in 1867 ook niet Week te kloppen'  Wedderbwrn, WZL,  p. 313 vermeldt een
rechtert'jke uitspraak uit 1855, die iedere val:bond voor 'criminally indictable at comion law' hield.

18) Macdonald,  p. 24; Riddall, p. 31; Kortenhorst/R p. 12, spreken ook van het tijdperk der paddestoelvakvereni-
gingen

19) Riddall, p. 31; Molenaar 1, p. 125-131.

20) Pelling,  p. 41; Wedderburn, WXL, p. 308; Riddall, p. 23-24; Zumbrunn, p. 68; Abendroth, p. 17; Lord Denning,

Landmarks p. 103-114.
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Het proces tegen de "Tolpuddle Martyrs" vormt ook al weer zo'n
mijlpaal voor het Britse collectieve arbeidsrecht: vaak is geen
stok de Britse rechter vreemd genoeg geweest om de organisatie en
de actie van de werknemers te slaant
Het nog tere kasplantje van de Britse vakbeweging werd door de
Dorchester-uitspraak voor een tijd tegen de grond gedrukt, al
bleven gematigde vakbonden en friendly societies van arbeiders

21ook in de daarop volgende "bitter years bestaan.

21} Geary, p. 116.
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6. Handhaving en vernieuwing coalitieverboden elders.

OP het Westeuropese continent bleven de Britse ontwikkelingen
jarenlang zonder weerklank. De wettelijke coalitieverboden werden
er gehandhaafd en soms zelfs vernieuwd. Ze stonden er ook minder
onder druk dan in Groot-Brittannie, dat zeker een kwart eeuw
voorlag in de industriele ontwikkeling.

In Frankrijk bleven de Loi Le Chapelier en het coalitieverbod in

de Code Punal ook na de val van Napoleon in   1813/1815
voortbestaan. Het bewind van de Restauratie nam het door de
Franse revolutie gecreeerde en door Napoleon geconsolideerde
arbeidsbestel ongewijzigd over: de individuele arbeidsverhouding-
en geschoeid op de algemene regels van het contractenrecht, W.0.

het beginsel van de contractsvrijheid, slechts gecorrigeerd door
twee specifieke bepalingen in de Code Civil,; individuele
arbeidsgeschillen konden worden gebracht voor de door Napoleon in
1806 ingestelde Conseils de Prud'hommes, welke vlot en goedkoop
werkten, maar geheel door de werkgevers beheerst werden,;
collectieve arbeidsbetrekkingen konden zich niet ontwikkelen
vanwege het coalitieverbod.3 Echt op belangenbehartiging gerich-
te arbeidersorganisaties worden nauwelijks gesignaleerd; wel
bestonden er veel organisaties van onderling hulpbetoon (zgn.
mutuelles)4, die een legale status konden verwerven <54>.

Was de politieke kant van de revolutie van 1830 nog vooral een
aangelegenheid van de bourgeoisies, de kersverse Juli-Monarchie
werd toch al gauw geconfronteerd met een uitbarsting van arbeids-
onrust en oproerG, zoals  die  van de zijdewevers  in  Lyon,  1831,  en
van de kleermakers van Parijs, 1833. Hierop reageerde de overheid
met harde tussenkomst van politie en leger (o.a. de slachting in
de Parijse Rue Transnonain, 1834), en met de uitvaardiging van
een nieuwe wet tot onderdrukking van werknemersorganisaties, 10
april 1834.7 Maar dat kon niet meer verhinderen, dat in die jaren
ook in Frankrijk de onmiddellijke voorlopers van de moderne vak-
organisaties opkwamen, de zgn. rdsistances.8 In de veertiger
jaren van de vorige eeuw vonden enkele belangrijke stakingen
plaats' en werden de eerste werkgeversorganisaties opgericht.

10

In Duitsland was de situatie m.b.t. het coalitieverbod wat

ingewikkeld als gevolg van het ontbreken van politieke eenheid.
In sommige delen, zoals Rijnland, welke onder Napoleontische
heerschappij hadden gestaan, werd het coalitieverbod van de Code
P6nal gehandhaafd. In andere delen, zoals in Beieren en Saksen
bleven de in §4 genoemde coalitieverboden bestaan. In Pruisen was

11 Zeldin,  p.  200;  Branciard, p. 44.

21 Helmich, p. 81; Zeldin, p. 201; Branciard, p. 44.

3) Groussier, p. 18 geeft aantallen veroordelingen tot 1848.

4) Branciard, p. 59; Kortenhorst/R p. 12 spreken van het tijdperk der ziekenpotten.

5) Abendroth, p. 20-21.

6) Branciard, p. 63-64.

7) Doucy, P. 134: Hel.ich, p. 82-83.

8) Zeldin, p. 218; Branciard, p. 60-62; Louis, MS, p. 87-99: Geary, p. 47.

91 Branciard, p. 66.

10) Zeldin, p. 204.
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de toestand onduidelijk. Volgens sommigen" was het coalitie-
verbod daar automatisch verdwenen met de demonopolisering van hetgildewezen in 1810/181112, want daar was het een onderdeel van.
Volgens anderen was ook nadien het coalitieverbod onverkort van

13

kracht gebleven. In tal van Duitse staten staken werknemersorga-
nisaties herhaaldelijk de kop op. Zorg daarover 1. alsook vreesvoor het opkomend communismess waren redenen voor de autoriteiten
om  nieuwe coalitieverboden af te kondigen. Daartoe strekte eenResolutie van de Duitse Bond in 184016, welke al was voorafgegaan,
resp. gevolgd ZOU worden door nieuwe coalitieverboden inWurttemberg (1836)17, Saksen (1838),8, Pruisen (1845)" en Hannover
(1847)."

Belgie had zich na de afscheiding in 1830 van Nederland een zeerliberale grondwet aangemeten. In deze grondwet van 1831 was het
recht OP vereniging en vergadering zonder voorbehoud gegaran-deerd. 21 Nochtans werd het bestaande coalitieverbod in het (op de
Franse Code Penal geente) Strafwetboek gehandhaafd. 22
Blanpain23 verklaart dit door te wijzen op "het feit dat de re-
geerders  van 1830 zich eenvoudig niet om de vrijheid van vakver-
eniging der werknemers bekommerden: alleen de vrijheid van de
regerende klasse - en deze was hoofdzakelijk een politieke vrij-heid - werd gegarandeerd". Het coalitieverbod werd dus kennelijkals een vanzelfsprekende uitzondering OP het constitutioneel
gegarandeerde recht OP vereniging en vergadering aanvaard endaarin borduurde het Belgie van 1830/1831 voort op het Franse
patroon van 1791. Het coalitieverbod werd strikt gehandhaafd25;24

echte belangenbehartigende werknemersorganisaties vielen niet tebespeuren, wel organisaties van onderling hulpbetoon. 26

In Denemarken werd het coalitieverbod van 1800, dat alleen OPKopenhagen van toepassing was, in 1823 uitgestrekt tot het heleland27 en werd het verscherpt in 1835.28

11) Kollmann, p. 48/57-59/64/82/161/209.
12) In  oosteliike   delen  van  Pruisen  en  Saksen  bleef de  gildeordening  nog  tot  midden  19de  eeuv  haar

monopoliepositie behouden en dus ook het daarop gebaseerde coalitieverbod. vgl. Ritscher, p. 153.
13) Ritscher, p. 154.
14) Kollmann, p. 72-73/86; Geary, p. 46.

15) Ritscher, p. 158-159.

16) Ritscher, p. 162-171; HSW-V, p. 740: tekst in Blanke 1, p. 33-34.
17) Ritscher, p. 160.

18) Kollmann, p. 161-162.

19) Kollmann, p. 118: HSW-V, p. 740; tekst in Blanke 1, p. 33-34.

20) Ritscher, p. 162-171; HSW-U p. 741.

21) Doucy, p. 140.

22) Alexander, p. 125-126; Horion, EGKS p, 193/196; Horion, Staking, p. 153; Blanpain, Schets, p. 216.
23) Blanpain, Verovering, p. 1518.
24) NI.  toen  de Loi  Le Chapelier verd uitgevaard niette9enstaande de eerder erkende vrijheid van vereniging en

vergadering <54>.

25) Chlepner,  p.  21-22 spreekt van Ca. 1500 vegens ove,treding van dit verbod tot gevangenisstraf veroordeelde
verknemers tussen 1830 en 1866.

26) Chlepner, p. 27-28.
27) Kocit, p. 11-12.

281 Kocik, p, 12.
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7. Het jaar 1848 en de reactie.

Het jaar 1848 zag er aanvankelijk voor de arbeidersbeweging veel-
belovend Uit. In o.a. Frankrilk en Duitsland waren revoluties
uitgebroken, waarin de arbeiders zich duidelijk manifesteerden.
Alom verrezen vakbonden, ja zel fs vakverbonden' ; er werd veel
gestaakt, en er was in die dagen een nauwe band tussen de

politieke actie en vakbondsagitatie.
De vreugde zou echter maar van korte duur blijken te zijn - meer
traditioneel ingestelde krachten wisten in alle West-Europese
landen na enige tijd toch weer de overhand te krijgen en Zij
herstelden de oude situatie van repressie der coalities.

In Frankrijk had de Voorlopige Regering in maart 1848 de
arbeiders het recht OP vakverenigingsvrijheid beloofd.3  Zij

wenste zich een stelsel van arbeidsverhoudingen, waarin  de
arbeiders en werkgevers met elkaar op gelijke voet zouden staan.

OP het individuele niveau betekende dat o.a. gelijke vertegen-
woordiging van werkgevers en arbeiders in de Conseils de
Prud ' hommes' ; OP het collectieve vlak ging "arbitrage"  het
centrale devies vormen van de Commission de Luxembourg onder
voorzitterschap van Louis Blanc, welke gedurende de eerste
maanden na de februarirevolutie aan het arbeidsbestel trachtte
leiding te geven.5 Door oprichting van "ateliers nationaux" zocht
men het "recht op arbeid" te verwezenlijken.
Na enkele maanden evenwel werden de radicale hervormers uit  het
zadel geworpen. De Commission de Luxembourg werd ontbonden, de
ateliers nationaux gesloten. In de Conseils de Prud'hommes werd
het overwicht van de werkgevers hersteld.6
De Constitutie van 1849 bewees nog wel lippendienst aan het idee
van gelijkheid tussen werkgevers en arbeiders, maar het
coalitieverbod werd opnieuw bevestigd. Als schrale troost
wijzigde een wet van 27.11.1849 het coalitieverbod in dier voege,
dat voortaan coalities van werkgevers en werknemers in gelijke
mate met straf werden bedreigd.7
Tegen werkgeverscoalities werd echter nog steeds nauwelijks
opgetreden; terwijl tegen werknemerscoalities het coalitieverbod
bij herhaling toepassing vond.9 Ook golden nog onverminderd de al
vermelde <§4> andere methodes om de arbeiders kort te houden.

1) O.a.   in  Duitsland,  zie Molenaar 1,  p.  153.  Over de restanten van deze organisatiegolf in Duitsland In de

vijftiger jaren, zie Blanke, 1, p. 46.

2) Geary, p. 38-39.

31 Brun/6 {1978) p.  422;  Branciard,  p. 84-85; Zeldin, p. 205, die prop vilst, dat de Voorlopige Regering zelfs

sprak van een 'plicht om zich te organiseren': Molenaar 1, p. 144.

41 Zeldin, p. 201.

5) Helmich, p. 82-83; Branciard, p. 87-88.

61 Branciard, p. 108.

7) Doucy, p. 138; Helmich, p. 71/88-95; Zeldin, p. 203/205, Molenaar 1, p. 112.

81 Helmich, p. 142.

9) Tussen 1848 en 1864 1144 vervolgingen en 6812 verknemers veroordeeld; zie ILO-Arbitrage p.
 205; voorbeeld van

zo'n veroordeling in C.d.C. 24.2.1859, zie Helmich, p. 141; Branciard, p. 109,
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In de Noordduitse Bond had het er eerst de schijn van, dat de
werknemersorganisaties konden delen in de algemene vrijheid van
vereniging, die daar in §4 van een wet van 6 april 1848 was
neergelegd. Doch in de loop van 1849 werd duidelijk, dat de
rechters het coalitieverbod weer gingen toepassen. " Er kwamen
zelfs nog weer nieuwe teksten terzake bij: de regering van
Pruisen vaardigde in 1850 een verordening uit m.b.t. het misbruik
van het recht van vereniging en vergadering" en de Pruisische
wetgever strekte het coalitieverbod van 1845 in 1854 en 1860 nog
eens expliciet uit tot dienstboden, landarbeiders en mijnwer-kers. 12 De Noordduitse Bond nam in 1854 een Resolutie aan, waarin
werd opgeroepen tot een verbod van 'politieke' verenigingen met

13een socialistisch of communistisch doel. Beieren hernieuwde het
coalitieverbod in 1857.14 Nochtans schijnt in Duitsland het
coalitieverbod in de vijftiger jaren niet vaak toegepast te
zijn. Ook daar werden nu, net als in Frankrijk, de coalitie-

1S

verboden formeel in gelijke strengheid tot werkgevers- en arbei-
dersorganisaties gericht (dit al in de Pruisische wet van 1845
(56>  en in Saksen  in  1855).16
De idee van 'arbitrage' in arbeidsgeschillen, welke ook in
Duitsland door de vakbonden tijdens de revolutie van maart 1848
werd voorgestaan17, zette ook hier uiteindelijk niet door. Een

i 8wetsontwerp terzake liep stuk.

In Belgie", Nederland20, Italie (Sardinie) en Denemarken kwam het
niet tot revoluties, maar kozen de monarchen eieren voor hun geld
en gaven zij zonder slag of stoot toe aan democratiseringseisen.Nederland (1848)21 en Denemarken (1849)22 namen nu ook het recht op
vereniging en vergadering in hun constitutie op, Sardinie (1848)
alleen dat van vergadering. Maar ook in deze landen wilde dat
geenszins zeggen, dat daarmee de coalitieverboden van de baan
waren.

In Belgie werd het coalitieverbod tijdens de opwindende dagen van
1848 serieus ter discussie gesteld, maar alle pogingen om het
afgeschaft te krijgen leden tenslotte schipbreuk en het coalitie-
verbod werd uitdrukkelijk bevestigd23 en in de volgende 15 jaren
veelvuldig toegepast. 24

10) Kollmaan, p. 137-141; Ritscher, p. 187-201; Blanke 1, p. 34-35.

11) Blanke 1, p. 46; Daubler/H K, p. 13-14.

12) HSW-V p. 741.

13) Abendroth, p. 26.

14) Ritscher, p. 215-216.

151 Kollmann, p. 124-132 meldt, dat er tussen 1849 en 1865 in Pruisen maar 26 vervolgingen plaat'.vonden; zie 001

Blanke 1, p. 47.

16) Kollmann, p. 163/209.

17) Blanke 1, p. 40.

18) Blanke 1, p. 42-43.

19) Chlepner, p. 35-36.

20) Vgl.  M.J.F.  Robiins - Radicalen in  Nederland  (1840-1851), Leiden, 1967.

21) Ugl, LovensteYn, Jeukensbundel, p. 191-192.

22) GaleRSOR, p. 139; Hasselbalch, Facets, p. 40.

23) Alleen verden vel de conseils de prud'homies in 1859 op paritaire leest geschoeld,  zle Chlepner,  p. 96-97.

24) Alexander geeft cijfers over de periode 1830-1860.
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ook in Nederland werd het coalitieverbod uitdrukkelijk
gehandhaafd niettegenstaande liberalisering van het verenigings-
recht in 1855. Maar hier werd het niet vaak toegepast, ook al2S

26omdat er nog nauwelijks sprake was van vakbonden.
In Italie bleven eveneens alle coalitieverboden bestaan. Alleen
in Toscane werd het coalitieverbod in 1853 afgeschaft. In
Sardinie ging het coalitieverbod in 1859 deel uitmaken van het
Wetboek Van Strafrecht, dat na de unificatie in 1860 in heel

21 In 1864 werd het coali-Italie (behalve Toscane) gelding kreeg.
tieverbod nog eens vernieuwd. 28

Slechts Denemarken vormde een uitzondering op deze gang van
zaken: ofschoon het coalitieverbod daar nooit officieel werd
ingetrokken, geraakte het er na 1848 geheel in onbruik. Reeds
rond 1850 ziet men daar in verschillende bedrijfstakken werkne-
mersorganisaties een eerste begin van invloed krijgen OP de
bepaling der arbeidsvoorwaarden. 29

ZO vormt dit land een mooie brug naar de toestand in Groot-
Brittannie.

25) Vgl. Huussen,  p. 97-98, die gevag maakt van enkele dissidente geluiden 0.8. een dissertatie van J.C.J. v.d.
Schalk - Art. 414 en 415 van den Code Pinal, beschouvd in verband met de theorie van het loon, leyden 1853.

26) levenbach VV p.  15 meldt tussen  1850 en 1870 23  vervolgingen en 75 veroordelin9en,  zie ook Molenaar 1, p.

121/163; Huussen p. 101-102.

27) Mazzont, AS, p. 18-21.

28) Augni, Diritto, p. 212; Treu, ELL p. 99.

29) Galenson, p. 16/97,
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8. Groot-Brittannie, bakermat van de moderne arbeids-
verhoudingen.

De Britse arbeiders waren zich na de kwestie rondom de Tollpuddle
Martyrs 15> meer van de vakactie af gaan wenden en zich gaan
richten op politieke actie: de zgn. Chartistenbeweging.1  Maar
toen deze hervormingsbeweging ook rondom 1848 bakzeil haalde,
keerden  de Britse arbeiders zich weer af van de politieke actie'
en richtte men zich krachtiger dan ooit te voren op de strijd met
de werkgevers om verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Er ontstonden nieuwe bonden, die zich wezenlijk onderscheidden
van de vroegere. Zij hielden er een landelijk hoofdkwartier OP
na, een betaalde staf, eigen kranten, fondsen voor uitkeringen
aan de leden bij ziekte of werkloosheid; zij betaalden overlij-
densuitkeringen en stakingsgeld. En om al die redenen moesten zij
wel beschikken over uitgewerkte statuten, hoge contributies
vragen, enz. Dit type bonden werd door de pioniers onder de
vakbondshistorici, Sidney en Beatrice Webb, aangeduid als "New
Model"-bonden. De Amalgamated Society of Engineers was hun meest
karakteristieke voorbeeld. Haar oprichtingsjaar, 1851, werd door
de Webbs gezien als het geboortejaar van het moderne vakvereni-
gingswezen.3
De 'New Model'-bonden trof men aan onder de mijnwerkers, de
katoenspinners, de metaalarbeiders, de werkers in de gasbedrij-
ven, de bouwvakkers, de landarbei ders, de stuwadoors en de
spoorwegmannen.4 ook de stakingen in die dagen gingen meestal van
deze groepen werknemers uit.5

Naast deze 'New Model'-bonden bleven talloze bonden van meer
ouderwetse snit (lokaal, kortstondig, zwak van organisatie)
voorkomen.

In tal van bedrijfstakken en ondernemingen vonden "collective
agreements" ingang." Zeker, die waren er al eerder geweest  <52 n.6>,
zowel in Groot-Brittannie' als op het Europese vasteland (bijv.
in 1789 in de lakenindustrie van Verviers;  in 1831 in de zijde-
industrie van Lyon',  in 1843 resp. 1848 in het grafisch bedrijf
in Parijs" resp. Breslau", in 1848 voor de hoedenmakers in
Frankrijk",  enz. ). Maar echt wijdverbreid raakte het collectieve
contract voor het eerst in het Groot-Brittannie van midden vorige
eeuw.

11 Wedderburp,   WZL,   p.   308:   Abendroth,   p.   17-19:   Pelling,   p.  43; Wedderburn, IRZC, voetnoten p.  47 en 48;
Molenaar I, p. 127-129; D. Thompson - The Chartist experience, London, 1982.

2  Bagvell, p. 23; Geary, p. 46-47.

3  Wedderburn, WXL, p. 308; Macdonald, p, 25-26; Riddall, p. 32; Ruter, p. 90; Molenaar 1, p. 133-134.

4  PeIling, p. 43-44/76-83.

5  Geary, p. 39-40.

6  Riddall, p. 34-35.

7  Macdonald, p. 20; Wedderburn, W&l, p, 160; Riddall, p. 34; De Jong, diss,, p, 32; Kortenhorst/R, p. 13.

8  Vanachter, 30jaar, p. 266; Petit, p. 10; Troclet, Evolution, p. 197.
9  Despax, Cr, p. 27-28: Brun/6, p. 710-711; Branciard, p. 64.

10. Zeldin, p. 218: Branciard, p. 62; andere Franse voorbeelden bij Groussier p. 48-52.

11) Ben ing, p. 28.

12) Branciard, p. 88.
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De "New Model"-bonden waren aanvankelijk ook geporteerd voor
"conciliation" en  "arbitration" - begrippen die in die jaren

13trouwens nog vaak met "collective bargaining" verward werden.
De werkgevers verwachtten eerst weinig van "conciliation" en
"arbitration" tot in 1860 A.J. Mundella, een fabrikant Uit
Nottingham, in zijn bedrijf een voorbeeldige procedure voor
geschillen-beslechting tot stand bracht. Maar inmiddels waren de
krachtsverhoudingen soms al zover verschoven, dat op hun beurt nu
de vakbonden daar weinig oren meer naar hadden.

Ook al waren de bonden in die dagen nog geen massaorganisaties in
de ware zin des woords - de grootste bonden telden slechts enkele
tienduizenden leden - toch werd de Britse vakbeweging als geheel
door haar successen een voorbeeld voor de arbeidersbeweging in de
rest van de wereld. Bij gelegenheid van de grote wereldtentoon-
stelling in Londen van 1862 kwamen delegaties van Franse en14

Duitsets werknemers naar Londen om zich van de Britse ontwikke-
lingen op de hoogte te stellen. Thuisgekomen rapporteerden Zij
daarover in lovende bewoordingen en zo nam de verbreiding over
heel Europa van de moderne collectieve arbeidsverhoudingen een
aanvang. Groot-Brittannie mag zich met recht daar de bakermat van
noemen.

13) Hepple, ELL, p. 36: I.A.0. CXA p. 57-58.

14) Branciard, p. 102; Molenaar 1, p. 144.

151 Ritscher, p. 218; oek Liebknecht propageerde het Britse voorbeeld, zie Molenaar 1, p. 155.
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9. Intrekkin9 coalitieverboden in West-Europa, ca. 1870

ook voor de rest van West-Europa brak nu eindelijk het moment
aan, dat de repressie niet meer vol te houden viel.
De versnelde industrialisatie, welke zich in de zestiger jaren op
het Europese vasteland voordeed'' deed de politieke betekenis van
de arbeidersklasse toenemen. In Belgie was tegen het eind der
vijftiger jaren de vakbeweging opgestaan.2 Het kwam er herhaal-
delijk tot stakingen en arbeiders stelden zich kandidaat voor het
parlement.3 Ook in Frankriik gingen de arbeiders zich mengen in
de verkiezingscampagnes met een pamflet in 1863 en een manifest
(Des Soixante) in 18644 en stelden zij zich kandidaat voor het
parlement. In Duitsland werden twee met elkaar rivaliserende
socialistische partijen opgericht. In Italie wist Mazzini, een
van de leiders in de strijd om onafhankelijkheid en nationale
eenheid, de arbeiders tot politieke oppositie te brengen.
In 1864 werd in Londen de Eerste Internationale opgericht.

De zestiger jaren van de vorige eeuw zijn het decennium, waarin
de arbeidersklasse in West-Europa zich eens en voorgoed kwam
melden voor het verkrijgen van een rechtvaardiger plaats in de
samenleving.
In dat klimaat moesten de coalitieverboden wel voor de bijl. Met
name in Frankrijk, Belgies en Duitsland werd een intensief debat
gevoerd over de wenselijkheid van de intrekking van het coalitie-
verbod, welke in resp. 1864, 18666 en 18697 inderdaad ook heeft
plaatsgevonden.

Het is belangwekkend vast te stellen, dat de argumenten van de
voorstanders van intrekking niet zo bijster veel verschilden van
die van Francis Place c.s. in Groot-Brittannie veertig jaar
tevorent Coalities vond men op zichzelf geen erg nuttige ver-
schijnselen, maar men kon ze beter legaliseren, zodat de
arbeiders dat zelf konden ervaren. Vaak werd in die jaren John
Stuart Mill aangehaald, die had geschreven: "Stakingsondervinding
is de beste leermeester geweest van de arbeidende klasse over het
onderwerp van de relatie tussen lonen en vraag en aanbod van
arbeid; en het is heel belangrijk, dat deze scholingscursus niet
vernietigd wordt " .8 Velen deelden nog de wishful thinking van
Place, dat coalities weldra zouden verdwijnen, nadat ze
gelegaliseerd zouden zijn.9  Zoals de initiatiefnemer van de
Franse intrekkingswet, Ollivier, het uitdrukte: "Avec le temps la
libertd des coalitions tuera la greve" .10

1) Voor Frantri ik:  Branciard,  p.  103:  in Denemarken kvam de industrialisatie pas na ca.  1870 op  gang,  991.
Galensoi, p. 9.

2) Het eerst in 1857 onder de Gentse vevers.

3) Chlepner, p. 28/50/113; Lehouck, p. 267-313; Joye/L p. 65/77.

4) Branciard, p. 103.
51 Chlepner, F· 90.

6) Lehouck, p. 279/281.

7) Tekst  In   Blanke  1,  p.  60.   in  Saksen vas dit reeds voorafgegaan door een  beperkte  opheffing  Van  het

coalitieverbod in 1861, vgl. Ritscher, p. 217; Boldt EGKS, p. 106; HSW-V p. 742.

81 Vgl. J. Stuart Mill - Principles of Political Economy; zie ook Kollmann, p. 154-157/170/171/212/256-257.
9) Koll.ann, p. 217/242-243/257-259.

10) Helmich, p. 144-145; Brun/6(1978), p. 422.
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Anderen begonnen vraagtekens te plaatsen bij het absolute karak-
ter van de IJzeren Loonwet, die tot dan toe door de tegenstanders
van coalitievorming was gehanteerd als argument ter rechtvaardi-
ging van coalitieverboden. Zo wees men er op, dat een werkgever
(reeds een coalitie in zichzelf!) in staat was om de lonen te
lang beneden het 'natuurlijke' peil te houden. 11
Werknemerscoalities zouden dan in hun ogen een nuttig en soms
zelfs noodzakelijk middel zijn om een evenwichtssituatie tussen
werkgevers en arbeiders tot stand te brengen. Vaak waren het
juist de voorstanders van staatsonthouding in het economisch
leven, die zo redeneerden. Het kwam hun voor, dat juist de lega-
lisering van coalities het mogelijk zou maken meer billijke
arbeidsvoorwaarden langs de weg van collectieve regelgeving tot
stand te brengen. En een goed functionerend systeem van
collectief laissez faire in plaats van een onbillijk uitwerkend
individueel laissez faire zou dan rechtvaardigen, dat de Staat
zich ook verder buiten het arbeidsbestel kon houden. 12

Bij dergelijke economische argumenten kwamen ook juridische. Deze
leken treffend op die, welke de Utilitaristen veertig jaar eerder
in Groot-Brittannie al hadden gebruikt. Men erkende, dat er een
brede kloof bestond tussen recht en praktijk. 13 De verbreiding  van
het vakverenigingswezen viel niet meer tegen te houden. Bovendien
mochten de arbeiders geen verkeerd beeld krijgen van het recht:
waarom coalities van werknemers onderdrukken, terwijl de
gecombineerde macht van het kapitaal grotendeels onberoerd werd
gelaten?14 Waarom de werknemer uitoefening van het recht op
vereniging ontzeggen in de gevallen, waarin hij daaraan het
meeste behoefte heeft, terwijl het recht op vereniging in  het
algemeen erkend was,15 Waarom hem de collectieve uitoefening
onthouden van een recht, dat hij wel individueel mocht
uitoefenen,  nl.  om op te houden met werken?16

De argumenten tegen het voortbestaan van de coalitieverboden
hoopten zich OP. En het waren niet meer alleen progressief-
liberalen, die ermee voor de dag kwamen. Steeds vaker kregen zij
bijval van Conservatieven, die droomden van een nieuw type
economische orde, gebaseerd op zelfbestuur van de bedrijfsgeno-

17ten. Van belang is voorts, dat nu ook "de Kroon" langzamerhand
de zijde ging kiezen van hen, die coalities gelegaliseerd wilden
zien: in Erankrllk gebeurde zulks gedurende het tweede decennium
van het bewind van Napoleon III (het zgn. empire libdrale). Hij
verleende steeds vaker gratie aan degenen, die wegens overtreding
van het coalitieverbod waren veroordeeld, deed arbeidersvertegen-
woordigers opnemen in de delegatie naar de wereldtentoonstelling
i n   Londen   van   1 8 6 2    <58>   en l i e t tenslotte zijn minister Ollivier
in 1864 de intrekkingswet indienen.

11) Stelling van J.Stuart Mill, geciteerd door Hawkins, C&C, p. 14; (§7 n. 25>.
12) Zumbrunn, p. !11-113; Blanke, p. 55-60.
131 Kollmann, p. 272-275.
14) Ritscher, p. 159.

151 Doucy, p. 141; Kollmann, p. 182/197/217; Molenaar 1, p. 122.
161 Kollmann. p. 157/169/240.

17) Kollmann,  p. 182-183/197-198.  In Nederiand varen de conservatieven te9en afschaffin9 van het :oalitieverbod,

wat te verklaren is uit het feit,  dat ten onzent het debat daarover pas plaats,ond toen  net de commotie van

de Paritse Commune <510> had plaatsgegrepen, v91. Huussen, p. 100-101.

29



In Duitsland schaarde Bismarck zich aan de kant der voorstanders
van intrekking van het coalitieverbod "teneinde het vertrouwen
van de arbeiders in het Koningschap en de Regering te
verstevigen".18

Natuurlijk moet men dit zien tegen de achtergrond van de hervor-
mingen, die in deze jaren in diverse Westeuropese landeni
m.b.t. het kiesrecht hadden plaatsvonden en die de arbeiders een
grotere stem gaven. Conservatieven en liberalen, de kroon, de
adel en de burgerij dongen naar de gunst van de arbeiders-
stemmen. Het werd steeds lastiger de arbeiders sociaal-econo-20

mische rechten te onthouden nu hun politieke rechten verleend
werden. 21

Tenslotte kwam het ook nog voor, met name in Belgie22, dat de
werkgevers pleitten voor de afschaffing van het coalitieverbod,
dat formeel ook hen gold en hen hinderde om zich openlijk te
organiseren tegen een steeds sterker wordende arbeidersbeweging.

Opvallend is bij dit alles, dat de werknemers maar zelden actief
waren in de campagne voor intrekking van het coalitieverbod, met
uitzondering wellicht van Duitslandn, waar zij wel enige druk
uitoefenden. Het schijnt, dat ofwel de arbeiders zich nog
onvoldoende bewust waren van de betekenis van vakbonden voor hun
lot, ofwel dat Zij reeds zo zelfbewust waren, dat Zij zich
eenvoudig in toenemende mate gingen organiseren, wat ook de stand

74van de wet mocht wezen.
Zelfs onder socialisten bestond er weinig aandacht voor het punt
van de illegaliteit van coalities. Engels, Proudhon en Lasalle
ontkenden aanvankelijk, dat vakbonden iets konden bijdragen tot
de beeindiging van de uitbuiting van de arbeidende klasse. 25 ook
Zij gingen Uit van de gelding der IJzeren Loonwet in een
kapitalistische economie. Pas later sprak onder invloed van Marx
de Eerste Internationale zich uit ten gunste van vakbonden. 26

Men ging de vakbond waarderen als een "school voor de
klassestrijd" en begon een campagne voor de oprichting van
socialistische bonden.
Maar OP dat moment was de beweging om de coalitieverboden
afgeschaft te krijgen al in volle gang.

Het was dus niet zozeer op 'straat' of op 'de werkvloer', dat de
strijd voor de intrekking van het coalitieverbod werd gestreden,
als wel in de serene parlementszalen. En niettegenstaande het
eerdergestelde waren het daar toch vooral progressief-liberalen,
die in het voorste gelid stonden: Hume (de pion van Francis
Place) in Groot-Brittannie, Ollivier in Frankrijk, Schultze-
Delitzsch in Duitsland, Van Houten in Nederland", enz.

18) Molliann, p. 212.

19) Uoor Duitsland, zie Kollmann, p. 182-183.

20) Voor Groot-Brittannie, zie Zumbrunn, p. 110-112.
21) Kollmann, p. 255.

22) Doucy,  p.  141;  Alexander,  p.  127/129; Chlepner, p. 90; Blanpain, Schets p. 216, die ook nog als argument
geeft, dat concurrentiebeperkende afspraken van verkgevers door het coalitieverbod gehinderd verden.

23) Kollmann,  p.  175;  Blanke 1,  p.  48-49/54; v91. ook Huussen, p. 103, die ook in Nederland nauveli Jks enige
pressle vanuit de arbe,dersklasse heeft tunnen ontwaren.

241 991. Huussen, p. 104.

251 Kolliann, p. 169/187/253; Molenaar 1, p. 153-154: Huussen, p. 98-100.

26) Molenaar L p. 154.

271 Molenaar L p. 121-122/341: Fase/V p. 524; Fase, diss. p. 158; Huussen, p. 98-100.
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Noteren wij tenslotte hoe in sommige gevallen het coalitieverbod
werd ingetrokken bij afzonderlijke wetgeving (Groot-Brittannie,
1824, Frankrijk", 1864, Nederlandn, 1872), terwijl in andere ge-
vallen de intrekking plaatsvond in het kader van meer omvangrijke
codificatiewerkzaamheden: in Belgie30 in 1866 bij gelegenheid
van de invoering van een nieuw Strafwetboek, in Duitsland* in
1869 toen een nieuwe Gewerbeordnung voor heel Duitsland werdingevoerd; in Luxemburg32 bij de overname van het nieuwe Belgische
Strafwetboek, 1879; in Italie33 bij gelegenheid van de invoering
van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Zanardelli, 1889.

Van toen af aan waren de coalitieverboden - afgezien van enkele
uitzonderingen, die Wij nog zullen tegenkomen - deel van de
rechtsgeschiedenis geworden. Maar dat betekende niet, dat nu alle
vormen van repressie waren verdwenen en alle beperkingen op de
ontwikkeling van de arbeidersbeweging waren weggenomen.

28) Camerlinck/LC, p. 642.
29) Levenbach, UU, p.  14-16; Windmuller, p.  81; fase, diss. p. 154-155; Molenaa, 1, p. 121. Houssen. p. 101

stelt, dat men bevust niet heeft villen vachten op de in voorbereiding :,inde vernieuvin9 ·lan het W.v.5.
301 Horion, EGKS, p. 196; Molenaar 1, p. 121.

31) Daubler/H K, p. 11-16,

321 Weber, EGKS, p. 537.

33) Mazzoni, AS, p. 18-21; Giugni Diritto. p. 212; Treu ELL p. 99.
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10. De naklank van het coalitieverbod.

Wanneer een rechtsorde zoveel eeuwen getekend is door de
onderdrukking van een verschijnsel - in dit geval de coalities -
dan mag men niet verwachten, dat een enkele pennestreek van de
wetgever volstaat om elke nawerking van dat verschijnsel te
verhinderen. Op oud ijs vriest het immers licht.
Ik signal eerde zoiets al voor Groot-Brittannie (Tolpuddle) <56> en
wij zien het na ca. 1870 ook elders in West-Europa.

Om het verhaal in Groot-Brittannie te hervatten: daar was de
kracht van de arbeidersbeweging inmiddels zodanig gegroeid <§8>,
dat Zij tegenkrachten ging oproepen, vooral toen het, in  het
midden der zestiger jaren, tot heftige arbeidsonrust was gekomen
(Sheffield outrages, 1866).' Terwijl aan de ene kant Zojuist
bij wet de barriures voor de werkstaking waren verlaagds gingen
aan de andere kant de rechters wegen zoeken om via de  "common
law" de legaliteit van vakorganisaties aan te tasten (de
geruchtmakende zaak Hornby v Close <§24>) . Er werd door de rege-
ring een koninklijke commissie tot bestudering van de vakvereni-
gingen ingesteld (Commissie-Erle), die een autoritair-getint
meerderheidsrapport en een liberaal-gestemd minderheidsrapport
uitbracht.
De Britse vakbeweging zag zich door dit alles genoopt de
politieke actie weer op te nemen. In 1868 kwam voor het eerst het
Trade Union Congress bijeen, dat o.m. een zgn. Parliamentary
Committee oprichtte om pressie uit te oefenen tot wettelijke
hervormingen. Vakbondsfiguren dongen naar een parlementszetel,
maar er kwam - anders dan in Duitsland - toen nog geen eigen
arbeiderspartij. Arbeiders, die in het parlement kwamen, droegen
meestal de badge van de Liberals.3 De Britse vakbeweging evenwel
onthield zich tot ca. 1900 van een partijpolitiek engagement.
Veeleer zocht zij de Conservatieven tegen de Liberals Uit te
spelen. Het eerste resultaat van die opstelling werd in 1871 bij
de Liberale reger ing-Gladstone behaald, maar het was slechts
halve vreugd.4 Naast de uitvaardiging van een tamelijk liberale
Trade Union Act (524> stond een nieuwe beperking van de vrijheid
van picketing (535>. De rechters gooiden een jaar later nog wat
olie op het vuur met een zeer stakings-onvriendelijke uitspraak
(R. v Bunn (§35) ) . Opmerkelijkerwijze was het in 1875 het
Conservatieve bewind-Disraelis, dat de vakbeweging volledige
genoegdoening schonk: staking en "picketing" werden nu voorgoed
uit de criminele sfeer gehaald  (excessen daargelaten (535>) .
De Britse vakbeweging leunde tevreden achterover. Alles wat Zij
via de politiek wilde bereiken was nu bereikt. Zij kon zich het
laatste kwart van de negentiende eeuw weer geheel terugtrekken op
de sociaal-economische belangenbehartiging.

1) Macdonald, p. 30; M,lenaar 1, p. 136,

2) Nl.  door  verstrakking  van  de delictsomschrtlving van 'intimidation',  'aolestation' enz.   in  1859  en  de

afzvakking van de strafbedreiging op verbreking van de dienstbetrekking in 1867 <535>.
3) Pelling, p. 75/107.

41 Riddall,  p.  36;  Molenaar I p.  137; zie voor Marx' minachting voer die vetge,ing: Karl Marx, Selected Works

11945) Vol. 2, p. 618.

5) T. v. de Conspiracy and Protection of Property Act, 1875; 991. Riddall, p. 36-37; Molenaar L p. 137-138.
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In Belgie had men in 1866 het coalitieverbod van de artt. 414-416
Strafwetboek vervangen door een art. 310 Strafwetboek, dat de
"vrijheid van arbeid" moest beschermen. Er waren in die jarenvele grote stakingen' en in dit klimaat werd de delictsomschrij-
ving van art. 310 Strafwetboek, zo royaal als zij was, een welkom
aangrijpingspunt voor de rechters om in feite elke staking als
een inbreuk OP de "vrijheid van arbeid" aan te merken. Het
kleinste vergrijp, ja, zelfs een onzinnig woord aan het adres vaneen werkwillige werd in geval van een werkstaking opgevat als een
'bedreiging'  of 'belediging' en gestraft.7 Zo werd afschaffingvan art. 310 Strafwetboek een van de belangrijkste eisen van deBelgische vakbeweging, maar dat zou nog een lange weg worden.8

In Frankrijk was weer in een ander opzicht sprake van een
halfslachtige situatie. De intrekking van het coalitieverbod in
1864 had daar namelijk onverlet gelaten de autoritaire Franse
wetgeving OP de opr ichting van verenigingen en het houden van
vergaderingen in het algemeen' en daar vielen ook vakbonden onder
<524). Vandaar dat wel eens wordt gezegd, dat in Frankrijk de
stakingsvrijheid eerder was verworven dan de vrijheid van vakver-
eniging, maar dat acht ik overtrokken, omdat er aan het eersteook  nog  heel wat mankeerde  <535>.

Schrik voor de proclamaties van de Socialistische Internationale
hield een verdere liberalisering van het vakverenigingsrecht
tegen - onder Napoleon III kwam men niet verder dan louter een"modus vivendi " .10 Toen volgde de Parijse Commune (1871) en nadat
die was neergeslagen werd onmiddellijk een wet uitgevaardigd, die
alle organisaties verbood, welke een band hadden met de Socialis-tische Internationale (die men voor de aanstichtster van de
Commune hield)." Na enkele jaren werd de houding t.o.v. de
arbeidersbeweging wat meer ontspannen; de vakbonden leefden op en
de wetgever kwam hen in 1884 tegemoet met de uitvaardiging van deLoi Waldeck-Rousseau12, welke de vakbonden een eigen, betrekkelijkliberaal statuut bezorgde   <524>.

Intussen had de Parijse Commune zelfs nog tot in Denemarken een
echo  gevonden toen daar als reactie op verscherpte arbeidsonrust
(optreden pio) net als in Frankrijk in 1872 een wet tot stand
kwam, welke organisaties verbood, die aangesloten waren bij  de
Internationale. 13

6) Joyle/L p, 66

71 Horion, Staking, p. 153-154 <535 n. 20>.

8) Chlepner, p. 91-93: Lehouck, Uakbonds,r. p. 280-281.

9) Branciard, p. 107; Groussier, p. 19-20.

10) Brun/6 (1978) p, 7; Zeldin, p. 205/208.
Ill Abendroth, p. 41; Helmich, p. 172-175; Branciard, p. 139: Molenaar 1, p. 139/144; deze vet verd pas in 1901

ingetrokken <513>.

12) Branciard, p. 137: Brun/6 (1978), p. 7; Molenaar 1, p. 112-113; Lyon-Caen, DS 1984, p. 6.

13) Abendroth, p. 52; Kocik, p. 17; Galenson, p. 19.
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Duitsland beleefde na 1870 een enorme modernisering van zijn
productie-apparaat en de doorbraak naar de groot-industrie. Dat
ging gepaard met veel arbeidsonrust en een opbloei van het14

collectief onderhandelen. De socialistische beweging sloot haar
gelederen en werd een geduchte macht. Toen in 1878 een mislukte
aanslag op de Duitse keizer werd gepleegd, werd haar de schuld
daarvoor in de schoenen geschoven. Alle socialistische politieke

1Spartijen en vakbonden werden verboden (Sozialistengesetz 1878).
Hierdoor, maar ook door positieve maatregelen (1881: eerste
sociale verzekeringswet ter wereld) hoopte de conservatieve
regering-Bismarck het Socialisme de wind Uit de zeilen te

16nemen.

14) Geary, p. 39.

15) Molenaar 1, p. 155-157.

16) Molenaar 1, p. 223-227.
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11. De opkomst van de moderne vakbeweging.

Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw is dan overal in West-
Europa de vakbeweging in de moderne zin des woords in opkomst. De
meeste van die vakbonden waren qua sociale samenstelling en
politieke orientatie weinig revolutionair. Het waren hoofd-
zakelijk geschoolde of halfgeschoolde werknemers, die zich
organiseerden en dan nog overwegend in bedrijfstakken waar van
ouds een traditie van georganiseerd onderling hulpbetoon had
bestaan.1 Zo stonden in de meeste landen grafici, timmerlieden en
sigarenmakers in het voorste gelid van het moderne vakvereni-
gingswezen.2
Hadden vroeger coalities van arbeiders in diverse beroepen hier
en daar nog al eens met elkaar in de clinch gelegeni nu ziet men
de eerste lokale samenwerkingsverbanden tot stand komen: in
Groot-Brittannie de Trades Councilsi, in Nederland de Bestuur-
dersbonden.5
Die "interprofessionele" samenwerking kwam ook OP nationaal
niveau van de grond. Daar waren al vroegere voorbeelden van
geweest, zoals de Grand National Consolidated Trades Union in
Groot-Brittannie (55> en drie confederaties in het woelige Duits-
land  van   1848 (57>. Ook werden er in Duitsland, Italid en Belgie
in de vijftiger jaren van de vorige eeuw af en toe nationale
conferenties van vakbonden gehouden. Maar toch mag wel gezegd
worden, dat eigenlijk met de bijeenroeping van het Trade Unions
Congress in Groot-Brittannie in 18686 de moderne vakcentrale het
levenslicht zag. Het Britse voorbeeld werd spoedig gevolgd in
Duitsland (Verband Deutscher Gewerkvereine, 1869)7, Nederland
(Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, 1871)8 en Denemarken
(Central Trade Union Committee, 1874)9, maar in tegenstelling tot
het Britse TUC was die andere confederaties geen lang leven
beschoren.

1) Men verschilt  van mening over de uraag of er een continuiteit (Brentano) of een break (Webb) is tussen  de
vroegere  gilde-organisatie  en de moderne vakbeveging.  Voor Denemarken signaleert  Galenson,  p.  14/17  vel

degelijk een bepaalde band tussen beide.

2) Algemeen:  Geary,  p.   45-46.  Uoor Groot-Brittannie: De Jong, diss., p. 13. Voor Denemarken: Galenson, p. 18;

Jacobsen, ELL, p. 217; Nielsen, p. 41. Voor Nederland: Brugmans, p. 259-261/271; D. Hudig Jr. - De vakbevegin9

in Nederland 1866-1878, Amsterdam, 1904: Windmuller, p. 6-7, Ruter, p. 1; Molenaar 1, p. 163-164; Fase, diss.,

p.  154-155.  Voor Frankrijk: Zeldin, p. 218. Voor Belgie: Chlepner, p. 112-113. Voor Duitsland: Blanke 1, p.
39-40/60-61.

3) Louis, MS p. 18-24.

4) Pelling, p. 108; Molenaar L p. 134-136.

5) Windauller, p. 7: Ruter, p. 2: Molenaar 1, p. 164-165: Brugmans, p. 265.

6) Molenaar I, p. 141.

71 Boldt, EGKS, p, 105.

81 B.H. Heldt -  Algeneen Nederlandsch Werkliedenverbond, 1871-1896, Leeuvarden, 1896; Wind,uller, p. 7-8; Ruter,

p. 2/151-153; Molenaar 1, p. 164-167; Brugmans, p. 264.

9) Galenson,  p.  19;  Kocik,  p.  17-18.  Bi j  Denemarken  moet  ik soms op Engelse vertalingen  van  eigennamen

terugvallen,  maar dat zal de Nederlandse lezer(es) niet deren,  oidat die vertalingen voor hem/haar vaak  nog

vel zo veelze9gend zullen zijn.
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Afgezien van enkele eerste socialistische zwaluwen, waren de
meeste vakbonden in die jaren ofwel ideologisch neutraal, ofwel
progressief-liberaal van politieke orientatie.
Ik constateerde zulks al voor Groot-Brittannie (558/10>, in Neder-
land kan men iets dergelijks vaststellen bij het A.N.W.V.10, in
Duitsland gold het de zgn. Hirsch-Dunkler-bondenn, in Frankrijk
de kringen rond Barbaret, Keufer, Rondet, Basley e.a. 12 De libe-
rale en zgn. onafhankelijke vakbonden, die tot op de dag van
vandaag te hooi en te gras in West-Europa voorkomen, mag men
gerust als de  "erfgenamen" van deze oudste "richting" in  de
vakbeweging beschouwen. 13

Midden tachtiger jaren van de 19e eeuw breekt er door tal van
nieuwe uitvindingen in de techniek, het verkeerswezen, de
medische wetenschap, en ook doordat verbeteringen in onderwijs en
huisvesting hun vruchten gingen afwerpen, een nieuwe fase aan in
de 1. OP het socialeeconomische ontwikkeling van West-Europa.

15 Voor hetfront wordt zij gemarkeerd door stakingen en oproeren.
eerst in de vakbondsgeschiedenis ziet men, dat nu ook de half- en
ongeschoolde arbeiders zich gaan organiseren: in Groot-Brittan-16

9 17nie spreekt men van het 'New Unionism ; in Frankrijk en Italie
gaan de landarbeiders een wezenlijk deel van de nieuwe ledenaan-
was uitmaken. Deze arbeiders organiseren zich vaak in bonden,18

die de grenzen van 'het beroep' (waarop de 'craft unions' waren
gebaseerd) doorbreken; Zij organiseren zich per bedrijfstak
('industrial unions') of zelfs over de grenzen van de bedrijfs-
takken heen ('general unions'). 19 De vakbeweging gaat nu ook
kwantitatief echt iets voorstellen: de ledenaantallen beginnen in

20de honderdduizenden te lopen (in de grote landen althans).

10) Ruter, p. 4/12; Brugmans, p. 268-269; Molenaar, p. 164-167/187, die neg vilst op enkele andere verschitningen

van neutrale vakbonden in Nederland.

11) Geary, p. 101: Molenaar 1, p. 159: Rame, M p. 204.

12) Zeldin, p. 220-223; Branciard, p. 139.

13) In Nederland bestond zij tot 1940 nog voort in de Nederlandse Ualcentrale,  die bilv.  in de Hooge Raad van
Arbeld zetels had, zie de brochure Representativiteit van Willekeur naar Recht, p. 10. Zie ook Molenaar 1, p.
170;  pPeijpe,  diss.  p.  91/133/278.  Vandaag  bestaat deze richting in Nederland nog slechts  in  bepaalde

bedri Jfstakken,  bijv.  de Federatieve Spoorvegvakvereniging. In Belgie is het 'onafhankelilk syndicalisme'
ook altijd blijven bestaan, zie Chlepner, p. 119/286-292; daarnaast kent Belgie nog een uitgesproken liberale
val:bondsrichting, zie Chlepner, p. 281-286; Lehouck, Uakbondsontw. p. 531-532. Voor Frankri jk, zie Adam, DS
1970; zie voorts Geary, p. 101.

14) Zie Geary, p. 123.

15) USI.  1886  het  Amsterdamse   palingoproer.  De Belgische stakingsgolf van 1886  ('1'annie  terrible'j,  zie

Chlepner:  p. 51-54: van der Uorst, Revue, p. 33, In Frankrill: de stating van Decazevillp, Branciard, p. 151;
Zeldin,  p.  224.  In Groot-Brittannie in 1889 de staking van de lucifermaaksters en de grote havenstaking,
Geary, P. 40: Wedderburn, WZL, p. 318; Riddall, p. 37-42.

16) Zie voor Belgie: Chlepner, p. 113; voor Denemarken: Nielsen, p. 41.
171 Geary,  p. 46/74/100; Macdonald, p. 43-52; Wedderburn, WZL, p. 317-318; Riddall, p. 37-

42; Ruter, p. 89-92; Molenaar 1, p, 40,

181 Geary, P. 95/100.

19) De Jong, diss. p. 14/17; von Beyme, p. 31-38; voor Denemarken: Galenson, p. 22.

20) Algemeen:  Geary,  p.  98; voor Nederland: Windmuller, p. 11-18 27-28; voor Denemarken: Galenson, p. 20; voor
Frankrl Jk: Branciard, p. 147; voor Belgie: Chlepner, p. 112-119; voor Dultsland: Ramm, M p. 204-205.
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Een opmerkelijke rol in deze groeifase van de vakbeweging werd in
Frankrijk21 gespeeld door de 'bourses de travail', in Italie22
door de 'camere del lavoro', lokale kringen van vakverenigingen,
die in genoemde landen een veel grotere betekenis hebben gekregen
dan dergelijke organismen in Groot-Brittannie en Nederland
(hierboven al genoemd) en in Denemarken en Ierland24 ooit hebben23

verworven.

Het is vooral het socialisme, dat garen spint bij deze
ontwikkeling. De nieuwe vakbonden zijn veelal sterk socialistisch
geinspireerd. 25 In dezelfde periode valt ook de opbloei van
socialistische politieke partijen, o.a. als gevolg van de
verruiming van het kiesrecht in diverse landen, dat nu meer
arbeiders deelachtig werd.
Daar staat weer tegenover, dat in die jaren de socialistische
beweging ook verzwakt werd door diepgaande meningsverschillen
over zaken van principe en strategie, zoals de vraag of men naar
revolutie moest streven dan wel naar evolutie via o.a. de parle-
mentaire weg, en in dat verband: (on)wenselijkheid van vertegen-
woordiging in het parlement, puur politieke stakingen, de algeme-
ne staking26, behoedzaamheid of gretigheid in het stakingsgedrag,
accent OP gedegen organisatie of spontaniteit van de
arbeidersstrijd, arbeiderscontrole over de productiemiddelen,
cooperaties van producenten resp. consumenten enz. Anarchisten,
syndicalisten, revolutionairen en revisionisten kruisten hier-
over veelvuldig de degens. 27 Fr werd heel wat afgecongresseerd.
Vaak kwam het tot heftige strijd om leidersposities binnen de
socialistische partijen en de vakbonden. 20 Afsplitsingen en
scheuringen waren soms het gevolg. 29

21) De eerste in 1886,  zie F.  Pelloutier - Histoire des Bourses du Travail,  1902;  A.  Boivin - Les Bourses du
Travail en France,  Lille,  thise, 1905; D. Rosenthal - L'ivolution des bourses de travail, Dr. Soc. 1954, p

599 e.v.; Brun/6 (1978), p. 72; Branciard, p. 148/149/169; Zeldin, p. 243-253; Molenaar L p. 145.

22) De eerste in 1891; Mengeni, EGKS, p, 409; Treu, ELL p, 114-115; Geary, p. 95

23) De local trades councils,  de eerste in 1890;  Kocit,  p.  20/51-53;  Galenson p.  36. Nu spreekt men nog van

'common organisations', zie Jacobsen, ELL, p. 221.

24) Ook daar trades councils 9enaaid, zie McCarthi, TUil p. 32/75-76.

25) De modelbond van de Nederlandse vakbeveging, de A.N.D.B., vordt door Ruter, p. 90-92, als een kruising van de

Engelse Modern Unions  van 1850 en de Nev Unions van 1890 aangemerkt.  Met de eerste had  zil  get:een  haar
elitaire en 'craft'-union-karatter en haar sterke organisatie; met de laatste haar uitgesproken socialistisch

karaltter, Molenaar 1, p. 172.
26) Hirsch-Weber, p. 8-15; Ruter, p. 140-148; Molenaar, 1, p. 173-174.

27) Algemen:  Geary,  p.  93/107-110;  voor Denemarken: Kocik, p. 53-55; Galenson, p. 46; voor Groot-Brittannie:

Pelling, p. 186; voor Nederland: Albeda, UZM p. 67; vpeijpe diss. p. 87-88.

28) Geary, p. 102-104.

29) in  Italle  In  1912 de afsphtsing van de anarchistische Unione Sindacale Italiana.  In Nederland  loopt  de
radicale val(bondshin tot Vandaag door in de OVB.
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Maar naast deze middelpuntvliedende tendenzen notere men ook demiddelpuntzoekende. Met name de vorming van nieuwe vakcentrales,veelal 'algemeen' van naam, in feite goeddeels socialistisch of
sociaal-democratisch van strekking:

- in Frankrijk, waar na ettelijke algemene congressen in de 70-eren  80-er jaren tenslotte in 1895 de Conf6ddration Genarale duTravail tot stand kwam-;
- in Belgie, waar de voorloper van het Algemeen Belgisch
Vakverbond, de Syndicale Commissie der B.W.P., werd opgerichtin 189531;

- in Nederland, waar eerst de syndicalistische confederatie het32

Nationaal Arbeidssecretariaat het levenslicht zag in  1893,
gevolgd door het sociaal-democratische Nederlands Verbond vanVakverenigingen  in  190633;

- in Denemarken, waar in 1898 de Samvirkende Fagforbund i Dan-
mark, later afgekort LO, werd gevormd-;

- in Duitsland, waar sedert 1892 regelmatig congressen werden
belegd door de Algemene Commissie van Vakverenigingen in
Duitsland, die in 1919 werd opgevolgd door de AllgemeineDeutsche Gewerkschaftsbund35;

- in Ierland, waar vanaf 1894 een Irish T.U.C. bijeenkwam36;
- in Italie, waar de Confederazione Generale del Lavoro werdgesticht in 1906.37

De sterke dominantie van de socialisten in de groeiende
vakbeweging inspireerde in tal van continentaal-Westeuropeselanden christenen om over te gaan tot de stichting van
christelijke vakbonden. Dit teneinde "de ziel van de werkman te
redden", want het socialisme was vaak atheistisch en anti-
clericaal. De christen-sociale doctrine stelde tegenover de
socialistische these van de klassenstrijd een model van
samenwerking der klassen en vreedzame conflictoplossing. In dat
raam werden soms ook verenigingen gesticht, die zowel werkgeversals werknemers omvatten. De christen-sociale beweging kreeg een38

aanzienlijke steun in de rug door de pauselijke encycliek "Rerum
Novarum" van 189139 (en in Nederland ook door het protestantseChristelijk Sociale Congres van 1891 "').

30) Geary, p. 98; Branciard, p. 169-170; Molenaar I, p. 147.

31) Blanpain, Schets, p. 226; Lehouck, Uakbondsontv., p. 507, vermeldt 1898.
32) Zie voor deze qualificatie  Ruter,  p.  97/135;  Molenaar  L  p.  171/174-175.  Het  idee  van  nationale

arbeidssecretariaten  vas uitgegaan van de Tweede Internationale {zie hiernal in 1891,  maar verd slechts  in
Nederland gerealiseerd.  T:e. het NAS in syndicalistisch vaarvater terecht kvam verloor col[ d't er.rge
Nederlandse specimen spoedig de overkoepelende functie, vaarvoor het bedoeld vas.

33) Windmuller, p.  14/30-32: Ruler, p 52-53/547-565; Molenaar  1,  p.  173; Peijpe,  diss.  p.  88-89.
34) Galenson, p. 25; Jacobsen, p. 23; Nielsen, p. 41.
35) Molenaar I, p. 157.

36) Redmond, p. 145.

37) Mengoni, EGKS, p. 409.
38) voor Belgle:  Chlepner p.  117;  voor Nederland:  Windmullei, p. 9-11. Hier Vas dat ,n protestantse tring met

name Patrimon,um,  opgericht 1877,  maar al vooraf9egaan door de Vaderlandsche Werkmansvereniging,  1871. zie
Ruter, p. X/13-19; Molenaar 1, p. 168.

39) U91. Branciard, p. 159-160.

40) Windmuller, p. 19-24; Ruter, p. 29/170-175.

38



Rondom de eeuwwisseling was de christelijke vakbeweging op weg
een niet meer weg te cijferen kracht te worden in Duitsland41,
Frankrijk*, Italie© en de Benelux-landen«.
In het eerste kwart van de 20ste eeuw verenigde zij zich ln

christelijke centrales naast de al genoemde (veelal socialisti-
sche/sociaal-democratische) vakcentrales:

in  Duitsland het Gesamtverband der Christliche Gewerkschaften,
190145;

- ln Nederland het Christelijk Nationaal Vakverbond, 1906

(protestants) en twee r.k. centrales, opgericht in 1906 resp.
1909, die in 1925 fuseerden tot het Rooms-Katholiek Werklieden-
verbond4;

- in Belgie het Algemeen Christene Vakverbond, 191247;
in Italie de Confederazione Italiana dei Lavoratori, 191849;

- 1n Frank_rilk de Confederation frangaise des travailleurs
chretiens, 191949.

In Denemarken", Groot-Brittannie en Ierland kwamen geen of
slechts onbeduidende christelijke vakbonden van de grond. Dit
waarschijnlijk, dewijl ln deze landen het vakverenigingswezen
zich meer pragmatisch en minder ideologisch heeft ontwikkeld en
de christenen daarom geen reden gaf om eigen vakbonden na te
streven.

Zodra vakbonden een duidelijke ideologische kleur en politieke
orientatie aannamen kwam al spoedig de kwestie op van de relatie
tussen partij en vakbond. Vooral de socialistische partijen.1

waren aanvankelijk geneigd de vakbonden te zien als hun basis-
organisatie en wilden hen domineren. De vakbeweging wilde datS2

dan weer niet aanvaardenS-1, omdat zij de eenheid van de werkne-
mers, welke essentieel is om op te kunnen tegen de macht van de
werkgevers, niet wilde laten verscheuren door politieke menings-
verschillen.w

41) Hirsch-Weber, p. 40-45.

421 Zeldin, p. 253; Branciard, p. 150/170/182/206.

43) Mengoni, EGKS, p. 410.
44) Voor Nederland: Molenaar 1, 176-187; voor Belgle: Jole/L p. 171-172.

451 Boldt, EGKS, p. 109.

46) Windmuller, p. 34-38/58-59; Molenaar 1, p. 176-187; Levenbach, NBR, p. 445; ,Pelipe, diss. p. 89-91/133.

47) in 1891 was er al de Belgische Volksbond,  zie deze beschreven biJ Lehouck, DBV, p. 837-856. In 1904 kvam het

Algemeen Secretariaat van de Kristelijke Beroepsverenigingen van Belgie tot stand, hervorad in 1908. Zie over

dit al les Lehouck, Uakbondsontv.  p.  507/510/515/526; Joye/L, p. 171-172; Blanpain, Schets, p. 226.

48) Mengoni, EGKS, p. 410.

49) Brun/6, p. 12; Molenaar, p. 151-152.

50) In  Denemarken  zi in  de  meeste bonden lid van de LO;  slechts enkele bonden staan daar  om  historische  of

politieke redenen buiten,  evenals ook de meeste bonden voor middelbaar en hoger  personeel,  vgl.  Jacobsen,

ELL, p. 221-223; Nielsen, p. 42-43.

51) In het algemeen: Von Berme, p. 237-256.
52) Nergens  duldehiker  dan in Belgie,  vaar de socialistische bonden gevoon afdelingen varen van de  Belgische

Werkliedenpartij  - tot 1940 bleek dat zelfs uit de naam van de keepel:  Syndicale Commissie der  B.W.P.,  al

gingen  de  bonden  tussen  1904  en 1908 zich ook  hier  geleidelijk  zelfstandiger  opstellen.  De  formele

zelfstandigheid kvam echter pas in 1945, zie Chlepner, p. 114-116/259/269; Lehouck, Vakbondsontv. p. 508.

53) Voor vat Nederland betreft had  de valtbeveging inderdaad in de SDB voer 1890 een dienende rol gespeeld;  maar
al  het  HAS ontvorstelde zich daaraan en ook de latere SDAP kon geen 9reep meer trijgen op het  NAS;  491.

Ruter, p. 57/70-72/89/176; Molenaar 1, p. 171.

541 voor Duitsland: Hirsch-Weber, p. 8; voor Nederland: Windmuller, p. 13.
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OP bepaalde momenten is in enkele Westeuropese landen na vele
debattenss de onafhankelijkheid van de socialistische vakbonden
van de socialistische partij plechtig afgekondigd:- in Fr_ankrijk in 1906 in het Charter van Amiens56;-  in  Duitsland  in  1906  op de SAPD-Partijconferentie van Mannheimn;
- in Italie in overeenkomsten tussen C.G.I.L. en P.S.I., 1918.

Het gaat daarbij echter om formele onafhankelijkheid. Feitelijk
is er overal in West-Europa een nauwe betrekking gegroeid tussen
socialistische vakbeweging en socialistische partij en hetzelfde
is ook gebeurd tussen confessionele vakbonden en confessionele
partijen en tussen communistische vakbonden en communistische
partijen. 5e

Het valt op, dat men in Denemarken en Groot-Brittannie zelfs niet
geprobeerd heeft om ook maar de schijn van een onafhankelijkheid
van partij en vakbond op te houden.
In Denemarken hebben vanaf de oprichting van de vakcentrale LO
altijd 2 leden van haar Centrale Raad q.q. deel uitgemaakt van
het Bestuur van de Sociaal-Democratische Partij, terwijl omge-
keerd ook de sociaal-democratische partij q.q. 2 vertegenwoordi-

S9gers had in de Centrale Raad van de LO.
Groot-Brittannie spant wel de kroon wat betreft de formele
verwevenheid van partij en vakbeweging. Tal van vakbonden zijn
officieel bij de Labour Party aangesloten, zij brengen een hele
massa bloc-votes Uit OP de partij-congressen van Labour en
financieren deze partij rechtstreeks (5§13/28). Tussen Labour en de

60TUC bestaan sinds jaar en dag gezamenlijke organen.
De oorzaak van deze situatie moet men zoeken in het feit, dat het
in Groot-Brittannie - in tegenstelling tot de meeste continentaal-
Europese landen - niet de (socialistische) partij is geweest, die
de (socialistische) vakbeweging heeft gestimuleerd, maar dat het
de alreeds volwassen vakbonden waren, die pas tamelijk laat (rond
1900) het initiatief hebben genomen tot de oprichting van de
Labour Party.61

In Ierland raakten de vakbonden begin deze eeuw betrokken bij de
strijd om de onafhankelijkheid, hetgeen een jarenlange rivaliteit
tussen de ook in Ierland opererende Britse bonden en nieuwe puur

62Ierse bonden veroorzaakte.

55) V91.  ook die op het Internationaal Social istisch Congres te londen,  1896, zie Ruter,  p.  85-88.
56) Brun/6 {1978) p. 10; Branciard, p. 183;

57) Hirsch-Weber, p. 24/25: Geary, p. 99; Molenaar 1, p. 158.

58) Uoor Frankrijk:  LIon-Caen, DS 1970: voor Duitsland in de tvint,ger jaren: Hirsch Weber, p. 34-35/43-45; voor
Belgle:  Chlepner,  p.  335; voor Italte: Treu, ELL, p. 112; voor Hederland: fase/U p. 548; vPeilpe, diss. p.
227/350/353.

59) Kocik, p. 22/35; Galenson, p. 44; Jacobsen, ELL, p. 221.

60) Macdonald,  p.  143-144;  Taylor,  p.  99-111/130-132; Pelling,  p.  283;  Clark & Wedderburn, LL&IR p.  184-185.
61) Molenaar 1, p. 142.

62) Rediond, p. 145.
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Ook internationale vakbondsstructuren kwamen van de grond. 63

Melding werd reeds gemaakt van de Eerste Internationale van 1864
te Londen. Dit was een samenkomst van individuen, die na

terugkeer in eigen land nationale branches of secties van de
Internationale gingen vormen en die er soms ook in slaagden om

bepaalde vakbonden zich als geheel bij de Internationale te laten
aansluiten. Ook de Tweede Internationale van 1889 was nog een

mengeling van individuen en groeperingen, vakbonden, politieke
partijen en studieclubs.
In sommige gevallen werden reeds in de vorige eeuw echte
supranationale vakbonden gevormd64, zoals de Internationale Siga-
renmakers Unie, die zich rond 1873 in Belgie en Nederland
manifesteerde. Belangri jker op bedrijfstaksniveau werden echter
de International Trade Secretariats, welke een los internatio-
naal contact van nationale vakbonden in een bepaalde bedrijfstak
wilden zijn: de schoenindustrie (1889), de mijnbouw (1890), het
grafisch bedrijf (1893), enz. Rond 1914 waren er bijna 30 Inter-
national Trade Secretariats, waarvan de meesten hun hoofdkwartier
in Duitsland hadden.
Soms kwam het ook tot vakbondscontacten binnen een bepaald deel
van Europa, zoals het eerste scandinavische arbeidscongres,
gehouden in Gothenburg, 1886.65
De socialistische en sociaal-democratische vakbonden institutio-
naliseerden hun internationale contacten in 1901 in Kopenhagen.
Er werd besloten om in de toekomst regelmatig conferenties  te
houden en een jaar later werd de Allgemeine Commission  der
Deutschen Gewerkschaften belast met het voeren van het secretari-
aat voor deze conferenties (genaamd: Secretariat of Trade Union
Centres). In 1908 werd het Internationale Secretariaat van de
Christelijke Vakbonden ingesteld.66

63) Uitvoerig over dit onderverp: J.P. Windmuller, ELL, 1980.
64) De Dultse hang daarnaar: Molenaar 1, p. 153.

65) Galenson, p. 27.

66) Lehouck, Uakbondsontv. p. 509.
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12. De opkomst van de moderne werkgeversorganisaties.

Tot laat in de 19e eeuw bleven werkgeversorganisaties zeldzaam.
Voor zover zij al voorkwamen, waren het meestal eendagsvliegen.
Opgericht om het hoofd te bieden aan een grote staking, werden
Zij doorgaans weer geliquideerd als die voorbij was. De schaal,
waarop zij werkten, ging zelden de stad of regio te boven.2
Slechts bij uitzondering zag men grootschalige, krachtige, meer
permanente organisaties, zoals in Frankrijk het Comite des Forges
(1840), in Groot-Brittannie de Mining Association (1854), in
Duitsland de Deutsche Buchdruckerverein (1869).' Eigenlijk is
het pas gedurende de laatste 15 jaar van de 19e eeuw, dat alom
werkgevers permanente organisaties gaan oprichten.4 Immers, pas
in die periode groeiden de vakbonden naar een sterkte, dat zij
een bedreiging gingen vormen voor de werkgevers, terwijl die
werkgevers juist niet langer meer konden vertrouwen op repressie
der vakbeweging door de staat.

De kaart van de werkgeversorganisaties ziet er al even
onoverzichtelijk Uit als die der vakbonden. Qua ideologische
orientatie is hun verdeeldheid zeker minder, al werden er 1n

menig Westeuropees land ook katholieke of protestants-christelij-ke werkgeversorganisaties opgericht naast de algemene.s Maar de
verbrokkeling qua bedrijfstak of regio werd in werkgeverskring
eindeloos veel groter dan bij de vakbonden.

De  vorming van centrale werkgeversorganisaties liet niet lang op
zich wachten:

- in Belgie het Centraal Nijverheidscomite, 18956;
- in Denemarken de Dansk Arbejdsgiverforening (DA), 18967;
-  in  Groot-Brittannie de Employers Parliamentary Council, 18988;
- in Nederland de vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, 1899g;- in Duitsland twee confederaties, opgericht in 1904/1905, die in

1913 fuseerden tot de Vereinigung der deutschen Arbeitgeber-
verbandelo;

- in Italie de Industrielen-club van Turijn ("lega"), 1906; in
1920 de Confindustria. 11

1) Voor Groot-Brittannie, zie De Jong, diss, p. 20.

2) Helmich, p, 174; Bagvell, p. 44-45.
3) Boldt, EGKS, p. 105.

4) Pelling,  p.  112;  Macdonald,  p.  47; De Jong, diss., p. 20; Beldt, EGKS, p. 108/110-111, Windmuller, p. 46;
Mengont, EGKS, p. 406; Roberts, IR p. 14: Galenson, p. 71; Fase, diss, p. 156.

51 J.B. Gremillion - The Catholic Movement of Employers and Managers, Rome, 1961, p. it-15; Windmuller, p. 46-50;
Molenaar i, p. 388-389; vPeijpe, diss. p. 94-95.

6) Chlepner, p. 121: Lehouck, Vakbondsontv. p. 507: Blanpain, Schets, p. 230-231.
7) Galenson, p. 72; Jacobson, ELL p, 224.

8) Al  voorafgegaan  door de UK Eiployers Defense Union,  1873;   in 1916 opgevolgd door de Federation of  British
Industries;  in  1919  de  National  Confederation of Employers  Organisations,  later  veer  genaaid  British

Employers' Confederation, zle Pelling, p. 114, Macdonald, p. 93/101/174.

91 Windmuller, p. 46; Fase, diss., p. 155; vPeilpe, diss. 95.

10) Blanke 1, p. 118-121: Raia M p. 205.

11) Mengoni, EGKS, p. 410.
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In sommige gevallen, zoals in dat van de Deense DA en die van de
twee voornoemde Duitse confederaties, werden de werkgeversverbon-
den duidelijk opgericht met het doel weerstand te bieden aan de

vakbeweging. In andere gevallen, zoals die van de reeds genoemde
Nederlandsen en Italiaanse centrale verbonden, was de aanleiding
tot hun oprichting veeleer om beter invloed te kunnen uitoefenen
OP de wetgever en ontplooiden zij zich vooral als economische

organisaties.
Naast deze organisaties ontstonden er in die jaren in de meeste

Westeuropese landen ook centrale organisaties van boeren en
middenstanders. 13

In het internationale vlak kwam men nog niet verder dan de

oprichting van de eerste internationale werkgeversorganisaties op
bedrijfstakniveau (bijv. de International Shipping Federation,
1902).

12) Molenaar I, p. 386; Fase, diss. p. 155.

13) voor Deneaarken: Jacobsen,  ELL p.  225; voor Italie: Mengoni, EGKS p. 410; voor Nederland: ,Pellpe, diss p.

97,
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13. Jaren van aftasten.

Toen  de naklank der coalitieverboden was weggestorven en alom devakbeweging in opmars was brak een periode van "trial and error"      1
aan. Hoever lieten werkgevers de uitholling van hun eens ZO
absolute macht komen? Met welke middelen viel de arbeidersmacht
te stoppen? Hoe zouden de arbeiders reageren? Kan de overheid
afzijdig blijven bij grote arbeidsconflicten? Wat valt er in  de
rechtszaal nog te winnen? Is nieuwe wetgeving nodig?
Uiteraard was op al deze vragen het antwoord niet van stonde af
aan voorspelbaar. Met de komst van de vakbeweging had zich een
nieuwe machtsfactor genesteld tussen de reeds gevestige machten.De machtsverhoudingen waren verstoord; er moest een nieuw
machtsevenwicht gevonden worden.

Tal van werkgevers zonnen op verzwakking van de macht van de
onafhankelijke vakbeweging en gebruikten daarvoor diverse
middelen binnen hun 'managerial power', zoals:- de zgn. 'yellow dog'-contracten (in Groot-Brittannie  ook

genaamd 'The Document'), verklaringen, waarin de arbeider afzag
van het vakbondslidmaatschap als voorwaarde voor het verkrijgen
van een dienstbetrekking;

- de zgn.  'yellow union' een vereniging van werknemers, welke de
werkgever welgezind was, ja vaak zelfs door hem gesticht en
gefinancierd werd om de invloed van onafhankelijke bonden tegente  gaanl;

- het ontslaan van actieve vakbondsledenz;
- het onder collegae-werkgevers doen circuleren van zwarte

lijsten om te verhinderen, dat militante vakbondsleden nognieuw werk konden vinden.;
- het gebruik maken of zelfs het bewust mobiliseren vanonderkruipers om het effect van stakingen te neutraliseren';- het door de werknemer laten storten van een waarborgsom,  diebij staking verbeurd wordts;
- het grif toepassen van de uitsluiting.6

Dit alles illustreert, dat het opruimen van de coalitie-verbodendoor de wetgever nog allerminst betekende het accepteren van het"fait syndical" door de werkgevers.7
Maar geleidelijk kwamen er ook steeds meer werkgevers, die zich
realiseerden, dat deze oorlog zo niet kon blijven doorgaan. Dat
het verstandiger was de bonden te accepteren en ordentelijkebetrekkingen met hen aan te knopen.8
Incidenteel gebeurde zulks al op tal van plaatsen in West-Europa
in het tweede gedeelte van de 19e eeuw.

1) Boldt,  EGKS p.  110;  Geary,  p.  57/!01;  M. Gros - Etude du Mouvesent syndical ouvrier en France: syndicats

jaunes ou indipendants,  Dijon,  th se,  1904;  A,  Pavlowski - Les syndicats Jaunes,  1911;  Zeldin,  p, 253;
Molenaar 1, p. 152; Ramm, M p. 205.

2) Ruter, p. 213/307; Ramm M, p. 205.

3) Voor Dultsland:  Ramm M p.  205. In Groot-Brittannie verd een dergell jke practi jk nog in 1892 en 1893  door de
rechters rechtmatig bevonden, zie Wedderburn, WXL, p. 27.

4) Wedderburn,  WSL p. 323: Geary, p. 121; Balfour, p. 19, die vermeldt, dat met dit doel bijv. in 1893 in Groot-

Brittannie de National Free Labour Association verd opgericht.
5) Rdter, p. 533.

6) Geary, p. 121.

7) Chlepner, p. 125-126; Lehouck, Vakbondsvr. p. 290-292.

8) Ugl, Aalberse, p. 29-36.
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Maar het werd voor het eerst de kenmerkende inslag van de
totaliteit der nationale arbeidsverhoudingen in Denemarken.
In dit land werd in september 1899 na het zoveelste en ditmaal
hardnekkigste arbeidsconflict Uit de Deense geschiedenis een
overeenkomst gesloten tussen de centrale organisaties van
werkgevers en werknemers. In deze zgn. September-overeenkomst'
erkenden werkgevers en vakbonden elkaars fundamentele rechten op
bestaan en functioneren. De werkgevers erkenden het middel der
collectieve arbeidsovereenkomst en de rechten van de vakbonden om
stakingen te organiseren. De bonden van hun kant erkenden het
directierecht van de werkgever en het recht op uitsluiting. Beide
zijden verbonden zich om geen staking of uitsluiting goed te
keuren of te organiseren, als die niet was voorafgegaan door een
kennisgeving aan de wederpartij en een interne geheime  stemming.
Zij stelden zich verantwoordelijk voor de naleving van deze
gedragsregels bij arbeidsconflicten en voor de naleving van
collectieve arbeidsovereenkomsten.
Men beloofde elkaar om arbitrage, bemiddeling en verzoening in
arbeidsconflicten te bevorderen en samen te werken aan vreedzame,
stabiele en goede betrekkingen. Een permanent Hof van Arbitrage
werd opgericht om geschillen over of inbreuken OP deze
overeenkomst te beslechten."
Een schone tekst, maar papier is geduldig. Omdat nieuwe
arbeidsconflicten Denemarken bleven bezoeken werd ill augustus
1907 een gemengde commissie van werkgevers en werknemers onder
een onafhankelijk voorzi tter ingesteld (de Augustus-commissie).
Op haar voorstel werd er een wettelijke basis onder de September-
overeenkomst geschoven: er kwamen - in 1910 - een Conciliation
Service en een Rijksbemiddelaar om te helpen bij het vrijwillige
afsluiten van c.a.0.'s en een Labour Court om te beslissen over
inbreuken op c.a.0.'s.
Voorts produceerde de Augustus-commissie een soort stakings-
gedragscode (The Standard Rules of Settlement of Trade
Disputes). 11

Dit raamwerk van documenten en instituties - de September-
overeenkomst, de Conciliation Service, de Rijksbemiddelaar, het
Labour Court en de stakingscode - vormt tot op de dag van heden
het kader van het Deense collectieve arbeidsrecht, ook al zijn de

12diverse elementen ervan in de loop der jaren geactualiseerd.
Het is in wezen een door de sociale partners zelf gewild en
gevormd patroon, waar de wetgever alleen maar bij te pas lS
gekomen om het wat meer solide te maken.

Men ZOU, achteraf bezien, de September-overeenkomst kunnen
aanmerken als de Magna Charta van de moderne, geordende rechts-
betrekkingen tussen de sociale partners. Tijdgenoten schijnen dat

13niet zo opgemerkt te hebben.

9) Hasselbalch, Facets, p. 41; Galenson, p. 98-102 en voor de letterhike tekst lin het Engels), p. 291-293.
10) Galenson, p. 209; vgl. artt. 3/10 Main Agreement.

111 Galenson, p. 107-li6; Jacobsen ELL, p. 25; Hasselbalch, Facets, p.42; Schmidt, p. 73.

12) De September-overeenkomst verd  in 1960 vervangen door een nieuve General Agreement tussen LO en DA;  daarvoor

in de plaats trad in 1973 de zgn.  Hovedaftalen (Main Agreement of General Agreement),  velke nog veer in 1981

verd geamendeerd,  zie Jacobsen ELL,  p.  24/36,  De Conciliation Service Act van 1910 verd vervangen door .en

gelijknamige vet van 1971. De Labour Court Act verd in 1934 geamendeerd en in 1973 vervangen door een
gelijknamige vet, zie Hasselbalch, Facets, p. 42; Jacobsen, p. 25.

13) Dat moet zeker ook vorden toegeschreven aan het feit, dat het belang van de September-overeentomst Pas door de

jaren heen zo enors Is gegroeld,  door al hetgeep het Labour Court erin ging lezen en doordat haar normeringen

tot  alle collectieve arbeidsbetrekkingen,  Gok tussen niet bit DA en LO aangeslotenen,  verd uitgebieid,  zie

Jacobsen ELL, p.23-24/207-208.

45



Het innoverende van de Deense benadering gold ook niet het aspect
van de wettelijke steun aan procedures van verzoening, bemidde-
ling en arbitrage. Wat dat aangaat waren in Groot-Brittannie
reeds in 1867 de Councils of Conciliation Act en in 1872 de
Arbitration (Masters and Servants Act) tot stand gebracht. OP
basis van die beide wetten waren daar aanvankelijk in vele
bedrijfstakken arbitrage- en verzoeningsorganen ontstaan, meestal
werkend op regionaal niveau. Hoewel na 1875 in Groot-Brittannie
zelf de belangstelling voor deze organen wat wegebdew ging dit
voorbeeld school maken op het Westeuropese continent, toen daar
medio tachtiger jaren de "sociale kwestie" steeds brandender
werd. De wetgever in Belgie liet er zich door inspireren (1887)15
en ook Duitsland (1890)16, Frankrijk (1892)", Italie (1893)  en
Nederland (1897)„ kregen nu wetgeving OP dit stuk. Groot-
Britannie vernieuwde en verruimde haar wetten terzake in 1896 en
1911. 70

Sommige van deze wetten waren in de praktijk een succes, zoals de
Britse van 1896 en de Deense van 1910, maar andere, zoals de
Belgische  van 188721, de  Franse  van  189222  en de Nederlandsen van
1897 hebben slechts een bescheiden betekenis gehad.
Daar moet men echter meteen aan toevoegen, ook buiten het

wettelijke patroon om in ettelijke bedrijfstakken verzoenings-,
bemiddelings- en arbitrage-regelingen in het kader van de

24collectieve arbeidsovereenkomst tot stand kwamen.

14) Macdonald,  p.  27; Kahn-Freund, LZL (11) p. 99-100; Molenaar 1, p. 138.

15) Wet  van 16 april 1887 tot instelling op lokaal niveau van nijverheids- en arbeidersraden op paritaire  basis,

o.m.  met  het  doel arbeidsconflicten bij te leggen of te voorkomen;  de vet vas sterk geinspireerd door  het

Britse voorbeeld van 1872; Vanachter, 30Jaar, p. 255; Rigaux, diss. p 91

16) Oprichting van de zgn. Geverbegerichte, zie Sollner, p. 104-105.

17) Wet  van 27.12.1892 op de vrijvillige beiiddeling en arbitrage,  zie Camerlynck/LC,  p.  700; Brun/6 (1978) p.

528: Branciard, p. 138; Groussier, p. 40; ILO-Arbitrage, p. 209-210/213-219.

18) Aan  de  Probiviri,  ingesteld in 1893 verd de bevoegdheid meegegeven om bij  arbeidsgeschillen   beaiddelend,

verzoenend en arbitrerend op te treden,  zie ILO-Arbitrage, p. 470-475,  waar ook melding vordt get;aakt  van

mislutte pogingen tot verbetering van die regeling; ook de Camere del lavoro <§11> bevorderden arbitrage.

19) Wet van 2.5.1897 op de Kamers van Arbeid, Stb.  1897,  141;  ingetrokken bi J Wet van 24.12.1922, Stb. 626 10.  KB
14.12.1922,  Stb.  676;  Rood, diss, p. 50-54/65; Spruit, p. 126-132; Fase CAOR p. 16; Molenaar I. p. 311-312;

Levenbach, NBR p. 443-444; vPeijpe, diss. p. 107.

20) In 1896 de Conciliation Act, vaarbil een weuve en algemeen toepasselijke methode van conflictbeslechting verd

geschapen  en op   velker grondslag een groots opgezette verzoeningsdienst bil het Ministerie van Arbeid  verd

opgericht, de voorloopster   van de huidige,   maar nu onafhankelijke ACAS.   In 1911 kvam daar  nog  bil  de
Industrial  Council,  een lichaam,  dat bestond uit prominente verkgevers en vakbondsbestuurders,  waarop  een

beroep kon vorden gedaan om bij arbeidsconflicten de partijen te horen en ,plossingen voor te slaan, zie Kahn-
Freund, LKL (11), p. 97-103; ILO-Arbitrage, p. 179-180; ILO, CXA p. 57; De Jong, diss. p. 45; Wedderburn, WXL,

p. 397; Balfour, p. 11 maakt ook nog melding van een veer opleven in deze periode van conciliation councils en

arbitration boards op basis van de vetten van 1867/1872.

21) Chlepner, p. 223.

22) Helmich, p. 205-206/216/218/251/253/276; Brun/6 (1978) p. 528.

23) Windmuller, p. 20-21; Ruter, p. 155; Fase, diss. p. 124-125.

24) Bilv.  in  Groot-Brittannie  in  de laars- en lederindustrie,  de  metaalnilverhe;d,  de  katoenindustrie,  de

•ijnbouv, zie Pelling, p. 121-122; Diepenhorst, p. 19.

In Italie ontstond tussen 1909 en 1914 een rijlte varieteit van paritaire geschillenbeslechtings- en arbitrage-
commissies.

In Belgie Singen tussen 1904 en 1914 de c.a.0.'s steeds vaker clausules m.b.t.  arbitrage e.d. bevatten, bljv.

in  de Antverpse diamantindustrie,  de textielindustrie van Uerviers,  de 9rafici,  de autoaobielindustrie van

Brussel, de metaahndustrie van Gent en Antwerpen, de c.a.o. voor bontverkers, enz. vgl. Chlepner, p. 127.
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In deze jaren toch begint in West-Europaa de c.a.0. allengs
erkenning te krijgen als h6t instrument, dat een verzoening
tussen de klassentegenstellingen vermag te bewerkstelligen. Als
zodanig was het natuurlijk vooral populair in christen-sociale
kring, waar men ook zeer OP verzoenings-, bemiddelings- en
arbitrage-procedures gesteld was. Sommigen in die kring zagen er
een stap OP weg naar de door hen voorgestane corporatieve

26inrichting der maatschappij in (5515/19>.

In socialistische", communistische, syndicalistische28 en anar-
chistische kring werd de c.a.0. aanvankelijk verfoeid als een29

pact met de duivel. Hetzelfde gold verzoenings-, bemiddelings- en
arbitrage-procedures. Maar uiteindelijk gingen revisionistenm,
sociaal-democraten en zelfs communisten de c.a.o. toch aanvaarden
als hefboom tot lotsverbetering van de werknemers of zelfs als

3,       D i tvoorbereiding op werknemersbeheer van de productiemiddelen.
32 Wel zouvooral op aandrang van de pragmatici in de vakbeweging.

er een nuance blijven met bijv. de christen-socialen. Deze zien
de c.a.0. meer als een ideaal-beeld, een 'loi professionel',
terwijl 'links' geneigd is de c.a.0. slechts te zien als een
tijdelijke pauze, een wapenstilstand in de klassestrijd <§50>.33

Ook met de liberale visie bleek de c.a.0. verenigbaar te zijn.34
Haar troetelkind, de contractsvrijheid, kwam immers op het niveau

3Svan de i.a.o. meestal neer op contractsdwang. Op het niveau van
de collectiviteit zou het machtsevenwicht tussen werkgevers en
vakbonden voor echte contractsvrijheid kunnen zorgen. Men sprak
dan ook graag van "collectief laissez-faire".36

25) In Belgie vordt de eerste 'moderne' c.a.o.  gesignaleerd in 1890,  vgl.  Troclet, Evolution, p. 200. Hetzelfde

jaar vordt in Nederland door Heida, diss. p. 39 genoeid. Levenbach LR p. 101; Diepenhorst p. 16; Kortenhorst/R

p. 14; Fase CAOR p. 11 noemen 1894 als beginjaar.

26) Bran/6(1978) p. 91; Fase, diss. p. 120-122.

27) Diepenhorst, p. 25-26; Fase, diss. p. 122; Fase CAOR p. 12;

28) Dit  bijv.  bij  de NAS-bonden,  zie Ruter p.  139,  die vermeldt,  dat ook zij later toch  de  c.a.o.  gingen

aanvaarden.

29) Diepenhorst, p. 22-25.

30) Diepenhorst, p. 27-31.

31) Despax, Mise, p. 20; Brun/6 (1978) p. 91; Mok, diss, p. 2; Diepenhorst, p. 31-35; vPeilpe, diss. p. 116-117;
Windmuller/G (I) p.76; Despax CC p. 18/19/36; Durand/U. p. 418; Daubler Gr, p. 198/200; Geary, p. 99; Helmich,

p.  21;  Blanke 1,  p. 128-129/196-197; Fase, diss. p. 122. De reserves bil links tegen de c.a. o. steken af en

toe 1109 vel veer pens de kop op, zoals het refus de n#gocier in Frankrijk,  mei 1968, vgl. Dubois, NE, p. 42-
44/47 en Dubois AD p. 80.

32) Mok diss. p. 2; Durand/V. p. 414-415; Brun/6, p. 708.

33) Diepenhorst, p. 34; Fase, diss. p. 120/135-140; Steenkamp, Verantv. p. 12.
34) althans de 'jong-liberale' visie;  bij de 'oud-liberalen' vervierp men haar nog altijd op grond van de dogma's

van de klassieke economic, zie Diepenhorst p. 19-22.

35) 'Vertragsknechtung' zegt Belling, p. 18.

36) Brun/6, p. 708; Daubler Gr., p. 3/8; Sacker GuU, p. 317; Ramm M, p. 191; fase, diss. p. 123.
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Ook verlichte werkgevers zagen allengs de voordelen der  c.a.0.
in: Zij leidt tot een vermindering van de concurrentie tussen
werkgevers op de arbeidsmarkt, biedt een zekere stabiliteit in de
loonkosten over een bepaalde periode, doet sociale conflicten
afnemen, houdt de vakbonden 'on speaking terms', maakt het
makkelijker om arbeidsvoorwaarden vast te stellen dan wanneer

37zulks individueel zou moeten gebeuren.

Toch bleven nog talloze werkgevers lange tijd wars van
collectieve onderhandelingen.38 Berucht waren bijv. de Duitse
staalmagnaten met hun "Herr im Hause"-opstelling-, maar men trof
die houding overal aan, zeker ook onder de kleine patroons, waar
de arbeidsverhoudingen vaak nog patriarchaal waren. Vandaar, dat
in kwantitatief opzicht de c.a.0. rondom de eeuwwisseling nog
nergens veel voorstelde, behalve in Groot-Brittannie en Dene-
marken. 40
In de meeste landen brak de c.a.0. als belangrijk fenomeen pas
door tegen het begin, gedurende of zelfs pas na de Eerste
Wereldoorlog. .1

Ook de overheid ging steeds meer waarde hechten aan de  c.a.0.
Voorop in die ontwikkeling liep weer Groot-Brittannie, waar het
House of Commons in 1891 in een zgn. Fair Wages Resolution
bepaalde, dat de overheid nog slechts zaken zou mogen doen met
particuliere bedr ijven, die de c.a.0. naleefden. In Frankrijkgebeurde iets dergelijks   in 1900 (D6crets Millerand)   (533>.
Juristen bleven echter moeite houden met het verschijnsel der
c.a.0. Was het een rechtsgeldig contract? Kon het de
rechtsrelatie van de werkgever met de individuele werknemer
normeren <§31>?
In Groot-Brittannie zat men niet erg met die muizenissen. De
sociale partners, m.n. de vakbonden hadden daar toch weinig op
met de burgerlijke rechtspleging en waren heel tevreden met een
soort extra legem status voor de c.a.0. Zij vertrouwden op eigen

37) Despax CC,  p. 13; Mengoni ECCP, p. 39; Flanders, Vol. p. 355-356; v.d. Grinten, SMA 1972, p 627; Durand/V p.

415;  Fase,  CAOR p.  14; Diepenhorst, p. 37; Merkelbach, diss. p. 12; Kortenhorst/R p. 29-32; Rood, Nader, p

17: Batels (7j, p. 175.

38} Durand/U, p. 418; Despax CC p. 15; vHaersolte, p. 23.

39) Rams, M p. 205.

401 Riddall, p 34-35; Galenson, p. 98.

41) Algemene gegevens bil Geary, p. 56-57.
In Duitsland varen er in 1905 1585 c.a.0.'s woor bijna 1/5 miljoen ve,knemers; in 1913 11,000 c.a. o's voor 1,4
milj. verknemers, zie Belling, p. 29; verdere cijfers bij Brun/G <1978) p. 171; Diepenhorst p. 15.

In Nederland varen er in 1907 nog pas 13 c.a.0.'s,  zie Levenbach,  LR p.  101;  in 1910 gold een c.a. o.  voor

amper 24.000 verknemers;  de sigarenmakersstaking van 1913 vordt gezien als katalisator van  de veranderde
houdiag t. o. v.  de c.a. 0.,  zie Fase, CAOR p. 12: Bakels (7), p. 165; voorts gegevens bij Merkelbach, diss. p.

171-172; Diepenhorst, p. 16; Molenaar !, p. 391; vPeijpe, diss. p. 97-99.
In  Belgie  vas  tot  aan  de  vooravend van de Eerste Wereld,orl89 het  'fait  syndical' maar zeer beperkt

geaccepteerd, zie Chlepner, p. 125-128 en brak de c. a. o. pas door na 1921, zie Vanachter, 30jaar, p. 267.

Voor Frankrijk •elden Brun/6 11978),  p.   171,  dat de:i in 1914 pas 67 c.8.0.'s golden;  Groussier p. 107-110

9evaagt van 34 c.a, 0.'s in 1893;  76 in 1900;  252 in 1910, maar geeft geen cilfers over het aantal verknemers

dat  er onder viel; de echte doorbraak kvam in Frankrijk pas in 1936:  4500 c.a.0.'s in  1937,  zie Troclet,
Evolution, p. 199 <§15>.
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kracht bij het gedaan krijgen van de naleving ervan. Tot op de
dag van vandaag  zou  dit zo blijven <5533/42/43>.
In de meeste continentale West-Europese landen daarentegen begon-
nen omstreeks 1900 progressieve juristen pogingen te doen de
c.a.0. een plaats binnen de burgerlijke rechtsorde te bezorgen.
Sommigen meenden dat wel zonder tussenkomst van de wetgever te
kunnen bereiken, anderen achtten zo'n tussenkomst onontbeerlijk
(§32>.

Tot zo'n tussenkomst kwam het voor het eerst (althans wat de
huidige E.G.-landen betreft) in Nederland.42 Daar werd in 1907
bij de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in het B.W.
een eerste begin van een regeling van het rechtseffect der c.a.0.
gegeven   <332>.

De belangstelling van de polici voor de c.a.o. en voor procedures
van verzoening, bemiddeling en arbitrage ging hand in hand met de
toenemende tendens om vertegenwoordigers van werkgevers en
vakbonden (paritair) in te schakelen in arbeids- en sociale
zekerheidsgerechten43, in uitvoeringsorganen der sociale zeker-
heid«, in hoge colleges van advies in arbeidszaken45, e.d.
Een tendens, welke in latere jaren en vooral na de Tweede
Wereldoorlog enorm aan kracht zal winnen <519>, maar waarvan wij de
kiemen in deze periode gewaar worden.

Toch was het niet al begrip voor de opkomende arbeidersmacht wat
de overheidsklok sloeg. Vaak, als arbeidsconflicten een scherpe
omvang aannamen, kwam de overheid tussenbeide met politie of
zelfs militairen. Nu eens om vrij baan te maken voor werkwilli-
gen, dan weer om essentiele dienstverlening aan de gang te
houden. Stakers zagen dat als een ondermijning van hun strategie
en  zo konden arbeidsconflicten enorm escaleren   <535>.
Daarnaast was er de rechterlijke macht, die weinig begrip voor de
meer agressieve arbeidersstrijd kon opbrengen. Men zat gevangen
in klassieke denkschema's over de onschendbaarheid van de
eigendom, van lijf en goed, van contractuele afspraken, enz. en
men zag deze al gauw door de strijdende arbeiders met de voeten
getreden worden. Soms kwamen wetgevers tussenbeide om al te res-
trictieve jurisprudentie te corrigeren, soms gooiden ze juist
olie OP het vuur. En met de politieke kleur van de regering
veranderde ook nog wel eens de opstelling tegenover de groeiende
arbeidersmacht. Ik schreef al aan het begin van deze paragraaf:
het was een periode van "trial and error".  Daarover tot besluit
nog enkele specifieke opmerkingen per land.

In Groot-Brittannie kwam er in de negentiger jaren weer eens een
staatscommissie om de rol van de vakbonden onder de loupe te
nemen. Haar rapport ademde evenwel een liberale geest.46 Het waren
hier de rechters, die zich tot tolk maakten van het bezorgde deel

42) Nederland vas,  aldus Drucker,  het eerste land in Europa, vaar de c.a. o. in de vet verd gesanctionneerd, zie

Bles L p. 536: dit ook erkend door Cordova, Comp. 308.

43) T.v. in de Geverbegerichte in Duitsland in 1891 en in de Probiviri in Italic, 1893.

44) Vgl. Ramm, M p. 207; Schverdtfeger, K p. 22.

45) Oprichting van een Hoge Arbeidsraad in 1891 In Frankrijk, in 1892 in Belgle en in 1904 in Itali*.

46) Dit rapport leverde o.a.  de Conciliation Act 1896 op (zie hiervoor in deze paragraaf),  McCarthy (Ed) TU, p

350.
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der Britse natie. In twee beruchte arresten (Quinn v. Leathem en
Taff Vale) probeerden Zij met doctrines van de 'common law'
langs civielrechtelijke lijnen (aansprakelijkstelling bonden) de
stakingsvrijheid   in te perken <§36>. Dit leidde tot een felle re-
actie bij de arbeidersbeweging en werd een belangrijke aanleiding
tot de oprichting van de Labour Party. "The Taff Vale case became
part of the working class culture, part of the way 'they treat
trade unions if they can'", zegt Wedderburn.47

Om deze ontwikkeling de wind uit de zeilen te nemen bracht de
Liberale regering in 1906 de Trade Disputes Act tot stand48, de
eerste grote 'stakingswet' in West-Europa, welke een opmerkelijk
royale stakingsvrijheid schiep <§36>. Ze geldt tot op de dag van
heden in Ierland en vormt qua substantie ook nog steeds de
grondslag van het Britse stakingsrecht. Door de Britse en Ierse
vakbeweging is zij immer als een onmisbaar charter gekoesterd.
De Britse rechter, door het parlement alzo op zijn nummer gezet,
vond enkele jaren later weer een andere stok om de georganiseerde
arbeidersbeweging te slaan. In de Osborne case, 1909, verklaarde
hij het ontoelaatbaar, dat vakbondscontributies naar de Labour
Party werden doorgeschoven. Weer kwam de wetgever tussenbeide: in
de Trade Union Act 1913 werd de gedeeltelijke overheveling van
vakbondscontributies naar de partijkas toegestaan tenzij een
vakbondsl id uitdrukkel i jk het tegendeel had bedongen  <§28>.

In Frankrijk werd in 1894 nog een nieuwe wet uitgevaardigd tegen
anarchistische organisaties, w.0. ook vakbonden van die signa-
tuur. 49 Maar rond 1900 was er een de werknemers gunstig gezinde
regering aan de macht (Waldeck Rousseau/Millerand), die enkele
'verlichte' maatregelen trof: intrekking van de wet tegen de met
de Internationale verbonden organisaties <§10> en stimulering van
de verbreiding  der   c.a.0. :533>. Andere projecten van deze rege-
ring, waaronder een m.b.t. de verruiming van de juridische status
van vakbonden <5510/24) en een regeling van de werkstaking (§36> leden
evenwel schipbreuk. 50

Belgie kende van 1884 tot 1914 een conservatief-katholiek bewind,
dat trager was met sociale hervormingen dan met repressieve
maatregelen. Als reactie op de sociale onrust van 1886 en 1891
werden de wettelijke bepalingen inzake de werkstaking (m.n. art.
310 Strafwetboek) aangescherpt (§§10/35). Ook kwam er, in 1898, een
wet, die eindelijk een rechtsregime creeerde, waarin de vakbonden
rechtspersoonlijkheid konden verwerven (§24)- Maar de vakbonden
vonden dat zo'n knellend pak, dat zij het maar in de kast lietenhangen. " De sociale onrust bleef duren en uitte zich o.a. in
algemene stakingen in  1902 en 1913 ten gunste van algemeen
kiesrecht. S 2

47) Wedderburn, WZL, p. 317.

48) Riddall, p. 44-49.

49) Helmich, p. 203/265.

50) Branciard, p. 180.

51) Zie Chlepner, p. 229-231; Lehouck, Vakbondsvr. p. 284-289.
52) Horion, Staking, p. 153.
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In Nederland kon de vakbeweging zich na intrekking van het
coalitieverbod ruim 30 jaar lang verheugen in een tolerant
klimaat, al moet daarbij gezegd worden, dat de vakbeweging er tot
het begin van de negentiger jaren ook nauwelijks iets voorstelde.
Toen Zij zich tegen de eeuwwisseling eerst recht begon te
ontplooien, kwam het prompt tot een krachtmeting "in majeur" met
de rechtsorde: de haven- en spoorwegstakingen van 1903. Deze
werden voor de wetgever aanleiding tot het uitvaardigen van
enkele repressieve wetten ('de worgwetten van Kuyper ' )5 3,        d i e

echter nadien nimmer een grote rol in de Nederlandse collectieve
arbeidsverhoudingen hebben gespeeld (5535/39>.

In Duitsland bleek het socialisme ondanks het Socialistengesetz
toch niet Uit te bannen. In 1890 zocht de Duitse keizer een
"opening naar links" te maken: hij ontsloeg Bismarck en liet het

54Sozialistengesetz niet meer verlengen. De tegenwerking van het
socialisme verdween echter nimmer geheelss, ja bij tijd en wijle
vlamde de repressieve houding weer op (zoals met de beruchte
Zuchthausvorlage, 1898).56 Al die jaren bleef er een sterk
autoritair algemeen verenigingsrecht van kracht, waardoor de
meeste vakbonden "extra legem" blc-ven (524). Successieve pogingen
van de wetgever in 1896, 1906 en 1916 om die zaken in het reine
te brengen, vonden geen weerklank bij de vakbeweging en echte
vakverenigingsvrijheid zal Duitsland   pas   eind 1918 krijgen   <§14>.

53) Ruter, p. 350-355/450-454; vPeilpe, diss. p. 92-93.

54) Abendroth, p. 44-45; Blanke I p. 66-68/80-83.

55) Zoals het feit, dat men geen Beamter kon vorden als men socialist was, of de viotte bestraffing yan uitgevers

vegens belediging van de Keizer, vgl. Geary, p. 62/118.

56) Vgl. voor dit en nog andere voorstellen: Ramm M p. 203.
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14. De Eerste Wereldoorlog, 1918, en de 9evolgen.

De jaren kort voor de Eerste Wereldoorlog kenden een grote mate
van arbeidsonrust in de meeste Westeuropese landen.1 Bovendien
stelde de socialistische arbeidersbeweging zich allerwegen op
tegenover imperialisme en militarisme.2 Toen de Eerste Wereld-
oorlog uitbrak ging echter toch bijna overal de vakbeweging
achter de nationale regering staan.3  De regeringen en ook de
werkgevers waren nu opeens alleszins geneigd om de samenwerking
met de arbeidersbeweging te zoeken teneinde de oorlogsmachine te
mobiliseren en de oorlogseconomie te besturen.4
In Frankrijk; Belgiesen Groot-Britannie' werden vakbondsleiders
in de regering opgenomen; in Duitsland; Groot-Brittannie' en
Belgie trad de vakbeweging in regelmatig overleg met de regering;

11in Nederland- en Belgie traden vakbondsbestuurders toe tot tal
van comitas, die werden opgezet voor de werklozensteun, de
rantsoenering, de controle van prijzen en renten, enz.
Verder werd het de vakbeweging nu ook toegestaan om de
onderneming binnen te komen en daar haar organisatie OP te
bouwen. De oorlogsmachine eiste een uiterste inspanning van alle
werknemers en de komst van de vakbonden op de werkplek - zo lang
door menig werkgever weerstaan - werd nu op de koop toe genomen.
Zo gingen in Groot-Brittannie in diverse industrieen de zgn. shop
stewards een belangrijke rol spelen bij de behandeling van
klachten van werknemers. In Frankrijk kwamen er op instigatie

12

van de Minister van Bewapening, Albert Thomas, 'delegations
ouvridres' en permanente geschillen- en arbitragecommissies in de
wapenindustrieen. 13

De vakbonden van hun kant zegden toe ernaar te zullen streven om
arbeidsconflicten te vermijden (in Duitsland sprak men van de
' Burgfrieden').14 Soms werd - met stilzwijgende instemming  der
vakbeweging - arbitrage verplicht gesteld en staken weer
strafrechtelijk verboden. U.

Enige uitzondering op dit beeld van consensus: Italie, waar met
name de socialistische vakbeweging verkoos om zich neutraal te
houden (ne aderire - ne sabotare).

1) Geary, p. 104-106/123-124.

23 Hirsch-Weber, p. 15; Geary, p. !08.

3) Voor Duitsland: Ramm M p. 211.

41 Uoor Duitsland Hirsch-Weber,  p.  17;  voor Frankrl Jk: Zeldin, p. 274-275; A. Kriegel/J. J. Becker - 1914, la
guerre et le mouvement ouvrier fran6ais, 1964; Molenaar 1, 148-149.

5) Met name Jules Guesde, zie Helmich, p. 204.

6) Met name Emile Vandervelde,  zie Joyle/L,  p. 177 {in de uitgeveken Bel9ische regering in Le Havre dan, wei te
verstaan.) Zie over de val(bonden ti idens W. 0.   1 in het bezette Belgie: Lehouck, Arberdsblad 1983, p. 291-307.

7) Met name Henderson, Hodge en Barnes, zip Pelling, p. 152-155; Macdonald, p. 83-86.

81 Hirsch-Weber, p. 15-16. Documenten bit Blanke, 1, p. 155-157/161-171; Daubler/H, p. 24; Geary, p. 141-142.

9) De zgn. Treasury Agreement, zie Riddall, p. 51.

10) Windmuller, p, 41-44, levenbach, NER p, 450.

11) Lehouck, Arbeidsblad 1983, p 302-303.
12) Macdonald, p. 88-89.

13) Durand, Medez. p. 20-21.

141 Geary, p. 141/146; voor Nederland: vPe'jpe diss. p. 93-94.

15) Zoals in Groot-Brittannle op basis van de Munition of War Act 1915, zie Balfour, p. 12; Riddall, p. 51-52.

In italie van !915-1921 verplichte arbitrage in de 00rlogsindustrie, zie ILO-Arbiltrage, p. 180-181/471-472.
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Toen de oorlog echter alsmaar bleef duren en de economische
omstandigheden steeds slechter werden, kwam de achterban vaker in
opstand tegen de officiele politiek van de vakbonden. Dit leidde
tot tal van wilde stakingen,  o.a. in 1915 in de Britse mijnen en
in de metaalindustrie, in Milaan en Turijn, enz. In Rusland kwam
het tot een grote revolutie in februari resp. october 1917 en dit
gebeuren wakkerde de onrust bij de werknemers in de rest van
Europa aan.
De regeringen deden nieuwe concessies om de steun van de
officiele vakbondslei ders te behouden. Zo werd in Duitsland'b in
1916 de vakbonden erkenning en zetels geboden in de organen,
ingesteld krachtens het Gesetz zur Nationalen Hilfsdienst, werd
de vakbeweging nu uitgezonderd van het restrictieve verenigings-
recht (§§10/24). werd de vakbond van spoorwegpersoneel erkend en
werd in mei 1918 nog het restrictieve §153GewO ingetrokken <§35>.
In Groot-Brittanniel, werd een Ministerie van Arbeid opgericht en
staatscontrole op de mijnen en de scheepvaart ingesteld.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog en de ineenstorting van de
Europese Keizerrijken, Rusland (1917), Duitsland, Oostenrijk-
Hongarije (november 1918), gevolgd door machtsgrepen van commu-
nisten en socialisten in deze landen, liet niet na in heel Europa
de polsslag op te voeren.
In Duit-Nland kwamen de werkgevers, om een verder afglijden naar
een revolutie te verhoeden, met grote concessies over de brug. In
de zgn. Stinnes-Legien-overeenkomst van november 1918 zag deI 8

vakbeweging een van haar materiele wensen gerealiseerd (de  8-
urige werkdag), maar het waren met name de collectieve arbeids-
betrekkingen, die herzien werden. De overeenkomst bracht:
- een formele erkenning door de werkgevers van de vrije
vakverenigingen;

- een einde aan het anti-vakbondsgedrag van werkgevers (zoals het
bevorderen van yellow unions);

- een erkenning van de c.a.o.  als middel tot het vaststellen van
de arbeidsvoorwaarden;

- een institutionalisering van paritaire organen OP centraal
niveau (de "Zentralarbeitsgemeinschaft") en op het niveau van
de bedrijfstak.

Elementen van de Stinnes-Legien-overeenkomst werden later
opgenomen in het wettelijk recht van Duitsland, bijv. de c.a.0.-
wet van december  1 918 (§32>, ja zelfs werden zij tot constitutio-
neel recht verheven: de Grondwet van Weimar, 11.8.1919, erkende,
naast het algemene recht op vereniging, expliciet het recht om
vakbonden te vormen voor het behartigen van economische en
arbeidsvoorwaarden en een soort recht op collectief onderhan-
delen.19
ZO werd 'Weimar' een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het
collectieve arbeidsrecht: de belangrijkste trekken daarvan vonden
er voor het eerst vermelding in een grondwet.
"L'oeuvre du juriste est la seule qui demeure quand le tumulte
des revolutions s'est apaise."20

16) Blanke, 1, p. 155-159/178; Geary, p. 141: Ramm, Memeriam, p. 238.

17) Pelling, p. 155.

18) Hirsch-Weber, p. 23-24; Blanke !, p. 181-185; Boldt EGKS, p. 112; Raim, Memoria, p. 230-231.

19) Raim, Memorias, p. 232.

20) 6. Ripert in Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, 1951, p. 348.
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15. De beslissende worsteling.

Karakteriseerde ik hiervoor de jaren 1885-1914 als jaren van
aftasten, de tijd tussen 1918 en 1945 betekent voor het collec-
tieve arbeidsrecht de beslissende worsteling.
Welke plaats kan het collectief-autonome systeem van arbeids-
voorwaardenvorming binnen een democratie krijgen?
Ja, blijven de Westeuropese landen wel demccratieen?
Immers, van drie kanten wordt in deze periode de vaak nog jonge
democratie naar het leven gestaan:
- eerst vanuit Rusland, waar in oktober 1917 het communisme de
macht verovert en een diktatuur van het proletariaat instelt;

- dan vanuit Italie, waar het fascisme in 1922 de macht gri jpt;
- tenslotte vanuit Duitsland, waar in 1933 de nationaal-
socialistische dictatuur gevestigd wordt.

Deze dictaturen, die alle gebaseerd zijn op heilsleren, die zij
ook over hun grenzen willen uitbreiden, betekenen voor een vrije
collectief-autonome arbeidsvoorwaardenvorming de doodsteek. Waar
Zij aan de macht komen volgt onverbiddelijk terugkeer naar de
zwartste dagen der repressie.
Maar ook voor de democratie is de collectief-autonome arbeids-
voorwaardenvorming nog geen uitgekristalliseerde kracht.
Zij wordt er getolereerd, maar tot hoever? Moet zij met staats-
hulp ondersteund worden? Moet men haar kanaliseren en zo ja, hoe
dan? Door simpelweg grenzen te trekken of door de sociale
partners volledig in te kapselen in het staatsbestel (democra-
tisch corporatisme)?

Overal in West-Europa maakten de vakbonden gedurende en onmiddel-
lijk na de Eerste Wereldoorlog een spectaculaire groei door.' Hun
aldus toegenomen macht werd nog versterkt doordat nu overal in
West-Europa het algemeen kiesrecht in democratische regerings-
vormen was ingevoerd.2 Maar in de twintiger jaren taande deze
macht toen de economische depressie intrad. Een deel van de
ledenaanwas van de bonden smolt weer weg.3 Toch zou de organi-
satiegraad in alle democratische Westeuropese landen in 1939 nog
aanzienlijk hoger zijn dan in 1914.4 Ook binnen de vakbeweging
veranderde het nodige. De dagen, dat drukkers, sigarenmakers,
diamantbewerkers en textielarbeiders vooropliepen, waren voorbij.
Nu waren het de metaalarbeiders, havenwerkers, spoorwegmannen,
bouwvakkers, mijnwerkers enz., die, zeker numeriek, de toon aan-
gaven. De verhouding vakbond/vakcentrale was nog overal in
beweging, bijv. in Denemarken, waar een felle strijd tussen voor-
en tegenstanders van een grotere macht voor de vakcentrale
woedde.5

1) Voor Duitsland: Rama, Memoriam, p. 238.

21 Voor Frantrilk:  Zeldin, p. 275; voor Nederland: vpeifpe, diss. p. 129-132; voor Belgie: lehouck, Daags na, p.
485/505-507.

3) Algemeen:  Geary,  p.  152;  voor Belgie:  Joye/L p.  202;  voor Nederland:  MPeijpe,  diss.  p. 140/225; voor

Duitsland, Ramm, Memoriaa, p. 238.

4) Algemeen:  Geary, p. 100-101; voor Denemarken: Galenson, p. 28-29/156: voor 821914: lehouck, Daags na, p. 496-

498.

5) Galenson, p. 60-62.
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De ideologische verdeeldheid van de arbeidersbeweging werd niet
minder. De christelijke vakbeweging wist zich te consolideren
naast de algemene of socialistische vakbeweging; de relaties
tussen beide waren nu eens redelijk, dan weer gespannen, maar
altijd wedijverend. Binnen de algemene of socialistische vakbe-
weging werd de tegenstelling tussen communisme en socialisme
steeds scherper. Met name in Frankrijk leidde dit in 1922 tot een
grote splitsing in de C.G.T.: een belangrijke communistische
minderheid verliet haar en stichtte de C.G.T.-Unitaire.6
In Duitsland hadden reeds eerder allerhande communisten de
A.D.G.B. de rug toegekeerd en eigen 'rote Gewerkschaften' opge-
richt.' Elders in West-Europa wisten de communisten numeriek
weinig voet aan de grond te krijgen, al was het drijven van deze
groep wel steeds voelbaar.'

De ideologische verdeeldheid der vakbeweging liet zich ook
aflezen aan haar internationale organisatiepatroon. Naast de
International Federation of Trade Unions (I.F.T.U.), die in 1913
was voortgekomen uit het contact van algemene/sociaaldemocrati-
sche Trade Union Centers <§11> kwamen er een Internationale Fede-
ratie van Christelijke vakverenigingen (C.I.S.C.) in 1920 en een
Rode Internationale van Vakverenigingen (Profintern) in 1921.9

Met het oog op de toegenomen macht der vakbeweging werd ook de
organisatiesterkte der werkgevers opgevoerd. Bedrijfstakwerkge-
versorganisaties en centrale werkgeversorganisaties werden
opgericht waar zij nog niet bestonden.'° Op internationaal vlak
werd in 1920 de International Organization of Industrial
Employers opgericht. 11 Toen echter enkele jaren na de Eerste
Wereldoorlog de arbeidersbeweging in kracht terugliep, boette ook
de onderlinge saamhorigheid der werkgevers in: hun ledental viel
terug; het gezag over hun leden verslapte. 12 Notoire uitzon-
dering op deze trend: Denemarken, waar de werkgeverscentrale DA

13een sterke positie wist op te bouwen.

In de jaren van arbeidsonrust na de Eerste Wereldoorlogi. (in
Italie noemt men 1919-1920 de 'biennio rosso'15) waren de werk-
gevers wel gedwongen tot overleg met de vakbeweging. De Stinnes-
Legien-overeenkomst in Duitsland werd reeds gememoreerd (514>-

In Groot-Brittannie werd in 1919 een nationale tripartiete con-
ferentie gehouden,6 - vermoedelijk de eerste van een verschijnsel

61 Molenaar I, p. 150.

7) Gearl, p. 141.

81 Voor Denemarken, zie Galenson, p. 47, Voor Nederland, Molenaar, p. 175.

9) Hirsch-Weber, p. 32; Brun/6 (1978} p. 30.

10) Met name geldt dat Frankriik,  waar de verk9eversorganisatie altild achterop gekomen is.  Zo verd de voorloper

Ban de huidlge Franse verkgeverscentrale C.N.P.F.  pas opgericht in 1919 en bleef zij tot 1968 organisatorisch

een zeer los verband,  zie Brun/6(1978) p.  18-19. Uoor de ontwikkeling van de Nederlandse verkgeversorganisa-

ties tussen de beide vereldoorlogen, zie Molenaar 1, p. 387-388.

11) Oechslin/R ELL, 14.
12) Uoer Duitsland: Blanke I p. 114; voor Italic: Mengoni, p. 406.

13) Galenson, p. 80-85/93.

14) Cloor Belgie: Joye/L p. 203; lehouck, Daass na, p 486-487; voor Nederiand: vPellpe, diss. p. 129-132.

15) Geary, P. 125/134-135.

16) AlleR, p. 51.
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dat later in heel West-Europa schering en inslag zal worden.
Steeds vaker werden nu ook plaatsen ingeruimd voor vertegenwoor-
digers van werkgevers en werknemers in sociale organen van adviesen besturing. Een markant internationaal culminatiepunt van die

17

ontwikkeling werd gevormd door de Internationale Arbeidsorganisa-
tie, opgericht in 1919 in het kader van het Vredesverdrag van
Versailles.

De c.a.0. wordt nu eindelijk op ruimere schaal aanvaard als
geschikte vorm van arbeidsvoorwaardenbepaling. Zij zou dat vanaf
die tijd blijven op de Britse eilanden, in Scandinavie en in  de
Benelux-landen - zij het, dat ze nog verre van algemeen was en
dat er ook jaren waren, waarin het collectief contracteren
verslapte. Dit wordt gesignaleerd in Belgie, maar vooral ook in
Frankrijk, waar de vakbeweging in tal van bedrijfstakken en
regio's erg zwak is.

In dit verband zij eraan herinnerd, dat in heel West-Europa de
werknemers al in het begin der twintiger jaren weer in  het
defensief gedrongen werden toen de economische opleving  voorbijwas. Als symbool daarvan mag gelden, dat de verkorting van de
arbeidsdag/werkweek, die in 1918/1919 tot stand was gekomen, in

18tal van landen weer voor een deel werd teruggeschroefd.

Tussen 1925 en 1929 klaarde overal de economische situatie weer
OP, maar na 1929 werd opnieuw en nu harder dan ooit de
arbeidersbeweging in de touwen geworpen door de "Grote Depressie"Het waren alle verschijnselen, waar zelfs de deelname van
socialisten aan de regering, welke men her en der in West-Europain deze jaren kon zien, niets wezenlijks aan vermocht te
veranderen. 19

Het instrument van verzoening, bemiddeling en arbitrage werd weereens opgepoetst door de wetgevers in Duitsland (1918 en 1923)20,Groot-Brittannie (1919)21, Nederland (1923)n, Denemarken (1921,

17) In Nederiand kiara er in 1919 een Hoge Raad van Arbeid elI In 1932 de Economische Raad. Duitsland 1:reeg in 1920
een  Vorlaufige  Reichsvirtschaftsrat.  frankrijk  in 1925 een Conseil  Economique.  In  Nederland  began  de
betrokkenheid van de sociale partners bi j de uitvoering der sociale verzekering in 1919,  zie vPeijpe,  diss.
p.  107-108/165-168/390-391. In Frankrijk in 1928, zie Zeldin, p, 275-276. in Duitsland verd een en ander tot
1933  verder geintensiveerd,  zie Hirsch-Weber p.  34/35/68;  Ramm,  Memoriam,  p.  237.  In Belgie kregen de

vakbonden in 1926 paritaire vertegenvoordiging in de verkrechtersraden,  zie Chlepner  p.  96-97/223-224.  In
Nederland   vanaf  1930  vertegenvoordiging  van  de  sociale  partners  in  de  vettelijke  organen  van  de
arbeidsbemiddeling; 491. Frenkel/J p. 93; enzovoorts

18) Voor Nederland: Molenaar 1, p. 390; vPellpe, diss. p. 145-148; W. Uitterhoeve in te Elfder Ure, nr. 14 (1973)
p. 920-927.

19) In   Duitsland  varen  de socialisten van eind 1918 tot 1930 in  de  re9erin9  vertegenvoordigd;  vgl.  Ramm,
Memoriam, p.  243.  In Groot-Brittannie was er een Labour-kabinet in 1924 en varen er socialisten  in de
regering  na 1931  (maar  in conflict met de Labour Party).   A Belgie (zie Joie/L p. 228-230/248/252/259)   en
Frankrijk vas er een kortstondige vertegenvoordiging van socialisten in de regering in 1924 en na 1935  resp.
1936.   In  Denemarken  varen de socialisten met enkele korte onderbrekingen in de  regering  vertegenvoordigd
sedert 1924, zie Jacobsen, ELL p. 20. In Nederland niet eerder dan in 1939.

20) T.v.   in een hoofdstuk van de Tarifvertra9sordnun9 van 23.12.1918, zie ook Blanke 1, p. 193-194: op 30.4.1923

de Uerordnung uber das Schlichtungsvesen,   die de zgn. Zvangsschlichtung bracht,   vgl.  Blanke I, p. 230-235;
ILO-Arbitrage, p. 276-314.

21) T. v.  een  vet   van  1919,  velke een permanent lichaam voor vrijvillige  arbitrage  (de  Industrial  Court)
oprichtte en daarnaast veorzag in de instelling van Courts of Inquiry ad hoc; Pelling, p. 159/163; Macdonald,

p. 92-93; Wedderburn, WXL, p. 198-199/396: De Jong, diss. p. 44; Kahn-Freund, LKL (ll) p. 97/103-111.
22) T.v.  de Arbeidsgeschillenvet van 4.5.1923,  Stb.  1923, 182; zie Rood, diss. p. 50-54/65; Windmuller, p. 57;

Fase CAOR, p. 17; Levenbach, NBR p. 455-456; Spruit, p. 132-135; Jacobs, Frenkelbundel p. 174-177.
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1927)23, Belgie (1926 en 1929)24, en Luxemburg (1936)25 en Frankrijk
(1936)26,  maar nu menigmaal van verplichtende elementen voorzien
(541).

De loonvorming, waarin soms al tijdens de Eerste Wereldoorlogingrepen hadden plaatsgevonden, wordt in de periode tussen 1918
en 1939 opnieuw in enkele landen bij tijd en wijle voorwerp van
overheidsbemoeienis.27
Met het bovenstaande zijn de ontwikkelingen tussen de beide
wereldoorlogen in de sfeer van de collectieve arbeidsverhoudingen
in ta algemene trekken geschetst. Gezien de enorme tegen-
stellingen die zich in deze periode tussen de diverse Westeurope-
se landen voltrokken is een aanvulling per land op zijn plaats.

In Groot-Brittannie was geen revolutie nodig geweest om het besef
bij te brengen, dat de betrekkingen tussen de sociale partners op
een meer harmonische leest geschoeid moesten worden. De
Staatscommissie 0.1.v. J.H. Whitley, die van 1916 tot 1919 de
Britse arbeidsbetrekkingen doorlichtte, legde daartoe een flink
aantal aanbevelingen op tafel. Een daarvan was het advies, dat in
alle bedrijfstakken op vrijwillige basis door de sociale partners
'joint industrial councils' opgericht zouden worden. Dit gebeurde
aanvankelijk ook metterdaad, maar vooral in de private sector is
dit 'whitleyism' in de daaropvolgende jaren weer verslapt.28
Kenmerkend voor de meer verzoenende sfeer in de Britse
arbeidsverhoudingen waren ook de rechterlijke uitspraken in
arbeidsconflicten, welke na 1918 veel meer begrip voor fenomenen

29als vakbond, closed shop en werkstaking gingen vertonen.
Dit beeld werd eensklaps wreed verstoord door de Algemene Staking
van 1926, het grootste Britse arbeidsconflict van deze eeuw, dat

30uitliep op een nederlaag van de vakbeweging.

231 Daar verd in die laren de figuur van Rilksbemiddelaar,  die er o.a.   in 1910 gecreperd was, tot een instituut

verheven, zie ILO-Arbritage, p. 392-399.

24) K. B. van 5.5.1926, geamendeerd bi J K. B. van 25.11.1929.

25) In het kader van de instelling van een nationale arbeidsraad, vgl, Kayser p. 327.

261 Vgl.  Brun/6 (1978), p. 528-531: eerdere  ontverpen, zie ILO-Arbitrage, p. 207-208, haalden geen van alle het

Franse staatsblad.

27) M.n.   in Duitsland,  ook, maar minder in Nederland, zie verderop in deze paragraaf en vgl. ook in dit verband

de geschiedents van de ververping van het ontverp-Duurtevet in 1920, zie vPeilpe, diss. p. 153-154.
28) Hepple,  ELL,  p.  37; Balfour, p. 12; IAO, CZA p. 57-58; Industrial Relations Handbook, p. 21, dat vermeldt,

dat er in 1921 73 van deze councils varen, in 1938 nog maar 45, doch in 1960 veer 200.

29) Ugl.  de Reynolds case in 1924 en de Crofter case in 1942, zip Wedderburn, WZL p. 28-30/70/346, Wedderburn in

LLKLR p. 276-277/279; ook Hepple/OH,   EL CIV) p.   104,   noot 50;   Elias,   TD p.   18.   In   IRIC  p.   70/78,
bagatelliseert  Wedderburn  zijn  vaardering voor deze rechtspreak echter veer door erop te  vilzen,  dat  de

vakbonden  In die tijd toch maar zvak viren en lin de Crofter case) dat er teen juist een belangengemeenschap

was van een grote bond met grote ondernemers.

30) Pelling, p. 173-177.
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De triomferende Britse regering joeg daarop snel een wet door het
parlement, welke een beknotting van enkele verworven vakbonds-
rechten behelsde. Deze Trade Disputes and Trade Unions Act 192731

bleef bestaan tot 1946, toen zij werd ingetrokken door het
Labour-bewind Attlee.
Al die jaren vormde zij een molensteen om de nek van de Labour
Party en de bonden van overheidspersoneel, al zijn haar bepa-lingen maar zelden in rechte toegepast. 32
De sociale partners zelf waren na 1926 al snel gaan inzien, dat
de wreed verstoorde verhoudingen toch weer hersteld moesten
worden. Een belangrijke stoot daartoe werd gegeven door overleg
op topniveau tussen de voormannen van werkgevers en werknemers in
1928, de zgn. Mond-Turner Talks.33

In Ierland werd de periode tussen de twee wereldoorlogen beheerst
door de strijd om de losmaking van het Verenigd Koninkrijk
(onafhankelijkheid van het Zuiden in 1923; uitroeping van de
republiek in 1937) - een kwestie, die de ontwikkeling van devakbeweging sterk beinvloed  heeft. -
De Ierse arbeidsverhoudingen werden met name vergiftigd door  het
geschil over de voortdurende werkzaamheid van in Groot-Brittannie
gevestigde vakbonden Zij aan zij met puur Ierse bonden. 35 De
Ierse vakbeweging slaagde er al die jaren niet in zelf haar
structuur te hervormen.36 De republikeinse constitutie van 1937
erkende expliciet het recht OP vrije vakvereniging, waarmee
Ierland zich in de door "Weimar" geopende rij van grondrechte-lijke erkenningen van deze vrijheid (5514/17> schaarde.37
Van inschakeling van de vakbeweging in het sociaal-economisch
bestuur moest de regering echter niet veel hebben.38

31) De Trade Disputes and Trade Unions  Act 1927 beperkte in de eerste plaats het statingsrecht, doordat zi i

- bepaalde vormen van solidariteitsstaking onvettig verklaarde;

- iedere poging om druk op de regering uit te oefenen, hetzil direct, hetzij ind,rect door ontberingen toe te
brengen san de samenleving, buiten de vet stelde en

- enkele actievormen als 'intimidation' strafbaar ste!de (§35>.
Zii beperkte bet vakverenigingsrecht, door

- een  verandering  van de vettellike regeling m.b.t.  de financiele relatie tussen  vakbonden  en  politieke

part'Jen (5513/28>.

- het  verbod  voor het personeel van de openbare dienst om lid van een   bl J de T.U.C.  aangesloten bond  te

zijn <529>.

491. ook TU Immunities, p. 16; Riddall, p. 51; Balfour, p. 14.
32) Pelling,  p.  187; Thomson/E, p.  9.' Kahn-Freund, Das Gesetz,  p. 52-53. Kahn-Freund,  impact, p. 246, vijst erop,

dat deze vet voor Noord-lerland eerst verd Ingetrokken In 1958,  m. u. v. het contracting-In-srsteem <528>, dat

daar dus nog altiid bestaat.

33) Pelling, p. 188; Geary, p. 154,

34) McCarthy TUII p. 56/63.

35) Met als gev019 veel inter-union' arbeidsconflicten, zie McCarthy TUil p. 71-74/185/188.

36) McCarthy TUil p. 142-162.

37) McCarthy TUil p.  170-171;  0 Conaill, p. 12-13; Redmond, p. 139; McCartnel, WEL p. 272.

38) McCarthy TUil p, 193-194.
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In Frankrijk bleek de werknemersvriendelijke stemming van
tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog (die daar o.a. in 1919
een  c.a.0.-wet had gebracht) slechts van korte duur. Zij werd
gevolgd door een ti jdperk, waarin de collectieve betrekkingen
tussen werkgevers en werknemers op een laag pitje geraakten. 39

Hierin kwam pas een keer toen in 1936 de eenheid tussen C.G.T. en
C.G.T.-U hersteld werd" en een Volksfront-regering 0.1.v. Leon
Blum aan de macht kwam. Een en ander vond plaats in een scherpe
sociale crisis, waarin talloze stakingen en bezettingen in juni
1936 dreigden uit te groeien tot een algemene staking. In die
situatie riep Ldon Blum in het Hotel Matignon de afgevaardigden
van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties bijeen, die
er in de nacht van 7/8 juni met hem een accoord ondertekenden,
het accoord van Matignon genaamd. Naast de inwilliging van
materiele eisen, zoals verhoging van de lonen, verklaarden de
werkgevers zich in dit accoord bereid tot het onverwijld afslui-
ten van c.a.0.'s en erkenden zij het recht van de werknemers OP
vrije meningsuiting en om lid te zijn van vakverenigingen. Verder
voorzag het accoord in verplichte arbitrage ingeval de  c.a.0.-
partijen niet tot overeenstemming zouden komen (§41> en in de in-
stelling van personeelsvertegenwoordigingen.
De werking der c.a.0. zou verstevigd worden doordat algemeen

41verbindend verklaring mogelijk werd.

Tal van deze zaken kregen in de daarop volgende maanden een
wettelijke basis in de Code du Travail. Eindelijk mocht de c.a.0.
zich nu verheugen in een bloeiperiode en konden de vakbonden vele

42tienduizenden nieuwe leden inschrijven.
Maar andermaal zou de euforie slechts kort duren. Doordat de
economische en politieke situatie in 1938/1939 snel verslechterde
moest de Volksfront- regering weer spoedig inbinden en werden er,
zeker na de oorlogsverklaring van augustus 1939, talloze beper-

..kingen op de vrije collectieve arbeidsbetrekkingen aangebracht.

In Belgie had "november 1918" een wat verlate echo gevonden in de
intrekking van art. 310 Strafwetboek en de afkondiging van een
wet OP de vrijheid van (vak)vereniging in 1 9 2 1. " Met veel
succes ook wist de overheid de sociale partners aan te moedigen
om per bedrijfstak paritaire comitds in te stellen." Later viel
dit terug46 en lukte het ook niet om een wettelijke regeling voor
de c.a.0. tot stand te brengen. De "Grote Depressie" leidde pas
vanaf 1935 tot een meer energiek beleid van de regering.
Geconfronteerd met de weerklank van de Franse arbeidsonrust in
1936 riep Zij op centraal niveau een tripartite conferentie
bijeen en dat deed ze, gezien de oorlogsdreiging, ook in 1939."

39) Ze vielen in 1933 nog pas 7% der verknemers onder e.n c.8.0., zip Zeldin. p  276.

40; Zeldin, p. 279-280; Molenaar L p. 150.

41) Durand, Medez. p. 37; :eldin, p. 276-277: Molenaar, 1. p. 151; ook verd nog een 'democrat,:che
reglementering' van de verkstaking voorgenomen, zie Capeau p. 85, maar die is er nor,·t gel(open.

421 Zeldin, p. 280.

43) Helmict, p. 272-273/278-279/282-287.

44) Chlepner, p. 302; Lehouck. Uakbond.vr. p. 297-302; Lehouck, Daa95 na, p. 185; Blanpain, Schets, p. 217,
451 Chlepner, p. 317-318; Lehouck, Daags na, p. 502-505: TAO, CIA p. 58-59.
46) Troclet, Evolution, p. 201.

47) Chlepner, p. 321-322; Vanachter, 30 laar, p. 54; De Broeck, p. 279-280.
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In Nederland heeft de periode tussen beide wereldoorlogen in het
teken gestaan van een streven om de collectieve arbeidsverhou-
dingen te verduurzamen en zelfs te verpubliekrechtelijken. 48 De
wetgever trad naar voren met wettelijke regelingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst in 1927 en 1937", zelfs met
Grondwetswijzigingen om een publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie mogelijk te maken (in 1922 en 1937) en met een wet, die voor
zo'n organisatie het kader bood (de Bedrijfsradenwet 1933)." Die
laatstbedoelde benadering sloeg weinig aan, maar het privaatrech-
telijke  collectief overleg in de diverse bedrijfstakken bleef  -
met wat fluctueringen - gemiddeld op het peil van 1 9 2 0.s:    Sinds

1928 vond er op centraal niveau overleg plaats.52 De "Grote
Depressie"  van de dertiger jaren deed de overheid de eerste nog
aarzelende schreden zetten op het pad van bemoeienis met de loon-en prijsvorming."

Denemarken beleefde sedert deze eeuwwisseling een ononderbroken
en steeds verder voortschrijdend proces van erkenning en
integratie van de sociale partners, totdat in de loop der
twintiger jaren de angst voor de macht der vakbeweging begon toe
te nemen. Er werd beweerd, dat de vrijheid van het individu niet
langer door de vakbondsleiders gerespecteerd werd. Voor een
overwegend liberaal parlement was dit in 1929 aanleiding om de
Trade Union Act uit te vaardigen, waarbij iedere vorm van
economische en individuele "achtervolging" (waaronder ook de

54boycott) strafbaar werd gesteld. De maatschappelijke weerklank
van deze wet was echter gering. De werkgeverscentrale DA viel de
vakbeweging bij in haar afwijzing van de wet. De wet leidde wel
tot enkele rechtszaken, maar kon geen echt belangrijke rol spelen
en werd in 1937 ingetrokken. S. De Deense arbeidsverhoudingen
vervolgden het inmiddels ingeburgerde patroon van intensief
gemeen overleg tussen de sociale partners. Sedert het begin der
dertiger jaren werden eens per twee Jaar OP centraal niveau
gesprekken gehouden en in 1936 kwam er een overeenkomst tussen56

de centrale organisaties van werkgevers en werknemers tot stand
S 7m.b.t. standaardregels voor collectieve arbeidsovereenkomsten.

481 Levenbach, NBR p. 457/465; Fase, diss. p. 127-135; vPeljpe, diss. p. 168-174/226.

49) Zie Kortenhorst/R en Mot, diss.

50) Levenbach,  NBR  p.  465-466;  Kortenhorst/R p.  28-29/46.  Uitvoerig over deze  vet:  6. J.  Stapelkamp  - De

Bedrijfsraad voor het bouvbedrijf, Assen, 1957.

511 Volgens  cilfers van Kortenhorst/R p.  49-53 vielen in deze periode rond 275.000 verhemers onder een c. a. 0.,

met ultschieters naar bowen (1930: 385.876) en naar beneden (1935: 211.700): en dat vas dan toch maar pas een

kvart Van de bproep<hevolkin9,  v91.  Levenbach,  LP p. 101: zie ook Fase, CAOR p. 12; vPeijpe, diss. p. 138:

Bakeis (7), 166.
52) Windauller, p. 65/85; Albeda, VXM p, 44; vPeilpe, diss. p. 225.
53) Ugl.  J. Jitta, 10 Jaren, p. 15-20; voorts de verplichte arbitrageregeling voor de landbouv (541), zle Heida,

diss.  p.  43; Levenbach, NBR p, 467. Zie bovendlen de vet van 1937, die naast een beveegdheld tot a. v. v. ook

een  tot  onverbindend verklaren van c.a. 0.-bepahngen bevatte;  zovel a.v.*.  als   o. v.v.  ziln  voor  1940

nauvelilks of niet toegepast;  zie Fase,  diss.  p. 26-40/102-107. Al met al vas dit een bemoe,enis, die door
'rechts' nog veel te zvak verd geacht en 'links' al veel te ver ging, 491. Mauritz, p. 35.

54) Galenson, p. 141.

55) Kocik, p, 90; Galenson, p. 141.

56) EVander, BJIR 1974, p. 419-422.

57) Galenson, p. 103.
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In schril contrast tot de ontwikkeling in vorengenoemde landen
stond de gang van zaken in Italie en Duitsland.
In Italie kwam in 1922 het fascisme aan de macht, wat  o.m.
betekende, dat een autoritair-corporatief systeem van arbeids-
voorwaardenvorming werd ingevoerd. In dit systeem bleven het
proces van collectieve onderhandelingen en de c.a.o. als bron van
arbeidsvoorwaardenbepaling behouden; de c.a.0. werd zelfs van
rechtswege verbindend voor allen in de bedrijfstak, waarop Zij
betrekking had. Maar het collectieve onderhandelingsproces werd
bij uitsluiting toevertrouwd aan eenheidsorganisaties van
enerzijds werkgevers, anderzijds werknemers, welke alle onder de

58 Het waren, naarcontrole van de fascistische partij stonden.
een woord van Einaudi, "drijfriemen van de executieve".
Tezelfdertijd werden alle niet-fascistische beroepsorganisaties
zoal niet formeel dan toch feitelijk verboden en stakingen en
uitsluitingen strafbaar gesteld.
Deze hele constructie werd opgetuigd in october 1925 in het Pact
van Palazzo Vidoni en wettelijk verankerd in de Legge Rocco van 3
april 1926 (n. 563)59, het Carta del Lavoro van 1927, het Wetboek
van Strafrecht van Rocco van 1930 (artt. 330 en 502 e.v. m.b.t.
stakingen) en de Wet van 5.2.1934, nr. 163 op de corporaties.

In Duitsland bleef het gedurende de hele Weimar-periode (1919-
1933) een moeizame worsteling om een democratisch politiek en
sociaal-economisch bestel op te bouwen. Uiteindelijk is dit ook
mislukt -  het nog pas beleefde autoritarisme van het Keizerrijk
en de vredesvoorwaarden van Versailles bleken te zware hypotheken.
Het systeem van vrije collectieve arbeidsbetrekkingen, eindelijk
gevestigd in 1919, kreeg al een eerste klap in 1923. Toen werd,
nog wel door een regering met sociaal-democraten, een stelsel van
gedwongen arbitrage ('Zwangsschlichtung') mogelijk gemaakt ter
beteugeling van de economische problemen (hyperinflatie) (§42).

Rondom die tijd ook verlieten de vrije vakbonden de "Zentralar-
beitsgemeinschaft" <514> en lieten de werkgevers weten, dat ze zich
niet meer aan de Stinnes-Legien-overeenkomst gebonden achtten. De

60Reichswirtschaftsrat kwam niet meer samen.

De nekslag voor het vrije collectieve systeem volgde begin
dertiger jaren, toen de overheid vanwege de enorme economische
problemen van de ingetreden "Grote Depressie" tot onverbiddelijkeingrepen in de loon- en prijsvorming overging.61
Volgens sommigen werd door deze maatregelen de kracht van de
arbeidersbeweging, die de machtsovername van Hitler had kunnen
verhinderen, gebroken. Maar de geweldige werkloosheid en de
ideologische tegenstellingen binnen de arbeidersbeweging hadden
ook al tot haar verzwakking geleid.

58) Treu ELL, p. 99-100.

591 zie Treu ELL, p, 99: ILO-Arbitrage, p, 476 e.v.

60) Rams, Memorian, p. 237,

61) De Notstandsverordnung van 8 dec.  1931: zie ILO-Arbitrage, p. 314-316; Blanke 1, p. 281-291: Ran, Me,oriaa,

p. 244.
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Het nazi-regime, dat in 1933 aan de macht kwam, ontbond alle
vakbonden en werkgeversorganisaties en verbood strafrechtelijk62

hun heroprichting alsook de werkstaking. De nazi's gingen nog63

verder dan de Italiaanse fascisten in hun vernietiging van de
vroegere collectieve arbeidsbetrekkingen, doordat zij zelfs geen
behoefte meer hadden aan arbeidsvoorwaardenbepaling bij c.a.o. In
het Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit van 1934 werd de
vaststelling der arbeidsvoorwaarden in handen gelegd van
staatsfunctionarissen, de zgn. Treuhandler der Arbeit.64
Weliswaar werd in datzelfde jaar ook het Deutsche Arbeiterfront
opgericht65, maar dat werd buiten de arbeidsvoorwaardenvorming
gehouden.
In de jaren 1936-1938 steeg de industriele onrust weer en nam de
regering nieuwe maatregelen om daar tegenop te treden. 66

62) Zie het Aktionsbefehl van R.  Lers van 2.5.1933,  991.  Blanke,  11, p. 33-34/83; tot een echte ontbinding van de

verkgeversorganisaties kvam het echter nimmer, zie Blanke, 11, p. 91.
631 Zie Blanke, 11, p. 82/83/100-101.

64) Gesetz vom 20.1.1934, zie Blanke, 11, p. 50-56; Wiedemann/S, p. 148; Belling, p. 38. Eerder al de Gesetz uber

die Treuhandler der Arbeit, 19.5.1933, 491. Blanke, 11, p. 38; Belling, p. 38.

65) Zie de Verordnung uber Wesen und Ziel der Deutschen Arbeiterfront,  24.10.1934,  Blanke 11, p. 67-68/70/75;
Boldt EGKS, p. 115-116. Eerder al de 'Aufruf an alle schaffende Deutschen' van 27.11.1933.

66) Geary,  p.  172.  Vgl.  8.8.  de  'Uerordnung uber die Lohngestaltung' van 25.6.1936,  die de Treuhandler  de

bevoegdheid 9af de lonen dvingend naar beneden en naar boven vast te stellen.  De Kriegs¥irtschaftsverordnung

van 4.9.1939 stelde afvilkingen daarvan Strafbaar, zie Belling, p. 40.
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16. De Tweede Wereldoor109.

De Tweede Wereldoorlog vernietigde alle vrije betrekkingen tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties in heel West-Europal,
behalve in Groot-Brittannie en Ierland.
In de door Duitsland bezette gebieden werd een sterk naar Duits
nazi-model gesneden regiem van kracht, zij het, dat de Duitse
bezetter om tactische redenen de repressie soms wat plooide naar
nationale gegevenheden. Zo werd in Nederland de arbeidsvoorwaar-
denvorming in handen gelegd van degenen, die voordien bemiddelaar
waren in het kader van de Arbeidsgeschillenwet 1923. Toen dezen
er in 1942 het bijltje bij neerlegden, namen functionarissen van
de overheid die taak over.2
In Denemarken mochten de vakbonden en werkgeversorganisaties
blijven voortbestaan; een systeem van verplichte arbitrage werd
bij wet ingesteld, waarbij disputen, die niet door de  c.a.0.-
partijen opgelost konden worden, eerst naar een bipartiet orgaan
werden gestuurd, en, als het daar nog niet lukte, naar een
tripartiete Arbeidsgeschillenraad gingen, die een bindende arbi-
trage-uitspraak deed; sinds 1940 was er ook een loonstop van
kracht, die slechts aanpassingen aan de ontwikkeling der kosten
van levensonderhoud toestond; stakingen en uitsluitingen waren
verboden.3

In de Franse Vichy-staat werd een sterk naar Italiaans model
gesneden regime ingesteld in het Chartre du Travai 14.

Maar ook in het niet bezette Groot-Brittannie zag de overheid
zich gedwongen om vanwege de oorlogsomstandigheden een strak
systeem van arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeheersing op te
leggen. Daarbij konden de lonen desnoods door verplichte
arbitrage vastgesteld worden en stakingen onwettig worden
verklaard. Ook was het niet langer meer toegestaan werknemers
zonder meer te ontslaan.5
Toch was dit systeem van een andere aard dan de repressie in de
fascistische en bezette landen van West-Europa. In Groot-
Brittannie was het gebaseerd op een eenstemmig advies van de
sociale partners (die in vrijheid konden voortbestaan) en werden
die sociale partners in ruil daarvoor intensief betrokken bij het
economisch beleid.6

11 Voor Belgie summier: Blanpain, Schets, p. 239; voor Nederland summier: 4 Peijpe, diss. p. 274/277-280,

21 Levenbach, NBR.  468-469; Fase, diss., p. 41-44; vPelipe, diss. p. 303-307.

3) Galenson, p. 132/151.

4) Wet  van 4.10.1941,  velke er o.m.   in voerzag,  dat permanente organen in  de bedrijfstakken c.a.0.'s  zouden

afsluiten; deze organen verden gevormd door eenheidsbonden zovel aan verkgevers- als aan werknemerskant,  die

onder toezicht van de staat stonden. Wetten, zoals die van 1884 en 1920 <524> verden afgeschaft.  De
verkstaking verd verboden, vgl, Brun/6 (1978) p. 8/95/422,

51 Order No.  1305,  the Conditions of Employment and National Arbitration Order, July, 1940 en de Essential Work

(General Provisions) Order,  March,  1941;  vgl.  Pelling,  p.  213-214;  Roberts,  Workers' Control,  p.  98;

Industrial Relations Handboek, p. 144; Kahn Freund, CAuWLP. 126-129.

61 V,1. Pellin9   p.  216/224/231,  die  o.m.  zegt:  'the peacetime system of collective bargaining  was  never

superseded. Even order 1305 vas, as Bevin said, 'virtually a collective agreement, given the clothing of lav"
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ook in Ierland gold tijdens de Tweede Wereldoorlog een loonstop,
waartegen niet wettig gestaakt kon worden.7 Bovendien maakte de
wetgever van de omstandigheden gebruik om de Trade Union Act 1941
uit te vaardigen; die een sanering moest brengen in de chaoti-
sche vakbeweging.9 Beide ingrepen stieten aanvankelijk op heftige
tegenstand bij de vakbonden, maar over en weer deed men water in
de wijn en werd de vakbeweging meer en meer betrokken bij het
sociaal-economische beleid. 10

7) Standstill-orders krachtens de zgn. Emergency Powers Order, zie Hillary in Nevin, p. 42; Plunkett in Nevin, p.
137-138.

81 Redmond, p. 142; 0 Conaill, p. 252.

9) Bedoeld  0,   de  eindeleze  versnippering en onderlinge r,valite,t tegen te gaan en  de  in  Groot-Brittannie

gevest,gde bonden buiten spel te zetten, ,91. McCarthy, TUil p. 163-166/185/188/202/204.

10) McCarthy, TUil, p. 243-249.
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17. De erkennin9 van grondrechten.

Intussen groeide er tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergronds in
het verzet, in de kringen rondom de regeringen in ballingschap,
in onbezet resp. in bevrijd gebied heel wat samenwerking tussen
politici, werkgevers en werknemersvoormannen.1 Deze ervaring
bleef niet zonder gevolg, toen aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog nazisme en fascisme ineenstortten en overal in West-
Europa de parlementaire democratie hersteld werd. In enkele
landen sloten werkgevers- en werknemers-organisaties overeenkom-
sten, waarin zij elkaar erkenden en zich tot gemeenschappelijke
arbeid aan de wederopbouw bereid verklaarden. Als zodanig dienen
vermeld te worden:
- in Italie het Patto di Roma van 9 juni 1944;
- in Belgie de ontwerp-overeenkomst van sociale solidariteit van

19442;
- in Nederland de oprichting van de Stichting van de Arbeid in

1945.3

Belangrijk ook was de ontwikkeling in het vlak van de grond-
rechten. Als een reactie op de schending van de mensenrechten
door nazisme en fascisme was het idee sterk gaan leven, dat
fundamentele rechten van de mens in de na-oorlogse tijd
versterkte bescherming zouden moeten krijgen. Daarbij dacht men
niet alleen aan de klassieke vrijheidsrechten ('freedom to...')
maar ook aan sociale rechten ('freedom from...'). De gemeenschap-
pelijke verklaring van Roosevelt en Churchill, 1941,  bracht dit
onder meer duidelijk tot uitdrukking.4
Voor  wat de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aangaat draait
het daarbij om:
- de vrijheid van vakvereniging;
- het recht op collectief onderhandelen;
- het stakingsrecht.

Een ontwikkeling, die al in de constituties van Weimar-Duitsland,
de I.A.0. en de I erse Republiek was begonnen (514/15>, wordt nu een
trend: de opname van dit soort rechten in nationale constituties
en internationale 'handvesten'. Te noemen vallen:
a) nationale constituties, zoals:

- de Franse Grondwet van 19465;
- de Italiaanse Grondwet van 19486;
- de Luxemburgse Grondwet van 1948';
- de Duitse Grondwet van 1949';

11 Voor Nederland, zie ,Pellpe, diss. p. 284-289.

2) Van Acker,  30 Jaar,  p.  55;  Verstraelen,  p.  634; Blanpain, Schets, p. 240; Chlepner, p. 243-245; Lehouck,

Uakbondsvr. p. 302-303; De Broeck, JTT 1983, p. 234.

3) levenbach, NBR p. 472-473.

4) Frenkel, Jeukensbundel, p. 394.

5) Zle  de  preambule van de Grondvet van 1946,  vaarnaar ook veer vordt terugvervezen in de franse Grondvet  van

1958: Camerirnck/LC, p. 525-526; Brun/6 {1978) p. 33-34.
6) Vgl. artt. 39 en 40, zie Treu, ELL p. 101; Mazzoni, AS, p. 95-106.

71 Art. 11, z,e Schintgen, p. 50.00.1/50.50.1.

8) §9111, zie Daubler/H K., p. 35; Wiedemann/S, p, 57-61.
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b) Europese verdragen, zoals:
-  de Europese Conventie  voor de Rechten  van  de Mens, 1950';
- het Europees Sociaal Handvest, 1961-;

c) mondiale verdragen en andere documenten, zoals:
- de V.N. Verklaring voor de Rechten van de Mens, 1948";
- het V.N.-Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten,

196612;
- het  V.N.-Verdrag inzake economische, sociale en culturele

rechten, 196613;
- de Declaration concerning the Aims and Purposes of the

I.L.0., 1944;
- de I.L.0.-Verdragen nrs. 87, 98, 135, 151 en 154.

Van de trits: vrijheid van vakvereniging / recht op collectief
onderhandelen / stakingsrecht, vindt men de vrijheid van vakver-
eniging in al de voornoemde bronnen met zoveel woorden vermeld;
het recht op collectief onderhandelen en het stakingsrecht worden
slechts hier en daar met name genoemd, maar onder arbeidsjuristen
is de opvatting wijdverbreid, dat de beide laatste grondrechten
tot OP zekere hoogte ook te beschouwen zijn als wezenlijke
bestanddelen van de vrijheid van vakvereniging. Op deze thematiek
kom ik in deze studie nog uitgebreid terug, evenals op de kwestie
van de uitwerking van deze grondrechten in het rechtsverkeer en

op de vraag naar de toelaatbare beperkingen van deze grondrechten.

Voor het moment moge ik volstaan met de vaststelling, dat de

'dragende zuilen' van de collectieve arbe idsvoorwaardenvorming
alom in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog het karakter van

grondrechten hebben gekregen.
Een belangrijk gevolg daarvan is de toenemende juridisering van
deze 'dragende zuilen'. Meer dan voorheen gingen nu ook de
rechters zich bemoeien met haar precieze contouren, met name ln

al die landen waar een toetsing van wetten en besluiten aart

grondwet en internationale verdragen mogelijk lS.
Het begin van deze ontwikkeling wordt gemarkeerd door de case NUR
VS Sullivan, 1946, 1n Ierland.  Daarin verklaarde het Ierse

Supreme Court een gedeelte van de Trade Union Act 1941 4:6  bui-
ten werking wegens strijd met het grondrecht van vakverenigings-

vrijheid, vermeld in de Ierse Constitutie van 1937  ':52: 27'.

91 :,e art. 11.

10) Zie artt. 5 en 6.

It) Zie art. 23, 42 lid.

121 Zie art. 22.

13) Zie art. 8.

141 Mrrarthi, TUil D. 171
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18. De na-oorlogSe geleide economleen.

De werke]ijkheld van alledag, zo meteen na het einde van de
Tweede Wereldoorlog, werd echter voorhands meer bepaald door de
wens van de meeste overheden om nog enige tijd greep te houden opde collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.

In Duitsland' werd door de bezettingsmogendheden een strengeloonbeheersing ingesteldr, welke bleef duren, totdat het gezag in
1948/1949 aan nationale burgerlijke autoriteiten werd overgedra-
gen De Bonner Grundgesetz en een nieuwe c.a.0.-wet van 1949
brachten toen een vrije loonvorming.

In Nederland gold OP basis van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945' een geleide loonpolitiek. Krachtens dit
stelsel hadden  c.a.0.'s  om in werking te kunnen treden, de
voorafgaande goedkeuring nodig van een overheidsorgaan (het
College van Rijksbemiddelaars) en konden zij onverbindend
verklaard worden. C.a.0.'s droegen tegelijk een minimum- en een
maximum-karakter en afwijking ervan was strafbaar. Ook konden
bindende loonregelingen worden opgelegd en viel er nauwelijks nog
wettig te staken. Het systeem werd tot ca. 1959 gedragen door de
sociale partners.' Daarna raakte het steeds meer in discrediet en
na een aantal overgangsstelsels' werd het in 1970 vervangen door
een in beginsel vrije loonvorming.6

In Frankri]k' beoogde de regering met een zeer restrictieve
c.a.0.-wet van 1946 greep op de loonvorming te houden. Tegen 1950
moest dit beleid worden opgegeven gelet op de toenemende polari-
satie in de Franse sociale verhoudingen. In een nieuwe c.a.0.-wet
van 1950 trok de overheid in verregaande mate haar handen van de
loonvorming af.

In Belgie probeerde de overheid de loonontwikkeling te beheersen
Vla de nationale arbeidsconferenties, welke tussen 1944 en 1948
jaarlijks met de sociale partners werden gehouden. Daar werden de
grote lijnen van de ontwikkeling van lonen, belastingen en
sociale zekerheid uitgezet. Tussen 1946 en 1948 resulteerde ditzelfs in een wettelijke loonstops. Rond 1950 werd de loonvormingvrijgelaten.'

1) Burkitt, p. 159.
2) Direktive Nr.  14 des Kontrol lrates von 12.10.1945,  tekst bl J Blanke 11, p. 159-160; zie over het na-00rlogse

bezettingsrecht verder Bellin9, p. 42-45.

3) Voorafgegaan  door het B.B.A.  1944;  beide B. B.A.'s uitvoer,9 besproken door Fase, diss. p. 44-51 en vpeirpe,
diss, p. 307-319; zie ook levenbach, NBR p. 475-476/505-507,

41 Beschriavingen  van  de sinds 1945 in Nederland gevoerde loonpolitiek bli  Fase,  diss.,  p.  276-305;  voorts

Levenbach, DNL, p. 13; Levenbach, NBR p. 485-488/517-519; ,Pei ipe, diss. p. 392-430; Frentel/J p. 174-178/214-
217: Windmuller, p. 331-338/340-341/362. Bakels 17) p. 177-181.

5) fase, diss. p. 51-57.

6) fase, diss. p. 57-63.

7) Despax, CC, p. 44-49. Durand, Medez. p. 31.

8) Op basis van KB's van 14 mel 1946 en 21 aug.  1946 n een Wet van 16.6.1947, 991. Magrez-Song, Dumonbndel, p.

609.

9} De Broeck, JTT 1983, p. 234
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In Groot-Brittannie werd Order  1305 48> in overeenstemming met
de sociale partners door de nieuwe Labour-regering tot aan 1951
verlengd. In die jaren kon er dus nog verplichte arbitrage worden
opgelegd en konden stakingen worden verboden. Maar van deze
mogelijkheden werd praktisch geen gebruik werd gemaakt, omdat de
sociale partners zich gedisciplineerd gedroegen. Zij werden
loyaal betrokken bij het sociaal-economische beleidu, dat met
name tussen 1948 en 1950 een periode van vrijwillige loonbeper-
king kende."  Rond 1950 kwam er weer meer arbeidsonrust. Order
1305 werd toen vervangen door Order 1376, die o.a. het
stakingsverbod ophief. In 1958 werden met de intrekking van
laatstgenoemde Order formeel de meeste nog resterende beperkingen

12op de vrijheid der sociale partners opgeheven.

Ook in Luxemburg stelde de overheid haar vertrouwen OP een
stelsel van bemiddeling bij arbeidsconflicten, dat voor de
sociale partners verplicht werd gesteld. Hiertoe werd in 1945 het
Office National de Conciliation werd opgericht.13 Tot op de dag
van vandaag is dit stelsel blijven bestaan.

14Denemarken versterkte  in  1945  de  rol  van de Rijksbemiddelaars.

ook in Ierland bouwde de regering haar verlangen naar een
geordenend verloop van de loonvorming op de bemiddeling in
arbeidsgeschillen. Het daartoe in 1946 ingestelde Labour Court16
ontbeerde evenwel een dwingend karakter en bleek spoedig niet
meer te zijn dan een - weliswaar veel benut, maar toch vrijblij-

16vend - mechanisme tot beslechting van arbeidsgeschillen.

Eveneens overwegend vrijwillig van aard waren de nieuwe wette-
lijke regelingen van verzoening-, bemiddeling en arbitrage in
arbeidsconflicten, die werden uitgevaardigd in Belgie (1945),
Duitsland (1946) en Frankrijk (1950). <541>

10) Pelling,  p,  225-227;  Cooper/B,  p. 96; Macdonald, p. 124-130/156-157/251-254; Balfour, p. 96. Kahn-Freund,

Flanders,  p.  56 zer daarover: in peacetime the power to interfere vith the freedom to strike vas tolerated

only as |en9 as it vas not used.'

11) Hepple, ELL, p. 50,

12) Industrial Relations Handbook, p 144-146; enige uitzondering, die bleef: de mogelijkheid van incidentele
verbindend verklaring (533>.

13) Groothertogelilk Besluit van 6 october 1945.
14) Galenson, p. 109.

15) Bi J de Industrial Relations Act  van 1946, velke o.a. de bestaande, naar herkomst Britse vettelilke stelsels
op dit terrein een lerse snit gaf.  Deze vet verd nog eens aangepast in 1969. Over het Labour Court uitvoerig

Hillary in Nevin,  p.  42-45;  voirts McCartney WEL p.  300-301;  Blum p. 78; Stewart IRA, p. 40; Rediond, p.

53/178-181; 0 Conaill, p, 17/19,

16) McCarthy, TUil p. 375/533-543: IAO, CXA p, 135-136,
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19. De integratie van de sociale partners in het sociaal-
economische bestuur.

Na de Tweede Wereldoorlog gaat de overheid zich intensiever dan
Ooit tevoren in vredestijd met het sociaal-economisch leven
bemoeien. Via begrotingspolitiek, nationalisaties, subsidies, het
uitbouwen van een stelsel van sociale zekerheid, enz. Tussen het
ene land en het andere, tussen het beleid van 'linkse'  of
'rechtse' regeringen verschilde dat allemaal het nodige. Maar
toch valt er - over een nu 40-jarige periode beschouwd - ook wel
veel gemeenschappelijks in te onderkennen.

De eerste tien a twintig jaar na de de Tweede Wereldoorlog is de
economische situatie nergens erg rooskleurig. In deze moeilijke
Jaren proberen alle regeringen de steun van de sociale partners
bij de wederopbouw te krijgen. Talloos zijn de gebieden, waarop
zij worden ingeschakeld bij het sociaal-economisch bestuur, soms
adviserend, soms mede-beleidsbepalend, soms beleidsuitvoerend.1
Men noemt dit "integratie", "ingroei", "vervlechting", "osmose",
"tripartisme", enz.2
Deze inschakeling was op zichzelf niet nieuw; ik signaleerde haar
reeds voor het tijdvak tussen de beide Wereldoorlogen 454 ja, al
tijdens en zelfs nog voor de Eerste Wereldoorlog (§§13/14).

Het spreekt vanzelf, dat zij na 1945 eerst en vooral wordt
voortgezet op alle gebieden, waar zij voordien al bestond, t.w.
- in de uitvoering van de sociale zekerheid,
- in de samenstelling van specifieke rechtbanken in arbeids- en
sociale zekerheldszaken,

- in de organen van arbeidsbemiddeling en -voorziening,
- bij het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeids-
overeenkomsten,

- in de vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden in

bedrijfstakken, waar het aan geregeld arbeidsvoorwaardenoverleg
mankeert.

Maar in het kielzog van de enorme verbreding van het overheids-
beleid wordt deze inschakeling nu uitgebreid tot gebieden, waar
Zij voor de Tweede Wereldoorlog nog niet of nauwelijks had
bestaan, zoals
- in de arbeidsveiligheid- en gezondheidsbescherming,
- in de bijstandsverlening,
- in het sociale huisvestingsbeleid,
- in de volksgezondheid,
- in de consumentenbescherming,
- in het regionaal sociaal-economisch beleid,
- bij de aanwijzing van directeuren en commissarissen van genati-
onaliseerde ondernemingen.

1) Algemeen

vow Nederland, zie Fase/U p. 557-558.

voor hitsland, zie Galprin, Die Stellung, p. 348-349; Schverdtfeger K p. 46;

woor Be19·e, zie Blanpain, Schets, p. 220-221;

voor Frankrlik, zie Brun/6(19781, p. 82-83;
voor Italie, z,e Ghezzi, Bull. Bord. p. 202-204.

voor lerland. re McCarthy in Nevin, p. 32-34.

2) Vgl.  Levenbach,  NBR,  p.  514;  S,W. Couvenberg, Westers Staatsrecht als emancipat·eproces, Aiphen a/d Rijn,

1977, p. 37.
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Over deze inschakeling van werkgevers- en werknemersvertegenwoor-
digers bij deelaspecten van het sociaal-economisch bestuur heen
kwam, meer spectaculair, hun inschakeling bij het algemene
sociaal-economische bestuur van de Westeuropese landen. Soms al
daterend van voor de Tweede Wereldoorlog is zij nadien toch veel
intensiever is geworden.
Vaak loopt deze betrokkenheid via formeel bij de wet ingestelde
organen als een Sociaal-Economische Raad, een Nationale
Arbeidsraad of iets dergelijks.3
Vaak echter ook vindt de inschakeling der sociale partners bij
het algemene sociaal-economische beleid plaats buiten formele,
door de wet ingestelde toporganen, maar op "conferenties"
(Belgie/Ierland), door "Konzerti erte Aktion" (Duitsland), in
overleg met de Stichting van de Arbeid (Nederland), enz.4

3)  In  Illfdir 'lnj:    de  Sociaal-Economische  Raad,  1950;  vgl.  Scholten,  p.  52-58;  Fase,  CAOR  p.  17;  Levenbach,  NBR  p.
452-453/515; vPeiipe, diss. p. 156-159/232.

In Belwe:  eerdere voorgangers verden In 1952 omgevormd tot de Nationale Arbeidsraad;  daarnaast in 1948   de

Centrale  Raad voor het Bedrijfsleven en in 1960 het Nationaal Comiti voor Economische  expansie;  491.  Van
Acker,  30 jaar,  p.  60-62;  Vanachter,  30 jaar, p. 255-256; De Broeck, 30 Jaar, p. 101/105-106; De Broeck,
Evolution, p. 279-282; Chlepner, p. 231: Bleeckx, p. 31; Verstraelen, p. 635.
In L«imllurg:  in 1945 de Conseil de l'Economic Nationale en een Confiretnce  Nationale du Travail, beide  in
1966 afgelost door de Conseil konomique et social; 491. Scholten, p. 80-81.

In italic:  in 1948 de Consiglio Nationale dell'Economia e del Lavoro:  vgl. Scholten, p. 77-78; Ghezzi, Bull.

Bord., p. 202; Giugni, Diritto, p. 65; Treu, ELL p. 124.
In F.rl -1.11;  in  1958 de Conseil Economique et Social,  1959 de Commissie voor Economische Expansie:  491.

Scholten, p. 70-77; Droit Social 1976, p. 413-456: Durand, Medez., p. 17/19/21/24-31; Zeldin, p. 276: zie voor
F·ankrl Jk ook de betrokkenheid der sociale partners in de organen der 'planification'.
In  Groot-Brittannie itt 1939 de National Joint Advisory Committee (later:  Council),  daarnaast sinds 1940  de

Joint Consultative Committee,  1941 de Central Production Advisory Committee (in 1942   omgedoopt in  National

I'toduction Advisory Council on Industry),  1947 de Economic Planning Board,  die in 1961 opgevolgd is door de
National  Ecenomic  Development Council ('Neddy');  voorts de   Industrial Development  Advisory  Board;  491.

Scholten,  p.  66-70;  Pei ling,  p.  210/213;  Macdonald,  p.  125/166; Taylor, p. 154-157/160/162: Industrial

Relations Handbook, p. 16-17.

In lerland:  de National Industrial Economic Council, sinds 1973 de National Economic and Social Council; vgl.
Reamond, p. 39; McCarthy in Nevin, p. 33.

In Denemarken sinds 1962 de Nationale Commissie voor Economische Coordinatie,  zie Jacobsen,  ELL, p, 243-244;
Hasselbalch, Facets, p. 50-52.

Alleen  in Duitsland is na 1945 geen,  het totaal van het  sociaal-economische bestuur betreffend,  top-orgaan

met vert:gevers- en verknemersvertegenvoordigers meer ingesteld, vgl. Scholten, p. 78-80, volgens Schwerdtfeger
K p. 26 vil de DGB zoiets vel, maar vordt dit politiek afgevezen.

4) In Nederl 1 het regelmatig overleg tussen Regering en de Stichting van de Arbeid, vgl. Levenbach, NBR p. 472-
473,

In Belgie de diverse conferenties,  zoals de Nationale   Arbeidsconferenties van 1944-1948,  de Economisch  en

Sociale  Conferentle van maart 1970,  de Nationale Werkgelegenheidsconferenties van 1972 en 1973, etc. zie J.
De Broeck, Evolution, p. 279-280/282; Bleeckx, p. 29-31: Chlepner, p. 322-323.

111  hltiIA!14 vas er lange tild  het regelmat19 overleg tussen Regering en sociale partners in de Konzertierte
Akt,on. tegenvoordig meer informele contacten, 491. Schverdtfeger K p. 15.

In Frankrlik herhaaldeli ik topgesprekken tussen verigevers en verknemers onder auspicien van een Minister.

In  lerland sinds 1970 de Employer-Labour Conferences,  vaar de overheid Dok  bl J zat, eerst alleen als
verkgever, later ook vanuit het algemeen belang, zie Redmond, p. 54; O'Conaill, p. 9-10/16/192-195.

70



In menig land komen het institutionele en het informele
"tripartisme" naast elkaar voor.s  "Les solutions rationnelles ne
sont pas toujours celles qui sont impos6es par les evenements",
merkt Chlepner op.6

Formeel draagt de inschakeling van de sociale partners in  het
sociaal-economisch bestuur overwegend een adviserend karakter.
Beslissende en uitvoerende bevoegdheden zijn hen veel zeldzamer
toebedeeld. Materieel evenwel is het voor tal van Westeuropese
regeringen moeilijk te regeren tegen een gestaalde oppositie van
werknemers- en/of werkgeversorganisaties in. Aldus is het staats-
bestel van alle Westeuropese landen met een soort corporatief sop
overgoten, ook al haalt men dat niet direct Uit de formele
teksten en moet men voorzichtig zijn met die term.7

De enige landen, waar men nog na de Tweede Wereldoorlog het
'zelfbestuur' van de sociale partners heeft proberen te formali-
seren, Zi Jn Belgie met de Wet op de organisatie van de economie
(1948)8 en Nederland met de Wet OP de Bedrijfsorganisatie
(1950).' Beide wetten zijn, afgezien van de "top-organen",  die
Zlj schiepen, weinig aangeslagen.

- Kennelijk wordt de sociale
partners door formalisering van hun invloed een publiekrechtelijk
jasje aangemeten, dat hen ongemakkelijk zit.
Wal wist Belgie met succes een wettelijk bedje te spreiden voor
de collectieve onderhandelingen binnen paritaire comites in  de
bedrijfstakken."

5) Uoor Belgi : Rigaux JTT p.  192.  Ook in de E.G. ditzelfde verschi jnsel: driepartijenconferenties naast het
E. S.C. en het Permanent Comit# voor Arbeidsmarktvraagstukken <§61>.

6) 'On est en prTsence d'une  lutte d'intir#ts et d'une ipreuve de force.  Dans ces circonstances le critirium de

rationaliti  est  loin d'$tre dkisif.  Chaque partie veut alors imposer les mithodes qui lui  sont  les  plus

avanta9euses',  Chlepner, p. 324; zie ook het debat over het nut van de Stichting Van de Arbeid, eind zestiger

jaren, van horn e.a. p. 281.

7) Vgl. algemeen: von Beyme, p. 334-337.

Uoor Nederland:  Verhallen/Fernhout/Uisser (red.) - Corporatisme in Nederland - Belangengroepen et democratic,
Alphen a/d Rijn,  1980,  m.n.  de bildrage van F.  v.  Waarden/R.  Fernhout en I. Visser; voorts B. Tromp - Al

minstens een halve eeuv maatschappelilk corporatisme in Nederland,  SMO-berichten,  mrt.   1979,  p.   5;  W.  v.
Ugorden - Coalitie- of Corporatiemodel, ESB 1977, p. 294; Albeda, VZM p. 70-81.

Zie voor Belgie: Joye/L p. 280-283; Chlepner, p. 394-402; Magrez, p. 95; Vannes JTT 1980, p. 5.

In Frankrijt: Lion-Caen, DS 1984, p. 9.

In Groot-Brittannie: Hepple ELL p. 35/38/38; Hepple/B p. 65: Crouch, p. 123-128/131/135/145-146/179/186-196.

In  dezelfde  geeft taI van anglo-amerilkaanse schrrivers,  genoemd  h i  P.W.M.  Nobelen/A. Geul/H. Slomp

Politicologie en arbeidsverhoudingen, SMA 1985, p 587-593.
8) Zie over deze vet J.P. George - Organisatie van het Bedrlifsleven, in Arbeidsblad 1973, p. 555-581.

9) Zie over deze wet Levenbach, NBR p. 472/474/485/519; vPelipe, diss. p. 373-391; Frenkel/J p. 176-177.

toI Voor Belgie: Chlepner, p. 325-326/393; Rigaux, JTT 1983, p. 196. Voor Nederland: Fase, diss. p. 140-153

Ill Eerst  in de Besluitregelin9 op de Paritaire Comitis van 1945,  zle Chlepner,  p.  320.  Later in de Wet op de

c.a.0.'s en de paritaire comitis van 1968;  vgl.  J.L. Rombouts, De Paritaire organen in Belgie: De Broeck, 30
laar,  p.  102-108;  Verstraelen,  p.  636;  Petit, p. 173-175/198; Uan Acker, 30 jaar, p. 56-59/64; de Cooman

d'Herlinckhove,  p.  288;  zle ook nog Adv.-Gen.  Lenaerts order Cass.  14.4. 1980,  JTT 1980, p. 289 e. v., die
benadrukt  hoe tussen 1945 en 1968 de parita:re comitis in feite toch meer  publiekrechtelilke  'beslissingen'

namen; met de c.8.0.-wet van 1968 verd 'teru99ekeerd' tot vorm van collectief contract <§47).
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In Groot-Brittannie en Ierland13 daarentegen blijft het collec-12

tief onderhandelingsproces zich meestal afspelen in paritaire
organen op louter officieuze basis, terwijl elders in West-Europa
collectieve onderhandelingen bijna steeds OP ad hoc basis
plaatsvinden.'4

Bij tijd en wijle geraakt al deze bovenbeschreven "integratie" in
discrediet. Kritische geesten beschouwen haar als "inkapseling".
Integratie van de vakbonden in de staat werkt depolitiserend,

15ontneemt ze hun strijdbaarheid, zo vond al de jonge Kahn-Freund.
In die kringen hecht men meer aan een strijdbare vakbeweging, die
zich niet met "harmonie-modellen" laat paaien.16 In sommige E.G.-
landen is dit proces van integratie dan ook minder voortgeschre-
den  dan in andere <549>. En in landen, waar het "bon ton" is trok
de vakbeweging zich af en toe ook wel weer eens Uit bepaalde
instituties terug als uitvloeisel van een kritischer houding of
simpelweg Uit protest tegen regeringsbeleid.- Maar over de
langere termijn gezien waren dit polemieken en incidenten, die
nimmer de algemene tendens op dit punt sinds 1945 vermochten om
te keren.18

12) In  Groot-Brittannie  betreft dit de Joint Industrial Councils die in tai van  bedri ifstakken  bestaan,  991,

Hepple/OH Enc.  p.  1011;  Adell,  p.  25; Cooper/B,  p.  110-111;  De Jong, diss. p. 11; Riddall, p. 72-73;
Industrial Relat,ons Handbook, p. 24; Wedderburn, WiL, p. 20-21,161.

13) In  lerland  bestaan in een aantal bedrl Jfstakken paritaire orgenen op autonome basis,  de  Joint  Industrial

Councils;  de Industrial Relations Act, 1946, heeft in 3 59 een regelin9 9egeven voor het statuut van
der9elilke organen, maar in :lechts een handvel bedrlifstakien hebben de paritaire organen dit vettellike
Itleed aangenomen; zie McCartney WEL p. 46/289; Stewart IRA p. 45, 0 Cona:11, p. 178.

141 Duits18nd liep nO9 vel voorop met de Institutionalisering van het c.a. 0.-overle9: de Tar,fgemein:chaft in het
grafische bedri Jf al in de vorige eeuv,  v91. Ramm M p. 205. Oow  n de We,mar-republ,et beston,len er nog heel
vat paritaire organen, maar in de Bondsrepubbel: bespeurt men veinig van institutionalisering van het 0.8.0.-
overleg in paritaire organen. vgl. Richardi K p. 57-58,167.
In Frankrilk kunnen krachtens de c.8.0.-vet commissions mixtes bileengeroepen yorden voor de afsluitin9 van
algemeen verbindende c.8.0.'s. vgl. Rouast, DS 1960, p. 643; Brun/6 p. 709/715 <5§46/58).
In  Nederland verden op autonome basis in semalge bedriifstakken na de Eerste Wereldoorlog paritaire  or98nen

ingesteld, bijv,  in het Grafisch Bedriff, vgl. Bolger, p 217-223/264-265/269-275-279/466; Scholten,
Betekents,  p.  26-30. Een poging van de vetgever om deze ontwikkeling via de Bedr'Jfsradenvet 1933 te bevor-
deren en deze organen van een vetteliii kleed te voorzien. sloe9 wein,9 aan. Na de Tweede Wereldoorlog verden
er in enkele bedr, i fstaltiv, val(raden :ngesteld, vgl. Albeda, VZM p. 45; :Pei ipe, j,ss, p. 355. Eer, nieuve
209'09  van  de vetgever om ula de vet op de Bedr:ifsorganisatle 1950 daar weer tempo en vorm aan  te  geven,

faalde al evenzeer. Momenteel bestaan er maar vein,9 permanente paritaire organen, vg;. Frenkel c.s. p. 189-
194.  Over het mislukken van de p.b.o.  ten aanzien van het c.8.0.-ovelleg zle Molenaar,  Arbeidirecht 1,  p
863-864;  Berst, Open ingeR.  p.  6-7;  Steenltamp   n F.  v. d.  lenbundel ,  p.  164-179;  Wir,diu'ler,/6  f i: ' ) ,  p.  26-28.

151 Kahn-Freund, soziale Ideal, p. 153-154.

16) Ugl. Kloos, p. 92-95; Peper. p. 15-34/39-46 '97-148.

17) In Duitsland 109 vegiopen al in 1951 n.a. v,  de medeze99enschapskiestie,  zie Hirsch-Weber,  p. 100. In 1977
verilet de vakbevegin9 de konzertlerte Qktlop ult protest teger de 'Vertassun9sklage' van de verk.gevers teger

de  medezeggenschapsvet,  zie Schwerd'feger K p.  15.   In Nederland uittreden NVU en NKV uit  het  tripartite

overleS B.a.v.  de tot standbrenging van de Wet op de loonvorming,  1970,  ;e v.  Doorn e.a. p. 340-344. Een

veglopen ook veer in 1983 na de ambtenarg-acties.  In Groot-Brittannie de bo ,cott door de TUI 48# de NEDC In
1984,  naar aanleiding van de GCHQ-affaire (529>,  zie BJIR 1984,  p.  273'408; terugkeer daarin ,n septembe-
1984, zie EIRR okt. 1984, p. 11.

18) V91.  001  4oor Nede,land:  Teulings,  SMA 1984,  p.  731-736;  Th.  Jonkergouv - Strategic en leiding v,B de

Vakbeveging, Rotterdam, 1983.
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20. Werknemers- en werkgeversorganisaties nu.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de vakbeweging haar organisatie-
graad steeds op een betrekkelijk hoog peil kunnen houden', al
hebben zich in de loop der jaren de nodige schommelingen
voorgedaan (onlangs vond in heel West-Europa weer een teruggang
plaats). Wel zijn de verschillen tussen de Westeuropese landen

opmerkelijk:
- een 'kopgroep' van Belgie, Ierland en Denemarken (60 & 75%),
- een 'middenmoot' van Duitsland, Nederland, Luxemburg, Groot-
Brittannie en Italie (tussen 30 en 60%);

- hekkesluiter Frankrijk (minder dan 25%).

Binnen de vakbeweging verschoven de zwaartepunten weer naargelang
de samenstelling van de beroepsbevolking zich wijzigde. Overal in
West-Europa is het gewicht van het overheidspersoneel en de
'witte boorden' sterk toegenomen.2 Soms sloten zij zich aan bij
bestaande bonden of organiseerden zij zich, binnen de bestaande
vakcentrales, in eigen bonden.3 Maar vaak ook verenigden zij zich
in bonden, die buiten de traditionele vakcentrales bleven en die
tenslotte vaak weer eigen vakcentrales hebben opgericht.4  Ont-
wikkelingen, die soms al in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
hun voorlopers hadden,  maar die toch pas na 1945 een hoge vlucht
hebben genomen.

1) Algemeen: Eurostat, social indicators of the EEC 1960-1978, vermeld b,JO'Conaill, p. 21; ook von Berme, p. 73-
84;  voor Groot-Brittannie Taylor,  P. 23-30; Crouch, p. 213-214; Riddall, p. 54; Hepple, ELL, p. 161-163; voor

lerland, Redmond, p. 144; voor Belgie: Blanpain, Schets, p. 226; voer Nederland: vPeilpe, diss. p. 336-337/445.

2) Algemeen:  von Berme, A 38-57; Clegg, TUCB, p. 29-39; een 1983-studie van het Europees Vakbondsinstituut; voor

Denemarken: Galenson,  p. 31/256; Nielsen, p. 42; voor lerland: Redmond, p. 143-144; Kelly in Nevin, p. 65-81;
voor Duitsland:  Boldt EGKS, p. 107-110; voor Groot-Brittannie: Bain, TU GSR, p. 17-34; Riddall, p. 54; Taylor,

p. 30-35; voor Nederland, De Jong, diss. p. 91; v.Ueen, diss. p. 20; vPeijpe, diss. p. 337.

31 Vgl. voor Nederland: vPeilpe, diss. p. 448-449.

41 In Duitsland de Deutsche Angestellten Geverkschaft (DAGI en de Deutsche Beamtenbund {DBB),  zie Schverdfeger, K

P. 8.
In Frantrilk de Confideration Giniral des Cadres,  1937, zie Brun/G 11978) p. 13-14, recentelijk jefuseerd tot
CFE-CGC.

In Nederland veor de oorlog de N.V.C., sinds 1973 de Raad voor Middelbaar en Hoger Personeel; zie Frenkel e.a.
p. 20-21; Batels (7), p. 15-151.

In Denemarken de FTF,  de Federatie van bonden van ambtenaren en beambten;  daarnaast de AC, een centrale van
bonden van universitair afgestudeerden; zie Jacobsen  ELL, p. 223: Nielsen, p. 41-42.

In Italie bestaat een veelheid van organisaties van 'quadri', ue EIRR 135, apr. 1985, p. 19-20.

In Belgle de Confideration National des Cadres,  naast 'vhite collar'-bonden binnen ACV en ABVV, zie EIRR 1984,

p. 17.
In  Groot-Brittannie  zijn vel pogingen gedaan tot een eigen confederatle naast de TUC te komen,  maar  dit  Is

Mooit vervezenlijkt, zie Roberts IR, p. 12.
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In Italie bracht dezelfde oorzaak sociaal-democratische en repu-
blikeinse arbeiders ertoe zich van de C.G.I.L. af te splitsen en

31in 1949 de Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) op te richten.

De deconfessionaliseringstendens van de zestiger jaren dompelde
de christelijke vakbeweging in een identiteitscrisis.
In Frankruk deconfessionaliseerde de meerderheid van de C.F.T.C.
zich in een radicaal-gezinde Confederation Frangaise Democratique
du Travail (C.F.D.T.), de minderheid in een lilliput  C.F.T.C.
achterlatend.3' In Neder.land ging het Nederlands Katholiek Vak-
verbond tussen 1976 en 1980 met het sociaal-democratische N.V.V.
op in een 'eenheids'-centrale F.N.V., waarnaast een niet onaan-

Ilzienlijk Christelijk Nationaal Vakverbond bleef bestaan.
In Italie kwamen C.G.I.L., C.I.S.L. en U.I.L. in 1972 tot een
pakt van gezamenlijke act ie-' ; rond diezelfde tijd kwam het ookin F_rao_krijk tussen C.G.T. en C.F.D.T. tot een samenwerkings-
verbond en richtten in Belgie A.C.V. en A.B.V.V. een 'gemeen-schappelijk front ' op." Maar deze laatste drie ervaringen waren
niet blijvend en werden weer gevolgd door verwi jdering. 36

In Ierl_and leidden de persoonlijke tegenstellingen, onenigheid
over interne hervormingen en het oude conflict rond de plaats van
Britse vakbonden  in  1945  tot een schisma.  '  Vele puur Ierse bonden
verenigden zich in het Congress of Irish Unions, dat tegenover
het in 1894 gestichte Irish Trade Union Congress kwam te staan.
In 1959 kon de breuk geheeld worden met de oprichting van het

/8Irish Congress of Trade Unions.

Over de relatie vakbond/vakcentrale kan in Zi Jn algemeenheid
worden gesteld, dat in landen waar ideologische verdeeldheid be-
staat (Benelux-landen, Frankrijk en Italie) de vakcentrale een
sterker gezag heeft over de aangesloten bonden dan in landen, die
een grote mate van vakbondseenheid kennen (Duitsland, Denemarken,
Groot-Brittannie en Ierland) "'. Bovendien heeft het er alle schi jn
van, dat in periodes van hoogconjunctuur de vakbonden zich minder
aan de centrale gelegen laten liggen dan in een laagconjunctuur.
Belangrijk voor een goed begrip van de arbeidsverhoudingen zijn
ook de verschillen in financiele kracht tussen de bonden. Die van
Duitsland, Nederland en Denemarken zijn uitermate sterk verge-
leken bij die in Frankrijk. De bonden in de andere landenI.

Itnemen zo'n beetje een tussenpositie in.

31) Ghezzi, Bull. Bord. p. 192; Tred ELL, p. 22/111.

321 Brun/6(19781, p. 12-13.

33) Zie Frenkel e.a. F. 20.

34) Giugni, Diritto, p. 34-35; Ghez.i, Bull. Ford. p. 196; Treu ELL p. 113.

351 Bianpain, Schets, p. 227-228.

36) Jn Ital te -:ie! de:e samenverking in 1984 veer :r. dulgen, :ie G,ugni, Iltritto, r. 35; Treu ELL p. 113.
37) Met  name  de  81  uit 1924 date,ende tejen.tell'ng tussen Lark,n en  9'Brien.  Dan  de  uit  1939  daterende

onentg eid ove· de interne vakbondshervorming;  zie McCarthy,  TUA, p. 65-66·'158-168/250-259,447; 0 Conaill,
p. 8-9; Plunkett 19 Nevin p. 135: McCarthr ,n Nevin, p. 27-31.

38) Tet ca.  1952 waren de verhoudingen tucson beide centrales gespannen;  toen trad een dool in, oidat de Britse

bonden zich gele,del. it uit lerland gingen terugtiekken, :ie McCarthl, TUil, P. 405-411.
39) In   Denemarken  heeft  de  LO inderdaad veintg formeel gezag,  maar materiee; is hit  toch  vel  groot,  :le

Jacobsen, ELL p. 221.

40,) Stst,n9suitker:ogen zi In er maar laag, aldus Teyss,i DS 1984, p. 700: Maurice/5 p. 326.
41) De ital iaan.e bonter :'En niet echt 'arm' meer. stelt Giugni, Diritto, p. 100. 791. ook Tre, EL. p. 116. maar

:p pag. 164 zegt hi „ dat men  1 Ital.e tech geen :takingsuitkeringen kent.
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OP mondiaal vlak leidde de idee van vakbondseenheid kort na de
Tweede Wereldoorlog tot de oprichting, in 1945, van het Wereld-
vakverbond, waarvan inderdaad zowel de Amerikaanse C.I.0., als de
Russische en de belangrijkste Westeuropese vakcentrales deel
gingen uitmaken. Het uitbreken van de koude oorlog deed ook hier
een breuk ontstaan: rond 1948 trokken de Amerikanen en de meeste
Westeuropese vakbonden zich uit het Wereldvakverbond terug en zij
richtten in 1949 het Internationaal Verbond van Vrije Vakvereni-
gingen Op'

42
Ook de Christelijke vakcentrales gingen zich na de

Tweede Wereldoorlog weer in een eigen mondiaal verbond aaneen-
sluiten: het Wereldverbond van de Arbeid, zodat het Wereldvakver-
bond na 1949 resteerde als in wezen een verbond van communistisch
georienteerde vakcentrales. Daarmee was de oude ideologische
driedeling, die   kort   na de Eerste Wereldoorlog was ontstaan   (§15),
weergekeerd. 43

Beter verging het de idee van vakbondseenheid op Europees niveau.
Ook hier had zich aanvankelijk de ideologische driedeling vol-
trokken: in de vijfiger en zestiger jaren ontstonden naast elkaar
een Europees Verbond van Vrije Vakverenigingen, de Europese
Organisatie van het Wereldverbond van de Arbeid en een
gemeenschappelijk secretariaat van de Franse C.G.T. en de
Italiaanse C.G.I.L.44
Maar in de zeventiger jaren smolt deze verscheidenheid weg in het
zonnetje van de vermindering der ideologische tegenstellingen op
nationaal niveau. In 1973/74 kwam het Europees Verbond van
Vakverenigingen tot stand, waartoe alle traditionele nationale

45vakcentrales der Westeuropese landen zijn toegetreden.
Daarnaast hebben de eigen centrales van bonden voor middelbaar en
hoger personeel zich verenigd in de Internationale Confederatie
van kaderpersoneel. 46

Ook per bedrij fstak en beroepsgroep is in West-Europa de samen-
werking tussen nationale vakbonden groeiende. In een aantal
bedrijfstakken zijn zgn. vakbondscomitds opgericht, waarin  de
nationale vakbonden hun Europese contacten onderhouden; in andere
sectoren is men alweer een stapje verder en tot de oprichting van
Europese vakbondsfederaties overgegaan. En de eerste echt trans-

47nationaal werkende Europese vakverenigingen zijn er ook al.

Aan   werkgeverszij de4   z i j n de ontwikkelingen minder spectaculair
verlopen. De organisatieverbanden, die daar voor de Tweede
Wereldoorlog waren ontstaan, herleefden nadien. Dit gold ook de
confessionele organisaties, al zijn dat aan werkgeverszijde nooit
echte rivalen - het zijn meer organisaties van persoonlijkhe-den. 49

In Nederland fuseerden de katholieke en protestants-chris-
telijke organisaties in 1970.so

42) Pelling, p. 229-230; ,Peijpe, diss. p. 341-342.

43) Brun/G (1978) p. 31; Blanpain, Schets, p. 229-230.

44) Miotto, p. 59-62; Hernig, p. 213.

45) Miotto,  p.  65-68;  Roberts/L p. 261-273: slechts de aansluiting van de Franse C.6.T. is nog niet rond, 491.
LYon-Caen, Soc. Mult., p. 94; Brun/6 11978) p. 31: Treu ELL p. 113.

461 Zie 3, Algemeen Verslag van de E.6., p. 348.

47) Miotto, p. 79-84/92-95: Weiss, p. 234; Janssen, Conflits, p. 275.
48) J.P.  Windauller  & A.  Gladstone - Employers' associations and industrial relations - 8  comparative  study,

Oxford, 1984.

49) Voor Nederland: vPeilpe, diss. p. 354-360.

501 Frenkel e.a., p. 21; vPeijpe, diss. p. 460.
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Een vermeldenswaardige ontwikkeling is wal, dat na de Tweede
Wereldoorlog de oude tweedeling tussen 'economische' en 'sociale'
werkgeversorganisaties begon te  vervagen. St Dit maakte de weg

52 als opvrij voor fusies, zowel op het niveau van de bedrijfstak
centraal niveau, waardoor nu sterkere organisaties naar voren
kwamen. Zo fuseerden in Groot-Brittannie in 1965 de drie bestaan-
de centrale werkgeversorganisaties tot de Confederation of
British Industry53, smolten in 1967 in Nederland de centrale
werkgeversorganisaties V.N.W. en C.S.W.V. samen tot het Verbond
van Nederlandse Ondernemingen en volgden de Belgische centrale5.

werkgeversorganisaties deze voorbeelden in 1973 met de oprichting
van het Verbond der Belgische Ondernemingen. Daarnaast blijven5S

overal de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en het
agrarisch bedrijf er zelfstandige confederaties op na houdeng

terwijl soms ook de staatsbedrijven zich buiten de centrale
werkgeversorganisaties houden. 57

Ongeacht verschillen in confessie/ideologie groeiden in  de
vijftiger en zestiger jaren Europese samenwerkingsverbanden van
werkgevers: in industrie en groothandel (UNICE), in de landbouw
(COPA}, in het ambacht (UACEE), in het verzekeringswezen (CEA),
de openbare ondernemingen (CEEP), de metaalnijverheid (WEM), de

58staalondernemingen (EUROFER), etc.
En er werd een "Comitd de Liaison" opgericht,  waarin al deze
koepelorganisaties samenwerken.
En dan zwijgen we nog maar over alle informele lobbies en
contacten, die werkgevers er op het internationale vlak OP na
houden. 59

Het feit, dat ook aan werkgeverszijde uiteindelijk zo'n bloeiend
organisatieleven is ontstaan, zegt uiteindelijk nog niets over de
sterkte van de organisaties (ledental, macht over de aangesloten
leden e.d.) In diverse landen en bedrijfstakken zijn de
werkgeversorganisaties soms al na de Eerste Wereldoorlog (515)

meestal echter pas na de Tweede Wereldoorlog tot gezaghebbende
lichamen geworden. Maar nog steeds is het zo, dat in tal van6.

gevallen werkgeversorganisaties weinig bindend gezag over hun
leden hebben'.1, en dat geldt ook op het Europese niveau.
Geheel anders ligt dit uiteraard met de concentratie aan
werkgeverszijde binnen concerns/multinationals   (360>.

51) Behalve in Duitsland, zie Schierdtfeger K p. 9

52) Zie voor Nederland bilv. Frenkel e.8. p. 22.

53) Macdonald, p. 174; Crouch, p. 142; Roberts, IR, p. 15; De Jong, diss. p. 21.

54) Frenkel, e.a. p. 22; ,Pellpe, diss. p. 460.
55) Blanpain, Schets p. 230-231.

56) In Italie Confcommercio en Confagricultura,  zie Giugni, Diritto, p. 36-38; Treu, ELL p. 121. Voor Nederland:
YPeijpe, diss. p. 358-360. en voor de 'hergroepering' in die kring: Frenkel e.a. p. 21.

57l !„  Italie Intersind en ASAP,  zie Treu ELL p.  120.  Zie ook Giugni Diritto, p. 38, die erop vi ist, dat deze
situatie teruggaat op een specifieke vetsbepaling Van 1956,  die in 1961 door het Corie Costituzionale voor
geldig verd gehouden.

58) Spyropoulos, RBIe, p. 49; Weiss, p. 38; Roberts, MCB p. 15-16; Hernig, p. 214.
591 Denk bi,v. aan de Bilderbergconferenties.

60) Voor Frankr·lk,  vaar de CPNF bi j.'.   pas in 1968 meer gezag treeg,   zie Helmich, p. 207-208/279-282, Brun/6
11978) p.   19:  lavillier,  DS 1971 p.  267: Sellier, p. 440-441; Poulnais, DS 1968 p. 50!-502; Despax, CC p.

106: Delamotte, p. 498-500; Briza7, p. 122-128,
611 20   is  in Duitsland de D.B.A.  niet bewoegd de zelfstandigheid van de leden op c.8.0.-gebied in te  perken,        

vgl.  Weitbrecht, p. 50. Daarentegen heeft in Denemarken de DA verregaande bevoegdheden, zie Jacobsen, ELL p.     225. Over de verhoudingen aan verkgeverskant in Nederland: W. v. Uoorden, SMA 1984, p. 740-749.
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21. Tussen loonbeheersing en loonexplosie.

Tegen de jaren zestig traden de economieen van de Westeuropeselanden een fase van hoogconjunctuur binnen. Er groeide
geleidelijk een grote spanning op de arbeidsmarkt, waardoor de
factor arbeid een machtspositie kon innemen; werkgevers waren
eerder geneigd toe te geven aan looneisen dan orders te laten
glippen. De gevolgen rekenden zij door in de prijzen (inflatie)en dat was voor de arbeiders weer aanleiding zich in te dekken
tegen de geldontwaarding (de automatische prijscompensatie). Soms
zaten de vakbondsleiders nog zo vast in de naoorlogse structuren
van de collectieve arbeidsverhoudingen dat zij werden ingehaalddoor de acties van de "basis". Aldus raakten die structuren
overal in de zestiger jaren in een crisis. En dat terwijl de
regeringen niet minder dan tevoren de economische ontwikkelingonder controle wilden houden.
Deze verschijnselen deden zich in alle Westeuropese landen voor,maar de kaders waarin en de oorzaken en oplossingen van de
problemen hadden wel overal een eigen nationale kleur. Vandaar
een kleine samenvatting van deze gebeurtenissen per land.

In Groot-Brittannie was men in de loop der vijftiger jaren
teruggekeerd tot een praktisch onbeperkte vrijheid vanloonvorming <518). De economische voorspoed van de zestiger jaren
leidde tot een steeds grotere machtspositie van de 'shopstewards ' (520>. Zij wisten in tal van gevallen "on the shopfloor"
verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden te bereiken, die ver
uitgingen boven het niveau van de meest nationale bedrijfstak-
c.a.0.'s. Zo ontstond er in feite een 'two-tier'-systeem van
arbeidsvoorwaardenvorming.' Dat ging gepaard met een groot aantal
'stoppages', overtrokken door ' rechts' ;  maar  ook  tot  zorg  van  de
toenmalige Labour-regering. Voorts werden enkele gevallen van
machtsmisbruik binnen vakbonden breed uitgemeten3 en gingen
rechters stakingen weer kritischer  beoordelen (537). Er werd op-nieuw een staatscommissie ingesteld (de Donovan-Commission) om te
zien hoe er meer orde in de Britse arbeidsbetrekkingen gebracht
kon worden. Deze bracht in 1968 rapport uit, waarin de meerder-
heid  een tamelijk 'softe' benadering aanbeval.4 Het Labourbewind
wilde een stapje verder gaan , maar werd uit het zadel gelicht
door de Conservatieven, die een veel drastischer wettelijkingriJpen voorstonden. Dat kwam er met de Industrial Relations

1) Clegg, TUCB, p. 17; Simpson/W, p. 13-14; Donovan, p. 12/36-37; De Jong, diss. p. 33/63-68/72; Flanders, MtU p.

255; Thomson/E, p. 133, die de mate vaarin de verschiinsel voorkvam, relativeren.

2) McCarthy/E p. 9-19.

3) McCarthl/E p. 9.

4) Macdonald,  p. 182-187; Pelling, p. 266-268: McCarthy/E p. 19-29/77-87; Crouch, p. 68-70; Simpson/W, p. 37-54;

Allen,  p. 99-109: Wedderburn in MLR 1968, p. 674 e.4.; Grunfeld BJIR, p. 316 e. v.; Wedderburn, IRZC p. 79: De
Jong,  diss.  p.  77-81;  Balfour,  p.  24-31:  Kahn-freund/H, laS, p. 54 vitst erop, dat dit rapport toch vel

ingrljpende voorstellen bevatte,

5) Ugl. White Paper in place of strife', zie Havkins BIR, p. 80-83; Macdenald, p. 187-194; Simpson, MLR 1969, p.

420 e.v.;  Balfour,  p.  33-36.  Onder felle TUC-druk verden deze voorstellen nog door de Labour regering veer

Ingesllkt;  daarvoor in de plaats trad een Industrial Relations Bill van de Labourregering, die echter door de

verkiezingsnederlaag ¥an 197: niet meeT aan de orde kvam:  491.  Peiling,  p  268-27!;  Crouch,  p.  70-72;
Simpson/W, p. 55-59: Wedderburn, Wll, p. 34-35; Rees/M, p. 20: Thomson/E p. 19-21.
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Act van 19716: de 'liberale' wetten, die van oudsher in Groot-
Brittannie vakverenigings- en stakingsvrijheid hadden beschermd
(Trade Union Act, 1871, en Trade Disputes Act, 1906) en die,
welke bemiddeling, verzoening en arbitrage regelden, werden
goeddeels herroepen.7 Daarvoor in de plaats kwam een alomvattende
wetgeving, die vele nieuwe regels en instituties bracht, zeker
ook wel positieve rechten bevatte, maar die een enorme steen des
aanstoots werd voor de vakbeweging vanwege haar vele beperkende
bepal ingen  in  het  vlak  van de closed  shop (§26> en de werkstaking
437), haar bemoeienis met inwendige vakverenigingszaken <§28' en
haar pogen om de collectieve arbeidsverhoudingen een kant op te

duwen, waar de vakorganisaties niet heen wilden (zoals het in

rechte bindend maken  van     c.a.0. 's <§§33/43>. Verbolgen over dit al-
les weigerde de Britse vakbeweging iedere medewerking aan de

werking van de wet en haar institutiese en negeerde zij de erop
gebaseerde rechterlijke uitspraken, hetgeen in enkele gevallen
leidde tot geruchtmakende 'martelaarschappen'.9

10Parallel aan deze ontwikkeling kwam er voor het eerst sinds ca.
1950 weer iets als een inkomenspolitiek. Labour probeerde dat bij
haar aan het bewind komen in 1964 eerst vrijwillig", ging toen
tot dwang over, maar keerde tenslotte weer terug tot vrijwillig-
heid." De Conservatieve regering zette dit gezwalk tussen 1970
en 1974 voort door eerst de vrije loonvorming te herstellen enr

vervolgens weer terug te keren tot een bij de vakbeweging zeer
gehate wettelijke loonpolitiek."

In Duitsland was - als gesteld (§181 - de arbeidsvoorwaardenvor-
ming na 1950 geheel Vrll gelaten aan de sociale partners
('Tarifautonomie'). Deze gedroegen zich gedisciplineerd en het
economisch herstel verliep verbazend vlot ("Wirtschaftswunder").
Pas midden zestiger jaren ontstonden de eerste problemen door·dat
de economie oververhit raakte. Met de intrede van de sociaal-
democraten in de regering in 1966 werd een poging ondernomen om

enige voorzichtige sturing te geven aan de inkomensontwikkeling.

63 1191.  De Jong,  d·ss. p. 76-77'80-85. u.orlopers van dit Conservatieve denten: de & ocht.,e. A Giant's Strength
en Fair Deal at Work, zie Balfou., p. 23-24.

7) U91. 5 132/135 er Schedule 9 IPA.
81 Drake, p. 340; Thomson/E. p. 29-JO/42: De Jon9 d s.. p. 85-96.
9) Vgl.  TU-Immunit,es,  p.  20-21,  met  name de Heaton's case,  een staking van havenarbeiders,  vaardoor  shop

stevards In de gevangenis dre,9den te komen,  hetgeen blina :e. 819emene stat,ng veroor:aakte,  en de Con Me:4
case,  vaardoor  de  AUEW - de op lin 83 grootste vatbond - zvaa· verd beboet er bes!39 gelegd zag op al  *48<

bezittingen, 491. Wedderburn,  IR&< p. 80; Pelling, p. 278-280/285; 'h.m.on.E, p. 90-9! '100-102; Balf,ut . 2
95-96; (ravaritou DS 1976, p. 107-123; Lord Denring, ..os,ng, p. 164-177.

101 Voor mislutte pogingen van de Conservatieven tassen  1960 er, 1964 om veer een ;altomenspol,tiek te o.tv·;pel,D.
zie Rgberts, IR p. 26; Hepple, ELL p. 50.

111 Op basis van de Joint Statement of Intend on Product:*.ty, Pr,ces ar d Incomes, 1364.
121 Clegg, System, p. 413-414; Macdonald, p. 175-179; Pelhng. 0. 261-266; An Beyme. p. 262-265; 41!en, F 70-93,

Havkins, BIR p. 124-137; Wedderburn, Wll p. 211-218; Hepple, ELL, p. 50.

13; De hierveor  besproken Industrial Relations Act verd nl.  aanvante' 1,1 ge.len als eer· ilte,r.allef 4 „-  eA,
inkomenspolitiek,  oadat  z' J het de ondernemers makkehikel zou mal(en veer.tand te biedig aar, val:bond;:.·en.
Rond  1972  was dit optimisme ver:Ivenen er S'eep de regering fper terug op een  ink.omenspolitiek:  voor  ler:

connectie zie Thomson/E p. 127/140; Balfour, p. 125.
14' Pelling, p. 282; Hawkins BIR. 0. 137-154; Jenk ns·'S p. 18-21; Hepple ELS, p. 51.
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Op basis van het Stabilitatsgesetz 1967"* probeert de regering de
sociale partners te overreden uit te gaan van 'Orientierungs-
daten', die door 'Sachverstandigen' op tafel zijn gelegd en om
dan tesamen met de sociale partners een verantwoord beleid uit te

16zetten: de zgn. Konzertierte Aktion. Daarbij wachtte de regering
De zelfdiscipline, diezich wel voor enig dwangmatig ingrijpen.

de vakbeweging opbracht, vond niet altijd begrip bij haar
achterban, zoals 'wilde Septemberstreiks' in 1969 en een golf van
wilde stakingen in 1973 bewezen.'B De vakbeweging voelde zich
ingehaald worden en poogde de leiding van het gebeuren weer over
te nemen door op ondernemingsniveau te gaan onderhandelen over
aanvullende verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden ('betriebsnahe
Tarifpolitik' )" Gegrom van juristen §56>. terwijl de vakbewe-
weging er toch ook nooit hard aan heeft getrokken. °

In  Nederland  ging de regering  in 1959 enige nuancering aanbrengen
in het tot dan toe gevoerde vrij uniforme loonbeleid: de
gedifferentieerde loonvorming. In plaats van tot meer vrijheid

2t

leidde dat alleen maar tot grotere betutteling. Intussen raakte
de economie oververhit. Er werd veel zwart loon betaald en in
1963/1964 volgden twee loonexplosies, welke het gehele tot dan
toe bestaande wettelijk systeem van loonbeheersing ten gronde
richtten. In de daarop volgende jaren zijn met vallen en opstaan.2

enkele andere vormen van loonbeheersing beproefd·' tot in 1970
definitief werd overgeschakeld van een 'niets mag tenzij'-systeem
naar een 'alles mag tenzij'-systeem (Wet OP de Loonvorming,
1970), dat overigens de vakbeweging toch nog te dirigistisch
was.74 Inderdaad werd uit hoofde van die bevoegdheid, maar ook op

7,andere titels meermalen ingegrepen. Daarnaast werden een libe-
ralisatie van het stakingsrecht26 43) en een nieuw stelsel van

77verzoening en bemiddeling voorgesteld. Met arbeidsonrust zoals
die, uitmondende in de zgn. 400-gulden-loongolf van september
1 9 7 0"   en de stakingen in de metaal van 1972 en 1973" deed Neder-
land zijn duit in het zakje van de algemene Westeuropese crisis
in de arbeidsverhoudingen. Een maar half gelukt Centraal Akkoord

15) Gesetz zur Forderun9 der Stabilitit und des Wachstums der Wirtschaft,  d. d.  8-6-1967  (BGBI. 1967 1, p. 582)

zie Blanke 11, p. 262-263.
16) Clark, BJIR 1979, p. 242-258.

17) Bulla,  p.  87/103-104: Reu:z, ZfA 1970, p.  333;  von BeTme,  p.  265-271;  Blanke,  11 p. 257-265.
18) Muller-Jentsch, p. 44.

19) Blanke,  11, p. 276-278; Buchner DB 1970 p. 2025-2028: Hensche, firmen, p. 9-10; Boldt, FTU, p. 258; Frey, p.

2407; R,chardi, AR-Blattei, XIII.XII; Knevels, p. 81: Hoffmann, T&F p. 714/720-721; Clegg, TUCB p. 94.

201 Daubler/11 TUR p. 146-149.

21) Erdbrint HA p. 70-81; ,Doorn e.a. p. 57-117; vPe'jpe, diss. p. 477-481.

22) v Doorn e.a., p. 147/150/154.

23) Windmuller/6 (11), p. 161-171; H. ter Heide, Overleg en strijd; Bakels, loonv. 144-147; v Doorn e.a., p. 128-
134/189-190/226-228/247/261/271-272; ,Pel/pe, diss. p. 481-519; Frenkel/J p. 178-179.

24) Bakels,  Loonv.  p. 147-152; v. Doorn ..a, p. 311-316: vPei ipe, diss. p. 520-540: Frenkel/J p. 179-184; fase,
Ingr'Jpen, p. 54-57.

251 T.v. op 9 december 1970 (Stcrt. 239); bij Wet van 10 Januari 1974 (Stbl. 12; op 2 december 1975 (Stcrt. 234);

bij  besluit van 29 juni 1976 1Stcrt.  124);  bli Wet van 26 juni 1976 (Stb.  346) en bij besluit van 14 julI

1976 (Stcrt. 135): Albeda/D p. 176-189; Fase, diss. p 64-69; Bakels (7) p. 183-187.

26) Wetsontverp 10.111.

27) Wetsontierp 10.110.

29* v. Doorn e.a. p. 348-373; fase. diss. p. 63.
29) De Jong, diss. p. 153-155; Albeda/D, p. 178-181.
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in 1972 en een afgesprongen Centraal Akkoord voor 1973 bewezen,
dat de tijd van consensus tussen de sociale partners voorbij
was. 30

In Belqie had zich in de vijftiger jaren een voorbeeldig stelsel
van intensief collectief contracteren 6n op het niveau van de

bedrijfstak en op centraal niveau (m.b.t. bepaalde algemene
kwesties) in vrijheid ontwikkeld. Een van de vruchten daarvan was
aldra: de automatische prijscompensatie. v Weliswaar voor een
moment onderbroken door een diepe crisis, 1960/61 (Congo/Een-
heidswet )", volgde er een decennium, waarin de regering in het
kader van de zgn. 'sociale programmatie' afspraken trachtte te
maken met de sociale partners over het te voeren arbeidsvoorwaar-
denbeleid. Dit driejaarlijkse ritueel was echter weinig bin-j 3

dendw en voor zover het de vakbondsleiders al tot matiging ver-
leidde, zagen deze zich 'ingehaald' worden door een golf van
wilde stakingen tussen 1968 en 1970.35 De centrale accoorden
werden daarna tot 2-jaarlijks bekort.36 Tussen de bedrijven door
lukte het in Belgie in 1968 eindelijk om het c.a.0.-recht in een
wet  vast te leggen. Luxemburg was daarin voorgegaan  in  1965  <532>.

In ErankriJ_k kon de economische hoogconjunctuur van de zestiger
Jaren zich aanvankelijk voltrekken in de luwte van het 'sociale
immobilisme'  van het Gaullistische bewind: wel veel materiele
welvaartstoename, maar weinig sociaalpolitieke verandering. De
Franse vakbonden waren niet in een 'integralistisch' model van
sociaal-economische besturing samen met de overheid geinteres-
seerd en ook de werkgevers hadden daaraan geen behoefte.37 De

38

regering ondernam dan ook weinig initiatief in die richting.
Zij voerde haar eigen loonpolitiek in de overheids- en genatio-
naliseerde sector op basis van het Plan,9, gaf wat "richtlijnen"
aan de vrije sector en hanteerde soms de prijspolitiek-, stelde
een wettelijk minimumloon in, maar liet verder in de private
sector de sociale partners begaan. Daarbij houde men in het oog,
dat ln Frankrijk de vakbonden door de lage organisatiegraad en

ideologische verdeeldheid (5203 betrekkelijk zwak zijn en de

werkgevers deswege in tal van sectoren weinig pressle gevoelen om
sociale verbeteringen door te voeren. In de loop van 1967 begon
de Franse Premier voor het eerst initiatieven in die richting te

ontplooien, en kwam ook het Gaullistische recept van de

30) U.d. Burg, p. 205-231; Windmuller/6 (11) p. 165-171; Fase, diss. p. 13.

31) De Broeck, JTT 1983, p. 235.

32) Vgl. F. Lehouck, in Arbeidsblad 1981, p. 169-202.

33) Ingezet  met  het  accoord  van  sociale programmatic van 11 mei 1960 en tot 1976  gevolgd  door  n09  6  van
dergel l Jke accoorden;  Verstraelen,  p.  633-641;  Bleeckx, p. 18-52; Vranken, p. 411; Blanpain, AV in MO, p

22/24; Blanpain FvB,  p.  18;  Desolre,  St&8 p. 96; Petit, p. 36/127-128/187; Papier-Jamoulle/D, p. 114; De

Broeck, 30 jaar, p. 98-100; De Broect, JTT 1983, p. 234-235.

34) Bleeckx, p. 18-19/27/34; Uranken, p. 411.

35) De Broeck, Evolution, p. 278-280; Bundervoet, p. 71: Bleeck:, p. 15/28; Va:achter, 30 jaar, p. 264.

36) Uerstraelen,  p. 641-642; Bundervoet, p. 73; B. Mergits - De interprofessinele akkoerden 1960-1975, Brussel,

1975.

37) Ardagh, p. 95; Reynaud, DM p. 90.

38) Ollier, p. 323.

391 (1299, TUCB, p. 114.

40) Soubie, DS 1984, p. 333/674-677,
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"participation" (winstdeling) uit de verf. Maar echt beweging
kwam  er pas door de sociaal-politieke onrust van april/mei 1968,
die uiteindelijk door de regering werd 'afgekocht' in een accoord
met de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties (de
'Protocollen van Grenelle').41 De uitbreiding van individuele en
collectieve arbeidsrechten, die daarin werd voorzien, kreeg in de
volgende jaren haar beslag in centrale accoorden en wetgeving.
Het betrof o.m. toegang van de vakbonden tot de werkvloer en een
verbetering van de c.a.0.-wet. In dat voetspoor nam de intensi-
teit van het collectief onderhandelen en de 'action directe' ln
de Jaren na 1968 toe." Maar het meest blijvende gevolg van de
schok van mei 1968 is wel, dat de arbeidsverhoudingen binnen tal
van ondernemingen door meer 'verlichte' werkgevers op een moder-

43ner leest geschoeid werden.

In Italie was men in de vijftiger jaren gewend geraakt aan het
afsluiten van nationale c.a.0.'s op het niveau van de bedrijfstak
voor de duur van twee of drie jaar. Daarnaast bepaalden enkele
centrale accoorden, o.a. over de "scala mobile" het beeld.44 Rond
1960 probeerde men wat meer flexibiliteit aan te brengen voor
loonconcessies op het niveau van de onderneming door het systeem
van 'contrattazione articolata': binnen de door de nationale
branche-c.a.0.'s aangegeven marges mochten op ondernemingsniveau

4'aanvullende c.a.0.'s worden afgesloten. Dit systeem bleek echter
nog te strak te zijn voor de explosieve ontwikkeling der Itali-
aanse economie. In een golf van arbeidsconflicten in  1969('grande svolta'/'autunno caldo' )46 ging het helemaal de mist in.
Iedere zelf-binding der sociale partners bleek onmogelijk
( 'contrattazione non vincolata' ) .47
De Italiaanse regering heeft in al die jaren wel pogingen gedaan
tot een zekere beheersing van de loonontwikkeling, maar kon dit

.8nimmer tot stand brengen. De sociale crisis van eind 1969 werd
o.m. 'afgekocht' met een vrij omvattende arbe idswet (Statuto dei
Lavoratori, 1970), welke tal van nieuwe rechten voor werknemers
en vakbonden bevatte.

In Ierland is het traditionele patroon dat van de nationale
49bedrijfstak-c.a.0. Doch vanaf 1948 zijn door de sociale partners

pogingen gedaan om de loonontwikkeling op centraal niveau te
SOcoordineren, de zgn. rounds. Het opmerkelijke is, dat deze gang

van zaken eigenlijk pas sedert 1970 echt succesvol is geworden
(men ging toen spreken van National Wage Agreements).61 OP een

41} Ardagh, P. 96.

42) Dubois, AD, p. 83; Jebert, p. 407-408.

43) Ardagh, p. 96-105.

44) Giugpl, Di.,tto, p. 161; Treu, ELL p. 133-132.

451 Baglioni, DdL p. 50-52; Giugni, DS :964 p.618-621; Mazzor„ AS, p. 152/359; Mortillaro CCIP p. 101-103:
Napohm J.  41-44;  1,2:a,  CCCP, p. 215; 6.1901/M, PS p. 97; 6iugni, Diritto, p. 163-165: Treu, ELL p. 135-
137.

46) Mengon,  CIP p. 29. Treu. ELL, p. 160-161.

471 Giugni, Diritto p. 165-166; Treu, ELL p. 137.
481 'ie voor een 209ing in 1966, Mattei,  Cr.CP, p. 274-275.
49' Pedmond p. 158.

501 0 Cona,11, p. 9-10

51) Redmond,  p.  46.91.158; H,l lary i,i Nevin,  F.  45-46.'50-52; M.cCarth,  .n Ne,in,  p.  36-38; Nevir, i, Nevin,  p.  164-
167.
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moment dus, dat overal elders de 'uitdaging van onderop'  het
centrale niveau in discrediet bracht. En dat terwijl toch ook
Ierland zijn 'uitdaging van onderop' kende: toenemende 'shop-

f 52 53floor-bargaining en radicalisering van de basis.

In Denemarken bleef de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming  als
vanouds bepaald worden door nationale bedrijfstak-c.a.0.'s,  die
meestal voor 2 jaar worden afgesloten en tegelijkertijd expireren
rond 1 maart. Bij vastlopen van de onderhandelingen komt een
Rijksbemiddelaar tussenbeide en als in de cruciale sectoren zijn
voorstel niet door de sociale partners wordt aanvaard, dan wordt
de inhoud ervan nog al eens bij wet opgelegd. In de zestiger en
zeventiger Jaren moest het regelmatig tot zulke interventies
komen. Het hoge aantal door staking verloren arbeidsdagen54 55 duidt
erop, dat de ordening van het Deense stelsel geen garantie bood
voor een rustig arbeidsbestel. De centrale organisaties, die elk
voor zich wel degelijk richting probeerden te geven aan het
loonbeleid van de bij hen aangesloten vakbonden, sloten ook met
elkaar centrale accoorden over bepaalde onderwerpen (ploegen-
dienst/ondernemingsraden/nieuwe technologie)56 en puntten in deze
jaren hun "General Agreements" over de spelregels van het Deense
stelsel van arbeidsverhoudingen <513> aan.

Al de vorenvermelde ontwikkelingen in de nationale systemen
tussen eind vijftiger en media zeventiger jaren hebben een
stortvloed van studies en beschouwingen over de systemen en
processen van collectieve arbeidsbetrekkingen ontketend. Patronen
werden omschreven als 'centralistisch' of 'decentralistisch /57#

strategieen als 'harmonie-' of 'conflictmodel ' .58 Door de betrok-
kenheid van overheid en sociale partners zouden de economieen
geworden zijn tot 'overlegeconomieen-, het collectief onderhan-
delingsproces zou zijn geworden: 'tripartite'60, een 'negociation
permanente , de strijdlust van de arbeiders een 'action directe',161

een 'conflictuation permanente', enz. enz.

Bezien vanuit 1986 komen al die beschouwingen wat tijdgebonden
over. Maar zeker is, dat de bereidheid tot samenwerking, die in
de naoorlogse jaren nog zo duidelijk de arbeidsverhoudingen in

52) McCartney WEL, p. 289/291; Redmond, p. 158; 0 Conaill, p. 16/26.

53) 0. a. het maintenance craftsmen's dispute, 1968/1969, zie McCarthy in Nevin, p. 35.

54) Jacobsen, CBD p. 361.

55) Clarke,  Comp.  p.  386 laat zien, dat Denemarken in de periode tussen 1960 en 1967 met het ge,iddelde aantal

door  staking verloren gegane verkdagen per verknemer in West-Europa na Italic op de tveede plaats kvam.  Ook
in 1973 vas het veer goed raak.

56) Jacobsen, ELL p. 246.

57) Algemeen vergelijkend: von Beyme, p. 57-66.

58) Vgl. A. Peper (Ed.) - De Nederlandse Arbe,dsverhoudingen, continuiteit & verandering, Rotterdam, 1973.

55) F:anse term: economic concertte, 991. Van Acker, 30 Jaar, p. 53-54.

60) Frans:  nigociation a trois'; vgl. Lyon Caen, DS 1970, p. 164: Lyon-Caen NC p. 588; Weiss, p. 39; Reynaud, DS

1969,  p.  227; Delamotte, DS 1969, p. 503; Adam, p. 50-56; Bleeckx, p. 18; Roberts, Conflits, p. 68/70. Voor

Nederland:  het Idee van een sociaal contract vs centraal accoord, zle Fase, diss. p. 113. Algeieen: Cordova,

Comp. p, 333. Voor recente drie-partilen-c.a.0.'s in Belgie zie 5 53

61) Adam, p  86-90; Weiss, p. 200; Lyon-Caen, DS 1970, p. 169/171; Selher, p. 439; Reynaud, p. 229; Verstraelen,

p.  635;  Daubler, Gr. p. 67; vgl. ook Kahn-Freunds' onderscheid, LZL (11) p. 52, die de 'statische' vor• van

collective  bargainin9  plaatst tegenover de 'dynamische' en constateerde,  dat die laatste vorm zich  In  de

zestiger en zeventiger laren steeds meer ,n West-Europa verbretdde. Dit vordt voor Itald beaaid door Giugni,

Diritto, p. 116 <543 n. 23>.
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menig Westeuropees land bepaalde, voorbij is. Daarvoor in  de

plaats is gekomen een afstandelijker opstelling van de sociale
partners ten opzichte van elkaar en van de overheid.

Een andere blijvende uitkomst van het gistingsproces van de

zestiger/begin zeventiger jaren ZOU men, dunkt mij, kunnen
brengen onder de noemer: proliferatie (uitdijing). Uitdijing van
het proces van collectief onderhandelen, overleg en inspraak
zowel wat betreft
- de participanten - de overheid is niet meer weg te denken; de

"white-collar"-bonden kregen hun plaats;
- de niveaux - het ondernemingsniveau62 is zeker ZO belangrijk
geworden als het bedrijfstaks-niveau en het centrale niveau.63 64

Alle deskundigen zijn het er wel over eens, dat overal in West-
Europa de arbeidsvoorwaardenvorming een  'meertraps'-karakter
heeft gekregen65;

- de betrokken groepen - de collectieve arbeidsbetrekkingen be-

perken zich niet meer tot 'de werknemers' in traditionele zin
of tot de c.a.0.-inkomens. Maar ook de niet-c.a.0.-ers worden
er al evenzeer in betrokken als de vrije beroepsbeoefenaren.
En ook de positie van uitkeringstrekkers en van vermogensbezit-
ters komt er aan de orde.

- de onderwerpen - de gesprekstof is niet langer beperkt tot de
arbeidsvoorwaarden in enge zin. Het gaat ook over prijzen,
huren, investeringen, belastingfaciliteiten, winsten, sociale
zekerheid, enz. 66   §52>.

De formele gedaantes, waaronder dit alles zich afspeelt, zijn van
land tot land verschillend. Wat in het ene land in een c.a.0.
wordt geregeld, geschiedt in een ander land in de inspraaksfeer,
via een ondernemingsraad, een SER-advies of wat dan ook.
Maar achter een diversiteit van vormen gaat vaak een materiele

gelijkenis schuil. Sociologen zien dat wel eens scherper dan

juristen. 67

621 Zie over het belang van het ondernemingsniveau: Flanders MZU p. 111-112/122; Donovan, P. 20; Groenboek, p. 23

63) Het bedri ifstak-niveau vas overal in de E.E.6.  tussen de dertiger en vi Jftiger Jaren h§t kader gevorden
waann de sociale partners met elkaar tot accoorden pleegden te komen,  vgl. Roberts, MCB p.  17;  reden
daarvoor was,  dat zIJ met name u t de crisis van de dertiger Jaren geleerd haiden, dat men op dat niveau het

sterkst stond tegen de zgn.  Schmutzkonlturrenz, vgl. J. de Jong, p. 90; Buchner, DB 1970, p. 2025; Bakels 17)

p.  148.  Z,e voo. in..hatt,ngen van het belang van het bedrl Jfstak-niveau na de crisis '60-'70: Napoli/V p.

50;  Celia,  DdL p.  84/92;  Grasselli,  p.  202-203; Mortillaro (CCP p,  106; Mortillaro/F DdL p. 78-79/82;

Flanders, M&U p. 116/163/206/270.

64) Zie voor de  vruchten van collectief overleg op centraal niveau in de zestiger en zeventiger JareD, Blgemeen,

Veneziani,  Appunti, p. 54-55. Voor Belgie: Verstraelen, p. 635/641-642; Carton, p. 84/92-93/99. U
oor Italie:

Napoli/V p.  41-43/45-46/49;  Ma.zoni,  AS p.  150-151/261-262/342-349;  Grasselli, p. 160-165; Celia, DdL p.

87/89/92; Giugni,  Diritto, p. 171; Treu, Ell p. 138-140. Voor Frank,111:: Despax CC p. 106; Despax, Mise, p.

7,  Brun/6 E;lan,  p. 205; Pou'nals, DS 1968, p. 501-502; Adam p. 15-20; Sellier, p. 440-441: Brizay, p. 127-

129; Delamotte, DS 1969, p. 498-500; Camerlinck/LC p. 582; Murrier, DS 1985, p. 106. Uoor Nederland: Albeda/D

p. 187-188.

65) V91.  algemeen:  Cordova,  Comp,  p.  318/333.  Uoor Groot-Brittannie:  Flanders,  MZU
 p.  116/127/167.  Voor

Nederland: J. de Jong, p. 106/112. 1.loor Italic: Treu, ELL p. 137; Giugni/M PS p. 97; Boyer, (CCP p. 264. Voer

Belgie: Bleeckx, p. 48; Uranken, p. 389. Voor le,land: MECarthy WEL p. 289. Uoor Frankri ik: Weiss, p. 154;

Jobert, p. 402-403.

661 V91. Cordova, Comp. p. 325.

67) VS'.  Cle99,  TUCB,  p.  93,  die over ondernemingsraden spreekt ali van 'collective bargainin9 agenTies of
 a

hnd'.  Zie ook hoe Cordopa,  Comp. p. 307 onderscheidt tussen 'collective bargaining in a bro
ad and a narrow

meaning.'
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22. Het collectief arbeidsrecht in de recessietijd.

Na dit overzicht van de invloed van de 'boom' op het collectieve
arbeidsrecht tot besluit een korte beschrijving van de meest
recente ontwikkelingen, die in het teken staan van de ca. 1972
ingetreden economische recessie.1 Zei niet G. Lyon-Caen van het
arbeidsrecht: "a la diffarance du droit civil il est un droit
conjoncturel "?:

Hoewel de werkloosheid de politici onaangenaam is, lieten deze
zich toch primair in beslag nemen, eerst door de fors gegroeide
inflatie en daarna door de te hoge begrotingstekorten. Soelaas
voor de werkloosheid zoeken zij dan maar in allerlei vormen van
herverdeling van de beschikbare arbeid - een proces dat traag OP
gang kwam wegens de weerstanden bij de vakbonden (die
aanvankelijk daarvoor geen toereikend loonoffer wilden brengen)
en de werkgevers, die niet vlot waren in het herbezetten van
vrijgekomen arbeidsplaatsen.

De economische recessie heeft de arbeidsmarktpositie van de
vakbonden ernstig aangetast. In een ruime arbeidsmarkt staan de
werkgevers sterker om de eisen van de vakbonden te weerstaan. De
laatste kunnen moeilijker een vuist maken. Zij moeten ook weer
ledenverlies incasseren   <§20>.

Het contracteren op centraal niveau maakte wisselend fortuin:

- Ierland, het laatste land, waar het nog tijdens de zeventiger
jaren gelukt was om met bipartiete en tripartiete centrale
accoorden ("National Understandings") sturing te geven aan de
inkomensontwikkeling, zag dit proc6d6 in de tachtiger jaren
falen; men ging men er weer tot decentraal onderhandelen over.1

- in Belgie lukte het tot centrale accoorden te komen in februari
1981 en nu pas weer onlangs, najaar 1986.4

-  in Nederland kwamen centrale accoorden tot stand  eind 1982s en
april 1986.

- Frankrilk beleefde centrale accoorden over de arbeidstijdver-
korting (1981), het bedrijfspensioen (1983) en de herzieningvan de werkloosheidsuitkering (1984).6

- in Italie was er het tripartiete accoord van februari 1984.'

t) Men  kan  zich  afvragen of vIJ op het moment, dat deze studie vordt uitgebracht,  najaar  1986,  nog  in  de

'recessie' zitten,  of dat de 'Aufschving' alveer begonnen Is.  In enkele landen, zoals Duitsland en Nederland

zou  eind  1986  aan  het  laatste gedacht kunnen vorden,  als men af9aat  op  de  rendementspositie  van  het

bedrijfsleven.  Maar de vooruitzichten zijn,  voor de hele E.G.  beschouid,  nog erg ongevis.  Pas over enl(ele
laren  zal men terugkijkend kunnen vaststellen tot velk moment het dal in de 'lange golf",  vaarin West-Europa

ca. 1972 terecht kvam: heeft geduurd.
21 Lyon-Caen, JTT 1984, p. 337.

3) EIRR febr. 1982, p. 11-12,
41 De  Herstelvet  yan 10.2.1981 gaf de mogeli kheid aan de re9ering om in te gr,Jpen in de loonvorming tenzi J er

een centraal accoord tot stand zou tomen.  Dat laatste gebeurde slechts penmaal in het accoord ,a9  13.2.1981;

v91. De Broeck, JTT 1983, p. 237-238. Voor het overige was het, sinds Iidden zeventiger Jaren, door politieke,
sociale  en  economische  oorzaken  gedaan  met  de  accoorden  van  :ociale  programmatic,  zie  Magrez-Song,

Dumonbundel, p. 610.

51 Ugl.  v Zieeden  in SMA 1984, p. 737-739.
61 Zie EIRR maart 1983, nr 110 en Droit Social 1985, p. 221-224, Vaar men tevens vermeld vindt hoe een poging tot

afsluiten var· een centraai accooid over 'flexibiliteit' in december 1984 nogal spect:culair afsprong
71 Giugni Diritte,  p. 64-65/171.
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Deze lijst wordt echter wat minder indrukwekkend als men ze stelt
tegenover de veelheid van situaties, waarin centrale afspraken op
vrijwillige basis niet tot stand kwamen. Dat laatste blijkt dan
toch het overheersende beeld in de meeste E.G.-landen te zijn.

Op zo'n "vide" kunnen regeringen OP verschillende manieren
reageren.
De Labour-regering in Groot-Brittannie deed het tussen 1974 en
1979 met een "Social contract" tussen haar en de vakbeweging - de
laatste betrachtte loonmatiging en kreeg als tegenprestatie
werknemersvriendelijke wetgeving en beleid.8 In Denemarkens en
Neder landw nam de regering in die jaren meermalen haar toevlucht
tot wettelijke looningrepen.
Incidenteel gebeurde dat ook in Italien, Belgie12 en Ierlandu,
maar de algemene impressie van de jaren 1972-1979 is toch wel,
dat de regeringen der E.G.-landen zich van rechtstreeks ingrijpen
in de loonvorming in de particuliere sector onthielden.

Wat dat aangaat levert dan de periode 1980-1986 ons weer wat
andere indrukken op. Wij noteren
- de ingrepen van de regering van Belgie (op basis van bijzondere
volmachten) in 1981 in de basislonen en de automatische
prijscompensatie, herhaald in een nieuwe vorm (ruil tegen
verplichting tot creatie nieuwe arbeidsplaatsen) in  1982,
hetgeen geduurd heeft tot eind 1986" 1

- de ingrepen van de wetgever van Luxemburg in de automatische
prijscompensatie 1982, herhaald in 198315;

- in Erankrilk een wettelijke loonpauze van de Regering-Mauroy
tussen 1 juni 1982 en 31 oktober 198216;

- in Denemarken een wettelijke loonpauze tussen oktober 1982 en
februari 1983 en opnieuw een bij wet opgelegd arbeisvoorwaar-
denregiem, dat van april 1985 tot februari 1987 moet gelden";
in juni 1986 werd de loonindexatie door de regering totaal
afgeschaft,8;

8) Taylor, p.  129-149; Hawkins, BIR, p. 154-161; Jenkins/S, p. 21-23, Hepple, ELL, p. 51-52; V.d. Burg,
Beleidsaccoorden, p. 207-231.

9) Hasselbalch, Facets, p. 54; Jacobsen Ell, p. 26.

10) T.v.  op 14 juli 1979 (Stcrt.  135);  10 Januarl 1980 (Start.  nr.  71; 7 maart 1980 (Stb. 811 en 2 april 1980

15tb. 67); Frenkel/J p. 182-185; Bakels 17j, p. 188-189; Fase, diss. p. 70.
11) T.v.  een  vet  van 1976,  die  een soort spaarloon oplegde en een van 1977,  die r   opschoning van de  scala

mobile gebood, 491. Treu. ELL p. 141-142; Perone/V p. 29.

12) Enkele looningrepen hadden in 1976 plaats op basis van de Herstelvet van 30.3.197( ie JTT 1976, p. 233-239;

Magrez-Song, R6le, p. 123; Magrez-Song, Dumonbundel, p. 609; Rigaux, diss. p. 285.

13) EIRR,  aug.  1976,  p.  6-8;  Redmond,  p.  94 vermeldt,  dat in lerland In enkele gevallen door vetgeving aan

c.a.0.'s een maximum karakter 9egeven verd.

14)  Eerst   op   basis   van   de Herstelvet  van 23.12.1980,   toen  op  basis  van  de   Herstelvet   van   10.2.1981   en   de

Volmachtenvet van 2.2.1982;   491.   de KB's nr.  11 van 26.2.1982 en nrs.  180/181 en 185 van 30.12.1982, nr.  278
van 30.3.1984.    Opmerkelilk  zi jn  bepalingen  in  de vet  van  11.4.1983  en  in de So· ale Herstelvet  van 21.1,1985,
dat de arbeidskosten niet verder mochten st,jgen dan het 9evogel gemidu d' van de 7 belangrilkste
handelspartners van Belgle - een nimmer gehanteerde 'rem';  zie ook EIRR maart 2, p. 19-20; Vranken, AZF p.

211-246.

15} EIRR februart 1983, p. 3.

16) Wet nr. 82.660 van 30.7.1982; Javillier, R*formes, p. 353-356; B. Ters,re DS 1984, p. 695; EIRR 8Ugustus 1982,

p.  7-9; EIPR december 1982,  p. 25-26. Na 01(tober !982 is men veer teruggekeerd tot de oude gevoonte, dat de
regering  in  haar  eigen  publieke  sector  de trend set en hoopt,  dat de  sociale  partners  In  het  vr#Je

bedrufsleven die zullen volgen, zie EIRR Jan. 1985, p. 13.

17) EIPR  december 1982,  p. 27-28; EIRR 136 van mei 1985, p. li-12; tussen 1983 en 1985 kon nog veer een centraal

accoord  gelden na compromis van de Rillksbemiddelaar, zie EIRR apr. 1983, ni. 111, p. 20-22.

181 Ugl, EIRR july 1986.
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-   1 ri Italie een wettelijk ingrijpen in de "scala mobile" 1n
1984", februari 1985 en opnieuw voorjaar 1986.

Van de weeromstuit ruimde in Groot-Brittannie de Conservatieve
regering jn 1979 alle door Labour geintroduceerde bemoeienis met
de loonvcrming in het particuliere bedrijfsleven op. Zij beperkt
zich tot het intomen van de loonkostenontwikkeling in de publieke
sector via  "cash limits" en het voeren van een strak monetair
beleid.
Ook ln Ierland onthield de overheid zich van een wettelijk
ingrijpen in de loonvorming, hoezeer ook de loonontwikkeling in
dat  land haar zorgen baarde.
En zelfs in Neder_land - vanouds niet afkerig van looningrijpen -
zien wij nu juist de bemoeienis met de loonvorming teruglopen.
Tussen 1980 en 1982 waren er nog enkele ingrepen op incidentele
punten (zoals de vacantietoeslag), maar vanaf 1983 bleef het
particuliere bedrijfsleven van ingrijpen verschoond en beperkt de
overheid zich tot sturing aan de overheidssector en de zgn.
trend-volgers.22
Daarnaast is er dan nog Duitsl_and, waar de regeringen zich  als
vanouds onthielden van enige wettelijke inmenging in de loonvor-
ming.

Duitsland met Zljn "voluntarisme" en Denemarken met Zljn
"interventionalisme" zijn eigenlijk de twee enige  E.G.-landen,
die zichzelf door de jaren heen wat gelijk zijn gebleven.
Opvallend is hoe in de andere E.G.-landen in deze tachtiger jaren
recepten worden beproefd die haaks staan OP de traditionelebenadez·ingen in die landen: Nederland en Groot-Brittannie met een
rijk loonpolitiek verleden zoeken het nu in  "voluntarisme",
terwijl Frankrijk, Italie en Belgie met een "voluntaristisch"
verleden ineens hun hoop stelden op wettelijk ingrijpen.
Teken van onzekerheid?

Opmerkelijkerwijze kan men ook met geen mogelijkheid enige
ideologisch-politieke consistentie ontwaren.

Min of meer centrum-rechtse regeringen in Groot-Brittannie, in
Nederland onder Lubbers en in Duitsland onder Kohl onthielden
zich van wettelijke looningrepen, waar centrum-rechtse regeringen
in Nederland onder Van Agt, Belgie (Martens V) en Denemarken
onder Schluter juist weI tot wettelijke looningrepen overgingen.

Min of meer linkse regeringen in Groot-Brittannie, Denemarken,
Nederland, Frankrijk en Italie kwamen tot looningrepen, waar de
Belgische en Duitse reger ingen-met-socialisten zich daarvan
onthielden.

Behalve OP het vlak van de loonvorming is de rest van het
collectieve arbeidsrecht in deze recessietijd nog niet echt OP
drift gekomen - de "stappen terug" vinden meer plaats in de sfeer
van het individuele arbeidsrecht en de sociale uitkeringen.23

19) Vgl, Giugnt, Diritto, p. 192-195; tekst in EIRR juli 1984, p. 31-32.
20) EIRR september 1983, p. 11.

21) EIRR July 1983, p. 21-22.

22) Vgl. Frentel/J p. 211-212.

23) Ugl. P. Hanau - Das Arbeitsrecht in der Beschaftigungstrise, De N.U. 1985, p. 40-48.

88



Enkele rimpelingen kan men nochtans ontwaren:
- in Frankrijk, waar onder Giscard heel lichtjes wat beperkingen
werden aangebracht OP stakingen en bezettingen - de Loi
Peyref itte (535) ; doch waar dan van de weeromstuit door het
socialistische bewind in 1982 wat vakbondsvriendelijke
wetgeving werd uitgevaardigd  ( les Lois Auroux ) 24;

- in Duit_sland, waar in de zeventiger Jaren de rechtspraak
eindelijk de stakingsvrijheid wat verruimd <§37> en de uitslui-
ting wat bemoeilijkt   had (§40>, gaat nu de wetgever het staken
weer wat belasten<540>" ;

- in Italie, waar de sociale partners zelf recentelijk politieke
commitments op zich genomen om de arbeidsconflicten te beperken
(§40)

- in Ierland. waar tussen 1978 en 1981 een staatscommissie  (0
Conaill-commission) aan het werk is geweest, die tal van
voorstellen heeft gedaan om de wet een grotere rol te geven in
de regulering van de collectieve arbeidsverhoudingen 26 -  tot

27nieuwe wetgeving heeft het echter nog niet geleid.

Maar de grootste beroering in deze vijver komt weer eens Uit
Groot-Brittannie. Daar was eerst de vakbondsonvriendelijke
Industrial Relations Act 1 9 7 1 <521) in het kader van het boven-
genoemde Social Contract door Labour vervangen door de vakbonds-
vriendelijke Trade Union and Labour Relations Act 1974 en de
Employment Protection Act 1975, waarbij het oude regime van de
Trade Union Act 1871 en de Trade Disputes Act 1906 materieel weer
werd hersteld met nog wat versieringen eraan. IB In dit nieuwe
regime werd o.a. weer een meer prominente plaats weggelegd voor
verzoening, bemiddeling en arbitrage (ondergebracht bij
A.C.A.S.). 29

Maar na 1979 zijn de Conservatieven weer begonnen om beperkingen
aan te brengen op bestaande vrijheden en rechten in het collec-
tieve arbeidsrecht, nu niet weer zoals in 1971 met een groot-
scheepse totaal-verandering, maar met een 'step-by-step', 'abuse-
by-abuse'-benadering (de Employment Acts van 1980 en 1982; de
Trade Union  Act  van  1984).30

241 Javillier, Riformes, p. 231-382.

25) Vgi. voor dit land ook het conservatieve rapport-Muller, EIRR 141, okt. 1985, p. 4.
26) Commission of Inquiry on Industrial relations,  voorzitter 0 Conaill; rapport: Stationary Office 1981 nr. Pl.

114. De vakbonden, die aanvankelijk vii in deze commissie vertegenwoordigd varen, trokken zich in 1979 terug,

0 Conaill, p, 3-4.

27) In oktober 1983 verscheen er een Discussion Document van het Departement van Arbeid, vaarin vele voorstellen
van de 0 Conaill-commissie verden overgenomen, zie EIRR december 1983, p. 7-8/25-32. In Baart 1985 verschenen

de  regeringsvoorstellen,  zie EIRR,  may 1985,  p.  19-20/33-35.  Nieuve woorstellen tot hervorming van  het

stakingsrecht in EIRR 146, march 1986, p. 12-13/25-27.

28) Clark & Wedderburn,  LltiR p.  192-195; Taylor, p. 132-133; Pelling, p, 285; De Jong, diss. p. 86; Hepple/OH,
EL(IV)p.  38;  Kravaritou DS 1976,  p.  107-123; het House of Lords bracht tegen de zin van labour n,9 eakele

amenderingen in de vet van 1974 aan, velke echter in de TULRA Amendment Act 1976 veer verden afgeschaft, ,91
Crouch, p. 90-91.

29) De  Advisory,  Conciliation  and Arbitration Service,  in feite de opvolgster van de al  in  1896  ingestelde

Conciliation Service van het Departement van Arbeid,  maar daar nu volledig onafhankelillt van gemaakt,  al
berust haar status op de Wet,  de Employment Protection Act,  1975;  191.  Kahn-freund,  LKLCII),  p. 97-121:

Cooper/B, p. 128-129: Levis Hist. p. 14; Hepple ELL p. 46-47.

30) Uoor  ideeen  over nieuve hervormingen in het collectieve arbeidsrecht in de periode  na  Thatcher,  zie  TUC

Consultative  Document 'Industrial Relations Legislation,  1986,  en het document van het Labour-TUC Liaison-

Committee, sed,0 1986.
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23. Teru9blik.

Met de laatste regels zijn wij midden in de sociaalrechtelijke
actualiteit terecht gekomen. Maar om die aanstonds beter te kunnen
vatten wilde ik eerst een "Europese" geschiedschrijving van het
recht m.b.t. de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming geven.
Geenszins "innoverend", vanuit het criterium of er nieuwe feiten
zijn opgehaald - ik baseerde mij geheel op bestaande bronnen.
Maar    "nieuw"  is het zeker wel, dat nu ook eens in het arbeids-
recht een stukje rechtsgeschiedenis wordt geschreven, dat het
enge nationale kader overstijgt. ' Daardoor worden verbanden
helder en grote lijnen meer zichtbaar.

Duidelijk te onderkennen zijn 4 "ideal types"2, types van
grondhoudingen van het recht, ten aanzien van de collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming door organisaties van werkgevers en
werknemers.

a. re_pressle

De staat is erop uit de hoofdrolspelers, met name de vakbonden,
te onderdrukken en hun actiemiddelen (zoals staking en het
collectief contract) te verbieden. De staat kan daartoe tal van
methodes gebruiken. Strafrechtelijke verboden, politiemaatregelen,
zoals de arrestatie van leiders, het ulteenlagen van
vergaderingen, het in beslag nemen van pamfletten, enz. Zo'n
repressie kan heel openlijk zijn, maar ook op meer subtiele wijze
in haar werk gaan.

b. tolerantie

De vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen in het volle
daglicht werken. Werknemers en werkgevers zijn naar de letter van
de wet vrij zich te organiseren; bonden mogen gebouwen bezitten:
ze mogen leden werven en contributie innen (zolang ze dat maar
buiten de onderneming doen), krantjes uitgeven (zolang ze maar
niet beledigend worden, hetgeen al gauw is), vergaderingen houden
(maar of ze een zaaleigenaar bereid vinden....).3 De vakbonden
Zljn vrij om met werkgevers te onderhandelen en c.a.0.'s af te
sluiten (maar of ze daartoe werkgevers bereid vinden.....).  Het
aanwenden van collectieve actiemiddelen is in principe vrij
(zolang het maar heel braafjes gebeurt). Kortom, tolerantie
betekent vrijheid ln theorie, maar er ziJn nog o ZO veel
feitelijke belemmeringen, die deze vrijheid zeker voor de
radicale vleugel van de arbeidersbeweging tot een onbereikbare
luxe maken.

1) De eerste  studie van echt Europese dimenste is:  B.A.  Hepple (Ed.) - The Making of Labour Lav, London, 1986.

Mijn  b,ldrage  aan  dat boek IChapter V - Collective Self-regulation} en de  daarvoor  verrichte  anderzoeken

leverder,  ook  de  bouviaterialen voor de .chetsen in de Delen I en II van deze studie  voor  vat  betreft  de

situatie tot 1940.

2) in de terminologie van Weber zijn dat 'conceptuele abstractles.  velke moeten helpen om het specifieke met het

aigemene  te verbinden en aldis een expliciet lader verschaffen om de vaak boote complexiteit van de  concrete

realiteit te begr! ipen' (zie voor een discussie van Webers gebruit van 'ideal types':  M.  Rheinstein  (Ed. 3 -

Max Weber on lav, in: Economy and Society, Cambridge (Mass), 1954 p. ttxxvii-xllii. j.

3) Vergelitk het typerende relaas van de ervaringen van pen SDAP-er in Li•burg,  eind vorige eeuv: 6.H. Pieters -

Een kvart eeuv van strlid, Maastricht, 1979.
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c. erkenning

Tolerantie in bovenomschreven zin, is een absoluut minimum van
vakverenigingsvrijheid. Bij   'erkenning' wordt dat minimum
aangekleed. Werkgevers houden OP met anti-vakbondspraktijken
(yellow unions bijv.) en komen tot een geregeld collectief
overleg met de vakbonden. De staat gaat een en ander aanmoedigen
met procedures van verzoening, bemiddeling en arbitrage, het
erkennen van de rechtskracht van c.a.0.'s, het verruimen van de
vrijheid tot het voeren van collectieve actie, enz.
Zodanige erkenningen kunnen de status krijgen van een waarborg,
vervat in constituties en internationale handvesten, besloten
liggen in een diversiteit van gewone wetten en besluiten, een
uitvloeisel zijn van de rechtspraak of neergelegd zijn in
'mantel'-accoorden tussen de organisaties van werkgevers en
werknemers.

d. integratie

Hierin bereikt de acceptatie van de sociale partners een
hoogtepunt. Zij krijgen zitting in talloze adviesorganen en
rechter lijke colleges. Soms wordt de uitvoering van wetten in hun
handen gelegd of worden Zij zelfs bij de beleidsbepaling
ingeschakeld. Dat kan zover gaan, dat het voor de staat niet meer
mogelijk is te functioneren zonder een bepaalde mate van
concensus/concertatie met de sociale partners.

Deze vier grondhoudingen van het recht tegenover de collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming vallen in dit rechtshistorische deel
keer OP keer te onderkennen. Men kan zelfs ruwweg een soort
periodicering aanbrengen.

tot ca. 1870: repressie
sinds ca. 1870: tolerantie
sinds ca. 1918: erkenning
sinds ca. 1945: integratie

(tolerantie, erkenning en integratie zijn uit haar aard
absorberende begrippen: het latere sluit het eerdere in).

Maar zo'n periodicering kan niet anders dan zeer grof zijn.
Elementen van repressie kwamen wij ook na 1870 nog tegen, met als
dieptepunt de nazi-periode. Voorbodes van tolerantie zag men
bijv. al in 1824 in Groot-Brittannie, van erkenning in 1899 in
Denemarken, van integratie tussen 1918 en 1940 in Nederland, enz.

Hiermee is het rechtshistorisch deel afgesloten. De lezer wordt
uitgenodigd nu in het volgende deel een stap naderbij te komen
voor een positief-rechtelijke beschouwing van het drieluik
Vakverenigingsrecht/CAO-recht/Stakingsrecht.
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II.

HET POSITIEF-RECHTELIJKE DEEL



A. VAKVERENIGINGSRECHT

24. De rechtspositie van de val,·verenlgin9en.

In het rechtshistorisch overzicht van Deel I werden twee monu-
mentale stukken vakverenigingswetgeving genoemd: de Britse Trade
Union Act van 1871 en de Franse Loi Waldeck Rousseau van 1884
310 . Dit doet de vraag rilzen of andere Westeuropese landen dan
geen specifiek vakverenigingsrecht kennen. Zo neen, waarom daar
niet en in Groot-Brittannie en Frankrijk wel? En dit alles leidt
dan tot de vraag: hoe is nu precies de juridische status van
vakverenigingen in de verschillende E.G.-landen?

Bij een nadere beschouwing kunnen wij drie types van situaties
onderscheiden.
In de eerste plaats ziJn daar landen als Nederland en Denemarken,
waar de vakorganisaties na afschaffing van het coalitieverbod
onmiddellijk onder de vigeur van een liberaal algemeen vereni-
gingsrecht kwamen te vallen. Zodoende was er in die landen geen
aanleiding voor specifiek vakverenigingsrecht. De organisaties
van werkgevers en werknemers worden behandeld volgens het
algemene verenigingsrecht. En daarvan hebben zij ook de variant
gekozen, die hen de meeste rechten en verplichtingen geeft: de
(wat thans in Nederland heet:) volledige rechtsbevoegdheid.
In de tweede plaats zijn daar Groot-Brittannie, Ierland en
Frankrijk, waar de vakverenigingen na de afschaffing van het
coalitieverbod toch nog werden geconfronteerd met scherpe
restricties in het 'gemene vakverenigingsrecht'. Om desalniet-
temin hun bestaan en functioneren mogelijk te maken werd dan te
hunnen behoeve specifiek vakverenigingsrecht geschapen. De
vakverenigingen hebben dit specifieke vakverenigingsrecht ook
aanvaard.
Tenslotte zijn daar landen als Duitsland, Italie, Belgie en
Luxemburg, waar de vakorganisaties van werknemers zo gefrustreerd
Zl Jn geraakt door onwelkome bemoeienis van de wetgever met hun
rechtspositie, dat zij tot op de dag van vandaag de mogelijkheden
van het algemene verenigingsrecht om volledige rechtsbevoegdheid
te krijgen, hebben versmaad. Pas in het jongste verleden heeft de
wetgever hen in die landen een, wel door hen aanvaarde, ad hoc
erkenning in rechte gegeven.
Laat ik een en ander per land iets nader uiteenzetten.

In penemarken is de vrijheid van vereniging en vergadering sedert
1849 constitutioneel gewaarborgd 10. hetgeen voor de vakbonden
altijd voldoende is geweest, gezien ook de erkenning van hun
bestaan en functioneren, welke voortvloeide uit de September-
overeenkomst.1 Er bestaat in Denemarken geen bijzonder wettelijk
verenigingsrecht. Men krijgt er automatisch rechtspersoonlijkheid
als men de statuten deponeert. Dit doen alle bonden zodat zij (en
zelfs hun lokale afdelingen elk voor zich) er volledige rechts-
bevoegdheid hebben.'

1) Jacobsen. ELL, p. 18; Hasselbalch, Facets, p. 39-40; Nieisen, 43.

21 Jacobsen, ELL, p. 218.
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In Nederland' is men nimmer tot het scheppen van specifiek
vakverenigingsrecht gekomen, omdat het algemeen geldende vereni-
gingsrecht er steeds 'liberaal' genoeg werd bevonden om ook
organisaties van werkgevers en werknemers te voegen.4 Dit werd
niet anders toen de wetgever het bezit van  'rechtspersoonlijk-
heid' ging stellen als voorwaarde voor het kunnen afsluiten van
c.a.0.'ss en het kunnen meefunctioneren in het sociaal-economisch
bestuur. Nochtans schijnen enkele radikale vakbonden ooit  wel
eens problemen gehad te hebben met het verwerven/behouden van
rechtspersoonlijkheid.6 Op aandrang van de I.A.0. werd daarop in
1964 in het algemene verenigingsrecht een specifieke bepaling
opgenomen, volgens welke aan vakbonden ter verkrijging van
rechtspersoonlijkheid geen dusdanige eisen gesteld mochten
worden, dat aldus de vrijheid van vakvereniging ZOU worden
aangetast.7
Bij de invoering van Boek 2 N.B.W. in 1976 werd in feite
overgegaan op het Scandinavische stelsel (afschaffing goedkeu-
ring; notariele opmaak en deponering statuten voldoende voor het
verkrijgen van "volledige rechtsbevoegdheid"), waardoor zelfs die
ene zin van specifiek vakverenigingsrecht kon worden geschrapt.e

In Groot-Brittannie was de rechtspositie van de vakbonden na de
wetten van 1824/1825, waarbij het coalitieverbod werd ingetrok-
ken, ongewis. Menigeen hield het erop, dat zij geen legale status
hadden, dat hun fondsen eigenlijk in particuliere handen van de
bestuurders berustten en dat zij dus bijv. ook geen vervolging
konden instellen, als zij door een bestuurder werden opgelicht.9
Die situatie leek verbeterd bij de afkondiging van de Friendly
Societies Act van 1855, die wettelijke bescherming bood aan
verenigingen OP liefdadige grondslag en men nam aan, dat ook
vakverenigingen daarvoor konden doorgaan." De ontnuchtering
kwam in 1867 in de zaak Hornby v Close, welke ging over een
penningmeester, die de gelden, waarover hij het beheer had,
weigerde af te dragen en toen door de vakbond in rechte werd
aangesproken. De rechter kwam echter tot de slotsom, dat de
vakbond geen vorderingsrecht had. Hij beschouwde een vakvereni-
ging als een dan wel niet strafbare, maar toch onwettige organi-
satie, omdat zij ten doel had het economisch leven te verstoren
('in restraint of trade') en die daarom buiten de werkingsfeer

11van de Friendly Societies Act viel.

3) Bakels (71, p. 152-153; Levenbach, ESKS, p. 25/575-576; Fase, diss. p. 158-160; Fase/U, p. 525.

4) Vgl.  Lovensteln,  Jeukensbundel, p. 192-197 over de aanvankelijk toch maar betrekkeli ike liberalitelt van het
Ned.  algemene verenigingsrecht.  Ugl.  ook Huussen, p. 102-103 en zie ook 527 noot 17. Voorts 6.F. Ornstein -

Vrl heid  van vaivereniging,  diss. ,  Leiden, 1940; Levenbach,  EGKS, p. 571-573. Slechts enkelen,   zoals
Kortenhorst/R p. 59-60 en v. Esveld, SMA 1972, p, 235-237, bepleitten een specifieke vakverenigingsvetgeving.

5) Art. 1, lid 1 WCAO.

6) Levenbach, EGKS, p 576/600/602: Levenbach, NBR, p, 508-509; Mannoury in HA, p. 216: Fase, diss. p. 160;
Fase/V p. 525/542.

7) Art.  7, lid L laatste volzin, Wet op de Vereenigingen van 1855, ingevoe9d bil vet van 10 december 1964, Stb.

492,  zie Levenbach,  NBR-Aanvulling,  p. 1-12; Fase, diss. p. 159; fase/V p. 525. Zie over het standpunt v.d.

I.A.0. m.b.t. de eis van rechtspersoonlijkheid ook Pet it, p. 51.

8) Ugl. ook lovenstein in Jeukensbundel, p. 194-208; Fase/V p. 525.
9) Pelling, p. 54-55

10) Wedderburn, WXL, p. 309.

11) Hepple/OH Enc.  p.  1009-1010; De Jong, diss. p. 46-49; Molenaar L p. 136-137; Macdonald, p. 31-32; Zu•brunn,

p.  78-82; Pelling, p. 65-66; Wedderburn, WKL p. 313. Op pag. 426 zegt hij, dat zonder vet vakbonden tot op de

dag van vandaag in restraint of trade zouden zijn.
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Een uitspraak met verstrekkende gevolgen. Niet alleen, omdat nu
iedere vakbond weerloos bleek te staan tegen oplichting door een
bestuurslid, maar ook omdat bonden dus geen eigendom konden
bezitten en evenmin in rechte konden procederen over het nakomen
van gesloten overeenkomsten. Voorts zouden vakbondsleden in
rechte geen toekenning kunnen vragen van prestaties, waarvoor zij
contributie hadden betaald, enz.

Een in februari 1867 benoemde staatscommissie 0.1.v. Sir William
Erle betrok dit vraagstuk in haar beschouwingen. 12 Het eindrapport
van deze commissie, dat in maart 1869 uitkwam bevatte terzake een
meerderheidsstandpunt, dat opteerde voor een wetgeving, die de
vakbonden dn zou erkennen 6n onder toezicht zou plaatsen en een
minderheidsstandpunt, dat slechts van een erkenning van de vak-

13bonden wilde weten.
Onder de Liberale reger ing-Gladstone nam het Britse parlementvervolgens in 1871 de Trade Union Act aan-, welke grotendeels op
de lijn zat van het minderheidsstandpunt van de Erle-commission:
erkenning zonder noemenswaardig toezicht. Enerzijds werd in deze
wet het leerstuk van 'restraint of trade', grondslag van Hornby
v Close,  t.a.v. organisaties van werknemers en werkgevers buiten

1.toepassing verklaard. Anderzijds werden slechts minimale eisen
aan die organisaties gesteld. Met name de registratieprocedure,die de wet instelde, was tamelijk licht,6, vanuit het idee, dat de
wet zich niet in de interne zaken van de vakbonden moest
mengen. Vandaar dat de vakbonden ook geen moeite hadden om zich

17

1.te laten registreren - zij waren blij met de wet.
Ongeveer een eeuw lang heeft de Trade Union Act van 1871
(enigszins geamendeerd in 1876" en 1913) tot ieders tevredenheid
gefunctioneerd. Na een kort intermezzo onder de Industrial
Relations Act, 1971-1974, <§21>, zijn haar bepalingen in essentie
weer overgenomen in de Trade Union and Labour Relations Act
(TULRA), die sinds 1974 van kracht is.
Wel heeft deze TULRA nu ondubbelzinnig vastgelegd, waarover voor1971 nog wel eens dogmatisch meningsverschil bestondn: de Britse
vakbonden hebben geen gewone rechtspersoonlijkheid (body
corporate ) ." Te hunnen aanzien geldt een speciaal in deze wet
vervat regime van bevoegdheden om contracten aan te gaan,
eigendommen te bezitten, procespartij  te zijn, enz. 2  De Jong
spreekt  van een "quasi-rechtspersoonlijkheid" .23
Voor werkgeversorganisaties geldt iets overeenkomstigs, maar zij

'2 Ikunnen wel ook een gewone rechtspersoonlijkheid aannemen.

121 Zumbrunn, p. 85-90.

13) Macdonald,  p.  32-35: McCarthy (Ed) TU, p. 345-348, Zie voor de ide0109,sche fundering van het meerderheids-

standpunt McCarthy TUi I p. 495-496.

141 Zumbrunn,  p.  92-97;  Macdonald,  p.  35-36.  Wedderburn,  IRXC vermeldt,  dat er nog een Trade Union  Funds
Protection Act van 1869 aan vooraf vas 9egaan,

15) De Jong, diss, p. 47-51/58-59: Wedderburn, WiL p. 314.

16) Wedderburn, WXL p. 315-316.

17) 21 i stelt bijv. geen eisen omtrent de inhoud van statuten, vgl. Wedderburn, Wtl p. 421.
18) Wedderburn,  WXL p. 412, die vermeldt, dat ca. 1970 slechts ca. 15% van de georganiseerde verknemers behoorde

tot vakbonden, die zich niet hadden laten registreren. Uoorts Grunfeld, p. 44-49: Cronin/6 p. 68.
Werlgeversorganisaties zochten zelden registratie onder deze Ret, Donovan p. 210-211: Rideout p. 300-301.

191 De Jong, diss, p. 50.

20) Kahn-Freund,  LZL p.  129-130: Kahn-Freund, Hommage, p. 153; Grunfeld p. 37-51; Donovan p. 207-211; Adell, p.
7-14: De Jong, diss. p. 92-95; Wedderburn, WXL p. 316/319-320.

211 Zie 5 211), zie Hepple ELL p. 171.

22) Zie 5 2, s 4, s 14, zie De Jong, diss p. 95/99.

23) De Jong, diss p. 95.

24) Zie s. 3.
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In Ierland is de Britse Trade Union Act van 1871 nog altijd van

toepassing. 25 Ierse bonden beschikken dus over de rechtsper-
soonlijkheid sui generis volgens deze oude Britse wet, indien zij
zich, eveneens volgens deze wet, hebben laten registreren (wat
doorgaans het geval is). Nochtans hebben rechtspraak en26 wet-
gever daar in de loop der jaren wat typisch Ierse krullen aan27

gedraaid. Met name de Trade Union Act van 1941 vergt van vak-
bonden en werkgeversorganisaties, dat zij over een "negotiation
license" (527> beschikken, willen zij c.a.0.'s afsluiten, een be-

roep doen op 'immunities' bij stakingen, meedoen in het sociaal-
economisch bestuur, enz. 28

Met deze regeling wilde de wetgever paal en perk stellen aan de
steeds verdere splitsingen binnen de vakbondswereld. Bovendien
zocht hij de in Ierland gevestigde bonden te bevoordelen boven de
in Groot-Brittannie gevestigde bonden. De Ierse vakbeweging was

aanvankelijk in meerderheid tegen deze wetgeving gekant, maar kon
geen vuist maken en heeft zich er toen - na enkele concessies van

/9
de wetgever in 1942 - vrij snel in geschikt.
(Een bepaald aspect van deze Trade Union Act werd korte tijd
later door het Ierse Supreme Court nietig verklaard wegens
strijdigheid met de in de Ierse Grondwet gewaarborgde vakvereni-
gingsvrijheid (527)).

In Frankrijk had de wet van 1864 tot intrekking van het
coalitieverbod de juridische status van vakbonden niet behoorlijk
opgeklaard.
In de eerste plaats had de door de intrekkingswet gebrachte
amendering van de artt. 414-416 Code Punal niet verhinderd, dat
de oude Loi Le Chapelier nog ergens in het wetboek was blijven
staan : 30 In de tweede plaats was het Franse algemene verenigings-
recht in die dagen nog steeds zeer repressief. 31 Vandaar dat
verdere wetgeving ook hier een dringende noodzaak was. Die  kwam

25) Met de amenderingen van 1876 en 1913; zie Redmond, p. 146-147/149-151; O'Conaill, p. 7-8/16.

261 Ugl.  de opmerkeli lie uitspraak in de case PIUDWiC v Rathmines Urban Distr,ct Council,  {19281 IR 260, vaarin
de vakbonden het recht verd ontzegd om namens hun leden in rechte op te treden,  zie MCCarthy TUII,  p.  499-

500.

27) Te beginnen de Trade Union Act 1935, die val(bonden toestond om een onbepaalde hoeveelheid land te kopen. Dan

de Trade Union Act 1941; de Trade Union Acts van 1942,  1947 en 1952, die entele kleinere amenderingen Van de

1941-vet bevatten,  de Trade Union Act van 1971,  die de voorvaarden voor het verkri Jgen van een 'negotiation
license'  uitbreidt.  Tenslotte de Trade Union Act 1975,  die de oude Britse vetgeving m,b.t.  de  fusle  van

val:bonden vervangt door spec:fieke Ierse bepalingen en verder nog sleutelt aan de 'negotiation license'. De 0

Conaill-commissie heeft voorgesteld het totaal van de Trade Union Acts 1871-1975 te codificeren,  zie p. 251-

252.

28) Redmond, p. 142/147-148/171.
29) McCarthl,  TUII,  p.  232-238/530,  die  dit  toeschrijft  aan het extra grote gezag van een  vetgever  onder

oorlogsomstandigheden.

30) Molenaar 1, p. 143.

311 T. v.  de artt.  291-293 Code Pinal van 1810.  Vervolgens was er een vet van 1834,  die de restricties nog vat

aanscherpte;  tussen 1848 en 1850 varen deze bepalingen afgeschaft, maar door decreten Van 1850, 1851 en 1853

waren ze veer van kracht gevorden.  Zo verden bl Jv.  nog in 1874 deze bepalingen tegen een vakbond toegepast,

zie Brum/6 (1978), p. 7.  Wei verder, deze bepalingen in 1868 en 1881 vat versoepeld, maar het vas niet eerder
dan  1901,  dat ze echt 9eliberallseerd zouden vorden.  Opmerkelijkervilze 9enoten de Franse vakbonden met de

vet  van 1884 dus 17 laar eerder een gehberaliseerd regime dan de overige verenigingen  in  Frankrijkt  vgl.
DoucI, P· 133-134; Helmich, p. 42/44/69/134/155/171/232; Zeldin, p. 209; Molenaar 1, p. 111-112.
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32er met de zogenaamde Loi Waldeck Rousseau van 21 maart 1884.
Deze wet trok in de eerste plaats de Loi Le Chapelier in.
Vervolgens verklaarde zij de restrictieve bepalingen van het
algemene verenigingsrecht buiten toepassing t.a.v. vakverenigin-
gen. Leden van dezelfde of overeenkomstige beroepen werd het
recht toegekend om zich in vakverenigingen te organiseren, de
vorming van vakcentrales werd toegestaan en de vakbonden kregen

33rechtspersoonlijkheid. De Loi Waldeck Rousseau was - evenals de
Britse Trade Union Act 1871 - hoofdzakelijk gebaseerd op liberale
concepties. Niettemin vertoonde Zij kleine restanten van
restrictieve opvattingen: de vakbonden moesten hun statuten en
reglementen en de namen van hun bestuurders deponeren; vakbonden
mochten slechts economische doelen hebben; vakcentrales zouden
rechtspersoonlijkheid noch eigendommen kunnen hebben; vakbonden
konden slechts op kleine schaal eigendommen hebben. Al dergelijke
beperkingen werden nodig geacht om dictatoriale en zuiver poli-
tieke ontwikkelingen binnen de arbeidersbeweging te voorkomen. 3/

Lyon-Caen sprak van  "un  r6gime de ddfiance".35 Pas in  1920, 1927
en nog weer onlangs (1982) zouden diverse van deze restricties
ongedaan worden gemaakt36, maar een, nu wel heel los zittend,
wasbuis van formaliteiten is gebleven. De regeling maakt thans

37deel uit van de Franse Code du Travail.

Wat voor effect heeft deze wetgeving gehad?
De "radicale" (=links-liberale) krachten, die in feite de inhoud
van de Wet Waldeck Rousseau bepaald hebben, hoopten, dat zij zou
helpen om de Franse vakbeweging van radicalisering (= socialisme,
syndicalisme, anarchisme) af te houden. In dit opzicht heeft de
wet niet aan haar doel beantwoord. Zoals wij zagen (511> heeft de
gematigde vleugel van de Franse vakbeweging haar invloed steeds
meer zien tanen.
De meer radicale vleugel van de Franse vakbeweging voedde vooral
kritiek op de verplichting om statuten, reglementen en de namen
van de bestuursleden te  deponeren. 38 Maar allengs hebben de
meeste vakbonden hun terughoudendheid laten varen en al ongeveer
10 jaar na de afkondiging van de wet had het leeuwendeel der vak-
bonden zich laten registreren. De werkgeversorganisaties hebben
zich doorgaans verre gehouden van registratie krachtens deze
wet . 39

Schrijvers verschillen van mening over de betekenis van de
Franse wet van 1884. Louis kwalificeert haar als "neutraal":  de
wet sanctioneerde een feitelijke situatie, die toch niet ongedaan
gemaakt kon worden. De krant "Voix du peuple" meende, dat deze

40wet krachtig had bijgedragen aan de groei van talloze vakbonden.

32) Doucy, p. 148-149.

33) Over de vraag of schending van de vetteliike vereisten zonder  meer betekent,  dat een valbond rechtspersoon-

liltheld mist Coeuret,  DS 1973,  p.  33-34. Over de vraag of ook de vatbondsafdel Ingen In de ondernemin9en
(sect,ons sindicales) rechtspersoonlilkheid hebben:  D.spax,  DS 1971,  p. 534-535 lachterhaald), Coeuret, DS

1973, p. 35-37.

34) Helmict, p. :92-183.

351 L;in-Caen, DS 1983, p. 5.

361 Reeds  Millerand deed rond 1900 pogingen lets van de restricties van 1884 veg te nemen.  maar daarin  slaagde

hii niet,  vgl. Briancard, 0. 180; de vetsvi jzigir:j van 1920 bracht de vakbonden een volledige rechtspersoon-
11'khe,d, zie Brun,6 11978.1 p. 69; kleine bi ischavingen hebben nog veer in 1982 plaatsgevonden, zle EIRP dec.

1982, D. 22-24.

37) Artt. : 411-1 e. v. CdT vqi. Camerl,nck/Lr, p. 506/525-526; Brun··G (19781 p. 49-68; Levenbach, EGKS, p. 22-23.

38} Zeldin p. 206-208; Branc,ard, p. 147.

391 Helmich, p. 186.

40) Wiardi Beckmann, p. 41-44.
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De Franse regering van die dagen beperkte zich trouwens niet  tot
het louter uitvaardigen van een wet. In een circulaire van
minister Waldeck Rousseau aan de prefecten van de departementen
bond hij hun op het hart niet alleen toe te zien op de naleving
van de wet, maar ook de ontwikkeling van vakverenigingen te
stimuleren. .,

In Duitsland was de rechtspositie van de vakbonden na intrekking
van het coalitieverbod in 1869 vergelijkbaar met die in Frankrijk
in 1864: de vakbonden botsten op de talloze restricties in  het
algemene recht m.b.t. vereniging, vergadering en meningsuiting,

42op het recht m.b.t. het particuliere verzekeringswezen, enz.
Er zou dus in Duitsland, net als in Frankrijk, alle reden zijn
geweest voor een specifieke vakverenigingswetgeving om de vakbon-
den binnen de legaliteit te brengen. Daar kwam het in Bismarck-
Duitsland echter niet van. Integendeel: het Sozialistengesetz
(510>   trok de teugels   nog wat strakker   aan.
Toen die episode voorbij was en de wetgever de noodzaak van
liberalisering zag, dacht hij het probleem te kunnen oplossen in
het kader van een algemene liberalisering van het verenigings-
recht met de aanneming van het nieuwe Burgerliches Gesetzbuch in
1896.43 Maar de vakbonden ging dat toch niet ver genoeg en in
meerderheid onthielden zij zich van het zoeken van erkenning
krachtens deze bepalingen.
Toen gooide de wetgever het over de Frans/Britse boeg: hij kwam
in 1906 met een wetsontwerp, specifiek OP de  "gewerbliche

..Berufsvereine", maar die poging leed schipbreuk.
In 1908 werden de vakbonden nog meer kopschuw gemaakt toen er een
wet tot stand kwam, welke politieke verenigingen onder een scherp
toezicht stelde. De definitie van politieke vereniging was ZO
ruim, dat ook vakbonden daaronder zouden val len. 45 Pas in  1916
werd die kou Uit de lucht gehaald door een regering die de
vakbonden tegemoet wilde komen en ze uitdrukkelijk van de

46toepassing van deze wet uitzonderde.

Tenslotte bracht dan de grondwet van Weimar (en later die van
Bonn) de erkenning van de vakverenigingsvrijheid.
Gezien de hele voorgeschiedenis hadden de Duitse bonden er echter
geen behoefte meer aan officiele erkenning te krijgen zoals hun
collega's in Groot-Brittannie en Frankrijk. Zij kunnen nog steeds
evenals alle andere verenigingen zonder winstoogmerk rechtsper-
soonlijkheid verkrijgen door zich te laten inschrijven in  het
verenigingsregister volgens de bepalingen van §21 BGB, maar in
tegenstelling tot de werkgeversorganisaties plegen zij dat niet
te doen. 47 Zij gaan door het leven als "Nicht eingetragene
Vereine". Weliswaar is het op papier mogelijk, dat die nog
verboden worden, maar ten aanzien van vakbonden is dat nauwelijks
denkbaar en ook nog niet voorgekomen. 48 Voor het afsluiten van
c.a.0.'s of het meefunctioneren in het sociaal-economisch bestuur
is "Eintragung" ook geen vereiste. W61 zijn inmiddels in allerlei
specifieke wetten aan vakbonden concrete rechten toegekend en

41 ) Branciard, p. 138/147.

42) Kolliann, p. 64-65/198; Boldt, EGKS, p. 111: Geary, p. 118.

43) Blanke, 1, p. 107-108; Ramm M p. 204.

44) Von Berme, p. 210-211; Ramm M p. 193/207.

45) Blanke, 1, P. 124-127; Hirsch-Weber, p. 18.
46) Blante, 1, p. 157-159; Ramm M p 207.

47) Retchel, TUG, p. 37/38; Sollner, p. 64.
48) Schverdtfeger 1 p. 67.
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plichten opgelegd, zodat men in die gevallen van een rechtsper-
soonlijkheid ad hoc zou kunnen spreken. 49 Dat brengt volgens de
Duitse wet en rechtspraak met zich mee, dat vakbonden in
burgerlijke en arbeidszaken volledig procespartij kunnen Zijn,
dus ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wanprestatie en
onrechtmatige daad. SO

Het tot stand brengen van een specifieke vakverenigingswetgeving
dook in de Duitse politieke discussies in de zeventiger jaren
herhaalde malen op, maar het is kennelijk een te hete oplossing

S1voor een niet al te klemmend probleem.

In Italie werd het algemene verenigingsrecht pas laat
geliberaliseerd, te weten in 1886", maar de afschaffing van het
coalitieverbod kwam er nog later, namelijk in 1889. Toen dat
laatste eenmaal was verwezenlijkt werd de behoefte aan specifiek

53vakverenigingsrecht niet meer zo urgent geacht.
Het fascisme bracht een heel nadrukkelijke reglementering van het
vakverenigingsrecht, waar men na 1943 niets meer van hebben
moest. Maar wat dan wel? Art. 39 Italiaanse Grondwet garandeerde
de vakverenigingsvrijheid. Zij had in een organieke wet uitge-
werkt moeten worden, welke dan ook een regeling van de
rechtspositie van de vakbonden had moeten bevatten. Maar die isSd

er nooit gekomen <§27>, zodat Italie zonder specifiek vakvereni-
gingsrecht is gebleven.
De vakbonden kunnen gebruik maken van het algemene
verenigingsrecht, vervat in de Codice Civile (artt. dat12 e.v.),
ook hen de mogelijkheid biedt rechtspersoonlijkheid te verwerven,
maar dat willen ze niet. Bijgevolg wordt hun status nu primair
beheerst door die spaarzame bepalingen in de Codice Civile (artt.
36-38), betreffende de niet-erkende verenigingenss, wat maakt,
dat Zij ook maar in beperkte mate aansprakelijk kunnen worden
gesteld.56 Voorts wordt hun status bepaald door verspreide
bepalingen in diverse wetten, die iets zeggen over rechten en
plichten van vakbonden. Het is dus een soort ad hoc rechtsper-57

soon l i j khe i d.5 8

In Belgie werden de vakbonden, toen daar het coalitieverbod in
1866 was opgeheven, weliswaar eindelijk de grondwettelijk gega-
randeerde verenigingsvrijheid deelachtig, maar dat betekende niet

49) Daubler, Bull. Bord. p. 222.

50) Zie art. 1066 Arb66 en een BGH-arrest van 11,7.1968; Schverdtfeger K p. 37.

51) Badura,  RdA 1974,  p.  129 e. v.:  Daubler/H K p.  38;  Nipperdey-Sacker,  I I.  Entsch. 8, Anm: Galperin, Die

Stellung,  p.  350; K. POPP
- Offentliche Aufgaben der Geverkschaften und innerverbandliche Willensbildung,

Berlin,  1975:  M.  Gerhard - Das Koalitionsgesetz,  Berlin,  1977;  F.W. Sharp - Autonome Gewerkschaften und

staatliche Wirtschaftspolitik: Probleme einer Verbandegesetzgebung, Koln/Frankfurt, 1978; Schverdtfeger K p.
26.

52) De   constitutionele ontvikkeling van 1848 bracht in met name Sardinie vil de vrijheid van vergadering,  maar

niet  die van vereniging. Nog in 1850 verbood de vetgever het aan verenigingen om zonder goedkeuring van  de

Raad van State eigendommen te bezitten en geld te ontvangen
53) Wil  heeft  nog   de  Hoge  Raad  van Arbeid  in  1907  geadviseerd  om  de  vakbonden,  mits  geregistreerd,

rechtspersoonlijkheid  te  Seven,  vaardoor  zij  procespartij zouden kunneR ziln.  Dit  advies  verd  nimmer

opgevolgd.  Een decreet van 27 oktober 1918,  dat erkennin9 en Juridische status verleende aan  'industriele'
organisaties, die louter en alleen economische en technische belangenbehartiging beogen, lieten de vakbonden

onbenut.

54) Art, 39 noemt namelijk 'registratie' en 'democratic' als vereisten voor valtorganisaties.
55) Giugni, Diritto, p. 77-81/135; Treu ELL p. 121.

56) Treu, ELL p. 123; lets anders Giugni, PO p, 159.

57) Ghezzi, Bull. Bord. p. 190-191; Treu, ELL p. 124.

58) Giugni, Diritto, p. 80 spreekt van 'personalitd attenuata'; vgl. ook Prosperetti in Mancini/R p. 171-172.
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veel. Het in een organieke wet uitgewerkte algemene verenigings-
recht behield "rechtspersoonlijkheid" voor aan met name genoemde
verenigingen, zoals handelsvennootschappen en verzekeringen, waar
vakbonden niet onder vielen. Zij waren daarom louter "associati-
ons de fait", die niet in rechte konden optreden of vervolgd

...worden. Menigeen achtte dat een ongewenste toestand - zelfs
socialisten ijverden rond 1890 voor toekenning van rechtsper-

6.soonlijkheid aan vakbonden. Maar toen de Belgische wetgever in
1898 met een specifieke wet kwam, werd hem die niet in dank
afgenomen. De wet werd beschouwd als een slechte copie van de
Franse Loi Waldeck-Rousseau - de bonden vonden, dat ze de
rechtspersoonlijkheid te duur moesten betalen - en ze hebben dan
ook stelselmatig nagelaten zich te laten registeren krachtens
deze wet, die daarmee een dode letter bleef.61
OP 24 mei 1921 is er een wet tot stand gekomen (§15), welke de
vrijheid van vereniging op elk gebied waarborgt, ook  t.a.v.
vakverenigingen.
Maar intussen was er, net als in Duitsland, alreeds een zodanige
gewenning aan de buitenwettelijke status opgetreden, dat de
Belgische vakbonden nooit meer naar rechtspersoonlijkheid getaald
hebben.63 W61 hebben later diverse wetten, met name de C.A.0.-wet
van 1968, de bonden bepaalde "attributen van rechtspersoonlijk-heid" gegevenw, zodat men ook in de Belgische situatie van een
rechtspersoonlijkheid ad hoc zou kunnen spreken.
Blanpain stelt het aldus:  "de vakorganisaties nemen geleidelijk
de voor hen voordelige attributen van de rechtspersoonlijkheid
op, ter·wijl ze de voor hen eventueel nadelige angstvallig blijvenweigeren":5 Dit speelt in Belgie in de sfeer van het  c.a.0.-
recht en het stakingsrecht veel sterker door. dan het ontbreken
van de rechtspersoonlijkheid in Duitsland en Italie - ik kom daar
later nog uitvoeriger op terug.

In Luxemburg is de situatie vergelijkbaar met die in Belgie. Een
OP de Belgische wet van 1921 gelijkende wet kwam daar tot stand
in 1936". Intussen was er op 21 april 1928 een wet inzake de
verenigingen zonder winstoogmerk gekomen, maar slechts weinig
werkgevers-organisaties en hoegenaand geen vakbonden zoeken

68rechtspersoon-lijkheid krachtens deze wet.

591 Chlepner, D. 229-231, die er op p.  133 DO9 wei op vi ist,  dat .r ook nog een spectale vet gold m.6.t.  de
sociath de secours mutuels van 1851, herz,eD in 1894.

60'1 Lehouck, Ual(bondsv·. 0. 285/287; v. d. 1.lor:t. Dumonbundel. p. 616-620.
61) Blanpain,  Schets,  p.  231-232;  lindemans p.  2081-2094:  v. d. Vorst, Dumonbundel p. 620-621; over deze yet

ultvoer,9 6. Barn:ch - La ligislatton et l'organ·sat,on ouvuires en Belgique, Bruxelles, 1912.

62) Chlepner, p. 302-303; Blanpain, Schets, p. 217-218.

63) Vgl. Blanpain, Uredesplicht, p. 17-22.

641 U.  Eecthoutte, D. 281-282: Blanpain, Schets p. 232/236-238. Ook komt men de term 'functionele rechtspersoon-

h jkheid' tegen.  vgl.  RW 1975-1976.  p.  1133; Rigaux JTT 1983,  p. 194; Uandermeulen in Vandermeulen.'2 p.
26/41; Uermeulen TBP 1978, p. 283-287.

65) Blanpain. Schets p. 237.

66) 20 kunnen zii krachtens de c. a. 0.-vet viI iuridische actie voeren tot nakoming van de normatieve bepalingen
der c.a. 0. Maa,  t.a.v.  het  obligatoire  deel  zijn  :13 slechts aan:pratelijk  in  de  mate  vaarin  zij

aansprakelilk op zich hebben genomen; bIJ verkstaking kunnen z' J ook niet uit onrechtmatige daad aangesproken

vorden, 491. Van Eeckhoutte, p.  281-282; vat betreft oprichting, Inrichting statuten, financien hebben de
bonden een pralltisch volledige onafhankeli TAhe d. vgl. Blanpain, Schets, p. 220; Cassimons, p. 307-308; Petit
p. 17.

67) Weber, EGKS p. 536-537; Schintgen, p. 50-50.2.

68) Weber, EGKS p. 535: K,avaritou, p. 138.
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25. Recht m. b. t. anti-vakbondsgedrag en m.b.t. faciliteiten
van de vakbonden binnen de onderneming.

Intrekking van de coalitieverboden (555/9) en het zo nodig uitvaardi-
gen van specifiek vakverenigingsrecht (5510/24) is den ding, werk-
gevers ertoe brengen het "fait syndical" te aanvaarden lS nog
weer iets geheel anders. In §13 wees ik erop, hoe werkgevers de
vakbonden konden tegenwerken: met "yellow dog"-contracten, zwarte
lijsten, het ontslaan van actieve vakbondsleden, enz.
Dit anti-vakbondsgedrag ("condotta anti-sindacale") is in de loop
der jaren veel minder geworden, zeker in een land als Nederland,
maar OP veel plaatsen heeft het toch telkens weer de kop
opgestoken. Het is echter wel steeds minder "salonfahig" geworden,
vooral naarmate het besef doorbrak, dat de vakverenigingsvrijheid
een  grondrecht   is (§17>, dat juist ook in de relatie werkgever/
werknemer mdet kunnen doorspelen.' Op die golven hebben dan ook
in menig E.G.-land wetgevers, het bestuur of de rechtspraak
normen ontwikkeld om zodanig gedrag tegen te gaan of onwettig te
verklaren.

In Denemarken erkenden de werkgevers- en werknemersorganisaties
elkaars bestaansrecht in de September-overeenkomst van 18992 en
sindsdien heeft ook de jurisprudentie alle discriminatie wegens
vakbondslidmaatschap onwettig verklaard en ook uitgemaakt, dat de
werkgevers zich buiten interne vakbondszaken hebben te houden.3
Een wet van 1938 bevestigde die beginselen voor wat betreft het
"white collar" personeel; een wet van 1982 deed zulks t.a.v. alle
werknemers.4

In Belgie werd "kwaadwillige krenking" van de vakverenigingsvrij-heid strafbaar gesteld  door  de  wet  van  24  mei  1921  <515>6

Frankrijk kende al rond de eeuwwisseling de eerste voorbeelden
van wetgeving en rechtspraak, die paal en perk wilden stellen aan
discriminatie wegens vakbondslidmaatschap, maar veel haalde dat
toen nog niet uit.6 Pas in 1936 werd, als uitvloeisel van het
accoord van Matignon (§15) een echt verbod OP discriminatie
wegens vakbondslidmaatschap in de wet vastgelegd.7

11 V91.   I.A.0.-Verdrag 98 {Trb 1972,  105 en Trb 1979, 79, m.n. artt. 1-3), zie ILO Freedom, p. 84/89-90/93: zie

Schintgen,  p.  50.50 1/2;  I.A.0.-Verdrag 117 (art. 14j, zie Giugni, Diritto, p. 52; LA.0.-Verdrag 158 (art.

58),  zie v.d.  Heuvel, diss. p. 266. Uoor een mondiale benadering zie H.G. Bartolomei de la Cruz - Protection

against anti-union discrimination,  ILO-Publication, Gen#ve, 1976; J.M. Servais - Anti-union discrimination in

the field of employment, Int. Lab. Reviev 1977, p. 293-303.
23 Zie art. 1 van de General Agreement.

31 Zie art. 5, General Ageement; ygl. Galenson, p. 100-101/210/241-242/255-260, die erop vi ist, dat aanvankelilk
de  'white collars' uitgezonderd varen van dit discriminatieverbod.  In de Employee Act van 1938 is dat nu  in

dier  voege afgezvakt,  dat whtte collars nu vel degelilk ook het recht hebben om z ch te organiseren,  alleen

niet in bepaalde bonden,  bili. in dezelfde bonden als vaarvan hui ondergeschikten lid zijn; Nielsen, p. 44;

Jacobsen  ELL  p.  24/207-208/210-211,  die  er  op p.  214-215 op  vilst,  dat  de  bescheraing  tegen  anti-
valkbondsgedrag in dit land met name ook vordt 9estoeld op de I.A.0.-Verdragen 87 en 98.

4) Jacobsen ELL, p. 208-209.

5) Blanpain, Schets, p. 217-218: Chlepner, p. 303.

6) In  1889,  1890  en  1895  verden vetsontverper,  die een einde beoo9den te  maken  aan  discriminatie  vegens

vakbondslidmaatschap door de Kamer van Afgevaardigden aangenomen,  maar vervorpen door de Senaat.  Alleen verd

In  1890 een vet van kracht,  velke de verknemer een schadevergoeding toekende,  vanneer hil op die grond  vas

ontslagen, maar die vet vas veinig effectief vegens beviisproblemen; zie Zeldin, p. 208. In 1905 sprak de Cour

de  Cassation  ult,  dat  de  verkgever  vr' 3  vas om  in  zijn  aannamebeleid  naar  vakbondshdmaatschap  te

discrimineren,  maar in 1915 achtte hit pen contract,  vaarin de verkgever zich verplicht geen georganiseerden

in dienst te nemen, onvettig: zie Brun/6 (1978) p. 35.

7) Nu art. 412 CdT, vgl. Javillier, DdT p. 105/193-195: Brun/G (1978) p. 35.
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In  Groot-Brittannie gebood de Fair Wages Resolution (versie van
1946) 39 de overheid om slechts zaken te doen met ondernemers,die de vrijheid van hun werknemers om lid te zijn van vakbonden
erkennen. Buiten de sfeer van de overheidsopdrachten bleef deze

8

normgeving zonder invloed en kende Groot-Brittannie lange tijd
geen verdere juridische bescherming van de vakverenigingsvrij-
heid.' Eerst de Industrial Relations Act, 1971, en daarna de
Employment Protection Act 1975 en de Employment Protection
(Consolidation) Act 1978 brachten een wettelijke bescherming
tegen zeker anti-vakbonds gedrag. 10

In Nederland wordt ontslagverlening louter wegens vakbondslid-
maatschap niet vergund c.q. kennelijk onredelijk geacht." Tegendiscriminatie wegens vakbondslidmaatschap in het aanname en
promotiebeleid neemt het Nederlandse recht minder duidelijk
stelling.' '

In Dultsl_and worden dankzij de uitdrukkelijke Grondwetstekst (lid2  van art. 9HI) alle bedingen en handelingen, die een inbreuk
vormen OP de zgn. individuele coalitievrijheid door de recht-
spraak nietig geacht.u

Insgelijks wordt  ook in Ier_land  uit de jurisprudentie opgemaakt,
dat bijv. ontslagen wegens vakbondslidmaatschap onrechtmatig
geacht zullen worden wegens strijd met de Constitutie. 14

In Italie werd het anti-vakbondsgedrag van werkgevers voor het
eerst krachtig bestreden met het Statuto dei Lavoratori, 1970. „.

Natuurlijk Zljn e r bij deze normgeving nog wel de nodige
kanttekeningen te maken. Effectieve bescherming van de vakbonds-
vrijheid is niet bereikt met een formele ontslagregel. Er moet
ook bescherming geboden worden tegen allerlei vormen van pressie"short off dismissal" (slechtere arbeidsvoorwaarden, gedwongen
overplaatsing, achterstelling bij promotie enz.). 16 Ja, bescherm-
waardig is de vakverenigingsvrijheid al in de aanstellings- en

81 Zip  hierover en over het vetrilge effert van die voorztening, Grunfeld, BJIR 1968, p. 324; Hepple, ELL p. 153-
154; Hercusson 1978, p. 342-353.

m 'ie De Jon:,  tx.  0.  11;  saillant voorbeeld van anti-vakbondsgedraf n09 in 1952, vermeld bij Pelling, p.

!01 T.v.  de bescherm.nq tegen entslag en benadellng vegens val:bondsl,dmaatschap, perst :n de Industr,al Relations:
Act,  1971.   5.  zie 1' dner,  p.  103-101;  Thomson,E p. 44-72; Hepple'OH EL {11'3 p. 99. Toen overgenomen in
TULRA, Schedule 1, p. 6(4t en 6(51, zie Kidner, p. 103-104, Nu in Employment Protection (Consol·dation) Act, s
23 en 58. Omtrent de successievellike vitz'gingen van deze bepalingen, de uitleg in de rechtspraak en ever de
graag :n hoeverre het Britse recht ne voldoende 'op peil' 15: Hepple/OH EL (IV),  p.  29.'99-101/180-181;
Jeek,ns'S,  p. 143-'41' '{epple El_ p. 154-155: Clark & Wedderbu,n, LL£IR p. 208-209·'318: v.1. Heuvel. diss. p.
172: Wedde,burn, IPBC p. 95: de zaak C.A. Therm A Store Ltd vi Atkins and Others. 119831 IRLR p. 78-80.

111 1)91.  ma,e/V 9.  530·'577;  Fase CROP p.  69 vilst er voorts op, dat ex art. L ]e lid WCAO nietig zi.in c.a.0.-bed,ngen, die een verbod bevatten om ledep van een bepaalde ual:tond in dierst te hebben.
12} Ij91, Fase'V p 530 '533·'577,   die slechts  i.8.0.-bedingen,   ¥88rin de verknemer van het  Valtbondslidmaatichap

86:,et. voir niet,9 houden.
131 Sollner (VII),  p.  58-59;  hubler,  Das A l.  9. 53; Daubler H TUP p. 121: Schverdtfeger F p. 28/61-62 v, ist

prop, dat dit 0.8. niet-aanstelling of ontslap vegens val(bondsl'jmaatschap betreft,
141 -ie de caie Mesle'l ·7  ,e, 119731 IR 121; vgl. Asial in Nevin. p. 110; Pedmond ip kevin p. 92.
151 :,e  artt.  15-18/.2 en 28 Statuto de, Lavorater,;  2,e Giugni Dir:tto,  p.  56-57;  Treu, ELL p. 103; Ghezzi,

Bul'. Bord. p. 19'.
161 '191. ".0 F,pedom. p. ...
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sollicitatiefase (geen achterstelling wegens vakbondslidmaat-
schap, nietigheid clausules, die ongeorganiseerd-zijn voorschrij-
ven). Maar het is voor het recht niet makkelijk om dat alles
effectief te maken. Alleen al de bewijsproblemen kunnen enorm
zijn.

' 7 Vandaar, dat wij ons niet mogen blind staren op formele
teksten. Het gaat hier om een heel samenspel van recht en

praktijk. De bovengenoemde normen zijn hooguit te beschouwen als
de vaandeldragers van een fase in de rechtsontwikkeling: anti-
vakbondsgedrag tegenover individuele werknemers wordt in onze
hedendaagse rechtscultuur niet meer aanvaard.

18

Met het passeren van dit onderdeel is de processie van vakbonds-
rechten nog lang niet ten einde. Ik wees al <520> op de ontwikke-
ling, dat de vakbond zich steeds nadrukkelijker ging manifesteren
op de werkplek. Daar wil zij haar leden kunnen werven, ze kunnen
voorlichten, raadplegen en bijstaan. Vaak wil zij daartoe ook een
eigen op de onderneming toegesneden organisatie kunnen opzetten.
En zij wenst daarbij ook een speciale bescherming te krijgen voor
haar vertegenwoordigers binnen de onderneming. Kortom, het zgn.
vakbondswerk in de onderneming is steeds belangrijker geworden.

19

En het heeft zichzelf ook een plaats weten te verwerven binnen
het geheel van het vakverenigingsrecht. Soms, doordat de
faciliteiten daarvoor in c.a.0.'s met afzonderlijke werkgevers of
werkgeversorganisaties konden worden overeengekomen; soms ook
wisten de vakbonden dit te realiseren via de wetgever. Nu eens
gaat het om de positie van het vakbondswerk klip en klaar; dan
weer wordt het vakbondswerk in de onderneming wat gemaskeerd
begunstigd door de uitbouw van de rechten van ondernemingsraden
en personeelsvertegenwoordigers; en een enkele maal gaat het om
arbeidersvertegenwoordigers, die min of meer spontaan door het

grondvlak (en niet door de vakbond) worden aangewezen, maar die
de vakbond vervolgens zonder veel omhaal erkent als haar repre-
sentanten.

Het is niet eenvoudig om daarvan in het bestek van deze studie
een evenwichtig beeld te geven. Ik volsta daarom weer met het

signaleren van de belangrijkste vaandeldragers, die deze fase van
de rechtsontwikkeling markeren.

In Groot-Brittannie, Ierland en Denemarken bestaat een oude
traditie van spontaan op de werkplek aangewezen shop stewards,
die nu eens in een wat onderdanige, dan weer in een wat meer

zelfstandige relatie staan t.o.v. de vakbonden. Daarnaast zijn er
hier en daar (maar nergens wettelijk verplichte) works councils.
De feitelijke rol van vooral de eersten (shop stewards) is groot,
de regels van positief recht echter meer verbrokkeld. Zo wordt in
Denemarken de ontslagbescherming van de betrokkenen in de General
Agreement voorzien20; in Groot-Brittannie werd "time off" voor

21

werknemersvertegenwoordigers in 1975 in de wet vastgelegd.

171 Vgl. Daubler, Das A l, p. 53-54; 991. ook het interessante art. 28 Italiaanse Statuto dei Lavoratori: dat een

btizondere KG-procedure voor deze kvesties schiep, velke zeer vaak benut is, 491. Treu, ELL p. 131, maar voor

velks  benutting de vakbeveging nu terugschrikt uit vrees,  dat dit de verigevers kan verleiden om ook  Vaker

het KG tegen stakingen te baat te nemen' Giugni, Diritto, p. 104-107/253-254; Treu, ELL p. 105, <537, n. 67>.

18) D.9.z.  hier in West-Europa. De internationale vakbeveging signaleert vel een toenemende tendens tot 'union-
bustin9'  in  de V.S., die nu ook Via de Amerikaanse multinationals dreigt over te vaaien naar  West-Europa,

191.  Multinational Service 28,2.1986,  p.   11.5 en Informationen uber multinationale Konzerne nr. 2/1984, p.

26.

191 V91. ook de I.A.0.-Uerdragen 135 en 158 (art. 5bl, 491. ILO Freedom, p. 87; v. d. Heuvel, diss. p. 266.

201 Zie art. 8 General Agreement.

21 1  EPA  5 53-59,  tha,s  s 27 en 28 EPCA.
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In Duitsland zijn er vanouds de ondernemingsraden, maar sedert de
zestiger jaren poogt de vakbeweging om daarnaast een stelsel van
"Vertrauensleute" OP te bouwen en daarvoor faciliteiten te
krijgen. Voor zover zulks lukt geschiedt het nog uitsluitend via
c.a.0. 'S.2 2 De jurisprudentie is nog vrij zuinig met het erken-
nen, dat zaken als contributie-inning en ledenwerving OP de
werkplek tot de inhaerente bestanddelen van de coalitievrijheid
behoren. 23

Ook in Nederland is de vakbeweging naast het stelsel van
ondernemingsraden zich sedert de zestiger jaren gaan richten OP
de opbouw van een eigen positie in de onderneming middels het

7. 25 dienaan-zgn. vakbondswerk in de bedrijven. Nu een wetsontwerp
gaande in de ijskast is gezet moet men het ook hier geheel hebben

26van de rechtsvorming via de c.a.0.

In Frankri_j.k kent men naast de daar veel trager tot wasdom
gekomen ondernemingsraden  de  "delegues du personnel ", die vooral
door het Accoord van Matignon van    1 9 3 6 (515> ingang vonden en27

daarna de "delegues syndicaux", die met het Protocol van Grenelle
(21) hun intrede deden28; in beide gevallen werd deze ontwikkeling
later in wetsteksten onderbouwd. Recentelijk schiep de wetgever

29ook faciliteiten voor c.a.0.-onderhandelaars.

De weerklank van de gebeurtenissen in Frankrijk in 1936 en 1968
vindt men ook terug in het recht van Belqie, waar nationale

30centrale accoorden er de juridische basis aan geven.

In Italie brachten de zestiger jaren het verval van het instituut
van de ondernemingsraden en de opkomst van tal van nieuwe vormen
van werknemersorganisatie binnen de onderneming. In het Statuto
dei Lavoratori van 1970 heeft de wetgever dit ondersteund met een
aantal faciliteiten."

221 Daubler, Das A 1, p. 112; over de iuridische toelaatbaarheld daarian Daubler/H TUR p. :04-212 en :553'.
231 'Jgl. 4et Bller fG 26.5.1970 en BAG 30.8.1983, zie P. Hanau ,n AuR :983, p. 257-255: Schverdtfeger K p. 44-45'51.
241 Batels (71 p. 148.

251 Wets.ntverp 16703; :ie ook K.amerstuk 17.931, ni. 44.
26' 1.'gl.  de publicatle Ualkbondsverk in de onderneming,  Dienst Collectieve Arbeidsvoorvaarden, 1984;  zie ook

Fase/V p. 559-561; Bakels 17) p. 149.

27) Later veriat :n le Wetten van 24 juni 1936 en 16 april 1946 (nu artt. L 421-1 - 426-1 CdT), zie Brun/6 (19781
p. 298.

28)  later   vervat  in  de vet  van  27.12.1968,   die  lichtel , ik werd geamendeerd  in  1982·'1983 en     1985,   zie   Brun/6
119781 p.  327;  J84'llier, DdT, p. 112 342-444; Bri:e,t. 1. 137; Ue,dier DS 1982, p. 291-298; voorts in Droit
Social 1983,  p.37-54: Dro,: Social !984, r. 6'31-48/59-89: Droit Sor,st 1985, p. 249-250, nu artt. L 412-1 -
412-23 CdT.

291 Zie art. L !32-17 CdT.

301 ('AO 16-1' .uni 1947 m.b.t. personeelsafgevaardigden, in 1971 overqenomen en uitgebreid  in NAR-CAO nr. 5, zle

Blanpain, Schets.  p.  223 '241: Uanachter, 30 laar, p.  260-262/265; lehouck,   Uakbondsvr.  p.  303-304; J. Piron
In JT' 1982 , p. 153-155.

311 Artt. 20-21/23-29 Statuto dei Lavoratori, zie Treu. ELL p. 126-131: Giugni, Diritte  p, 93-101.
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26. De negatieve vakverenigingsvrijheid.

Vanaf het moment, dat de vakorganisaties uit de illegaliteit
konden treden heeft de vraag gespeeld of individuele arbeiders nu
ook verplicht konden worden zich te organiseren. Of hebben zij er
recht op om geen lid van een vakbond te zijn? En kunnen zij er
dan wellicht aanspraak op maken om door de rechtsorde beschermd
te worden tegen directe of indirecte pressie om zich te
organiseren?
Wij raken hier aan een uiterst delicaat probleem.
Vakbonden hebben sinds hun vroegste bestaan geprobeerd een zekere
druk Uit te oefenen op de arbeiders in de ondernemingen en de
bedrijfstakken om zich te organiseren. Men ziet licht waarom.
ongeorganiseerden zijn dissonanten in het systeem van collectieve
arbeidsbetrekkingen. Zij genieten wel de voordelen van het
bestaan van vakbonden, want de goede arbeidsvoorwaarden, welke de
bonden hebben weten binnen te halen, vallen hen meestal in
schoot, zonder dat zij er een offer voor hoefden te brengen.
Bovendien zijn zij ingeval van staking vaak een zwakke schakel.

Er zijn in de loop der jaren tal van methodes gevonden om
arbeiders te bewegen lid van de vakbond te worden. Dat varieert
van regelingen, welke ongeorganiseerden regelrecht de toegang tot
een onderneming/bedrijfstak ontzeggen (de "closed shop"),    tot
regelingen, welke vakbondsleden bevoordelen boven ongeorganiseer-
den.
Even breed als de waaier van technieken is in West-Europa de
waaier van de rechtsopvattingen m.b.t. de toelaatbaarheid
daarvan.1

Aan het ene uiterste staat Duitsland, waar de closed shop door
een unanieme rechtsleer voor onwettig wordt gehouden alszijnde in
strijd met de grondrechten (art. 9 II IGG, vakverenigingsvrijheid,
of art. 2 IGG, Freiheitsgarantie).2 Er is nauwelijks jurispruden-
tie, omdat de closed shop door de moderne Duitse vakbeweging ook
niet nagestreefd wordt.' Wdl is midden zestiger jaren door enkele
vakbonden gepoogd om in diverse varianten voordelen voor
vakbondsleden in de c.a.0. te verkrijgen (zgn. Differenzierungs-
klauseln).4 Het Bundesarbeitsgericht heeft deze beweging onmid-
dellijk de kop ingedrukt door dergelijke clausules onverbindend
te verklaren, o.a. wegens strijd met art. 91 1GG.'
Vanwege zijn ongedifferentieerd  "nee" tegen iedere vorm van
Differenzierung is dit arrest op veel weerspraak in de doctrine

1) Zie voor een schematisch overztcht van recht en practiit m. b. t. de closed shop: EIRR 1976 nr. 29, p. 3-6.

21 Wiedemann/S p. 81-82; Daubler/H, K p. 84/90. Kahn-Freund, LZL p. 148; Hanau GE, p. 164-165; Richardi K p. 206-

207; Schverdtfeger K p. 29.

3) Daubler/H TUR p. 197/215; Schverdtfeger K p. 61.

4) Wiedemann/S p.  83-84;  Richardi K p. 203-207; Stahlhacke, Rechtspr. p. 21-22; Reichel, TUG p. 24; Daubler/H K
p.  84/90:  Herschel,  Grenzen, p. 195; Mayer-Maly, Gedachtnisschr. Peters, p. 938; Galperin, Die Stellung, p.

303;  Sacker,  118 Garantie p. 30. Daarnaast zouden nog differentier ingen mogel'Jk z!;r v,a de constructie van

de Gemeinsame Einrichtungen; ver9eli jk over de legaliteit daarvan:  Fahrtmann/H,  p.  95;  Hanau,  GE p. 161-
162/164-165.

51 BAG  29-11-1967 AP Nr 13 zu Art.  9 66;  het BVerfG,  gegraagd om een oordeel over dit arrest,  verklaarde het

desbetreffende verzoek niet ontvankeli Jlk op 4.5.1971,  zie RdA 1971,  p.  220;  BAG 31.3.1978 bevestigde  zi Jn
oordeel van !967 nog ens, zie Daubler/H TUR p. 200.
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gestoten, maar het heeft in de praktijk zijn uitwerking niet
gemist: het bevoordelen van vakbondsleden heeft in Duitsland geen
hoge vlucht genomen.6

Italie heeft in het verleden wel eens closed shop bedingen
gekend, o.a. in 1906 in de c.a.0. met Fiat7, maar tegenwoordig
ontmoet men ze niet meer. In de rechtstheorie worden dergelijke
bedingen over het algemeen onverenigbaar geacht met art. 39
Italiaanse Grondwet.0 Ook directe of indirecte bevoordeling van
vakbondsleden wordt niet toelaatbaar geacht, maar ook zelden door
de bonden nagestreefd.9

In Frankrijk is de closed shop uitdrukkelijk bij de wet
verboden, maar zij is in enkele bedrijfstakken (m.n. in  het10

11graf isch bedrijf) moeilijk te doorbreken. Ook differentiatie in
de arbeidsvoorwaarden tussen de arbeiders vanwege vakbondslid-
maatschap wordt door de wetgever niet toegestaan. 12 Het is in
Frankrijk ook een theoretische kwestie. In de pluriforme Franse
vakbondssituatie behoort het nastreven van dergelijke oogmerken

13immers nauwelijks tot de reele mogelijkheden.

Ook in Belgie komt de closed shop weinig voor. 1. O.a. OP grond
van adviezen van de Raad van State acht de rechtsleerts haar in
strijd  met  de  wet   van   1921   op de vrijheid van (vak)vereniging   (515).
Maar deze wet vormt slechts een gering obstake116 voor regelingen,
die georganiseerden bevoordelen boven ongeorganiseerden. Dit
soort voordelen worden, vaak via de zgn. Fondsen voor Bestaans-

17zekerheid royaal aan georganiseerden uitgedeeld. In de meeste
gevallen, waarin de rechter hierover werd gevat, heeft hij ze
getolereerd. 18   Ook de Koning voelt zich doorgaans niet bezwaard

19om dergelijke bedingen algemeen verbindend te verklaren.

6) Daubler/H TUR p. 201 vijzen vel op een stilzvilgende practijk in dezen in een aantal bedri Jfstakken.
7) Men9oni CCCP p. 18.

8) En met art.  15 van het Statuto dei Lavoratori,  Giugni,  Diritto,  p.  59-60;  Treu,  DdL p,  170; Ueneziani,

Appunti, p. 19; Treu, ELL p. 101/106-108.

91 Treu, ELL p. 107.

10) Art. L 412-2 CdT  (een vet van 1956), zie Lion-Caen, DS 1984, p. 6-7; Caterlynck/LC, p. 530-531; Lyon-Caen, DS

1973, p. 98; Brun/6 (1978) p. 35-36.

11) Javillier,  DdT p. 196-197; Other, p. 289: Camerlynck/LC p. 435. Het conflict bij de Parisien Libir/ heeft de
ontmanteling  van  het fettelijke CGT-monopolie in deze bedrilfstak veer een stapje dichterbij  gebracht,  zie

Brun/6 (1978) p. 37/110; zie ook Droit Social 1977, p. 438-460.

12) Zie artt. L 412-2 en 413-2 CdT, zie Despax Mise p. 21; Brun/G (1978) p. 37; Lyon-Caen, DS 1984, p. 7.

13) Adam, DS 1978 p. 388.

14) In het  verleden  verd zi) door met name de socialistische bonden nagestreefd,  vgl.  lehouck,  Uakbondsvr, p.
293-297.  De vet van 1921 drul(t dit streven de kop in,  maar in de haven en de diamantindustrie van Antverpen
bestaat n09 wei de facto een closed shop, zie Blanpain, Schets, p. 224-225; Horion, Staking, p. 186-188.

15) Petit p. 77-78; v.  Eeckhoutte,  p. 258; Blanpain, Schets, p. 217-218/223: Cassimons, p. 307/310-311. Staken

voor dit doel is derhalve onvettig, zie EIRR sept. 1982, p. 12.

16) De  verking van deze wet is beperkt, oidat duidelijk 'kvaadvillighe,d' bevezen moet vorden,  zie Blanpain,

Schets p. 225.

17) Blanpain, p. 16-18; Deleeck, p. 64; Cassimons, p. 309/319; Bleeckx, p. 35-36/46; Rauvs/S p. 117.

18) Cass.  27.4.1981  eist,  dat  de o,vang der voordelen in verhouding staat met de bevezen diensten en  gedragen

lasten door de verknemers die ervan genieten of door hun verenigingen,  zie JTT 1981, p. 357-358; voor oudere,
lagere rechtspraak, zie Cassimons, p. 316-320 en AH Mons 19.12.1977 in TSR 1978, p. 86-103. Zte voorts Papter-

Jamoulle/D p. 113-118.

19) Raad van State 3.2.1967 en 4.3.1982 in dezelfde geest als de vorige voetnoot.
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In  Nederland kunnen bedingen die organisatiedwang uitoefenen of
die een onderscheid maken naar vakbondslidmaatschap niet algemeenverbindend verklaard warden.- Maar in een gewone c.a.0. kan wel
degelijk een closed shop beding voorkomen. De jurisprudentie acht
haar wettig, mits  het beding niet specifiek een organisatie
bevoordeelt of benadeelt' en er een ontsnappingspingsmogelijk-

liheid is voor gewetensbezwaarden.
Toch komt ook in Nederland de closed shop maar zelden voor (bijna
alleen in het graf isch bedrijf) en ze wordt door de meeste bonden
ook niet nagestreefd.''
Met c.a.0.-bedingen, die de georganiseerde werknemers willen
bevoordelen. ligt het iets gecompliceerder. De wet leek ze toe te
laten", maar toen de vakbonden ze in de zestiger jaren gingen
nastreven stieten zij aanvankelijk op afwijzing van de werkgevers
en wilde de rechter stakingen voor dat doel niet wettig achten.25
Men is toen in diverse dekmantels geschoten (o.a. het opzetten
van fondsen), die vaak wel voor algemeen verbindendverklaring in
aanmerking komen en ook bij de rechter door de beugel kunnen.

26 27

In Dea.emark_en is de situatie nog gecompl iceerder.
Krachtens hoogste rechtspraak is de closed shop niet toegestaan
in de overheidssector, omdat de overheid geacht wordt haar
burgers zonder onderscheid te behandelen. Ook 1n de private
sector ligt de closed shop formeel-juridisch moeilijk. Het staken
voor dergelijke overeenkomsten wordt onrechtmatig geacht.
Bovendien heeft een wet van 1982, die het Deense recht ln

overeenstemming wil brengen met de uitspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens in de Young case (zie hierna), de
mogelijkheid om iemand wegens ongeorganiseerd-zijn te ontslaan,
aanzienlijk beperkt. Tenslotte probeert de werkgeversorganisatie
DA haar leden zoveel mogelijk van het sluiten van closed shop
overeenkomsten af te houden.
Maar dat alles verhindert niet, dat de closed shop toch schering

28en inslag is in het Deense particuliere bedrijfsleven.

201 Art.  2, 59 lid W.A.V.V./0.V.V.,  zie Kamphuisen.  p.  46-48; Van Ileen, diss. p. 17-19; Mannoury, p. 35-37,

Fase/V p. 534/576.

21) Vgl.  art.   1.  32 lid WCAO en H.R.  9-4-1954 NJ 1954,  788; Kortenhorst/R p. 63-64; v. Petipe, diss. p. 194-
195/200-201.

22) HR 16-1-1970,  NJ 1970,  156; CPvB 10-6-1963, PSV 1963, 135; CRve 4-7-1974, RSV 1975, 13: zie jok fare, diss.

169-173; Fase/V p.  533; De Leede, Asser p. 261; Batels 17) p. 155; Een voorbode van een kritischer houding
zou kunnen ziln RvB Amsterdam, 24.12.1984, NKM-Bulletin 1985, p. 227 e.v.

23) fase/V p. 532-533.

24) USI. Rood, diss. p. 31.

25) Pres.   Rb.   's-Gravenhage,  10.2.1966,  41 1966, 148, zie noot en tritiek Frenkel  In SMA 1966 p.  289/403-406.
Anders  lalthans  vat het stakingsdoel betreft) Pres.  Rb  's-Gravenhage,  13.2.1970,  NJ  1970,  183.  (m. n.

Bocivinciell in SMA 1970,  p. 135-139; v. Doorn e.a., p. 211-224; Kloos, p. 112-115: Fase/V p. 576-577; v.

Peqpe, diss. p. 447-448.

26) Hekkelman, AA 1978, p. 303-304; Bakels (71 p. 163.

271 Onderscheld bij af,luelingsregelingen gebill'Jkt in Ktgr,  Breda 1-6-1977,  NJ 1978, 82. De instelling bli de

r.a.o.  van fondsen t.b.v.  sociale aangelegenheden gebillijkt door de HR 19.3.1976, NJ 1976, 407 (Kip), past

ook in dit beeld. Formeel geven dergelilke fondsen doorgaans geen dithering aan val(bondsleden, maar feitelijk
gebeurt dat vaal: vel, bilv· bi j pensionering, zie Fase, diss. p. 172; Frenkel, ;nvioed, p. 283-284.

281 Jacobsen ELL, p. 28/208-216/251-252; Galenson p. 140:235/240.
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Ierland had aanvankelijk een toegeeflijke houding t.o.v. closed
shop van het Britse recht geerfd,9, maar geleidelijk is dat gaan
veranderen, o.a. onder invloed van de Ierse Constitutie van 1937.
Velen lezen in haar art. 40, lid 1, sub iii (vakverenigingsvrij-
heid) ook een garantie voor de negatieve coalitievrijheid.  Maar
erg consequent doorgetrokken wordt dit niet. Zo wordt aan de ene
kant staken of picketing t.b.v. een closed shop onrechtmatig
geacht", maar worden ontslagen in verband met de closed shop wdl
toegestaan. 32 Clausules die vakbondsleden voordelen toestoppen
zijn theoretisch eveneens discutabel. Ze komen echter feitelijk
niet voor.

ook in Groot-Brittannie is het geven van gunstiger arbeidsvoor-
waarden aan vakbondsleden onbekend. 33 Doch de closed shop steunt
er OP een oude traditie en is nog altijd wijd verbreid. 34

Rechters moesten er eerst niet veel van hebben, maar sinds de
1906 Trade Disputes Act <SD konden zij legitiem via collectieve
actie nagestreefd worden. De Industrial Relations Act van 19713S

probeerde ze binnen enge grenzen te brengen-, maar Labour ruimde
in de TULRA-wetgeving van 1974/1976 (§22) die limieten weer gro-
tendeels op.37

29) V91. de case White v Riley, 1921, zip McCarthy, TUil, p. 490/513,

30) Kentering trad  al in in de zaten Ryan v Cooke en Quinn & Cooper v Millea,  zie McCarthy,  TU,1 p.  501.  Zie
verder de cases Meskell v CIE (1973) IR 121:  Cotter v. Aherne, Supreme Court, 25.2.1977; zie Redmond p. 140,

0 Conaill p. 107; Asmal, in Nevin p. 110; McCarthy In TUil p. 512-517.

31) Educational Co.  of Ireland v.  Fitzpatrick (1961) IR 345; zie Redmond, p. 49/73/140; 0 Conaill p. 106; Asmal
in Nevin, p. 109; McCarthy TUiL p. 512-517.

32) V91.  Becton Dickington v.  Lee (1973) IR 1,  zie 0 Conaill, p. 107; 6 v. An Bord Uchtala, 1979, ILTR 25, zie
Redmond,  p.  141; zie voorts Casey FA p. 703-708/712-717; McCartney Nature p. 46: McCartney WEL p. 28: Casey

IJ, p. 2-3/7/10. lets andere informatie in EIRR, irt 82, p. 10 en EIRR nr. 93, vaar gesteld vordt, dat alleen

de  zgn.  pre-entry  closed shops toegestaan zijn en dan n09 alleen vanneer  er  een  ontheffings•ojelijkheid

bestaat.

33) Kahn-Freund, Ltl p. 148.

34) Ca.  20% der verknemers verkt in closed shops, vgl. Kahn-Freund, LZL(Il} p. 193-204; Kahn-Freund, Das Gesetz,

p. 66; Tallor, p. 45-51; Cronin/6 p. 84-92.

35) In  de Crofter case is dit ook uitdrukkel l Jk als legitiem stakingsdoel door de rechters erkend,  zie De Jong,

diss. p. 135-136.

36) U91.  5 5-19/33/65 I.R.A. zie Heath p. 25-30; Drake p. 280-283; Weekes, c,s. p. 33-63; Thomson/E p. 55-61/93-

95/128-129; Kahn-Freund, LXL (II) p, 202-203; Hawkins, BIR p. 95-99; Cronin/6 p. 7/76-77/81-84; McCarthy/E p.

17-18/33/46-48/55/65-68/72,  Zie ook  de  case Langston v AUEW (1974) IWLR 185,  daarover Lord Denning  in
Discipline, p. 188 en in Closing, p. 197-201.

37) De zeer enge uitzonderingsgrond van 'religious grounds'  in de TULRA Bill  1974 verd door een amendement  in het
House of Lords uitgebreid tot 'or some other reasonable ground',  maar dit verd in de TULR(Amendment)Act 1976

veer ongedaan gemaakt.  In  de Employment Protection (Consolidation) Act  1978 verd dit bestendigd,  zie

Hepple/OH EL(IV) p. 104-105/112; Kahn-Freund, LZL (11) p. 205-209.
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Het huidige Conservatieve bewind heeft in de Employment Acts van
1980 en 1982 de closed shop echter opnieuw aan beperkingen
gebonden. .

Bij Denemarken werd het al opgemerkt en het geldt ook voor Groot-
Brittannie, dat de beperkingen op de legitimiteit van de closed
shop met name ook een gevolg zijn op een uitspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaken Young, James
en Webster in 1981/1982." In die uitspraken wordt de closed shop
weliswaar niet geheel verboden, maar worden daaraan wel bepaalde
grenzen gesteld vanwege art. 11 E.C.R.M.
De I.A.0. (in het kader van haar controle op de Verdragen nrs. 87
en 9 8)4 0 en het Comite van Experts voor de controle op het E.S.H.
hadden tot dan toe een veel minder kritische houding t.o.v. de
closed shop aangenomen.

Al met al is een zekere erkenning van de negatieve vakvereni-
gingsvrijheid alom in West-Europa vandaag de dag wel bespeurbaar,
doch in tal van Westeuropese landen worden uiteenlopende vormen
van "drukking" van ongeorganiseerden nog steeds legitiem geacht.
M.i. is die dualiteit ook onontkoombaar. Het huidige systeem van
collectieve arbeidsverhoudingen kan niet functioneren zonder een
sterke vakbeweging met een groot ledental. Anderzijds past het
leggen van een onverholen verenigingsdwang ook niet meer in onze
vrijheidsconcepties. Tussen die Scylla en Charibdis zal bijna

41onvermijdelijk compromissoir door gelaveerd moeten worden.

383 - De  kring  van erkende bezvaarden is verruimd tot alle bezvaren op grond van  conscientie  of  diepgevoelde

persoon'Ijke overtuiging;
- de mogeliikheden om verknemers te ontslaan omdat zii niet georganiseerd :*in, zlin beperkt;

- er zijn voor ongeorganiseerden beschermingen gecreeerd tegen discriminaties-anders-dan-ontslag;

- er vorden compensaties 9egeven ian verknemers, he het slachtoffer vevorden z 9 van pen closed shop;

- een nieuve closed shop kar alleen rechtsgeldig vorden ingesteld, vanneer :11 berust op een stemm,ng onder

de betrokken arbe,ders, vaarbil 80% te haren faveure gestemd heeft;

- verknemers, die al in dienst varen kunnen niet meer gediscrimineerd worden door een nieuvingestelde closed

Shop,
- er  is een rechtsbeschermin9 geopend tegen onredeli ike velgering of optneming van het  vakbondslidmaatschap

in gevallen, vaarin een closed shop heerst;

v91.  Hepple/OH, EL(101 p. 104; Hepple, QdA 1981, p. 166; Wedderbur. LL&!P p. 141-144; Hepple ELL p. 160-161:

Forde,  ILJ  198:  p.  1-15.  De nieuve bepalingen verden voor het eerst op de proof gesteld in het  conflict

tussen de NGA en de Steciport Messeqge- Neyspaper Group.  1983/1984,  zie BJIP 1984,  p.  123/415 en Lord
Dew·ng, Landmarks, p.  24-125.

391 Zaten Young and James v UK {no.  7601/71) en Webster v UK (no.  7806/771, zie arr#ts du 13 809t 1981 en du 18
octobre 1982, Publications de la Cour egrop:enne des droits de ihomme,  Sirie A:  Arri'ts et dZcis,ons, 1.101.
44/55; '31. ook Biraud, DS 1986, p. 390-392.

10! vgl.   IL; Freedom,  p.  84-85. Zie positief over de closed shop ten onzent: Merkelbach, diss. p. 102'104. Zie

voorts l'erdier in Bull.  Bord. p. 162; de negatieve verenigingsvrijheid is ook erkend in art. 20, lid 3 Univ.
Verplaring v.3. Rechten v. d. Mens.

411 Met  vell!(ht  als een aanvaardba'e vorm de Zvitserse Solidaritatsbeitrag;  Duitse opvattingen  daarover  bli

Rich·ardi. K. p. 185-187; Daubler'H K p. 90; Daubler/H TVR p. 203-204; Schverdtfeger K 61.
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27. Het representativiteitsvraagstuk.

Orwell's gevleugelde woord, dat alle varkens gelijk zijn, maar
sommige meer dan andere, past ook op het vakverenigingsrecht.
Hoe onvermijdelijk het is, dat bepaalde bonden worden
"voorgetrokken" bleek al aan het begin van deze eeuw, toen bonden
vertegenwoordigers konden gaan leveren voor de besturen van de
organen der sociale verzekering, de arbeidsrechtbanken, enz.
(§13). In al die gevallen was het meestal de overheid, die te be-
slissen  had en in die dagen kon zij het zich nog permitteren om
de zaak pragmatisch aan te pakken. Zij koos uit vakbonden zonder
zich al te veel te bekommeren om motieven en maatstaven. Het idee
van een administratief beroep tegen overheidsbeschikkingen stond
toen ook nog in de kinderschoenen.

lets van een maatstaf kon men voor het eerst aantreffen in art.
389, 3e alinea van het Vredesverdrag van Versailles, 1919 (thans
art. 3, 5e alinea Constitutie der I.A.0.), waar voor het mee-
functioneren in  I.A.0.-verband van "representatieve organisatie"
werd gesproken.
Wat daaronder precies te verstaan was werd voor de eerste maal
getoetst in de zaak-Serrarens: de Nederlandse regering had bij de
samenstelling van de delegatie naar de I.A.0.-Conferentie  de
N.V.V.-kandidaat gepasseerd en een vertegenwoordiger van de
kleinere katholieke arbeidersbeweging benoemd. In de uitspraak
van het Permanent Hof van Justitie in deze zaak in 1922, welke
het beleid van de Nederlandse overheid billijkte, vindt men dan
voor het eerst een rechterlijke visie op het begrip  "represen-
tatief".1

Sindsdien is de kwestie alleen maar klemmender geworden. De
integratie van de sociale partners in het sociaal-economisch
bestuur is immers enorm uitgebreid (§19).2
Talloos zijn de gevallen geworden, waarin een keuze tussen de
bonden gemaakt moet worden, zowel in het privaatrechtelijk als in
het publiekrechtelijk verkeer. Alle bonden over een kam scheren
is onmogelijk.3 Dat wordt erkend en ook verenigbaar geacht met
het idee van vakverenigingsvrijheid, zowel door nationale
rechters' als door de I.A.0.5 en het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens.6 Hoezeer men ook Levenbach kan bijvallen, dat het
representativiteitsvereiste onvermijdelijk de gelijkheid van
vakverenigingen doorbreekt en daardoor de keuze, die het individu
maakt, beinvloedt', het onderscheid maken tussen bonden valt niet
te vermijden. Met Blanpain kan men de notie van "representatieve
vakvereniging" aanvaarden, omdat zij "beantwoordt aan het zoeken
naar een evenwicht tussen het principe van vakverenigingsvrijheid
enerzijds en het collectieve belang van de werknemers anderzijds,
dat zoveel als mogelijk eenheid van actie veronderstelt".8

1) Uitspraak van 31,7.1922, zie Molenaar, I. p. 440-441; ook Blanpain, Schets, p. 232,

2) De ontwilkkel ing in Frantri Jk beschreven door Verdier, Memoriam, p. 302-303.
3) Levenbach, NBR p. 520.

4) 0.8. het Italiaanse Corte Costituzionale, zie Giugni, Diritto, p. 373.

5} 0.8.   in het kader van de toetsing van de Verdragen 87 en 98,  z:e Uerdier,  Bull.  Bord. p. 163; zie ook IAO-

Aanbeveling 163, par. 3.

6) Vgl.  Affatre  sindicat  national de la police belge,  arrgt du 27.10.1975,  en Affaire Syndicat  Suidois  des

conducteurs de locomotives, Arr$t du 6 fhrier 1976, Publ ications de la Cour europienne des droits de l'homae,
Sirie A: Arr*ts en dicisions, Vol. 19/20; zie ook NJ 1977, Drs 1 en 2; 491. ook Biraud, DS 1986, p. 386-389.

71 Levenbach, EGKS, p. 611.

8) Schets,  p. 221-223: in dezelfde geest ook Verdier, Memoriam, p. 302-304. Volgens Lyon-Caen, Rapports, p. 240,

meet de theorie van de representativiteit nog vorden opgesteld.
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Dat laatste verlieze men niet uit het oog vanuit een sympathie
voor de zwakkere: "to upset the established system of collective
bargaining, to help David against Goliath is as satisfying to the
sentiment of justice as it is detrimental to the interest of the
community, which is also the interest of each individual", zegt
Kahn-Freund.9

Kiezen moet en mag dus, maar op welke normen en ln welke
procedures? Het is op deze facetten van de zaak, dat momenteel de
meeste aandacht valt. En opmerkelijk is, dat men daar eigenlijk
in nog geen E.G.-land helemaal bevredigend uitgekomen is.
De problemen dragen trouwens in ieder land ook een eigen
karakter. Waar de vakbondseenheid groot is zijn de problemen van
een andere orde dan in landen met een grote vakbondsrivaliteit
bijvoorbeeld. En Zij staan ook in heel verschillend juridisch
licht.
Daarvan nu een korte schets.

In Duitsland staat het begrip der "Tariffahigkeit" centraal - de
vraag, welke organisaties rechtsgeldig c.a.0.'s kunnen afsluiten.
In de wet is dat verder niet omschreven en daarom hebben Bundes-
verfassungsgericht en Bundesarbeitsgericht maar een hele reeks1. "

criteria ontwikkeld. In de Duitse praktijk speelt het probleem
12

slechts in de marge, omdat het Duitse vakverenigingswezen sinds
1945 heel overzichtelijk is. Maar juristen kunnen er heerlijk
over bakkeleien13, omdat er criteria ontwikkeld zijn, bijv. in
de sfeer van "Gegnerfrei he it" 14, bereidheid om het geldende
c.a.0.-recht te aanvaarden, enz. wat natuurlijk in de Duitse
context meteen aanleiding vormt tot heftig ideologisch dispuut.

In Nederland speelt de kwestie van de representativiteit primair
in het vlak van de sociaal-economische besturing. Welke vereni-
gingen worden daarbij betrokken? De Sociaal-Economische Raad
heeft daarvoor maatstaven opgesteld, de SER-Richtlijnen Repre-
sentativiteit, voor het eerst in 1954, herzien in 1975/1977. De
overheid heeft haar criteria nog weinig uitgesproken en ook het
beroepsrecht is nog niet ideaal geregeld." Doordat medio zeven-
tiger jaren de maatschappelijke erkenning van de "white collar"-

91  Kahn-Freund, RR, p. 199.

10)  Ugl.  BUerfG 6.5.1964:  BUerf6 19.10.1966.  Bl.lerfG 20.10.198L  p.  233.
11) BAG 15.11.1963; BAG 9.'.1968.

12) Een beknopte opsomming bi i Schverdtfeger X., p. 47; Daubler, Bull. Bord. p. 213-215. Lovisch, Tariff. p. 296
stelt, dat het een fenomenologische benadering is, vaarin het getalscriterium tamell JI: ondergeschikt ,s; 491.
ook Re chel, TUG p. 33.

13) Ugl. Daubler/H, K, p. 57-74; Daubler/H, TUR, p. 23-27; W,edemann/5 p. 313-397; Richardi K p. 76/127-128/151-
156/351; Nipperdey-Sacker Il.A.1.2/111./D. IV; Walloth, p. 76-77; Dietz, Tarifl. Fr. p. 144; Petchel, Rechtsfr.
p. 144/148/151: Reusz, Bedcutung, p. 4/6-8; Stahlhacke, Rechtspr. p. 30-32; Mayer-Maly, :,prh.Arispi. p. :04;
:ovisch, Ta-iff. p. 301/309-311/315-317; Reichel, TUG p. 32/35.

141 Dit  element verd btiv.  nog in  de zeventiger jaren opgevorpen tegen de paritaire medezeggenschap in de  top

van de orderneming,  v91.  Daubler'H 1. p.  66-69, en heeft er toen aan bijgedragen, dat men in Duitsland net
voor de volstrekte pariteit is haltgehouden, ggl. BVerfG 1.3.1979, p. 373-378.  :ie oot P.  Badura -
Paritatische Mitbestimmung und Verfassung, Munchen, 1985; F,entel, Inv'oed, p. 277; Schverdtfeger K p. 19-20.
Bovendien is dit element van belang om vakbonden ervan te veerhouden 9eld van de verigevers aan te nemen, zie

Schverdtfeger, r p. 36.

15) Uitvoer19; Frenket/J,  p.  248-255; voorts, Fase,  diss. p. 176-194: noot Zonderland onder NJ 1977. nr. 2;
Hoefer-U.n Donger in SMA 1973, p. 660-670/753-765,
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organisaties een feit werd, is echter veel maatschappelijke rele-
vantie van het vraagstuk weggenomen en bleef menige theoretische

16vraag onopgelost liggen.
In het vlak van het c.a.0.-recht speelde de kwesti e  der
representativiteit in Nederland aanvankelijk een ondergeschikte
rol, omdat de c.a.0.-wetgeving zeer makkelijk te nemen hordes
stelt aan het zijn van c.a.0.-partij", waarin het element
"representatief" formeel niet speelt. Materieel komt het echter

18de laatste jaren toch steeds meer naar voren.

Ook in Belgie speelt het doen van keuzes tussen bonden en bonden
OP alle gebieden van het sociaal-economische bestel. Overal
blijken slechts " representatieve" organisaties in het spel

2. Diebetrokken te wordenH, met name ook in het  c.a.0.-overleg.
representativiteit wordt practisch volledig voorbehouden aan
bonden, die zijn aangesloten bij de 3 grote vakcentrales, ACV,
ABVV en ACL.21 Het lukt "andere" Belgische bonden maar zeer zelden
om hier doorheen te breken, zelfs al vertegenwoordigen ze in een
bepaalde beroepsgroep een fors gedeelte van de werknemers.

2/

Kwesties als wie over de representativiteit moet beslissen, welke
criteria gehanteerd worden en welk beroep mogelijk is, zijn  te

23hooi en te gras geregeld.

16) Zie Bakels, Grens, p 563-567; de brochures Repre.entativiteit van Willekeur naar Recht en Van Willekeur naar
Recht '70-'75-'79. Voor de problematiek in de voorafgaande Jaren zie vPelipe, diss. p. 445-447.

17) T. w.  dat men volled19# rechtsbevoegdheid bezit en de statuten de bevoegdheid tot het aan9aan van c. 8.0.'s
uitdrukkel'lk noemen,  zie artt.  1,  tste i,d ep 2 WCAO.  zie Fase,  CAOR p. 27-28/30;  Mannoury,  p.  6-7;

Kamphuisen,  p.  18.  Zie ook Merkelbach, diss. p. 34-44, die erop yees, dat de els van rechtspersoonh ilheld
rond 1908 nog vel betvist werd. Inderdaad had de soc. dem. Kamerfractie in 1906 nog b i amendement geprobeerd

deze eis uit art. 1637n BW (§32> geschrapt te kri igen, vgl. Bles 1, p. 481-482/537-538,

18) Zo speelt het bli a.v.v.  formeel niet (§46>, maar materieel zeker, aldus v.Veen diss. p. 18-19. In allerlei

rechtsgedingen rondom hetzij toelatin9 tot het c.8.0.-overle9, hetzit verbod   op   collectief

onderhandelen/contracteren komt dit element ook steeds veer naar voren (§58).

19) Blanpain, Schets, p. 222/234.

203 Welisvaar hoeft men om een c.8.0,  te kunnen afsluiten niet representatief te zi in (vgl.  ook AH Antwerpen
4.7.1985 en PvS 8.1.1986), maar vele voorname c.a.0.'5 vorden afgesloten binnen de paritaire comitis '§19> en
om daarin zetels te trijgen moet men weI representatief ziin, Zle art, 42 CAO-vet van 5.12.1968, zip Petit p.
43/47/49/59; Rigaux,  diss. p. 281-288. Behalve op het niveau van de bedrijfstak liggen er nog problemen op
het centrale niveau,  dus m.b.t. de samenstell 189 van de Nationale Arbeids,aad. Daar heeit men nu recentel i ik
de  deu-  geopend  voor pen nieuve vertegen¥nordiging van een organisatie van  kleine  ondernemers,  maar  de

specifieke centrale voor hoger personeel staat nog alt'Jd butten,  zie EIRR 135,  april 1985, p. 4; EIRR nov.

1985, p.  4.  Rigaux,  diss. p. 126-127 vermeldt, dat ook in het stakingsrecht de stakinger gesteund door de
meest representatieve bonden gunst'ger vorden behandeld dar andere stakingen

21) 991. Cassimons, p. 309,

22) 891.  de  zaak van de Belgische Politiebond,  hierboven-in noot 5 vermeld.  Het Hoger Personeel heeft 001: een
klacht  ingediend bil de I.A.0.;  naar aanleiding daarvan is er In 1979 een advies uitgebracht door het  IAO-

Comiti voor de valiverenigingsvr:iheid (Rapport no 197/198, Sirie B 1979, c. 40, dat vel tritisch is, maar het
Belgische  systee• niet volledlg afkeurt.  Ook is er over deze mater·e dan nog een NAR-Advies van  7.12.1982,

vgl. Uranken, AZF p. 197-198: Magre:-Song, Dumonbundel p. 607; EIRR, dec. 1984, p. 15-19; ILO Freedom, p. 99.

23) Zo  had al de Wet op de Nationale Arbeidsraad van 29.5.1952 criteria gesteld; de c.a. 0.-vet van 1968  geeft

enkele criteria voor de samenstelling van de paritatre comitis (art. 31. Beroep Is mogel'Jk, zie Ma9rez-Song,

RBle,  p.  105-106;  Rombouts,  p.  34.  Voor het overleg in de overheidssector 49gen criteria in de vet van

19.12.1974,  zie Gennen p.  133-134.  Het KB van 18.10.1978 noemt de criteria t. b.v.  deelname aan de zgn.
sociale verkiezingen; dit vordt zo nodig getoetst door de arbeidsrechtbanken, 991. AP Charleroi 9.2.1979, JTT

1979 p.  56-57:  zie ook Vandermeulen,  30 jaar,  p.  162-165:  Blanpain,  Schets, p 233-234; H. Lenaerts,

Inleiding tot het Sociaal Recht, Gent-Leuven, 1973, p 325-329.
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In Frankrilk ligt het discussiepunt bij uitstek 24 in het c.a.0.-
recht, omdat de Franse c.a.0.-wet van een werknemersorganisatie
eist, dat zij  "representatief" is, Wil Zij rechtsgeldig een
c.a.0. kunnen afsluiten. Deze representativiteit wordt auto-2S

matisch aangenomen van al die bonden die aangesloten zijn bij de
26vijf grote Franse vakcentrales (520>. Nu stemt dat voor de bonden,

die deel uitmaken van de C.G.T. en de C.F.D.T., ook meestal wel
(maar niet altijd") overeen met de realiteit. Maar bonden, die
bij F.0., C.F.T.C. en C.G.C. zijn aangesloten, hebben in menige
bedrijfstak, regio of onderneming nauwelijks leden en worden daar
toch "representatief" geacht. Maar ja, C.G.T. en C.F.D.T. zijn
communistisch, socialistisch dan wel radicaal-links qua inslag en
de Franse overheid, die jarenlang "rechts" gekleurd was, had er
geen belang bij om hen een monopoliepositie te bezorgen.28 Vandaar
die wijdgespannen criteria, die zelfs zo ver gaan, dat onder
omstandigheden ook rechtse, soms door werkgevers heimelijk
gesteunde bondjes zich in het zonnetje der  "representativiteit"
kunnen koesteren.29 Dit alles uiteraard tot grote ergernis van
C.G.T., C.F.D.T. en linkse Franse arbeidsjuristen, die de repre-
sentativiteitscriteria verscherpt willen zien. 30 Het bewind-
Mitterrand heeft hen echter in deze niet meer bediend.31 Ziedaar
het discussieforum in Frankrijk.

Luxemburg stond model voor het Franse systeem: daar zijn het ook
slechts de  "meest representatieve organisaties",  die  c.a.0.'s
kunnen afsluiten. De CAO-wet noemt daar ook enkele criteria
voor. 32

24) Daarnaast  liggen  er  ook problemen in de sfeer van de verkiezingen voor de  o. r.,  de  aanvijzing  van  een

syndicale afvaardiging, enz., 491. Verdier, Memoriam, p. 306-318.

25) Zie art.  L 132-2 {nieuv, art. L 132-1 oud) en art.  133-2.  Het betreft hier een vijziging,  die verd
doorgevoerd n.a.v.  de protocollen van Grenelle,  aldus Despax,  DS 1971,  p.  534-535. Met let vooral op het

ledental. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere criteria,  bijv. dat vakbonden geen politiek doel mogen
hebben;  een ander criterium is dat van 'vaderlandshevendheid' (vat vooral aan uiterst rechtse bonden  vordt

tegengevorpen)  en van 'onafhankelijkheid' (vat aan 'syndicats-maison' vordt tegengevorpen.  Vgl.  over  dit
alles   Brun/6(1978) p.  39-48/54-57/102-103;  Lion-Caen,  DS 1968,  p.  446;  Lion-Caen,  DS 1970,  p.  73-80: Oilier,
p.  314-316/336; Adam/6 p. 90-100; Adam, DS 1970 p. 501-504; Ribettes, p. 32-41; Despax, DS 1971, p. 534-536;

Despax DS 1979,  p.  259-267:  Coeuret DS 1973 p.  27; Langlors CI p. 285-286; Uerdier, Memoriam, p. 306-307;

Petit, p. 48.

26) Dit volgt uit de tekst van art. L 132-2 CdT <nieuv; art. L 132-1 oud); zle ook Consell d'Etat 23.11.1978.
27) Het komt voor, dat C.G.T.- en C.F. D. T.-bonden de enige in een onderneming vertegenvoordigde bonden zijn, maar

daar  toch  in  de  minderheid zlin;  als zi j dan c,a. 0. 's afvijzen villen de verkgevers  nog  vel  eens  hun

toevlucht  nemen  tot een document,  dat zi j dan ondertekenen met een 'meerderheid van  het  personeel:  Zie

daarover Soc.  5.1.1984,  kritisch besproken door J. Savatier - Accords d'entreprises atipiques, Droit Social

1985, p. 188-192. Ook vilien ondernemers nog vel eens 'uitvijken' naar accoorden met de ondernemingsraad, zie

Despax, DS 1982, p. 673. Zo koit het '•onopole de reprhentation' van de vakbonden steeds meer op de tocht te
staan;  het laat zich raden,  dat de C.F, D. T,-jurist Murcier daar in DS 1985, p. 107-108 geen goed woord voor

over heeft (556 n. 78>.

28) USI. Lyon-Caen, DS 1968, p. 446; Lyon-Caen, DS 1970, p. 80; Despax, DS 1971, p, 536.
29) Zie  het  probleem  rond de Confidiration Frangaise du Travail {nu CSL) en bit haar aangesloten  bonden,  een

groep van fel anti-com,unistische bonden (goed voer ca.  300.000 leden),  vgl. Adam, DS 1970, p. 501/503-504;

Coeuret  DS 1973,  p.  27.  Voor de representativiteit van de CFT:  Soc.  28.1.1976;  tegen:  Conseil  d'Etat

21.1.1977; zie Brun/6(1978) p. 15/45: zie ook Droit Social 1976 p. 38-42 en Droit Social 1977, p. 174-180.

30) Vgi.  Lyon-Caen, DS 1984, p. 8-9, die spreekt van pen 'reprisentativite bienveillante qui ne distingue plus';

ook Lion-Caen, DS 1979, p. 355; Ada, DS 1978 p. 388; Verdier, Memoriam, p. 313-315.

31) Ugl. Supiot, p. 64-65; Langlois, DS 1982, p. 284. lyon-Caen, DS 1982, p. 688.

32) Zie art. 2, leden 2 en 3 Wet van 12.6.1965, zie Kravaritou, p. 138-139; Schintgen, p, 50.50.2/37-38.
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In Italie hoopte men na de bevrijding af te stevenen OP
vakbondseenheid en de grondwetgever van 1948 wilde daar meteen op
inhaken. Volgens art. 39 Grondwet zouden c.a.0.'s afgesloten door
de meest representatieve organisatie (enkelvoud!!:) algemeen
verbindend Zljn.

" Inwendige democratie" en "registratie" zouden
dan wel als vereisten gelden. Kort daarop viel echter het
droombeeld van die vakbondseenheid in duigen (520) en toen
verloor ook de voorziening van art. 39 Grondwet haar glans. "
Algemene verbindendheid van door de meest representatieve
organisatie afgesloten c.a.0.'s ZOU in de praktijk de
communistisch/socialistische C.G.I.L. in de kaart hebben
gespeeld, want die was de grootste. Voor de kleinere bonden, met
name die aangesloten bij C.I.S.L. en U.I.L. was dat geen
aantrekkelijkik perspectief en zij vonden bij de - in die tijd
doorgaans centrum/rechtse - Italiaanse regeringen een willig oor
om de constructie van art. 39 Grondwet maar te laten voor wat zij
was.- Zo bleef in Italie het afsluiten van collectieve arbeids-
contracten in de private sector zonder wettelijke regeling, maar
daar schijnt niemand mee te zitten." In de publieke sector
evenwel heeft nu onlangs de wetgever het onderhandelingsrecht
exclusief toebedeeld aan " de meest representatieve bonden"
( meervoud:!:). 4 Eerder was die selectie al in enkele andere
onderdelen van het arbeidsrecht aangebracht.

ook ln Ierland had de wetgever een poging ondernomen om een
eenheidsrepresentatie van werknemers door te drukken: de Trade
Union Act van 1941 voorzag een stelsel, volgens hetwelk de
grootste vakbond in een bedrijfstak "sole bargaining rights"  kon
krijgen.'B Maar hier was het in 1946 de rechter, die een streep
haalde door dit stelsel wegens strijd met de Ierse Grondwet
5 1.... Wel behouden bleef een ander stuk van de Trade Union Act,
1941. Daarin wordt van vakbonden, die rechtsgeldig een  c.a.0.
willen afsluiten en 1mmun1 t1es willen genieten, wanneer zij een„                                                                                   „

staking organiseren, een "negotiation licence" vereist. Om zo'n

33) S,moncini in (C:P, 9. 290; Treu, in PS P. 25.

341 6,ugni In DS 1964,  p.  616-617;  Treu ELL D.  22/122; Treu in DdL p. 23-24; Treu in PS p. 25; Prosperetti in
Mancint/R.  p.  171; Giugni in Mancini/P.  p.  , 5-176;  G,ugal Diritto p.  73-75/122-125; Mazzoni in AS p.1.

102/138 e.4. Over de nadelen van het :isteem van eenheldsvertegenvoord'ging: Mancini in (&MO p. 138-140.

35) Meestal  vordt  daar underhandeld met gezamenhike delegaties var CGIL 'CISL/UK,  andere bonden  kunnen  :ich
later met adhaesie-contracten aansluiten,  zie Giugni Diritto, p. 175-176. Pat laatste betreft vaak de neo-
fascistische  CISNAL,  warmee de 'grote 3' niet aan tafel willen zitten,  en de onafhanlkell Jke  CISAL,  vgl,

Treu, ELL p. 109/111:155. Daarnaast begint ook hier het probleem van de 'quadri Choger personeel) te spelen.
Een eerste regeling daargoor bij Wet van 23.4.1985,  zie EIRR 135,  ap il 1985,  p.  19-20 en EIRR 137,  juni

1985, p. 39.

36) Wet van 29.3.1983 m. b. t. de staatsbedrli,en, :ie Giugni Diritto, p. 202/209.
37) T.w.  in het Statuto dei Lavoratori <525>,  gebil l l J|(t door het Corte Costituzionale,  zie Glugni Dir,tto, p.

83-88/373-380. Uoorts  in het drie-kvart dvingend recht (§53> en :n de toedel,4 van zetels in allerhande
publiekrechtell jlte organen,  zie Perone/V p.  12-13;  Treu ELL,  p. 124'144. Zie Giugni, Diritto, p. 90-93 en
Treu, ELL p. 101/124-126 over de criteria voor 'meest representatief'.

38) 0 Conaill,  p. 8/12/41. Een 'corporatistisch' model, volgens Redmond, p 142/171 en McCarthy TUil p. 209-210,

maar de Amerikaanse invloed litkt mIJ ook niet te loochenen.

39) National Union of Ra,lvarmer v.  Sull.,ian 11947) 19 77,  vgl. 0 Conaill, p. 8/13; Asmal in Ir. Dev. p. 165 en
in Nevin,  p.  108; Redmond p. 139. M.P. Fogarty noemt deze uitspraak 'a supreme illustration of hov ideology

can override common sense',  zie ziln bijdrager. aan Nevi,.  p. 142-143/150 en aan L. Ryan, p. 75-76. McCarthy

zegt  in  Nevin,  p.  30:  'it  vas  not for the purpose of protecting trade unions but  because  of  certain

principles  of Individualism of which the british based unions themselves would not have approved:  Zie ook
McCarthy  TUil,  p.  504-507 en p.  371-374,  die prop vllst hoe deze ultspraak de verdeeldheid In  de  lerse

vakbeweging iee' voor enkele Jaren bevestigde,  omdat de Britse bonden erdoor gesterkt verden om hun
activiteiten in de lerse Republiet nog Diet op te Seven, vaartoe deze bepal ingen hen gedvongen zouden hebben.
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licence te kunnen krijgen moet een vakbond zich laten

registreren. De bond moet ook een deposito storten, een openbare
ledenlijst aanhouden en in de statuten bepalingen hebben staan

l 0over toetreden en uittreden van leden. De Trade Union Acts van
1971 en 1975 scherpten deze eisen nog eens aan, vooral ten laste
van nieuwe bonden en van buiten Ierland gevestigde bonden.

41

Het is een wetgeving, die kennelijk door de Ierse vakbeweging
wordt gedragen", maar die bij buitenstaanders toch wel vraagte-
kens heeft opgeroepen aangaande haar verenigbaarheid met het

recht op vrije vakvereniging, verankerd in de Ierse Grondwet en/3

het ook door Ierland ondertekende Europees Sociaal Handvest.
I. De

Ierse regering legt er echter steeds de nadruk OP, dat de
criteria om een "negotiation license" te bekomen, strikt objec-
tief zijn. Als eraan wordt voldaan beschikt de minister niet over

/5
een discretionaire bevoegdheid om een license te weigeren.

In Groot-Brittannie is men jarenlang van het representativiteits-
probleem verschoond gebleven, niet in de laatste plaats omdat
c.a.0. (533> en medezeggenschap er goeddeels "extra legem" werden
gehouden en het toebedelen van zetels in overheidsorganen
kennelijk niet tot geschil leidde. Met name aan werknemerszijde
hebben in feite altijd de TUC en de bij haar aangesloten bonden
het veld beheerst.
Afgezien van de episode onder de Industrial Relations Act, 1971-

197446, is de kwestie pas gaan spelen toen de Employment
Protection Act van 1975 een aantal duidelijk geformuleerde
positieve vakverenigingsrechten ging bevatten. Toen werd de vraag
actueel, welke bonden die rechten deelachtig konden worden.
Gekozen werd voor een erg lage drempel: slechts het criterium van
"independency" wordt aangelegd (vooral verklaarbaar vanuit  de
achtergrond  van het verschijnsel  van de "yellow unions") .47
Bonden, die aanspraak willen maken op de vakverenigingsrechten,
vervat in EPA behoeven een "certificate of independency", maar
bona fide bonden kunnen dat moeiteloos verkrijgen.

In Denemarke_n zijn de sociale betrekkingen al vanaf de eeuwwis-
seling gemonopoliseerd door DA en LO en de bij hen aangesloten

48

organisaties. Zij beheersen het c.a.0.-overleg en de inbreng in
het sociaal-economische bestuur. Maar er zijn in Denemarken.9

ook wel organisaties, die buiten beide machtsblokken staan en die
af en toe de handschoen opnemen.

40) Redmond,  p.  142/146; Asmal, Ir. Dev. p. 164-165; Stewart, IRA p. 24; McCartney WEL p. 262; McCarthy TUil p.

202-206.

41) Zo  moeten  nieuve Segadigden tenminste 500 leden in de Ierse Republiek hebben en een hoger deposito storten;

bonden die buiten lerland hun hoofdzetel hebben, moeten voor hun lerse zaken een 'management committee'
hebben, dat geheel uit in lerland voonachtigen bestaat;  zie ook Asmal,  Ir.  Dev. p. 164-165; 0 Conaill, p.
252-253.

42) 0 Conaill, p. 10-11.

43) Asmal, Ir. De . p. 164-165.
44) Zie bilv, Conclusions Ill, p. 31, van het Expertencomiti ESH, vgl. ook L. Betten, diss. p. 199.

45) 0 Conaill,  p.  12/253-254; McCarthy, TUII p. 203-204/528, die niet verheelt, dat die 'objectieve' saatstav
en

vel duidelijk in een bepaalde richt'n9 drilven,  nl.  het nieuve, kleine bonden en niet-lerse bonden moeilijk

maken.

46) Kahn-Freund, LXL p. 181-183; Mellish/D, p. 232-235.

47) Hepple/OH EL (IV) p. 19-20; Jenkins/S p. 137-139.

48} Ugl.  Jacobsen,  ELL p. 244-245, die erop viist, dat er slechts 'losse' eisen Sesteld vorden aan het zijn v
an

c.a.0.-parti J, maar dat moet men natuurlijk vel zien in de context, dat Denemarken 9een c.a. 0.-vet kent; de
structuur van het c. 8.0.-overl 29 daar berust op de overeenkoist tussen LO en DA <§33>.

491 Wetten,  die betrokkenheid van de sociale partners in de sociaal-economische besturing voorzien,  noemen so
ms

regeirecht LO en DA.
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28. Bemoeienis met inwendige vakverenlgingszaken.

Het saldo van mijn beschouwingen in §24 mag zijn, dat
vakverenigingen tegenwoordig in  alle E.G.-landen in een heel
"liberale" rechtssfeer kunnen gedijen. De overheid bemoeit zich
nauwelijks nog met de inwendige gang van zaken bij de vakbonden.En zo hoort het volgens de standaard van I.A.0.-Verdrag 87 ook.1

Maar helemaal generaliseren kan men dit beeld niet. Her en der
blijken toch nog wel vormen van bemoeienis met inwendige vakvere-
nigingszaken te bestaan, vooral in landen met een nogal mono-
lithische vakbondstructuur (Groot-Brittannie, Ierland, Duitsland
en Denemarken).

In deze landen drukt de macht van die ene overheersende
organisatie al gauw zwaarder op het individu dan de macht van een
organisatie ln landen met een pluralistische vakbondstructuur
(Frankrijk. Italie en de Benelux). Dat leidt in de eerstgenoemde
landen eerder tot ontsporingen en dat blijkt daar voor wetgevers
en rechters aanleiding te zijn om tussenbeide te komen met
stukken wetgeving en rechtspraak, welke 1n landen met een
pluralistische vakbondstructuur meest onnodig zijn.

Daarbij denk ik in de eerste plaats aan de toelating en
uitzetting van leden.

Gezien het maatschappelijk dominante karakter van de DGB-bonden
in Duitsl_and is het daar nogal van belang in hoeverre bonden naar
eigen goeddunken iemand het lidmaatschap kunnen ontzeggen. Daar
is ln de loop der jaren wat interessante en deels ook bekriti-
seerde jurisprudentie over ontstaan'' pas nog weer in een uit-
spraak van het BGH, die een "recht OP lidmaatschap" ten
principale erkent, maar toch ook aan een vakbond ruimte laat om
werknemers, die zich onsolidair hebben gedragen, uit te sluiten.3

Nog sterker speelt deze kwestie in Groot-Brittannie gezien  de"closed shop" situatie  526> in tal van bedrijven en bedrijfstak-
ken. Verlies of ontzegging van lidmaatschap betekent dan immers:
geen werk. Ook hier is in de vijftiger en zestiger jaren de
rechtspraak in de bres gesprongen met enkele opzlenbarende zaken,
waarbij men regels van "natural justice" voor dit soort kwesties
is gaan ontwikkelen.4 De Industrial Relations Act 1971 nam het
punt OP, Labour herstelde  in  1974 de "geheelonthouding" van de
wetgever in deze: maar de Conservatieven hebben in 1980 opnieuw

1) 391. v.d. Uorst, Dumonbundel, p. 636-643.

21 Ugl. W. Sachse - Das Aufnahme- und Verbleiberecht in den Geverkschaften der Bundesrepubllk, KolD, 1985;  zie

ook Dauble,, Bull. Bord. p. 216-217; Schverdtfeger K p. 51/53.
3) :te EIRR april 1985, nr. 135, p. 13.
41 091. met name de zaken Edwards v SOGAT, Spring v. Nat. Amalgamated, Faramis, enz. ;ia Pelling, p. 239-241/250-

253;  Havkins BIR p.  50;  Drake,  p.  251-260; Kahn-freund, Hommage, p. 153: R. Kidner,  p. 90-106; Grunfeld,
Future p.  216; Pideout (IU) p. 370-371; Kahn-Freund, M.L.R. 1970, p. 241-267; Wedderburn, WAL p. 432-433/442-
448; Lord Dennin9, Discipline, p. 154-160/164-167.

5) In  TULRA 1974 varen aanvankeli JI[ vanvege amendementen van het House of Lords nog enkele restricties  overe:nd
gebleven (s 3-73, Iaar de:e :,In door de TULR (Amendment) Act 1976 alsnog geschrapt, zie De Jong, diss. p. 96-

97;  Hepple ELL p. 172. De TUC had ini:ddels een eigen Reviev Committee ingesteld om individuen in voorkomende

9evallen een klachtrecht te geven.  Uoor de verdere rest zou iedere rechtsbescherming veer moeten komen van de

common lav, Selilk voor 1971 het geval was, vgl. Hepple/OH EL{IU)p, 110-114; Hepple ELL p. 173-174.
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een wettelijke bescherming gebracht tegen onredelijke weigering
of ontneming van het vakbondslidmaatschap in gevallen, waarin in
een bedrijf/bedrijfstak een closed shop van kracht is.6

In Ierland, waar de closed shop wel voorkomt, maar minder "hard"
is (§26) worden m.b.t. de uitzetting van vakbondsleden door de
rechters beginselen van "natural justice" toegepast', maar een
recht OP toelating tot een bond kan men in het algemeen niet
geldend maken.8

In Denemarken hebben de gewone rechters in constante
jurisprudentie duidelijk gemaakt, dat de vakbonden geen misbruik
van recht mogen maken bij toetreding of uitzetting van leden,
zeker niet in de gevallen, waarin de closed shop bestaat, hetgeen
niet zelden is (§26>.9
De vakbonden kunnen deze controle door de gewone rechter niet
uitsluiten. Wel kan men ten behoeve van de eigen leden een
vakbondsinterne rechtspraak instellen, maar die moet wel voldoen
aan de eisen van de Wet op de Arbitrage, wil zij betrokkenen van

10een beroep op de gewone rechter kunnen afhouden.

Elders in West-Europa bestaat over deze zaak nauwelijks speciale
wetgeving of rechtspraakll en is de basisregel toch wel, dat het
individu weinig redres heeft tegen weigering of ontzegging van
een lidmaatschap. 17

Dan is er de kwestie van de interne besluitvorming bij vakbonden.
De meeste vakbonden in West-Europa hoeven wat dat betreft geen
lesje te krijgen van buitenaf13. maar op de Britse Eilanden denkt
men daar wel eens anders over.

In Groot-Brittannie ondernamen de Conservatieven in de Industrial
Relations Act van 1971 om "democratic and responsible trade
unionism" te bevorderen. 14 Labour zette dat alles weer overboord
in 1974, maar het huidige Conservatieve bewind is er toch weer op
terug gekomen in de Trade Union Act van 1984. Daarin worden
geheime stemmingen voorgeschreven voor de benoeming van vakbonds-

" De Employment Actbestuurders en het uitroepen van stakingen.
1980 had voor de financiering van dat soort stemmingen al
belastinggeld beschikbaar gesteld."

61 Employment Act 1980, 5 4-5.

71 Zie Redmond, p. 152.

8) Zie case Murphy v. Stewart (1973)IR 97, zie Redmond, p. 140-141/150; 0 Conaill, p. 108.

9) Zie Galenson, p. 38/40/140.

10) Zie Jacobsen, ELL, p. 218-219.

11) lets in dit vlak in Frankrilk, zie Brun/6 (1978), p. 58-64.
121 Dit voor Nederland bi i Fase/V p. 528/572; Bakels (7) p.   155. Stolvlik, diss. p. 163-165 voor de situatie op

dit vlak dest'Jds in het grafisch bedrijf.  Zie voor Italie: Treu ELL p. 107. Voor Belgie bepleiten Rauvs/S p.

165-167 een vaakzame rechterlijke controle.

13) De  Italiaanse  Grondvet  schrilft  de vakorganisaties 'democratic' voor,  maar dat verd  nimmer  in  een  vet

geconcretiseerd;  in Durtsland is het een element van de criteria voor Tariffahiglteit <527>, v91. Wiedemann/5
p. 379-380; Schverdtfeger K p. 50; zie ook Caire, p. 39-40.

14) Zie Mellish/D,  p.  229-232; over democratic bii de Britse bonden: Taylor p. 174-197; zie ook de case green vs

AEU (19711 2 QB 175, zie Lord Denning, Discipline, p. 167-170.

151 Trade Union Act 1984, s 1-11 (§50 n. 61.

161 Emplo1ment Act 1980, s 1-3.
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In Ierland werd het recht van de leden op deelname aan de interne
1.besluitvorming van vakbonden eens door de rechter bevestigd.

Practisch nergens hebben wetgevers democratische proceduresm.b.t. het afsluiten van c.a.0.'s opgelegdw,  maar vaak is dit al
wel de realiteit.m

Een heet hangi jzer in sommige landen is de financiele relatie
tussen vakbonden en politieke partijen.20

In Groot-Brittannie is de Labour Party voortgekomen uit de
vakbeweging (§11) en de bonden zijn van meet af aan (ca. 1900) de
kas van de Labour Party gaan spekken met gelden, die uiteindelijkvan de contributies van hun leden afkomstig waren. Toen een van
die leden dat niet meer pikte, kreeg hij steun van de rechters:
de Osborne case, 1909.2, De wetgever is daarop tussenbeide
gekomen met de Trade Union Act van 1913, die het de vakbonden
weer toestond om bijdragen aan politieke partijen te doen, mits
men de leden de mogelijkheid bood om bij het betalen van de
contributie uitdrukkelijk te stipuleren, dat de contributie geen
politieke partij ten goede mocht komen (het contracting-out-
systeem). In 1927 haalde de Conservatieve wetgever <515> de duim-

Z2

schroeven wat aan door dit systeem te vervangen door een
contracting-in-systeem: het vakbondslid moest voortaan uitdruk-
kelijk stipuleren, dat zijn contributie ook voor bijdragen aan
politieke partijen aangewend mocht worden, anders was zulks niet
toegestaan." Het behoeft geen betoog, dat een contracting-in-
systeem veel hinderlijker is voor dergelijke practijken dan een
contracting-out-stelsel en zo zal men begr ijpen, dat Labour toen
zij eindelijk in 1945 weer eens alleen aan het bewind kwam, de
wet van 1927 schielijk herriep (1946). Daarmee keerde de situatiezoals die was onder de Trade Union Act 1913 weer. ZO is  het
gebleven tot op heden. Het huidige Conservatieve bewind heeft
ervan afgezien om de zaak weer om te draaien, nadat de TUC de
toezegging had gedaan, dat de individuele vakbondsleden wat
actiever onderricht en geholpen zouden worden m.b.t. de

.7.' Wel hebben de Conservatieven eencontracting-out-mogelijkheid.
aanverwante kwestie aangepakt: het feit, dat menige vakbond
formeel is aangesloten bij een politiek partij (de Labour Party
uiteraard:). Men maakt gebruik van elkaars voorzieningen,
vakbondsleiders brengen "block-votes" uit op de Labour Party
congressen enz. Dat steekt niet-Labour-gezinde vakbondsleden en
om hen te plezieren heeft de wetgever in de Trade Union Act 1984
bepaald, dat een aansluiting van een bond bij een politieke
partij elke tien jaar aan een stemming onder de leden onderworpen2.moet worden.

173 vqi, Podger- v. ITGWU, Hi9h Court 15. 3.1978, ::e Redmond, p. 140.
181 slechts in Frantrilk heeft de vetgever recentellik onie!, voorschriften gegeven oatrent de samenstelli,9 van

de delegatie naar c.a. 0.-onderhandel ingen :,p ,ndelnemiysniveau Cartt L 132-20/132-21 CdTI.
191 Zie Voot Nederland Frenkel e.a. p. 212-214: Batels (7), p. 158; ·,oor Dults.land: Schverdtfeger K p. 20.
201 ILO Freedom,  p.  62 viist nlet alleen een verbod op banden tussen vakbonden en polit,eke partijen :f,  maar

ve·verpt anderzijds ook een systeem, vaarin e, een te nauve band tussen belde 15.

21) Zie Eving p. 17-31; Riddall, p. 49-50; Wedderburn, 11&L, p. 413-414; De Jong, diss, p. 57-58.
22' Zte E¥Ing, P 38-53/69-135'208-213; P, dd,11, p.  49-50; Wedderburn. W:L p. 414-418; PeI ling, p. 132;

Hepple/OH, EL (IU), p. 18; Macdonald, p. 53-66.

23) Z·e Ev:ng, p. 53-65.
241 Zie de ;9( Statement of Guidance, EIRR *t. 1984, p. 34.

25) Trade UitID:, A:t, s :2-16.
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In Denemarken is het al even normaal, dat de LO contributiegelden
doorschuift naar de Sociaal-Democratische zusterpartij. Het is

voor bij de LO aangesloten bonden noch voor individuele vakbonds-
leden mogelijk zich hier aan te onttrekken. In de zestiger jaren
zijn malcontenten dat gaan aanvallen, maar de Deense Hoge Raad
heeft het gesanctioneerd op grond van "legal usage".26 De kritiek
op dit verschijnsel is daarmee niet verstomd. 27

Tenslotte de structuur van de vakbeweging, die met name in Groot-
Brittannie, Ierland en Denemarken altijd erg verbrokkeld is

gebleven (5§11/20>. Dat leidt tot veel onderlinge geschillen, die ook
arbeidsonrust te weeg brengt. Dus voelen wetgevers zich soms
geroepen om de bonden een handje te helpen om tot soepeler
structuren te komen.

In Groot-Brittannie heeft de wetgever zich al sedert meer dan een
eeuw ingespannen om de vakbonden te helpen bij het aangaan van
fusies door de obstakels, die het Engelse common law daar kenne-
lijk voor opwerpt, speciaal voor vakbonden uit de weg te ruimen
en men heeft dat in recente jaren nog weer eens verbeterd. 28

Ierland erfde dit recht en ook daar is de kwestie nog zo actueel,
dat de betreffende rechtsregels nog in 1975 ver-"ierst" zijn.29

In Frankrijk juist iets heel anders: daar gaven de schisma's in
30de vakbeweging wat werk aan de rechters.

26) Jacobsen, ELL p. 222.

27) Ug'. EIRR Junt 1984, p. 5-6.

28) Eerst in de Trade Union Act 1816. Daarna :n de Trade Union (Amalgamation) Act, 1917 en vercolgens :n de Trade
Union  Amalgamation Act 1964.  De 1964-vet is aangevuld met een beroepsregeling in de  Employment  Protection

Consolidation Act, s 136; zie Grunfeld, p. 235-246; Hepple'OH, EL{IV) p. 28; Pelling, p. 274; Wedderburn, WiL

P. 472.

291 Zie Redmond, p. 148-149; 0 Conaill. p. 30-31.

30) Vgl. Brun/611978) p. 58-64.
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29. Vakverenigingsvrijheid bijzondere groepen.

Ter afsluiting van het hoofdstuk over het vakverenigingsrecht zij
er nog aan herinnerd, dat niet altijd en overal alle werknemers
in gelijke mate de vakverenigingsvrijheid hebben genoten.
Reeds bij de afschaffing van de coalitieverboden (59> werden soms
uitzonderingen gemaakt. Zo betrof de intrekking van het coalitie-
verbod in Duitsland  in 1869 alleen  maar die werknemers, die onder
de Allgemeine Gewerbeordnung vielen. Aldus bleven coalities van
mijnwerkers, landbouwers, thuisarbeiders en het personeel van de
openbare dienst strafbaar.1 En welbeschouwd bleef dit ZO tot
1919, toen de in de grondwet van Weimar verankerde vakvereni-
gingsvrijheid ook op deze groepen toepasselijk werd.

Vermeldenswaard is ook, dat in het keizerlijke Duitsland socia-
listen formeel waren uitgesloten van aanstelling in over-
heidsdienst.' En in hoeveel andere Westeuropese landen zal niet
materieel hetzelfde gegolden hebben? Na de Eerste Wereldoorlog
zullen (behalve onder het fascisme) sociaal-democraten daar
minder last van gehad hebben, maar radicalen bleven ertegen OP
lopen. Zo maakte in Nederland het zgn. ambtenarenverbod van 1933
het mogelijk ambtenaren te ontslaan wegens lidmaatschap van
bepaalde revolutionaire vakorganisaties (waaronder fascistische
en communistische bonden). Pas in 1970 werd dit verbod afgezwakt.3

In Frankrijk was de rechtspositie van ambtenarenbonden lange tijdonzeker. 4 Eerst in 1924 werd de vakverenigingsvrijheid van het
overheidspersoneel als politiek gegeven erkend. Met de Franse
grondwet van 1946 kreeg dit ook een juridische onderbouwing.5
Alleen militairen genieten dit recht nog steeds niet.6

In Belgie werd het militairen in 1916 verboden lid te zijn van
een groepering met een politiek karakter en een vakbond werd ook
als zodanig beschouwd). Pas omstreeks 1970 werd de vakvereni-
gingsvrijheid voor militairen verruimd.7

In Italie, waar de fascistische wetgever het vakverenigingsrecht
had ontzegd aan diverse groepen van (semi-)overheidspersoneel,
zoals militairen, onderwijzers en sommig personeel van
m1n1ster1es werd het verbod voor beroepsmilitairen nog eens
bevestigd in 1978, maar voor de politie werd het vakverenigings-
recht in 1981 binnen bepaalde grenzen vrijgegeven.8

1) Boldt, EGKS, p. 107.

2) Geary, p, 118.

3) vPeijpe, diss, p. 220; Fase, diss. p. 161-162; Fase/V p, 529. Een recente verdere  afzvakking is vervat in het

voorstel tot vijziging van de Ambtenarenvet 1929, terzake van de uitvoering van grondrechten, Kamerstuk 19.495

Inieuv art. 1253 Ambt.W.).

4) Er vas twist in hoeverre de speciale vakbondsvet van 1884 <§510/24> op hen van toepassing vas,  c. q. of hen de
liberalisatie van het algemene verenigingsrecht in 1901 <§24) kon baten,  491.  Zeldin,  p. 207: Branciard, p.
138;  Brun/6(1978),  p.  53 en zeer uitvoerig: P.Pierot - la Naissance du pouvoir syndical dans la  fonction
publique frangaise, in Le Pouvoir, Milanges offerts a Georges Burdeau, Paris, 1977, p. 847-866.

5) Helmich, p. 241, noot 110; Brun/6(1978) p. 53

6) Brun/6 (1978) p. 53.

7) Vanderneulen, 30 jaar, p. 8-9.

8) Treu, ELL p. 102; Giugni, Diritto, p. 60-62/238.
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In Groot-Brittannie werd het politiepersoneel het lidmaatschap
van een vakorganisatie ontzegd in de Police Act van 1919. In de
Trade Disputes en Trade Unions Act, die tussen 1927 en 1946 heeft
gegolden 05 werd bepaald, dat het personeel van de Kroon
slechts lid mocht zijn van een specifieke bond voor dat perso-
neel en dat zulk een bond los moest staan van de overige vak-
verenigingen.' En in 1984 vormde het geruchtmakende verbod van
het vakbondslidmaatschap voor het personeel van de Britse
"intelligence" (cheltenham)- het bewijs, dat deze kwestie nog
altijd actueel is.

In Duitsland geldt de coalitievrijheid van art.  9"1 GG "alle
Berufe", dus ook het overheidspersoneel, soldaten, enz. " Wel zijn
er recentelijk problemen gerezen m.b.t. de uitoefening van het
vakverenigingsrecht binnen kerkelijke instellingen.v

Maar ondanks deze "incidenten" is de tendens duidelijk: steeds
minder wordt geaccepteerd, dat bepaalde groepen verstoken blijven
van zelfs de meest minimale vakverenigingsrechten, t.w. dat men
zich in bonden mag organiseren." Over de kwesties van collectief
onderhandelen en stakingsrecht voor deze groepen kom ik nog te
spreken (5539/52) .

91 Zumbrur,n, p.  123-124: Grunfeld,  p.  323; Kahn-Freund, Ltl{111 p.  165-166: Wedderburn, WZL p. 388/390;
Macdonald, p. 108.

101 Uiteindeltik legitiem geacht door het House of Lords, EiRR nov. 1984, maar niet door de I.A,0., zip EIRR, July
1984,  p.  3.  Nu loopt er nog een kiacht bii de Europese Commi.ste voor de Rechten van de Mens, zie EIRR 132,
ian.  1985.  p 9;  EIPR 135,  april 1985, p. 3: vgl. oolk Lord Denning, landmarks, p. 124-125, en uitvoerig: S.
Corby  - Limitations on Freedom of Association in the Civil Service and the I.L.0.'s responce,  ILJ  1986,  p

161-172.

11} l'91. Schverdtfeger, K p. 28, die prop viist, dat daar vel beperkingen op mogellik:lin.
12) BVerfG 17.2.1981, p. 220 9.v., die daarop bepertingen aanbrengt; kritisch: H. Otto - Die verfassungsrechtliche

Sevahrleistung der Koalitionsspezifischen Betatigung, OTV-publicatle, Stuttgart, 1982, Schverdtfeger K. p. 45.
131 Vgi.  voor het overheidspersoneel IAO-Verdrag nr 151 (Trb.  1979,  50, m. n. de artt. 4-63; voor de houding van

Nederiand daartegenover Kamerstuk 18.265,  nt. 5; zie voorts een resolutie van het Europees Parlement van 9-13

april 1984 inzake het verenigings- en stakingsrecht van militairen, EG-Bull. 4/1984, p. 78.
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B. C.A.0.-RECHT

30. De evolutie van de c. a. 0.

In het rechtshistorisch deel van deze studie werd verschillende
keren gewag gemaakt van de collectieve arbeidsovereenkomst en de
bemoeienis van het recht daarmee.

Geconstateerd werd hoe de c.a.0. - ofschoon al eerder voorkomend
- toch eigenlijk pas in het midden der vorige eeuw in Groot-
Brittannie doorbrak als hdt instrument tot vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden (58). Hoe deze zich dan vervolgens in  het
laatste kwart van de vorige eeuw gaandeweg uitbreidde over de
rest van West-Europa, maar hoe het toch tot omstreeks het begin
van de Eerste Wereldoorlog geduurd heeft, voordat de c.a.o. daar
echt kwantitatief iets ging voorstellen (513>. En hoe dan tenslotte
na een periode van ups en downs gedurende de beide Wereldoorlogen
(§15:, eerst sedert 1945 de c.a.0. overal in West-Europa werkelijk
een hoge vlucht heeft genomen.1  Dit komt tot uiting in  haar
quantitatieve betekenis, in de verveelvoudiging van de niveaux,
waarop zij wordt afgesloten en in het steeds verder uitdijen van
de  onderwerpen,   die  in  c.a.0. 's geregeld worden  (§21>.

Ook werd aangestipt <513> hoe het karakter van de c.a.o. meege-
evolueerd is: van een accoord, dat een einde moest maken aan een
werkstaking tot een compleet handvest van alle rechten en
verplichtingen van werkgevers en werknemers; van "accord-
armistice" tot "loi professionnel". Maar daar werd bij gezegd,
dat die ontwikkelingsgang lang niet overal van begin tot eind is
doorgemaakt - ik kom daarop terug in §§49 en 50.

Verder signaleerde ik (513) . hoe alle politieke richtingen de
c.a.0. als hefboom voor de verbetering der arbeidsvoorwaarden
zijn gaan accepteren, hoezeer ook de bijgedachten verschilden.
En ik stelde vast <5513/15), dat ook de werkgevers steeds meer de
voordelen van de c.a.0. zijn gaan inzien en in toenemende mate
zijn teruggekomen van hun weerstand, al zijn tot op de dag van
heden ook  "haarden van verzet" tegen het aangaan van  c.a.0.'s
blijven bestaan.

In deze socio-politieke context maakte ik melding van de
interventies van wetgevers in sommige landen om de c.a.0. een
rechtsregeling te geven (§§13/15/18/21/22>.
Het wordt nu tijd om iets dieper op de inhoud van en de motieven
voor deze wetgevingen in te gaan en op de vraag, waarom zij ln

andere landen uit zijn gebleven. Kortom, om het karakter van het
c.a.0.-recht in de onderscheiden E.G.-landen in hoofdlijnen te
schetsen. In hoofdlijnen slechts, want in de delen III en IV van
deze studie zal menig onderdeel van het c.a.0.-recht nog
ruimschoots aan bod komen.

1) Vgl. ook Cordova, Comp. p. 312
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31. De c.a.o. als vreemde eend in de iuridische bi it.

Het behoeft nauwelijks betoog, dat collectieve arbeidsovereen-
komsten niet juridisch konden bestaan, zolang coalitieverboden
van kracht waren. Dat was impliciet, maar bovendien stelden
sommige teksten van deze verboden overeenkomsten tussen coalities
van werkgevers en arbeiders ook nog eens expliciet strafbaar.ZO hoeft het ons dan ook niet te verbazen, dat toen een accoord
tussen patroons en arbeiders in de zijde-industrie te Lyon 1n
1831 niet werd nagekomen, men bij de rechter geen redres
verkreeg.

Toen de coalitieverboden waren opgeheven werd de status der
c.a.0. er niet meteen helderder op. Goed, strafbaar was het
afsluiten van een c.a.o. niet meer. Maar wat was nu het juridischeffect der c.a.0.?

Men liep in die jaren nog niet zo vaak met arbeidsgeschillen naar
de burgerlijke rechter en bovendien waren er nog niet zoveel
c.a.0.'s. Dus is rechtspraak over deze aangelegenheid uitermate
schaars. Twee uitspraken vond ik vermeld:
- die van een Britse rechter in 1858, die er geen probleem mee
had om een beding uit een c.a.0. te beschouwen als een
onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst (die, het moet
erbij gezegd worden, terzake toch niets andersluidends bevat-
te)';

- die van een Franse rechter in 1876, die niet genegen was om
toepassing te geven aan een c.a.0.-beding op een individuele
arbeidsovereenkomst.

(De casus waren ongelijk dus de verschillende uitkomsten duiden
niet noodzakelijkerwijze op een verschillende visie.)

Rechtspraak en rechtsleer werden in die dagen nog gedomineerd
door een streng individualistisch concept van de contractsvrij-
heid. Mocht men die laten aantasten door normen, afkomstig uit
documenten opgesteld door werkgevers en vakbonden? Zo'n - wat

Bregstein' noemde - reflexwerking was aan het begin van deze eeuw
moeilijk voorstelbaar. Dat gold zowel binnen de rechtsfamilie van
de Franse Code Civil (art. 1165 C.C.: art. 1376 Ned. B.W.)', als
in de door De Savigny bepaalde Duitse dogmatiek ("met privaat-
autonomie valt geen objectief recht te scheppen" )=, als naar
Engels common law.

It Ee'. uitspraal he de aanleiding ve,d voor de z idevevers.wtand .0 Lyon. 1931  9§t 9, zie G,oussier. p. 19.
:i H,I' v. 28,·ey 118583 157 EP 366, 2:9 kahn-Freund. .SL p. 132-134'137-139.
1 Desoax.   ... p.   22;   B,un 6 · 1978) p.  90; Dirand.4,  F.  124; Helmich ,n neot 39 op pag.  194 4 n..t !77 op pa9.

205: Groit-sier, p. 53-3:.
11 'QI. Brecste.D, Ouvilke:,09, r. '49 e. v.
51 Mouast, 95 19:'·. p. 639'643, Petit, p. 24-26: Mof, dis:, D. 23.
  Richaral K. D. 13'15'17.29,30; ,) Nedet L-d le:. OPHttlng b  i Mer¢.158:9,  11:s. p. 63, ,91. Ikampnuisen, p. 4.

.: joG' Mi,ine ,·· ve,me'€ ir SMA 1962. g. 74 -7.
-' '91. 5. i... ie :tse D 1.lop Dneumati : T.re :,O. ,. Self ridge and (o. Lid li9132 A.(. 847
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Tal van juristen kwamen dan ook tot de conclusie, dat de
suprematie van de c.a.0. over de i.a.0. -  om met Suijling  te
spreken  - "een volkomen verloochening van de algemene rechts-
beginselen en het prijsgeven van een der grondslagen van het
algemene verbintenissenrecht" zou betekenen.8

Grondslagen, die men in onze dagen kan misprijzen als de

"prevailing spirit of individualism, not to say Social
Darwinism"9, maar die velen in die tijd juist nog erg progressief
vonden in vergelijking met de corporatieve horigheid van de

voorafgaande eeuwen. 10

Menigeen kon de c.a.o. zelfs nog niet eens zien als een tussen de
c.a.0.-partijen rechtens afdwingbaar contract. In de ogen van de-
zulken was de c.a.0. louter een afspraak van zedelijke waarde.

11

"Evenveel waard als de stellige afspraak van twee personen om met
elkaar OP een aangewezen dag en uur samen een wandeling te

maken", zo bevond de toenmalige President van de Nederlandse Hoge
Raad, Eyssell.12

Het is duidelijk, dat het recht aldus vervreemd raakte van de
maatschappelijke werkelijkheid, waarin - naar wij zagen - in
toenemende mate collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten
werden, die in feite al vaak bindende kracht uitoefenden. En die
maatschappelijke werkelijkheid had dat collectieve contract juist
voortgebracht omdat de veronderstelling van het bestaan van een
contractsvrijheid tussen werkgever en arbeider een fictie was

gebleken. Op het individuele niveau bestond er helemaal geen con-
tractsvrijheid, want er was bij lange na geen gelijkwaardigheid
tussen de contractspartijen. "De c.a.0. is niet in de plaats13

getreden van vrij onderhandelende partijen doch veeleer in  de
plaats van een eenzijdige vaststelling door de werkgever van de
rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst", aldus Van der
Grinten.14

81 Vermeld bl J Kamphuisen, p. 6; zie ook Petit, p. 26; Despax CC, p. 78 voor een dergeliii:e inschatting.

91  Thomson/E, p. 10.

10) McCarthy TUil p. 490-498.

11) Despax, CC p. 28; Petit, p. 13/18; Kamphuisen, p. 8.

12) A.P.Th. Eyssell in R.M. Themis 1905, p, 60 e,v., p. 93 en p. 356 e.v.
13) Sacker,  GuU, p. 168-169/204:  Lyon-Caen NC p. 589: Lewis, Hist. p. 2; De Jong, diss. p. 36: Bakels (7), p.

164; M31, diss. p. 5, Ddubler, Gr. p. 3, Brun/6, p. 708.

14) SMA  1972,  p.  62L  Vgl.  ook Daubler,  Gr.  p.  195,  die onder aanhaling van andere auteurs en het BAG de

'Tarifautonomle'  <§51>  ziet  als  een op het collectieve  vlak  overgehevelde  contractsvrijheid,  velke  de

'Selbstbestimmung' van het individu dient.
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Het kon dan ook niet anders of de rechtsleer moest zijn  houding
t.o.v. de c.a.o. gaan herzien en zo waren er kort na de eeuwwis-
seling steeds meer progressieve juristen in Duitslandls, Frank-
rijk", Italic", Nederland-, Belgie" en Denemarken20, die zich
het hoofd afpijnigden om de normatieve werking van de c.a.0. met
behulp van civilistische constructies te duiden.

Deze - wat wel genoemd wordt - "th8se privatiste" kwam in feite
neer op een drietal benaderingen, t.w. verklaring van de norma-
tieve werking
- op grond van "gewoonte"/usus/custom,
- krachtens derden-beding,
- met behulp van "mandatoire verklaringen", zoals vertegenwoordi-
ging, zaakwaarneming, e.d.,

waarbij de een het eigensoortige van de c.a.0. al meer beklem-
21toonde dan de ander.

Ik kom op die hulpconstructies nog uitvoeriger terug in §45.

Al dit soort opvattingen lokten ook weer tegenspraak uit en in
ieder geval gaf de rechtspraak weinig blijk van bereidheid om de
reflexwerking der c.a.0. dwingend door te zetten. ZO ontkende
bijv. nog rond 1910 het Franse Cour de Cassation, dat een met een
c.a.0. strijdig beding in een i.a.0. (waarvan beide partijen lid
van een c.a.0.-partij waren) automatisch nietig zou zijn.22
In datzelfde jaar erkende in Duitsland het Reichsgerichtshof de
c.a.o. als een "Vertrag". De werkgever, die in strijd daarmee een
i.a.0. afsloot, maakte zich tegenover zijn  c.a.0.-partner
schadeplichtig. Maar de strijdige i.a.0.-bepalingen bleven wal

23intact.

15) M.n. Von Lotmar. Verdere vermeldingen bij Hinz, p. 18; Sollner, p. 109.
16) M.n. Raynaud, Moissenet en Groussier. Uerdere vermeldingen bi j Despax, CC, p. 29: Brun/6, p. 709.
171 M.n.  Messina en  Galizia, zie Mancini, CZMO p. 156; Giugni, Diritto, p. 118. Verdere vermeldingen bIJ Pessi,

P. 150.

181 Vermeldingen bi i Kortenhorst.'R p.  54-57.  :te m.p.  de verhandelingen voor de NJU van 1905, :ie v.  Pellpe,

diss. p. 114-115. Er moet echter op gevezen worden, dat de betreffende behandeling op de NTV meer een stap

terug dan een vooruitgang betekende - 2,1 voerde er de Regering nl.  toe om een eerdere, meer trachtige tekst

van art. 1637n BW te vervangen door slappere thee. vgl. Bles 1 p. 476-477/482.
191 Vermeldingen bl J Uanachter, 30 iaar, p, 267.

20) H.J.U. Elmgvist - Den kollektive arbeldsoverenskomst som retligt problem, 1918.
21) Ugl. Mok, diss. p, 3.

22)  Cass.   Ch.  civ.  7.7.1910,  zie Brun/6  (1978)  p.  91;  ook  Cass.  Ch.  civ.  16.12.1908 en 2.8.1911,  491.  Groussier,
p. 118-119, die op p. 120-130 verdere, ook ve! uiteenlopende Jurisprudentie vermeldt.

2.1 Zie Belling,  D.  31.  Tot dan toe was zelfs het karatter van 'Uertrag' omstreden - de meesten :agen de c.8.0
als  pen 'llagloses Koalitionsverhaltnis' zich baserend op 5152 Geverbeordnung,  dat het  coalitieverbod  had

opgeheven '59), maar tevens bepaalde: 'Jedem Theilnehmer stet der Rucktritt von solchen Vereinigungen oder

Verabredungen frei,  und es findet dlls let:teren weder klage noch Einrede statt", zie Ramm, M p. 203. Zie ook
Merkelbach p.  127-131,  die op 289. 90 trouvens 81 een uitspraak uit 16.12.1908 vermeldt, die deze opvattin9

verscheurde.
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32. Wettelijke regelingen der c.a.0.

Gegeven deze moeilijkheid met het civiele recht werd door
menigeenl een wettelijke regeling bepleit. Met name gebeurde dat
door Sinzheimer.2 Doch de wetgevers toonden zich vooralsnog
terughoudend.3 Wel was Nederland in 1907 het eerste land in
Europa, waar het tot een voorziening omtrent het effect der
c.a.0. op de i.a.o. kwam, maar die was nog erg summier en onvol-
komen.4

De eerste uitgebouwde regeling zou komen in december 1918 in
Duitsland in de Tarifvertragsordnung.5 Zij betekende een ware
innovatie op juridisch gebied, omdat zij de normatieve kracht van
de c.a.0. verordonneerde OP al hetgeen (eventueel aan haar
contrair) in de i.a.0. is bepaald. Deze "Unabdingbarkeit" (waar-
over ik in §44 in detail kom te spreken) werd nu dus door de wet-
gever afgekondigd in weerwil van alle tot dan toe ingebrachte
juridische bezwaren. De Tarifvertragsordnung proclameerde deze
normatieve kracht in een tweeledig systeem:
- zij gold automatisch ten aanzien van al die arbeidsovereenkom-
sten, waarvan Sn de werkgeverspartij 6n de werknemerspartij lid
waren van de c.a.0.-partijen (of in het geval van de werkgever:
deze zelf c.a.0.-partij was)6;

- Zlj ZOU ook alle overige arbeidsovereenkomsten in een
bedrijfstak of beroepsgroep betreffen, wanneer de c.a.0. door
de overheid "allgemeinverbindlich erklart" was.

1) Franse pleitbezorgers voor een vettelijlke regeling vermeld b'J Rouast, DS 1960, p. 639; ook Groussier, p. 293-

294; Belgische bl
J
Petit,  p.  14. In Nederland varen het Van Zanten, Houving, Meliers, Truyen, Willeumier,

Nelissen, Hamaker,  zie Kortenhorst/R p.  15/19;  een Cle. van de 1.Jereeniging van Kamers van Arbeld, zie Fase
CAOR p.  17 en met name ook H.M. Merkelbach, dIss. Uoor Duitsland zie ook de debatten op de 29.  Deutschen

Juristentag van 1908, vgl. Ramm M p. 191.

21 H. Sinzheimer  - Der  korporative Arbeitsnormenvertrag, 1907;  H.  Sinzheimer  - Ein  Arbeitstarifgesetz,
Munchen/Leipzig,  1916. Referenties naar zlin invioed bij Richardl, K p. 16-19; Hinz, p. 24-25; Kamphuisen, p

4, Mengoni CCCP p. 20; Petit, p. 25.

3) Mengoni, (CCP p.21. Zie ook enkele ontwerpen genoemd bii Merkelbach, diss. p. 88-89. Zie voor vroegere Franse

vetsontwerpen Groussier, p. 254-261,

41 Bles I p.  467-550;  Kortenhorst/R p.   18/21:  Mok, diss. p. 18; Molenaar, IIA, p. 359-360/380; Kamphuisen, p.

12/27;  Levenbach.  UV p.  45;  Fase,  diss.  p.  17;  Fase,  CAOR p. 18; v. Pelipe, diss. p. 111-113/117-124;

Merkelbach, diss. p. 21-28, die als feilen noemt:

- vet stelde vernietigbaarheid van met de cao stri idige iao-bedingen,  waar nietigheid venselijker is {p,  48-
60); zie dit punt 001( bi

J
Kortenhorst/R p. 91;

- men kon zich aan gelding c.a. o. onttrekken door uit de vereniging/c.a.0-partij te treden (p. 96),
- alsook door niet- of anders-georganiseerden in dienst te nemen en georganiseerden te ontslaan (p. 103/163);

- ze liet andere bepalingen dan arbeidsvoorvaarden, in het luchtledige (p. 18-19).

Ook  mag als zvaite nog vermeld worden,  dat de individuele arbeider geen eigen actie had:  de enig  mogelijke

actie vas die velke verd ingesteld door de valbond: slechts linmaal gebeurde dat, 491. vHaersolte, p. 41, die
daaruit vel  vat eig vlot afleidt,  dat het dus met de naleving der c.a.o.  niet zo slechts 9esteld vas.

5) Verordnung uber Tarifvertrage,  Arbeiter- und Angestelltenausschusse und Schlichtun9 von Arbeitsstreitiglkeiten

vom 23.12.1918 (RGBI.  5 1456), telst bi j Blanke L p. 191-194; zte ook Wiedemann/S, p. 147 en Richardi K 131,
die viist op de vele dogmatische meningsver:chillen over deze verordening. Omdat deze regelin9 tot stand Ivam
In de over98ngssituatie,  vaarin de Rat der Volksbeauftrayten de macht In handen had genomen,  droeg z I J het
karakter van een verordening.  Het was de bedoeling,  dat zij doo, een vet zou vorden vervangen,  maar daar IS

het in de Weimar-periode niet meer van gekomen, vgl. Hinz, p. 26.
6) In het vervolg van deze studie zal Ik mi J vaak kortheidshalve bedienen van de formule:  'arbeldsovereenkomsten

vaarvan  de  verkgeverspartil lid was van de c.a, 0.-partij;  maar daar begrilp ik dan steeds  mede  onder  de

gevallen dat de werl:gever zelf c.a.9.-party IS.
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De Tarifvertragsordnung werd herroepen door het nazi-regime, maar
keerde materieel nagenoeg ongewijzigd terug in Tarifvertraggesetz
1949', welke nog steeds van kracht is.

Ook Frankrijk kreeg op de verhoogde sociale polsslag meteen na de
Eerste Wereldoorlog een wettelijke regeling der c.a.o. in 1919.8
Maar die was veel slapper dan de Duitse: zij verordonneerde het
normatief effect van de c.a.0. alleen maar voor de arbeidsover-
eenkomsten, waarvan en de werkgeverspartij en de werknemerspartij
lid waren van een c.a.0.-partil.9 De algemeenverbindendverkla-
ring kwam er dus nog niet in voor. Bovendien kon een lid van een
c.a.0.-partij zich veel makkelijker dan in de Duitse regeling
onttrekken aan de gelding der c.a.o. door als lid te bedanken.10
In de litteratuur wordt deze eerste Franse c.a.0.-wet dan ook als
te zwak aangemerkt en zo zakte de praktijk van het collectief11

contracteren in Frankrijk  ook weer spoedig  in  <§15>.
Pas in 1936 kwam daar een kentering in. Toen kwam de Volksfront-
regering van Ldon Blum aan de macht, die de c.a.0.-wet aanzien-
lijk verstevigde: naast het "gammele" type c.a.o. van de 1919-wet
werd een tweede type c.a.0. geintroduceerd, dat algemeen verbin-

/2dend verklaard kon worden.
Nadat Duitse bezetting en Vichy-staat deze wetgeving hadden
vernietigd kwam er in 1946 een derde c.a.0.-wet, die in het teken
stond van de geleide loonpolitiek (§18>. C.a.0.'s hadden voortaan
de goedkeuring van de Minister nodig en de wet stelde allerlei
eisen aan de inhoud der c.a.o. De wet werd een echec" en in 1950
vervangen door de vierde c.a.0.-wet, die de draad van kort voor
de Tweede Wereldoorlog oppakte: alle arbeidsovereenkomsten,
waarvan de werkgeverspartij lid van een c.a.0.-partij is vallen
onder de normatieve werking der c.a.0.; daarnaast kunnen c.a.0.'s
algemeen verbindend worden verklaard.
De c.a.0.-wet van 1950 geldt nog steeds-,  maar zij is sindsdien
nog twee keer's bijgesteld:

71 Nieuv afgekondigd in de vet van 1L l.1952 (8681. 1 1952, 19) en, na enigszins gevi jzigd te 11 jn,  In de vet van

25.8.1969  (8681.1.  S.  132).  Zie  over de entstaansgeschiedenis ervan:  J.P.  Nautz - Die Durchsetzung  der
Tarifautonomie in Westdeutschland,  Frankfurt a/M,  1985, De gelijkenis tussen TVO en TUG bevestigd door Raam,

M*moriam, p. 225.

8) Wet van 25 maart 1919,  als artt.  31, 31a, 31x, 32 opgenomen in de Code du Travall, Boek 1, 491. Durand/V, p.

429, ook voor de eerdere voorstudies en voorontverpen.

9) Daarnaast verd de toepasselijkheid van de c.a.o.  verondersteld in de arbeidsverhoudingen, vaarvan slechts lin

der  partijen lid vas van een c.a.0.-partij, tenzi j in de i.a.o.  uitdrukkell Jk anders was bedongen,  Brun/G
11978) p. 118; Brithe de la Gressare in noot onder Cass. 17.7.1956, Receuil Dalloz Sirey 1957 J. p. 509.

10) Despax CC p. 35-36.

11) Despax CC p. 35-36; Brun/6 11978) p. 92-93; Durand/U, p. 433-436; Clegg, TUCB p. 109.

12) Wet van 24 junt 1936, toentertild als artt. 31va-vg oggenomen in de Code du Travail, Boelk I, v91. Durand/V, p.
437; Brun/6 (1978) p. 94-95.

13) Brun/6(1978) p. 96-97; Despax, CC p. 45.

14) Thans artt. L 131-1 e. v. Code du Travail.

15) Nog een po9Ing tot vetsvijzi9in9, in 1978, mislukte. Zie daarover brief Premier Barre in Droit Social 1978, p

236-238; Adam, DS 1978, p. 385-391/420-451; R. Pascre in Droit Social 1979, p. 477-483; J.P. Murcier, In Droit

Social 1979, p. 268-274 en voorts Droit Social 1978, p. 392-398.
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- in 1971, als uitvloeisel van de protocollen van Grenelle
,:2! ' "·

17in 1982 door het socialistische bewind.

ook in Nederland had de regering in 1918 (tegen de achtergrond
van de sociale onrust na afloop van de Eerste Wereldoorlog) een
wettelijke regeling van de c.a.o. in uitzicht gesteld. £8 Zij kwam
er uiteindelijk, net als in Frankrijk, in twee etappes:
- in 1927 werd de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst

afgekondigd. Deze voorzag in het normatief effect der c.a.0.1.

m.b.t. arbeidsovereenkomsten waarvan en de werkgeverspartij un
de werknemerspartij leden van de c.a.0.-partijen waren.
Bovendien zou de c.a.o. ook toegepast moeten worden op de onge-
organiseerde werknemer in dienst van de georganiseerde werk-
gever, tenzij de c.a.o. anders bedong.

- ln 1937 kwam de Wet op het Algemeen Verbindend en Onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
tot stand", die - zoals de naam al zegt - eindelijk ook de

mogelijkheid van algemeen verbindend verklaring in het Neder-
landse recht introduceerde.

Beide wetten vormen tot op de dag van heden de basis van het
Nederlandse c.a.0.-recht. Tussen 1945 en 1970 werden de c.a.0.'s
bovendien beheerst door een stringente wetgeving, welke in een
voortdurend uitgeoefende overheidscontrole OP de inhoud van
c.a.0.'s voorzag (het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen). .

Toen het systeem van geleide loonvorming in de loop der zestiger
jaren bezweek gh> is deze wetgeving vervangen door een veel be-
perkter regeling, de Wet op de Loonvorming, 1970, welke een
inrijpen van de overheid op meer incidentele Wijze  mogelijk
maakte.77

16,1 Wet van 13.7.1971.  Voorloper van deze Ntvil(keling al in Ordonnantie van 27.9.1967; vgl. Saramito, p. 158-

160; Despax. Mise, p. 100-111. Deze amendering maakte o.a. een einde aan de 'achterstelling' in betekenis van

ondernnings-;.a.0. 's bi i bedri ifstak-c.a.0. 's, zie Murcier, DS 1985, p. 105. Het afsluiten van c.a.0.'s verd
nu voorbehouden aan de 'representatieve' organisaties (527>.  Uerder behelste zi J o.m.  een verlaging van  de

vat erg hoge eisen,  die de vet van 1950 stelde aan de c.a. o.  vilde zij algemeen verbindend verklaard kunnen

worden. Bovendien verd nu ook een centra81 accoord vatbaar voor algemeer verbindend verklaring;  491.
Langlois, Cl p. 284; Lion-Caen, DS 1970, p. 169; lYon-Caen, Rapports, p. 243: Despax, DS 1971, p. 531.

17) Wet  van 13.11.1982,  laatstellik nog veer licht aang.scherpt bi j Wet nr.  85.10 van 3 januari 1985,  zie  B.

Tersst#, DS 1985, p. 254-255.

181 Kamphuisen, p.  21; Mok, diss. p. 18; Molenaar IIA, p. 360: Levenbach, NBR p. 452/457-458; Windmuller, p. 95
en v.  Pevpe,  diss. p. 178-181/192 noemen het getouvtret 0, de a. v.v.  als 00,zaai van de vertraging. Een

voorafschaduving van een krachtiger erkenning van de c.a. o.  zag men al in het  ontverp-Stuvadoorsvet,  ca.
1920, maar dat haalde het niet, zie v. Pe,Jpe, diss. p. 110-111.

19) Wet van 24.12.1927, Stbl. 415, vgl. Kortenhorst.'R, p. 23.
20) Wet van 25.5.1937, Stbl. 801; Kortenhorst/R, p. 116; Windmuller, 2.73/78.

21) C.8.0.'s behoefden de goedkeuring van het College van Ri ilksbemiddelaars,  bevatten veelal minima zovel  als
maxima en waren strafrechteli Jlk ge.anctioneerd, vgl. Levenbach, NBR p. 475-467.

22) Wet Van 12 februari 1970,   Stb.  69,  laatsteltit gevi izigd bi i Wet van 17 december 1981, Stb.  736.  Een recente
ingrijpende vi;:19189 In deze vet vordt besproken in 553.
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In Belgie werden voor de Tweede Wereldoorlog tal van pogingen
ondernomen om een wettelijke regeling van de c.a.0. tot stand tebrengen, welke allen mislukten.23 H6t grote struikelblok24 daarbij
was de onwilligheid van de Belgische bonden om rechtspersoon-
lijkheid  aan te nemen (524:. In 1945 kwam er dan een Besluitwet op
de paritaire comit6s. die inmiddels in de meeste bedrijfstakken
gevormd waren. Volgens deze regeling zouden c.a.0.'s, gesloten
"in de schoot" van zo'n paritair comite, door de Koning algemeen

2Sverbindend verklaard kunnen worden.
In 1954/1955 werden de wetten OP de arbeidsovereenkomst
gewijzigd, waarbij voorzieningen werden getroffen m.b.t. het
normerende effect van c.a.0.'s.26 In 1958 kwam een wet OP de
Fondsen voor Bestaanszekerheid tot stand27, welke fondsen vaak bij
c.a.0. worden ingesteld <§26>. Tenslotte werd dan in 1968 de Wet
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire

28 Daarin bleef de mogelijkheid van a.v.v.comitds uitgevaardigd.
van c.a.0.'s, gesloten binnen paritaire comit6s behouden. Niet
algemeen verbindend verklaarde c.a.0.'s kregen normatief effect
toegemeten op alle arbeidsovereenkomsten gesloten met een werk-
gever, die lid is van een c.a.0.-partij.

Luxemburg was voorafgegaan met een c.a.0.-wet in 196529, welke
materieel veel overeenkomsten vertoont met de Franse wet van 1950
en de Belgische van 1968.

23) De eerste  poging dateerde al uit 1913;  opsomming bil Petit,  p.  16; Mazy, p. 1; Vanachter 30 jaar, p. 263-

267. Chlepner, p. 393-394: Vandermeulen in Uandermeulen/R p. 16-22.

24) Geysen,  p.  15-17;  Petit, p, 17/75; Magrez, p. 89,

25) Vanachter, 30 jaar, p. 267-268.

26) Wetten   van  4   en 11 maart  1954,   zie Magrez-Song,   Dumonbundel  p.   600 en de vet van 20  juli   1953  op   het
bediendencontract.

27) Wet van 7.1.1958, 491. Magrez-Song, p. 609.

28) Wet van 5.12.1968, B. S. 15.1.1969.

29) Wet van 12.6.1965, Mimorial 2.7.1965, p. 623.
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33. Landen zonder een c.a.0.-wet9eving.

Naast Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen, die uitgewerkte
c.a.0.-wetgevingen kennen, omvat de E.G. 4 landen, waar zoiets
niet bestaat: Groot-Brittannie, Ierland, Denemarken en Italie.
Hoe komt dat? Hoe is het dan gesteld met de juridische status der
c.a.0. in deze landen?

Groot-Brittannie met name toont ons een rechtsopvatting omtrent
de c.a.0. die haaks staat op de ontwikkeling, beschreven in de
vorige paragraaf.
In dit land heeft bij beide "sides of industry" steeds de
opvatting overheerst, dat een c.a.0. niet gejuridiseerd moet
worden. Het is een "gentleman's agreement", die ook zonder
rechtskracht feitelijk in hoge mate op naleving mag rekenen,
omdat iedereen weet, dat schending een nieuwe "oorlogstoestand"
oproept. Groot-Brittannie is tot OP de dag van heden dus
eigenlijk blijven staan waar men rond 1900 overal in West-Europa
stond .531, : De ontwikkeling naar een rechtsregeling der c.a.0.
heeft men er niet meegemaakt.
Voorzeker is dat toe te schrijven aan het feit, dat de c.a.0. in
Groot-Brittannie al veel eerder ingeburgerd was dan elders ln

West-Europa. In  "the very motherland of collective bargaining"
had men aan den lijve ervaren, dat collectieve contracten het
best konden stellen zonder een precieze wettelijke regeling. Rond
1900 bloeide de c.a.0. er als nog nergens in West-Europa. Waarom
dan nog een wettelijke regeling?
Om haar juridisch effect goed duidelijk te maken, zal men zeggen.
Maar ln Groot-Brittannie tilde men daar niet zo zwaar aan.1  De
rechters vonden vaak "hulpconstructies" om de reflexwerking van
de c.a.o. op de i.a.o. te verkrijgen- (ik noemde een voorbeeld in
§31 en kom erop terug in §45) en de vakbeweging was toch niet zo
geneigd om veel heil van de gewone rechtspraak te verwachten.
Zij had daar niet zoveel bemoedigende ervaringen mee (§§10/13'.

Toch is de Britse wetgever op bepaalde momenten bereid geweest om
de c.a.0. bindende kracht te verlenen. Dat kwam tijdelijk wel
eens in enkele bedrijfstakken voor en voor het hele bedrijfs-
leven gebeurde het gedurende een korte poos na de Eerste
Wereldoorlogs en tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.-
Een restant van die laatste wetgeving heeft het nog betrekkelijk
lang uitgehouden: t.w. de mogelijkheid van incidentele verbindend

t' Althans d,e :nd,ult wordt idat Sevekt.  Op een later moment in de:e studie .§42 n.7' zal it prop viizen, hoe et
7 de  loop  der jareD toch wei de nodige initiatieven ontplooid :130 9.,  eer goede rechtsregeling  van  de
0.8.0.  2,e recente pleidooien voor minstens een wettelilke regellng van de 9ormatleve verking der c.8. o.  ook

Dona!.dson p. 13; Rideout CLP p. 229: Hepple. ILJ. 1986, p. 77-78,

21 Waardoor er van de c.8,0, toch wei een 'normerende' verking uitgaat, ook rechtens, vg!. ook Donovan p. 13.
31  1,191.  Kahn-Freund,  Lgl  p.  22-23'59-60  (542 n.  25 26' .
41 rlander,,  Mly p 184-185; Kahn-Treund, LS p. 30; kahn-Freund, CAuWL p. 122-124; Wedderbarn, 61&L p. 197;

Pideout p. 72; Carb, Hall 119811 p. 5. Entele :ociale ierzekeringsvetten bevatten voorzieningen, dat c.a.0.-
bepalin9en  betreffende aanvullende uitlker,ngen en premies door de Min:ster aige„en verb,ndend tunnen worden
verl;parb. vg'. 1(ahr-"eund, LS p. 39. Entele noc geidende v,or:ieningen col genoemd bi, Piddall, p. BS.

5) De Wages pemporart Re9u'at,ons  Act: van 1918 en 19'.9,  die de ganqbare lonen ten t'lde van de vapensti'stand
een  vette'lit  blnce,de  kracht  gaven a':  minimu,r.,:'e het  industrial  Relations Handbook,   p.    143;  Wedderburn.
LltLR P. 273: u. Hae;soite, 1,5.. p. 24.

61 Deel  'i'  van Order :305 (§16; maatte de c.8.4.  bindend voor alle verv3evers en verknemers binnen haar
verkingssfeer; :e verd daarb' 1 standaardregeling (tege,ilk minimum en maximum ,  vgl.   Induitrial  Relations

Handbook, p. 144; Kahn-Freund, CAuWL p. 129-141.
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verklaring-:  werd de c.a.0. niet nageleefd, dan kon de vakorga-
nisatie een administratieve procedure aanspannen, hetgeen ertoe
kon leiden, dat voor het geval in kwestie een bindende "award"
werd uitgevaardigd, die materieel overeenkwam met de c.a.0.

8

Een regeling, die steeds problematischer werds en door het
1.

huidige Conservatie bewind in 1980 is afgeschaft.

Heel zakelijk was ook de vorm van steunverlening, die de Britse
overheid al vroeg is gaan ontwikkelen: de Fair Wages Resolution
van het House of Commons in 1891. Volgens deze resolutie moest de
overheid, als zij met bepaalde particuliere bedrijven zaken deed,
bedingen, dat die bedrijven "fair wages" zouden betalen en wat
dat waren zou in voorkomende gevallen afgelezen kunnen worden uit
de c.a.0., die in de betreffende bedrijfstak was afgesloten. Een
overeenkomstige voorziening werd later ook opgenomen in wetten,
die staatsconcessies verleenden, overheidssteun gaven, vergun-
ningenstelsels bevatten, enz. Ook overheidsbedrijven en lagere
overheden gingen eenzelfde gedragslijn volgen.
De Fair Wages Resolution werd aangepunt in nieuwe redacties in

1937, 1946 en 1955."

De Fair Wages benadering is niet tot Groot-Brittannie  (en
12Ierland , waar zij automatisch ook gelding kreeg) beperkt geble-

ven. Overeenkomstige maatregelen werden op bepaalde momenten
getroffen in Frankrijk", Nederland- en Italie". De I.A.0. heeft
er ooit nog eens een weinig bekend Verdrag aan gewijd.

16

71 Eerst  in 1951 overgenomen  in Order 1376,  daarna in 1959 als s 8 van de Terms and Conditions  of  Employment

Act,  dan  in  s  152  I.R.A.,  vervolgens in 1975 overgebracht naar s 98 en Schedule  11  van  de  Employment

Protection Act: voor Noord-lerland dit in een vet van 1963, zie Stewart, IRA p. 46.

81 Dit  ongeacht  de  vraag  of verknemer vel of wet lid van een  c.a.0.-partij  was,  De  'award'  had  slechts

betrekking  op  de  arbeidsverhouding tussen een concreet aangeduide  verknemer  en  verkgever.  Vergell Jkbare

gevallen verden er  niet  rechtens  door  beroerd  en  bIJ  een  verandering  van  de geldende loon- en

arbeidsvoorvaarden was de toegekende 'award' vaardeloos gevorden.  vgl. Latta p. 215-233; Industrial Relations

Handbook,  p.  144-148; Kahn-Freund, L&LIli) p.  134-135/144-149; Kahn-Freund, LS p. 31-34; Taylor, p. 279;
Bercusson in ILJ 1976,  p.  129-147;  Riddall,  p.  86-93; M. Jones - CAC and Schedule 11, The experience of 2

Years,  ILJ 1980,  p. 28-44; Flanders, Uol. 357/360-362; Flanders, MZU p. 161; Adell, p. 47-49; Hepple/OH Enc.

p.  1033/1114-1115;  Lewis,  Hist. p. 6; 0-Higgins in Mayer-Maly, p. 253-255/268; Rideout, p. 41; Drake, p.50;

Hepple/OH IEL p. 59-61; Simpson/W, p. 15-17.

9) Bijv.,  net als  bij  de Fair Wages Resolutions (zie hierna noot 19j,  de graag,  vat de 'gebruikelijke'
arbeidsvoorwaarden :1 Jn,  die de verkgever moet toepassen,  v91.  Wood,  p.  68-69; C.D. Baker  - Employment

Protection: Individual Rights, ILJ 1976, p. 76-78: B. Bercusson, in ILJ 1976 p. 129-147.

10) Ing.trokken bii de Employment Act 1980, zie Hepple/OH, El (IU),  p.  32-33; Hepple, RdA 1981 p. 168-169; Nor
mot,even zie Riddall, p. 92-93.

111 Industrial Relations Handbook, p. 149-152/214-216(teksten); Rideout (IU) p 357-360; Kahn-Freund, LZL{Illp.
158-160;  Kahn-Freund, LS.  p.  37-38;  B.  Bercusson - Fair Wages Resolutions, London 1978; Adell, p. 52-54;
Lewis,  Hist.  p.  6;  Hepple/OH Enc. p.1114; Hepple/OH, EL{IV) p. 33-34; Riddall, p. 83-86; McCartney, WEL p.

275-276; Flanders, Vol. p. 357; 0 Higgins in Mayer-Mall, p. 251-256; Pelling, p. 107; De Jong, diss. p. 45.

121 McCartney, WEL p. 2-5-276/294; C a s e y    IJ   p.     1.

13} De zgn. DA-ets Millerand, 1899, vgl. Brun/6 p. 459-460; Lyon-Caen, Salaires p. 15; Ollier, p. 177.
141 Bijv.   in aannemingscontracten,  :le Levenbach,  DNL p.  7; v. Peijpe, diss. p. 109-110; M.A. v. Wlingaarden,

Handleiding tot de DAU,  Deventer 1974.  p.  11;  Molenaar,  i p.  313-317;  recentell Jlk in de Wet Autovervaer
Goederen, zie Frenkel/J. p. 221-225.

151 Eerst trachtens Wet nr.  634 van 29.4.1957,  nu in art.  36 van het Statuto dei Lavoratorl,  dat zegt,  dat de

c.a. o. moet vorden toegepast door alle ondernemers,  die publieke gelden gebruiken, zie Grasselli, p. 62-63;

Giugni, Diritto. p. 151.

16) Uerdr89 nr. 94.
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Maar  omdat in landen als Frankrijk en Nederland meer uitgewerkte
c.a.0.-wetgeving is gekomen, is de Fair Wages benadering in de
schaduw daarvan komen te staan. Bij gebreke aan een  c.a.0.-wet
was zij voor Groot-Brittannie echter van groot gewicht. Kahn-
Freund stelde,  "dat geen regeringsmaatregel de laatste driekwart
eeuw meer gedaan heeft om het gebruik van de naleving van
c.a.0.'s te verbreiden dan de zgn. Fair Wages Resolutions" .17
Anderen waren minder juichendle en nadat in de zeventiger jaren
ook over dit instrument weer heel wat onenigheid was gerezen19
heeft het huidige Conservatieve bewind in 1983 de Fair Wages

20Resolution ook maar ingetrokken.

Voor bedrijfstakken, waar het collectief overleg moeilijk op gang
kwam, omdat de vakbeweging er weinig voet aan de grond kreeg, had
de Britse wetgever rond 1910 een nuttige oplossing bedacht: de
instelling van zgn. Trade Boards (nu Wages Councils), waarin
werkgevers- en werknemersorganisaties gelijkelijk vertegenwoor-
digd Zi Jn, en die "orders" met een algemeen verbindende rechts-
kracht kunnen uitvaardigen." Ook deze voorziening heeft zopas
de gesel der Conservatieven moeten voelen: de slagkracht van de

22Wages Councils werd aanzienlijk beknot.

Nog niet onder de moordenaarshand van Thatcher c.s. gevallen is
een bepaling, die in 1963 in het Britse wettelijke arbeidsover-
eenkomstenrecht werd opgenomen en die de werkgever verplicht om
spoedig na het aangaan der i.a.0. een schriftelijk overzicht van
de rechten en verplichtingen der i.a.0.-partijen aan de werk-

23nemer te verstrekken. Werkgevers maken zich vaak gemakkelijk

171 Kahn-Freund, LZL{11) p. 159-160.

18k Bliv.  Bercusson in ILJ 1976,  p.  134-135. Men bedenke, dat de Fair Wages Resolution alleen maar gold in dat

9edeelte  van  het  bedri ifsleven,  dat het van zaken deen met de overheid moest  hebben;  de  rest  van  het
bedrii fileven verd er niet door bestreken; ook bracht zil geen echt normatief effect: met de c.a. o. str,id:ge
bepil nger  ,n .8.0. 'S bleven even:ogoed rechtsgeld,g:  de verknemer had daartegen geen rechtsmiddel,  vgl.
Kahn-Freund,  L&L (11) p.  159;  Hepple OH IEL p.  60;  Hepple/OH Enc. p. 1114; Riddall, p. 85-86; Carby Hall

..'11983,1, p.  i.. Behalve In de entele gevailen van vettel.ike Fair Wages .,ausules Ivgl.  Wedderburn, WXL p.
204-2071,  was  er .lechts de op afstand dreigende lanette,  dat de verkgever,  die de c.8. o.  aan ziln laars
lapte, A t opdrechten of concess,es van de overheid kon ver I ·ezen.

191 Omdat Dll. de terminologie van de ral, Wages Pesolutioni erg on:u·Ver was. Wat was hiv. het 'gangbare' niveau
',3- a'be·'.,voorbaarder.  dat je verige·er moest aanhouten' Dat vermeld ir, de c.a.o.  tdie vaal pen minimum-
Rardite· heeft 1   of  jat  v in  het  effect, e f  :5, i..   met  oe  shop  .te¥8: di  ove;.engekomen I   loonniveau '   zie   de
Irj.Arc.Board-beslis:ing :n de (r:ttall-case <het effectieve r:veaul te.enover de High Court beslissing ir de

Racal -8:e Clandehil minimum-niveaul,  zie Hepple/OH Enc.  p. 1114; Bercusson ILJ 1976, p. 129-147; Wood, p.
68; Pidda'l. p. 89-93.

2101 #11; 1.'' r.  58; Piddall. 9. 92-93; Clark and Wedderburn, :LgIR p. 210; Pideout 111.'  p. 357-358; Labour TUC
9,''en h.ar t.z.t. weer in enige.let vorm terugbre-gen, zie EIRR, sept. 1985, p. 9.

21) liergel ilbaar met  de Wege Councils :i in de Statutory Jo,nt ndustrial Council..  De .oorlaatite vetteliike
rege!·ng  van de laatste vas vervat in de Emplo,ment Protection Act 1975 en die van de Wages Councils  in  de

WaSes Coun:,Is Act .an 1979 (beide geamendee,d doo, de Emp'eiment Act 19801; vgl. Kahn-Freund. Lll{111, p
27,33-34'43-44'149-153;   Hepfle 91{ En:.   p.  :81: 1035-1036/11:5-1:16;  Bercus:on,  EPA stb i. 96: Hepple/OH 1El
1  61-62;  Adell.  p. 50.-52; Lew,i, Hist. p. 6; rlinders, MZU, p. 183-184; Industr,al Relations Handbook, p.
159;  Macdonald, F.  13.1-132;  Ta.'gr, F. 246-227: Hepple 'OH, EL (IN) p. 35-36; Wedderburn, WZL. p. 207-211;
Rideout {!lit p. 350-356.

221 1(rachtens de Wages Act 1986 is de Wages Council. Act 1979 ingetrokken. Nieuve Wa9es Councils kunnen niet meer
warden opgertcht, maar de bestaande mogen nog wei bl Vver  unctioneren.  Aan de ca.  2.7 m,1 Joen verknemers,
die:,1 laatstel :ik bestrelken,  zi in -1,5 milioer *·ertriemers tiongeren} onttr.'11 en.  001, heeft de Wages Act de
toelaattire inhoud van de Orders van de Wages Co·uncl IS beperl-t.

23) 2:e 545, noot 2.
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van die verplichting af door dan naar de toepasselijkheid van een
c.a.0. te wijzen. Aldus krijgt de c.a.0. toch wel een zekere
normerende werking, nl. ex contractu. Die is dan wel niet ZO
sterk als de normatieve werking ex lege "bij ons", maar daar ligt
de pragmatische Brit blijkbaar niet van wakker!

Al met al staat het Britse c.a.0.-recht - na jarenlang al

"striking peacemeal and untidy te zijn geweest - er momenteel1/2/
2S

naakter bij dan ooit dankzij de strip-show der Conservatieven.
Dat is niet weinig opmerkelijk, want in de zestiger jaren waren
het juist nog de Conservatieven geweest, die de c.a.0. wilden
juridiseren!

Maar dat was toen ook niet primair uit bezorgdheid over een goede
reflexwerking der c.a.o. Nee, men dacht, dat een juridisering van
de c.a.0. Groot-Brittannie kon verlossen van het chronische sta-
kingsprobleem. Als de c.a.o. ophield een gentleman's agreement"                                       "

te zijn zonder juridische status, maar een echt contract ZOU

worden, dan konden partijen elkaar in rechte aan de naleving
ervan houden. Aldus zou de rol van de werkstaking in de Britse
arbeidsverhoudingen teruggedrongen kunnen worden.
En ZO werd in de Industrial Relations Act 1971 bepaald, dat
c.a.0.'s voortaan "legally enforceable" zouden zijn, tenzij  de
c.a.0.-partijen uitdrukkelijk het tegendeel vastgelegd hadden. 26

Nu deden die c.a.0.-partijen strijk en zet dat laatste dus
veranderde er toch niets. Labour heeft vervolgens de zaak weer
teruggedraaid. Sinds 1974 stelt de wet juist het omgekeerde, nl.
dat c.a.0.'s niet "legally enforceable" zijn, tenzij de  c.a.0.-
partijen uitdrukkelijk hebben verklaard. dat zij dat w l is."
Het huidige Conservatieve bewind heeft dat maar zo gelaten en,
naar wij zagen, de onttakeling van de c.a.0. als rechtsfiguur
alleen nog maar voortgezet.

Ierland volgde het basispatroon van Groot-Brittannie ook in deze
materie. De Ierse c.a.o. wordt, zoals in Groot-Brittannid, door-
gaans voor non legally enforceable gehouden. Haar normerende„                                                                                              91                                         28

werking op individuele arbeidsovereenkomsten kan net als in het
Britse recht, soms via hulpconstructies bereikt worden (§45>.   De

Fair Wages Resolution geldt nog in het Ierse recht en ook kent
men daar loonraden voor de zwakke bedrijfstakken (Joint Labour

29Committees genaamd).

24) Adell, p. 45.

25) Ugl. Rideout (IU), p. 349.

26) 5 34 Industrial Relations Act, 1971.

27) S 18 Trade Unions and Labour Relations Act, 1974.

28) Hillarl in Nevin,  p.  40-41. Dat dit echter in ierland een grenzeloos varr'ge zaak bli.ift bleek weer eens in
tvee cases  in  !983,1984:  het High Court merkte een APO bii Talbot Ire'and viI  als  een  legally  bind,4
overeenkomst  aan,  vaaraan de verknemers rechten konden ontlenen tvgl.   Irish Press irish Times  22.'2.1983)

maar iets schijnbaar toch zo vergelill(baars bil Britisch Lefland Ireland niet Cvgl. Ir,sh Times 19.7.19841.
29) Aanvankeltill  op basis var, de Britse vetgev 99,  sedert 1946 trachter,5 de Industrial Relations Act  {534-5'L

igl. McCartner WEL p. 294; Stevart IRA, p, 52.
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Puur Iers waren de pogingen van de wetgever, eerst in 1936" en
dan in 1946 in de Industrial Relations Act (5!8)) om de  c.a.0.
toch in een mooi juridisch hokje te krijgen. In deze wet is
namelijk voorzien, dat als een c.a.0. wordt afgesloten door een
Joint Industrial Committee en geregistreerd bij de Labour Court,
ze rechtens algemeen verbindende kracht krijgt voor allen in de
betreffende bedrijfstak. Deze voorziening is echter goeddeels

3t

32een dode letter gebleven: ze wordt slechts zelden benut.

Dan is er Denemarken dat ons een c.a.0.-recht voorhoudt, dat
volkomen eigensoortig is, omdat het een verrassende combinatie
biedt van het Britse en het continentale model. De Deense
situatie stemt overeen met de Britse doordat er in Denemarken
nimmer een gave c.a.0.-wet tot stand werd gebracht. 33 Maar
Denemarken staat lijnrecht tegenover de Britse situatie en
gelijkt op de continentale rechtstelsels, doordat de c.a.0. in
Denemarken enorm gejuridiseerd is: geen rechtens vrijblijvende
"gentleman's agreement". Maar ook geen bemoeienis van de wetgever.
Het Deense c.a.0.-recht is volledig gemaakt door de centrale
organisaties van werkgevers en werknemers zelve en door het
Arbeidshof. Basis vormt weer de befaamde September-overeenkomst
(513), die ook op het stuk van het c.a.0.-recht enkele regels
geeft. Die regels zijn dan verder uitgebouwd in een constante
jurisprudentie van het Arbeidshof. Vervolgens hebben de centrale
sociale partners in 1936 nog weer eens een aantal standaardregels
voor het afsluiten van c.a.0. 's ontwikkeld34 en zijn in de latere
"main agreements" tussen LO en DA weer nieuwe normen van  c.a.0.-
recht geformuleerd. Tenslotte zijn het Arbeidshof en de andere35

hoven ertoe overgegaan om al dit soort regels ook toe te passen
op  c.a.0.'s die zijn afgesloten door (de weinige) organisaties
die buiten de sfeer van de centrale organisaties LO en DA zijnblijven staan.36 Het enige dat er ontbreekt is de algemeen verbin-

37dend verklaring, die de continentale rechtstelsels kennen.

Tenslotte Italie. Dat kreeg zijn eerste c.a.0.-regeling in 1926
van de fascistische wetgever <§13>, die haar invlocht in de Codice
Civile.38 Na de fascistische era is er nooit een nieuwe  c.a.0.-
wetgeving tot stand gekomen. Ze lag wel in de bedoeling, sterker:
Zij is eigenlijk een opdracht van de Grondwetgever van 1948, in

30) T.v.   in  de Conditions of Employment Act Cs 50j, maar deze regeling werd geen succes, vgl. McCarthy, TUil p.

182-183.

31) Casey U p. 1; McCartney, WEL p. 259; Asmal, p. 8/15.

32) Tot nu toe slechts 60 registraties, de meesten thans verouderd,  lie 0 Conaill p.  15-16/245-252; Horgan, p.
30-38. Zie voor de redenen daarvoor §50 n. 10.

333 Jacobsen, ELL p. 26.

34) Galenson, p. 102-107.

35) Jacobsen, ELL p. 35-36.

36) Jacobsen, ELL p. 26/35-36; Galenson, p. 102-107.

37) Hasselbalch,  Facets,  p. 43; Jacobsen, ELL, p, 266, die echter een ultzondering vermeldt: een bepaling in de

Arbeidsoistandighedenvet,  die  c.a. 0.-bepalingen m.b,t.  ve,ligheidsvertegenvoordigers algemeen  verblndende

kracht in de bedrijfstak geeft.

381 De  c.a.0.'s  gesloten  in  de fascistische tild hebben door de  na-fascistische  vetgever  nog  voortgezette

bindende kracht gekregen (art. 43 van vet nr 369 van 23.11.1944) teneinde de verknemers in het genot te laten
van een Iinimu•beschermin9. Anno 1986 Is de betekenls van die voorziening natuurlilk minimaal gevorden al kan
zi j ooit 809 vel eens van pas komen, zie Treu ELL p. 146.
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het befaamde artikel  39 .§517/27': de c.a.0., afgesloten door de
meest representatieve organisatie van werkgevers en de meest

representatieve organisatie van werknemers ln een bepaalde
bedrijfstak, ZOU uit zichzelve algemeen verbindende kracht
hebben.' Maar beschreven werd reeds 527' hoe en waarom dit

artikel 39 niet gerealiseerd kon worden. Zo bleef de c.a.0. in
Italie onbedoeld zonder wettelijke regeling.-

De wetgever heeft nog wel eens ooit (te weten in 1959) een

specifieke wet uitgevaardigd, op basis waarvan de uitvoerende
macht eenmalig de inhoud van c.a.0.'s over kon nemen in decreten,
waardoor zij erga omnes verbindend zouden worden." Toen echter
de wetgever dat kunstje in 1962 herhaalde, werd die wet door de
Corte Costituzionale ongeldig verklaard, juist omdat  zo'n
herhaald gebeuren strijdig werd geacht met het systeem, dat de

grondwetgever in art. 39 voor ogen stond.
Bij ontstentenis van een gave wettelijke regeling moet men ook in
Italie de juridische waarde der c.a.0. opdiepen uit een lappen-
mand van incidentele voorzieningen. Zo bijv. uit de fascistische
c.a.0.-bepalingen in de Codice Civile, die daar nimmer Uit

geschrapt zijn. De overheersende mening in de rechtsleer is, dat
deze artikelen geen gelding meer hebben, maar er schijnt ln

rechtspraak en rechtsleer toch nog wel eens met een steelse blik
naar gekeken te worden om actuele vragen van c.a.0.-recht op te
lossen. 4 Ook zijn er in diverse wetten verplichtingen opgenomen
tot naleving van de c.a.0. t.a.v. bepaalde beroepsgroepen zoals
thuiswerkers, landarbeiders, werkneemsters met kinderen,
mijnwerkers,  jeugdigen op leerovereenkomst,  enz. 44 Voorts vindt

39) F. Mancint, C&MO . p. 133-162; Santoro Passarelli, p. 169-170; Treu, Ddl p. 25; Simoncint (CCP p. 290.

40) Gidgnl, Diritto, p. 135; z,e ook Treu, DdL p. .t, die spreekt van een 'historisch pat'; dive·se..1

vetsvoustellen strandden, v91. Mazzoni AS,  p. 102/138 e.,·., Treu, DdL p. ..„ Giu9n In Mancini.'R. p. 176,'.

die veinig 9oede voorden yoor deze voorstellen Mer hebben. Casanova, (CrP p. 263-264 bepleit afschaffing van

art. 39; idem Man,in, C&MO p. 133-134,'150-152. 'Jgl. ook Mancini.'R p. 159-160/176-177, vaar gesteld wordt, dat

uitve li·,9 var art. 39 nu haar re evantie heeft verloren.
411 Ug'.  Giugni Diritto p.  126-131.  die vermeldt,  dat e' Ca. 4000 van die decreten :, ·n verschenen, welke tot

vee;  iurisprudentie aan'eiding hebben :es:ven.

421  U·tspraak  van  19.12.1962,   n.    106;    vgl.  Mancir·:/R  p.  187;  Giugni  :n Mancini 'P p. 172-182; 6iugni  DS  1964 p.

617: Mazzoni AS,  p.  168-173; Mengoni, (CCP p.  33-35; S,mi (CCP p. 133/134; Grand,, CCEP p. '71; G·ugn·,

Diritto. p. 127-128; Treu ELL p. 146-147.

43) Uolgens Grasselli,  p.  37;  Mazzoni AS,  p.  142-143: Men9oni
CICP p. 32, is e; sprake van een stil'vi.igende

afschaffing.  Hee het Hof v.  Cassat,e er toch nog naar 11:kt,  zte Mazzoni AS, p. 158: Mengoni CCIP p. 32;

Trev ELL p. 148, die dit zelfs noemt als di door de Itallaanse rechters 819emeen toegepa:te grondslag
 voor de

normatieve verlti;,9 301 909 ·,an h.dendaagse c.3.0.'sl '391.  ook Glugni, Diritto, p. 140'142-113,  die er
1:ritisch :29.nover:taat, evenals Grasselli, p. 31-33; Ghera (CCP, p. 165 heeft er minder moeite mee.

14! Treg. ELL p. 150.
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men in het  Statuto dei Lavoratori,  1970  (§21>,  en  in  de  Wet  op het
procesrecht in arbeidszaken van 1 9 7 3 4 5 bepalingen, die de c.a.0.
onder omstandigheden normatieve kracht geven. Italiaanse rechters
zijn ook zeer vindingrijk in het benutten van hulpconstructies
'545, en er is, gelijk hierboven al vermeld, een Fair Wages
Resolution-achtige steun aan de naleving van c.a.0. 's.4

Zo is dus al met al ook in Italie de c.a.0. onmiskenbaar gejuri-
diseerd47,  maar erg barok  is dat bouwsel  wel.

45) T. v.  art.  6, dat zegt: het afzien en overdragen van rechten, velke de verknemer geniet en die voortspruiten

uit onafvijkbare bepalingen in vetten en c.a.0.'s, is ongeldig, 491. Treu, ELL p. 148. Uoorts Giugni Diritto,
p.  143,  die o.a. vervqst naar Cass.  21.11.1977 n.  5084,  vaarin dit artikel aangegrepen vordt om er de
normatieve verking der c.a.o.  op te baseren.  Zie ook Veneziani,  Appunti, p. 39-40; Mengoni, CCCP p. 32-35;

Ghera, CCCP p. 165-166; Grandi CCOP p. 171; anders Simi CICP p. 133-134; zie voorts EIRR 132, Jan 1985, p. 6

en  EIRR 140,  sept.  1985,  p.  6-7 voor voorbeelden van gevallen,  vaarin rechters bepalingen van  c.a.0.'s
doorzetten.

46) Treu,  ELL p.  150.  Vgl.  ook de vet van 5.12.1978,  n.  502, die teruggaaf Van belasting en sociale premies
mogelijk maakt, mits in een bedrilf mInstens de c.a.0.-voorvaarden warden toegepast, vgl. Giugni, Diritto, p
152.

47) Dat zi J hun norierende verking ook In rechte uitoefenen vinden ve bevestigd in Mancini/R p. 23/36-37/171.
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34. Het CAO-recht en de verschillen tussen de rechtsfamilies.

Het middenpaneel van ons drieluik, het c.a.0.-recht, laat ons dus
wel een bonte mengelmoes zien. De c.a.0., ingeburgerd in alle
E.G.-landen, gaat gehuld in allerhande juridische jasjes. Bij 5
van de 9 landen lijken die jasjes zo op het eerste gezicht nog
wel op elkaar, maar die in de overige 4 E.G.-landen zijn van een
gans ander fatsoen.

Dat is op zichzelf geen bijzondere vaststelling. We zagen net al
OP het zijluik van het vakverenigingsrecht een allegaartje; we

gaan iets dergelijks direct ook aanschouwen OP het andere

zijluik, het stakingsrecht.
In wezen komen we die enorme verscheidenheid overal tegen in  het
Europese Rechtsmuseum.

De Europese Gemeenschap is nog lang geen juridische eenheid. Het
recht heeft zich binnen Europa over duizenden Jaren zeer

uiteenlopend ontwikkeld. Daar waren van tijd tot tijd wel

gemeenschappelijke invloeden - Romeins Recht, Canoniek Recht,
codificatiebeweging, constitutionalisering, enz., maar dat alles
heeft in de onderscheiden E.G.-landen toch heel verschillend uit-
gewerkt. Zo is Europa de bakermat geworden van diverse "rechts-
families" 1, waa.rvan met name de Franse, de Duitse, de Anglo-
Amerikaanse en de Scandinavische binnen de E.G. vertegenwoordigd
Zi Jn.

Het middenpaneel, waarvoor wij hier staan, het  c.a.0.-recht,
brengt die fundamentele gespletenheid tot uitdrukking. Ze  doet
dat misschien zelfs nog helderder dan de beide zijluiken,
waaroverheen veel meer breuklijnen lopen en die daar moeilijker
te identificeren zijn met de breuklijnen tussen de grote
rechtsfamilies.

Laat die vaststelling ons daarom meteen voorzichtig maken. De

breuklijnen op de beide zijpanelen zijn daarom zo veelvuldig en

grillig, omdat het arbeidsrecht nu eenmaal meer is dan een

optelsom van het klassieke privaat- en publiekrecht. Pas de

laatste 150 jaar gevormd vertoont het scherper dan welk ander
rechtsdomein ook de verschillen in de moderne geschiedenis van de
Westeuropese landen. De een meer geindustrialiseerd dan de ander,
sommige met puur democratische tradities, sommigen met een nog
recent dictatoriaal verleden; hier veeltijds conservatief gere-

geerd; daar vaak onder min of meer linkse invloed; nu eens

verzuild, dan weer getekend door nationale of taaltegenstellin-

gen. Dat levert in het arbeidsrecht breuklijnen op. die danig de
klassieke indeling in rechtsfamilies doorkruisen.

Is het dan aannemelijk, dat ons middenpaneel, het c.a.0.-recht,
slechts breuklijnen zou kennen. die op die laatste tegenstelling
teruggaan? Of zullen bij diepgaander studie ook binnen het

c.a.0.-recht nog meer breuklijnen aan het licht komen?

Ik ga dat in Deel III door en door onderzoeken. Maar eerst

richten we onze blik nog op het andere zijluik, het stakings-
recht.

: ;  1'1:ch,  .1 tqele:en Opstellen,  Zvol e,  1381. 2. 196-205; I.C. Saul'.clanne - Pechtstelsels ,n ·vogel,lucht.

Deventer. 197:.
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C. STAKINGSRECHT

Het stakingsrecht' vormt ongetwijfeld het meest levendige tableauvan ons drieluik, het collectief arbeidsrecht. Geen wonder, want
hier culmineert veel strijd om behoud of wijziging van de
bestaande bezits- en machtsverhoudingen.
Het erkennen van het bestaansrecht van vakbonden is 6#n ding, het
daadwerkelijk verwelkomen van collectief onderhandelen een ander
ding, maar het gedogen van de "Arbeitskampf" (zoals de Duitse
term zo treffend luidt) is nog weer iets heel anders.

Toen in de loop van de vorige eeuw overal in West-Europa
successievelijk de zgn. coalitieverboden ingetrokken werden mogen
de arbeiders een ogenblik gedacht hebben, dat zij voortaan vrij
waren om arbeidsconflicten te ontketenen, Zij zouden spoedig
ontdekken, dat dit toch allerminst het geval was.
Er bleek al gauw, dat er nog tal van strafrechtelijke bepalingen
bestonden, die de stakingsvrijheid inperkten of geheel ongedaan
maakten. De "sterke arm" (politie en leger) was er vaak snel bij
om stakers tot de orde te roepen. En ook in het civiele recht
bleek menige bedreiging voor de stakingsvrijheid te schuilen. De
werkstaking is kennelijk moeilijk in het recht in te passen.2
Hasselbalch spreekt van "a saurian reptile in the neat garden of
the modern welfare state".3

35. Arbeidsconflicten en het strafrecht en de
handhaving van de openbare orde.

Toen  de coal itieverboden nog bestonden  (553-9>  was het deelnemen  aan
en het organiseren van werkstakingen en andere vormen van
collectieve actie strafbaar. Geen duidelijker bewijs daarvoor dan
het feit, dat het coalitieverbod in tal van landen deel uitmaakte
van het Wetboek van Strafrecht.
Met het intrekken van de coalitieverboden rond 1870 werd vanzelf
deze strafrechtelijke domper op de stakingsvrijheid opgeheven.
Ook Groot-Brittannie, waar de relatie intrekking coalitieverbod/
verdwi Jning strafsanctie niet zo duidelijk ligt, laat in  deze
periode een terugtocht van het strafrecht m.b.t. de werkstaking
zien.4

1) Hoevel  het  collectief   arbeidsconflict  in  meerdere  verschitningsvormen  kan  voorkomen,  zoals  boycott,

bezetting, lang:aamaan-actle, enz. zal rk m'J In deze studie bepalen tot de belangrijkste vormen, t.v. staking
N uitsluiting.

21 Vgl. ook Laroque, Memorlam, p. 138-139.

3) Facets, p. 54.

b in  dit  land bleek nameli Ik al spoedig,  dat,  niettegenstaandeafschaffing van het Coalitieverbod  in  1824,

Strafrechtelilke  aanpak van de veristaking nog heel geredell Jk mogelijk vas;  de rechters ble,en namelijk  de

staking beschouven als een 'criminal conspiracy';  991.  Zumbrunn, p. 67/72-73. Pas toen dit in de zeventiger
iaren van 4e vorlge eeuv veer eens gebeurde In de :aak R.  v.  Bunn (v91 Zumbrunn, p. 100-101; De Jong, diss.
p. 51; Wedderburn WKL p. 26-27/311-312j, vas de mast vol en kon de vakbeveging van de wetgever gedaan kr'Jgen,

dat de common 'av doctrine van criminal conspiracy n,et licht meer op stakingen toe te passen viel:  s.  3 van
de con:pi:acy and Protection of Propertl Act 1875,  zie Zumbrunn p.  104-105;  Macdonald, p. 37-38; Wedderburn

Wll p.  312-313; Nepple/OH EL (IV) p. 46; De Jong, diss. p. 52/109. In de Criminal Lav Act 1977 verd de common
law  crime of conspiracy zelfs,  op tvee uttzonderingen na,  afgeschaft en kon s.  3 van de 1875-vet herroepen

worden, 491. Heprie·'OH El (IU) p. 46.
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Die terugtocht van het strafrecht t.a.v. de werkstaking rond 1870bleek trouwens niet alleen Uit de intrekking van de
coalitieverboden. Tot die tijd was ook in menig land de staker
nog strafrechtelijk aan te pakken via een andere weg: hetindividuele arbeidscontractenrecht. Met name in Groot-Brittannies
en Duitsland' vormde contractbreuk door de arbeider een strafbaar
feit (54>. In dit verband ook zij nog gewezen op het zgn. livret
(werkmansboekje),  dat de arbeider in tal van Westeuropese landen'
verplicht was bij zich te dragen. Het was hem verboden van baan
te veranderen totdat de werkgever er in had aangetekend, dat de
arbeider jegens hem vrij was van schulden en verplichtingen.
Zoals een arbeiderslid van het Franse parlement zei: "het livret
ketent de arbeider met 6dn voet aan de politie en met de andere
aan de kapitalist."8 Het effect op de stakingsvrijheid laat zich
raden.

Maar ook deze strafrechtelijke dompers op de stakingsvrijheid
werden rond 1870 geleidelijkaan opgeheven.
ZO mogen wij de tijd rondom 1870 wel aanmerken als d6 periode,
waarin het strafrecht zijn restrictieve rol t.a.v. de werkstaking
in belangrijke mate ging verliezen.

Maar geheel onwerkzaam t.o.v. het arbeidsconflict is het straf-
recht toch nooit geworden. Eerder §510/13.'15) heb ik melding gemaakt
van tal van ontwikkelingen, welke weer een stuk repressie terug-
brachten, met als meest recente dieptepunt: de strafrechtelijke
uitbanning van de werkstaking onder fascisme en nazisme. De
ruines daarvan zijn in Italie nog aanwezig.

51 In  Groot-Britfannie  dateerje die strafbaante' i. ng u,t het Statute of Art.ficers,  1563,   in  ziin  beruchte
irtile,  13 '§4> en was veer overgenomen n de M3sters and Servant: Act,  1813,  491.  :umbrunn,  p.  67-68;
Pelling.  p.  6; Piddall, p. 30. Het zou tot 1867 duren aleer deze :trafbedreiging enigszins verd afge:vatt en
tot 1975 woordat  zi i defigitief verd jfgeschaft 5, i de vereanging van de Masters and Servants Act  door  de

Emp'o,ors and Workmen Act;  De JoV,  diss.  p. :08; Molgaar & p. 135-136/196; Macdonald, p. 38; Piddall, p.

30: Pelling, p 64 '94 78-79.

61 In  Duitsland verd dit strafbaar fpit gehittiidig met de intrekking van het coalitieverbod opgeheven In 1869,

vgl. Kollmann, p.  134-137. Zie ook Ramm M p.  198"03 voo, 1. 001 na 1369 durende :trevingen om deze
strait·aarstel   Ing toch veer in te voeren.

7; 1.Ioor rrantrilk zie Zeidin, p. 198-199; Branciard, p. 18/65'108.
'n de Nede'landon,  vaar door inl · i. 49 bi i Frantri :k het 1 1 Vret ook ·ierplight was gevorden,   viel het na 1813
3' spiled 3 ·n onbrulk In je r,c dle'·,1. proe,Ic es, maj' fleef het jebruiltelijk iF de :uidel,ike prouinc e·s,
zie E·ugmans.  p.   149-150. Een janswelteltit ·,erhaal over Ket verkmansbo:kie in Belste vat A. Ber3mans  yindt

rei npgenomen in Prisma's Spectrum def Nej€rland.e lette'lunde, Deel --, Utrecl t 1971, p. 37-56.
-ie ve,deT over Belgie: :hlepner, 2. 22-24, die verme; jt 4. 95), dat het ligret daar ·; 1983 vero afoe,chaft

In   Nederland   ve,der   : 13,Iren  tot  veder i r ,oer.4  ·,3.  ee'  '  :ret  4  miner  loor    le   vetge·ler   Bereal::eer·:.    :  e
Molendar 1, p.11': we' hebben werigevers OF P·,*33trechtelt Jke basis nog ca. 1900 :n enkele bedri tf.takken eeB

1:vret :99,voerd,  vil.  Putei,  :.  244 :47 ·53..
19 Dults'and,  ¥aar men 9 8.  de Ges,ndebicher kende.  werden deze ·7 4 6.verbeordnung 1869 af9eschaft.  maar
bleei r,er ft'feer' :m toch veer ·ierl:,1 3r':Doe Ie- , tg .tellerl, ..91 Gamm, M P. 203.

BA Zeidin, 9. 199.
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Het is inderdaad opmerkelijk hoe in Italie de strafrechtelijke
stakingsverboden, die het fascistische regime in de Codice Penale
had opgenomen 48> , nimmer daaruit zijn verwi jderd. Wel is daar in
1948 de opname van het stakingsrecht als grondrecht in de

Italiaanse grondwet overheen gekomen en uit jurisprudentie van de
Corte Costituzionale' blijkt, dat dientengevolge het fascistische
erfgoed zijn betekenis goeddeels verloren heeft. Maar helemaal
100% ontkracht werden deze bepalingen toch nooit. 10 En dat is er
de reden van, dat een flink stuk van de limitering van het

stakingsrecht in Italie nog steeds plaatsvindt op de strafrech-
telijke speelhelft. Die Italianen toch!

Dan wordt onze aandacht gevraagd voor een nieuw delict, dat
overal in West-Europa werd ingevoerd tegelijk met de intrekking
van het coalitieverbod: het ontplooien van dwang en geweld
tegenover (het werken door) andere werknemers (in het Frans:
entraves & la libertd du travail):

in Groot-Brittannie in de wetten van 1824/1825 (§5>;
- in Frankrijk in 1864: nieuwe artt. 414-416 Code du P6nal;
- in Belgie in 1866: art. 310 Strafwetboek" ;

in Duitsland in 1869: art. 153 Gewerbeordnung'2;
- in Nederland: Wet van 12 april 1872'3;
- in Luxemburg in 1879: art. 310 Wetboek van Strafrecht;

in Italie in 1889: artt. 165-166 Wetboek van Strafrecht.

Gegeven de sociale realiteit van die dagen kon dit delict vrij
gauw op een nieuwe bedreiging van de stakingsvrijheid uitlopen.
Immers, om succesvol te zijn, kan een collectief arbeidsconflict
niet zonder eendracht onder het personeel. Stakers zullen dus hun
werkwillige maten van werken proberen af te houden. Met woorden
en daden. Op welk moment gaan zij daarmee over de schreef? Waar

ligt de grens tussen toelaatbare "overreding" en onoirbare
"intimidatie" of "geweldpleging"?
"You cannot make a strike effective without doing more than is

lawful", zei een Britse rechter in 1896 heel realistisch.- En
een ander zei: "Peaceful picketing l S a  contradiction  in
terms"." In Frankrijk werd met het oog op de artt. 414-416 CP
al 1n 1864 voorspeld, dat de voortaan toegestane coalities
slechts "theoretische, metaphysische coalities", "coalities van

16wijze mannen" konden zijn.

91 C. C. 4.3.1960; C.C. 28.12.1962; C.C. 1.1.1974; C. C. 27.12.1974; C.C. 13.6.1983

10) Ugl.  Giugni Diritto, p. 212-215/:18/231-233/243-246/313 e.v., die daarin o.m. zegt, dat alleen artikel 502 CP
9eheel geannuleerd is;  de overige artikelen zi jn volgens hem 'onherlenbaa, gemaakt';  vgl.  ook Treu ELL,  p.
163-164/168-170.  Zie ook Seelen,  die signaleerde Cp. 811, dat art. 504 CP (inzake pressie op de overheidl en
art.  505 CP Iinzake protest- en solidar,teitracties) niet in zi Jn algemeenheid ziln afges:haft, maar hen vet
9eldigheid is ontzegd als het 98at om sociaal-economische confl cten.  En zie Betten,  diss.,  die signaleerde

Cp.  160 ,  dat art.  503 CP (inzake politieke stakingen} ook in principe overeind is gehouden,  maar dat  de
reikvi idte  van  dit verbod eerst 61 verd beperpt,  doordat ge:egd verd,  dat alle stakingen met een  soclaal-

economische  inslag  er nlet onder vielen en later nog verd beperkt toen verd  ultgesproken,  dat  ook  andere

stakingen echt een ondermlining van de constitutionele orde moet betekenen,  villen :11  onder dat verbod
vallen. Zie ook n09 Wedderburn, IR&( p. 76; Kahn-Freund/H LaS p. 14/46.

Ill Chlepner, p. 91
12 1 Kol Imann,  p.  160/218/228/231'236-237'244/261/268/288.
13) Stb 1872, nr. 102; telst bil Huussen, p. 106.

14) Wedderburn, Wil p. 24/323; Hepple·'OH EL {IU) p. 48.

15) Kahn-Freund/H, LaS F. 47.

161 Helmich, p. 149; Zeldin, p. 205,
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Maar bracht dit besef rechters tot tolerantie of juist tot
gestrengheid? We komen vonnissen tegen waarin rechters het nodige

17door de vingers zagen. Maar zeker zo talrijk zijn de uitspraken,
waarin arbeiders al bestraft werden om wissewasjes, bijv. omdat
Zlj schaapachtige geluiden in de richting van werkwilligen
maakten. 1.

Men kan begrijpen, dat als dit delict ZO extensief werd
geinterpreteerd het bijna gelijk stond met het oude strafrechter-
lijke stakingsverbod.19 Een ontwikkeling, die ons daadwerkelijk
wordt gesignaleerd in de rechtspraak in Belgie", Duitslandn en
Italie.22

De wetgevers zijn in de meeste E.G.-landen in de loop der jaren
aan het betreffende wetsartikelen blijven sleutelen. Soms met het
oogmerk om ze voor stakers minder bedreigend te maken - dat
gebeurde vooral als de rechtspraak weer eens wat zuur was
geworden en de wetgever de arbeidersbeweging gunstig wilde
stemmen. Soms daarentegen werden deze wetsartikelen juist
aangescherpt - dat gebeurde vooral als de arbeiders er net weer
eens flink de beuk in hadden gezet. In schema:

Groot-Brittannie
23- 1859 verlichting, nadat rechtspraak te streng was geworden- 1871 verzwaring, na de onlustengolf 1866 (510>24

- 1875 verlichting, want Regering wilde de bonden behagen 410>25- 1906 verlichting, nadat rechtspraak te streng was geworden<§13)26
-  1927  verzwaring,  na de algemene staking 1926 (§15)27
- 1946 verlichting, via opheffing 1927-wet door het Labourbewind28

17) Uoor Groot-Brittannie zie Riddall, p. 33: Zumbrunn, p. 100-101,
18) Uoor Groot-Brittannie voorbeelden uit het derde kvart van de vorige eeuv bil Elias,  TD p.  6-7;  Wedderburn,

W&L p. 309-310; Zumbrunn, p. 71/100-101; Riddall, p. 33. En in 1899 de befaamde zaak Lyons vs Wilkins (1899)
1 Ch.,  zie Hepple/OH,  EL(!V) p. 48; voorts Pelling, p. 110-112/123-124; Wedderburn, WXL p. 323; Riddall, p
46.

19) Helmich, p. 181-182/227-228/263-264.

201 Blanpain, Schets, p. 217; Chlepner, p. 91 (510, n. 7-8>.

21) Blanke, I p. 95/108-110/127.

22) Treu ELL p. 99.

23) Verlichting, omdat de delictsomschrilving in 1859 verstrakt verd in de Molestation of Workmen Act,  zie
Zumbrunn, p. 71; Wedderburn, WZL p. 310; Riddall, p. 33.

24) Verzvaring,  oidat  de  delictsoaschrijving  verd verruimd in de Criminal Lav Amendment  Act  van  1871,  zie

Zumbrunn,  p.  97-99;  Macdonald,  p.  36-37;  Pelling,  p.  73;  Elias TD,  p, 7; Wedderburn, Wll p. 311; TU

Immunities, p. 11-13; De Jong, diss. p. 51.

25) Verlichting,  omdat  de  delictsomschrilving veer verd verstrakt in de Conspiracy and Protection of  Property

Act,  1875,  zie Wedderburn,  WXL p.  312-313/321-322/388;  TU Immunities,  p. 11-13; Hepple/OH ELCIU) p. 47;

Macdonald, p. 39-40; De Jong, diss. p. 52; Pelling, p. 64/74/79.

26) In de Trade Disputes Act,  1906,  zie Wedderburn,  W:L p.  323-3246;  Riddall,  p.  49; 0 Conaill, p. 241; de

delictsoischriyving van de Trade Disputes Act verd bi j haar vervanging door de Industrial Relations Act  1971

slechts l ichtel ijk gevi Jzigd overgenomen,  vgl.  Kahn-Freund,  LZL(I) p.  268-269 en Thomson/E p. 120-123, en

keerde eveneens slechts lichtel i ik gevi izigd veer in de Trade Union and Labour Relations Act,  s 15,  zie De
Jong diss. p. 46/48/111-112: Zumbrunn, p. 68-72: Macdonald, p. 24: Riddall, p. 33.

27) De Trade Disputes and Trade Unions Act 1927 stelde enkele actievorien als 'intimidation' strafbaar.
28) 191. Pelling, p. 222.
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Frankrijk
- 1884 verlichting, toen rechtspraak te streng was geworden 610>"

Belgie
- 1892 verzwaring na ernstige onlustengolf 1886 :§11 1
- 1921 verlichting als een der concessies na nov. 1918(§14)"
Luxemburg
- 1898 verzwaring in navolging van Belgie 189232

33- 1936 verlichting in navolging van Belgie 1921
Duitsland

3.- 1912 verzwaring na veel stakingsonrust
- 1918 verlichting - Regering wilde steun bonden behouden (§14'*'
Denemarkgn
- 1929 verzwaring - publieke opinie duchtte macht bonden (:15)36
- 1937 verlichting, na opheffing 1929-wet"
Nederland
- 1886 verlichting, door schrapping bij nieuwe codificatie WvS*
- 1903 verzwaring, na ernstige stakingsactiviteit '§1329

Zoveel l S zeker, dat geen enkele Westeuropese rechtsorde het
strafrecht geheel op stal kan laten staan, wat ook het gedrag van
stakers tegenover hun collega's (of tegenover de inbreng van
vervangende werknemers, tegenover bazen en directeuren, klanten
of simpele passanten of tegenover de politie) moge zijn.

291 In Frantriik verd het meest bel ,tende artile , t.w. art. 416, in 1.884 inget')tten 1. de Loi baldev Pousseau
§10>. De artikelen 413-415 eleven bestaan, z.e jaarover verder noot 41.

301 Onlusten, die .,·ch wee. in 1891 herhaaid hadden, zie Chlepner, p. 91-92/213; Horion, Stalking, p. 155/188-189,
w·ist erop,  dat al  in 1887 eer, extra del,ct verd in9evoerd t.a.v.  de uttlGkkin9 van strafbare fetten.
Lehouck, 1.lakbondsvr. p. 283-284/299-300 vermeldt, dat de rechtspraak in 1902 nog weer een stapJe verder ging,

d o o :     8 r t.         3  1.'    S t r a f v e t D o e l     9  '  ;  e e n     9 e r    Otte    8 c sten 'Ven arbe,ders, p,let tegen verkgevers. 16 1907 verd dit
gecorrigeerd.

31) 14 1.921 verd art·1(el 310 St,·ifietboek afgeschaft,  2.e Blanpaln, S hets p.  217, Ch!.pner, p. 93.

32'  Lu:xemburs  v i : 442 Belg, e  in  1898,  15; .  Weber  EGKS  p.  52:.
331 Afschaffing van art. 310 :n 1936, zie Weber EGKS. p. 521.

34) Een verscheg 4 van de vetgeving tegen 1, et,ng in 1912, zie Gear,, D. 118.

35) Nog door de Keizerl'Jke regering verd, voorjaar 1919, art. 153 GewO. ingetrolker, zie Blanke, 1, p. 178.
36) In Denemarken. dat lange tiid ontbrat op het liistie van landen,  die inbreuken op de vrliheid Van arbeld

strafbaar stelden, verd ·n 1929 een vet uitgevaardigd :§15>, die o.a.  'economische en persoonl'Jke
achtervolqing om andermans organ satievrijheid te belemmeren' strafrechteli ik verbood, zie Galenson, p. 141.

37· Int·elking vet van 1929, zie Galenson. p. 141.
38! In  Nedelland,  vaar  de  vet van  13 april 1872 nooit  verd  toegepast,  verdween  deze  delictsoms:hriiving

aanvankeli ji geru,sloos,  toen  in  1886 het nieuve Nederlandse Wetboet van Strafrecht  verd  ingevoerd.  De
inbreak  op  'eens  anders  vrliheid  van arbeid' vas toen niet langer  meer  strafbaar  via  een  specifieke

delictsomschrijving,  maar lon nog wei vervolgd worden op ba;,s van het .-ommune delikt van art.  284  W. v.S.,

491. Huussen,  p.  106-107/112; Levenbach NBR, p. 439; Molenaar 1, p. 122; Fase, diss. p. 158/223; Fase/V p.
524.

39) In 1903 verd als reactie op de eerste spoorvegstating een nieuv artikel (art. 426bis) in het W. v.S. opgenomen

en verden de in art.  284 W.v.S.  vervatte strafbepalingen tegen 9evelddad,9 dvingen verscherpt, dat alles om
ze zonodig te tunnen gebruiken tegen hinderl i JI: posten; zie Aalberse, p. 20; Levenbach, NBR p. 445: Bakels 7,

p.  195.  De Jong, dIss. p. 159; Puter, p. 352 '452/502-503, Merkelbach, diss p. 173/176, die zegt, dat 001 al
beoogde  de vetgever niet het posten zonder meer strafbaar te stellen,  sommige rechters het dat er wei  eens

van  •aakten.  De  betreffeude  artikelen  gelden  nog steeds maar zijn al lang niet  meer  in  deze  context

toegepast:  het idee,  dat er voor verkvilligen een 'recht op arbeid' bestaat, duikt echter af en toe log vel

op, ,91. Maris, SMA 1980, D. 10-16; Jacobs. ESH p. 83; Contra: Jaspers/P p. 36-38.
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Alleen zal men daar in de moderne staat niet meer tegen op treden
krachtens specifieke delictsomschrijvingen maar OP basis van
bepalingen van commune delicten, waarvoor dezelfde strafmaat
geldt, of ze nu in het kader van een staking of anderszins begaan
worden. ..

Bij staking zijn het vooral activiteiten als het posten41 of de
bedrijfsbezetting die gauw in die richting voeren. Maar ook ander
onzorgvuldig gedrag kan strafbare beschadiging van persoon of
goed opleveren (bijv. het slecht "afregelen" van het werk eer men
in  staking  gaat )."

40) ugl.  Horion, Staking, p. 186; Schierdtfeger, K p. 33-34; zie ook Rigaux, diss. p. 85-86, die bevestigde, dat
na 1921 toch een bepaalde strafrechtelijke aanpak mogelilk bleef.

411 'Picketing' is vooral in Groot-Brittannie een veel voorkomend verschilnsel,  dat als het vreedzaam  verloopt,

sinds  1906 dus haar 9ang kan gaan (hoevel.....zie Hubbard v Pitt (1985) 1.C.R.  308 C.A.,  zie Lord Denning,
Discipline,  p.  185-188),  maar bii gevelddadigheden op ingrijpen van politie en rechter kan rekenen vgl.
Pelling,  p.  289:  Wedderburn, W&L p. 311/324-326; Rideout CLP p. 230; Weekes cs p. 194-196. Elias TD, p. 6;

Doucy,  p.  139.  Sinds  1972  is picketing in Groot-Brittannie steeds agressiever gevorden (mass  picketing,

flying pickets etc. 3 vgl.   Kahn-Freund,  RR p. 199; Wedderburn, LL&IR, p. 57-59. Daar ton dus vel tegen op
getreden vorden  ,et  de delictsomschri Juingen van IRA/TULRA 1974 en de oude Conspiracy and Protection  of
Propertl  Act,  1875,  die nog altild gold,  zie Bercusson,  MLR 1977,  p.  268-292:  voorbeeld  van  recente

toepassing  van die vet tegen picketing in Elsey v Smith (1983) IRLR 293.  Maar de Conservatieven golden  dit

niet  genneg  en hebben middels de Employment Act 1980 art.  15 TULRA zo geherredigeerd,  dat  de  'immunitt'

t.b.v.  het vreedzaam picketen vordt beperkt tot picketing op of nabi j de arbeidsplaats. Flying pickets van
elders r isteren nu dus ook civielrechteliike vervolging,  zie Hepple/OH, EL(IV) p. 49-50; Elias, TD p. 40-46.

Een stakingscode uit 1980,  die het aantal pickets per plaats tot 6 beperkt,  kreeg in 1985 in de rechtspraak

rondom de mijnverkersstaking rechterlijke ondersteuning, zie EIRR irt 1985, nr. 134, p. 9.
Zle voor leriand o.a.  de case Brendan Dunne Ltd v Fitzpatrick (1957) IR 29, vermeld bl J 0 Conaill, p. 242 en
Asmal in Nevin, p. 104.

In  Belgle genieten pickets een 'immuniteit",  die beperkt vordt door het gemene strafrecht ('de eerbied voor

personen en goederen') en de naleving van politiereglementen inz.  openbare vergaderingen, zie AR Charteroi

20.10.1980, JTT 1981, p. 91-92: TSR 1981, p. 84.

lin Nederland over picketing, zie Rood, diss. p. 95-96 en hieronder noot 43.

In Duitsland moet picketing zich beperken tot 'gutliches Uberreden'. Beled'gingen, tandtastell ikheden  en
wegblokkades :Iin strafbaar, aldus Schwerdtfeger K p. 63.
In E-:anl.L!11 verd art. 415 C.P. ingetrokken bil vet van 29.12.1972, zie Dalloz' Code du Travail in noot onder
art.  521-1.  Art.  414  is  dus nog  over;  beide artikelen kenden toch al de laatste decennia een  zeer
restrictieve uitleg:  ze verden alleen toe9epast bil pressie op personen, niet op zaken, en er moest opzet in

het  spel zi in,   v91.   Brun/6(1978)p.  448-450.  Het staken voor een closed shop verd er o.a. mee bestreden.
Uoorts verden er ook veer enkele aanscherpingen aangebracht van de vettelilke bepalingen, die strafrechtelijk

Optreden tegen de b: iverschi Inselen van de stating mogelijk maken, m.n.  in 1970 en 1981, v91. Brun/G C1978)
p.  451-452;  Javillier, MAJ p. 63, Lyon-Caen, DS 1981, p. 144 en Savatier, DS 1981, p. 147-149 vertolkten de
onvrede van 'links' met de h. i. te ruime rol van de strafrechtelijke beperkingen.  Die vatn 1970 en 1981 zijr
inmiddels door het socialistisch bevind veer opgeruimd in 1983,  vgl.  Javillier,  R#formes, p. 318-321; maal

art.  414  bl,jft  toch nog steeds de basis voor veroordelingen van ind,viduele stakers tot het  betalen  van

schadevergoedingen aan verkwilligen,  en nu, krachtens een recente uitspraak (EIRR 146, march 1986, p. 6) ook

aan de verkgever.

In Italie heeft Cass. pen.  26.3.1975 het recht op picketing erkend, maar het moet wei vreedzaam 9ebeuren, zie

Giugni Diritto,  p.  221-222,  die daar met iurispr.  stelt,  dat een mensel,Jke barri#re dat niet is; anders

rreu, ELL p. 172.

001 in De_nemark  is picketing met andere dan vreedzame middelen nog alti Jd strafbaar, die Jacobsen,  ELL p.
277

Bl J  de I.A. 0. acht men maatregelen tegen picketing e.d.  alleen gerechtiaardigd als dergell Jke activiteiten
geen vreedzaam karal(ter hebben, vgl. ILO Freedom, p. 68.

42) In Italie kan onzorgvuldigheid terzake bestraft vorden onder art.  51 C.P.  zie Glugni, DIritto,  p.  236,
Meestal bestaan er formele of informele regelingen {'comandate'), volgens velke een minimum van verhemers in

actie bli tft voor de veiligheid van het bed,1 Jf,  zie Giugni,  Diritto,  p. 255-259).

In  Belgie  is er de Wet Prestaties Algemeen Belang in Vredestild <539>,  maar die is sinds  1963  niet  meer

strafrechtelijk gesanctioneerd.
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Er zijn grenzen. Alleen zijn er landen, waar die grenzen wat
intensiever worden afgetast en overschreden, zoals bijv. in
Groot-Brittannie, dan in andere, zoals Nederland, waar men zelden
met dit soort problemen worstelt.
En er zijn ook landen waar men excessen toch nog liever via  het

43civiele recht aanpakt dan via het strafrecht.

Toepassing van het strafrecht gebeurt in de sereniteit van de
rechtzaal. Maar het tumult op straat, dat menigmaal stakingen be-
geleidt, gaf soms al veel eerder aanleiding aan de politie of

zelfs aan het leger om de openbare orde te handhaven.
Hoe lag dat rechtens?

Officieel l S, sedert de intrekking van de coalitieverboden, de

politie in dit soort aangelegenheden neutraal. De Stakingsveror-
dening van de Pruisische Minister Von Puttkammer van  11  april
1886 zei het zo mooi: Iedere directe of indirecte interventie van
de politie-autoriteiten tegen de wettelijk bestaande coalitie-
vrijheid wordt uitgesloten; zij hebben zich te onthouden van
enigerlei maatregel, welke de schijn kan hebben van een daad van
partijkeuze van de regeringsautoriteit voor de werkgevers of
omgekeerd.
Maar de algemene politiek van handhaving van de openbare orde,
vrede en veiligheid eisten wel, dat een arbeidsconflict
uitsluitend op vreedzame wijze en met wettige middelen zou worden
uitgevochten. Anders was, volgens Von Putkammer, de inzet van de
politie gerechtvaardigd. "

Die zogenaamde neutraliteit was echter meer schijn dan werkelijk-
heid onder de vigeur van het minimalistische vakverenigingsrecht
dat  in  die  tijd nog heerste   525'.
Niets onrechtmatigs deden de werkgevers, die de stakers, of
minstens hun leiders, ontsloegen; werkwilligen of vervangende
werknemers het bedrijf binnenbrachten, enz. Wilde een staking
"bijten" dan kon het bijna niet anders of de stakers kwamen OP
gespannen voet met de handhavers van de openbare orde. Zeker als
die de wet zo eng interpreteerden als, bijv. weer Von Puttkammers
stakingsverordening, waarin picketing categorisch werd verboden.

..

En als de politie al eens terughoudend zou willen zijn, dan waren
er notabene nog wetten gelijk een Franse uit 188446 en een Britse
Uit 1886", die aansprakelijkstelling van de overheid mogelijk
maakte, wanneer de politie had nagelaten om bijstand te verlenen
ln geval van staking. Zo was het voor de politie ook niet
makkelijk om afzijdig te blijven.

43)  n  root 38  verd al pen toespel,nq gemaakt op de meer c vielre:htel:A aandoende a.-t'es  :n het recente  Brit,e

recht. Geve'.en :,i JOOrt: .p ·le recent. 111··:prudentie in Nederland rondom poortbiokkades, die ook van
ci·-elrechtel :14. 88:d Ii.  991.  Hof 's-Gravenhage.  14.1:.1980, NJ !982, 72: Pres. Rb Amsterdam 26.3.1982, NJ
1982, 214; Pres. 25 Dordrecht 29.4.1986.  5 '996. 221: Fa.9 'SP p. 303: .13.pe,>'P f. 31-33.

441 Zie Blante 1, p. 72-75.

451 Idem ,6 een politieveroriening uit 1901, zie Blanke !, p. 108-109,
463 Wet  van 5 april 1884,  veranderd bi i we: var, 16.4.1914 en 51 'lltens iurisprudentle van de Court de  Cassation

Van 2.1.1951 009 steeds in voorkomende Sevallen toepasbaar, zi. Brun/G {1978) p. 519.

473 De Piot Damages ¢ct 1:86, .,2 Wedj„·bu-r, Wg:. 2. 166. d,e meldt dat deze vet n,9 in 1967 verd benut.
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Wij zien dan ook voor 1914 legio voorbeelden", dat de politie of
zelfs het leger zich in stakingsconflicten mengt. Bij het leger
ging het er dan soms nog om, dat dit werd ingezet om essentieel
geachte diensten aan de gang te houden, maar stakers zagen dat
natuurlijk als een breeki jzer om te verhinderen, dat hun staking
echt kon slagen.

Na de Eerste en zeker na de Tweede Wereldoorlog is de tussenkomst
van leger en politie in arbeidsconflicten in West-Europa geleide-
lijk minder geworden, maar verdwenen is zi J geenszins49, zoals
ettelijke voorbeelden in het gaullistische/giscardistische Frank-
rijk en, zeer recentelijk, in Thatcher's Groot-Brittannie aanto-
nen.

50Hier blijft een onopgelost probleem voor de rechtsorde.

Bovendien kan de "sterke arm" nog met het verschijnsel "staking"
te maken krijgen, wanneer, zoals dat in Groot-Brittannid  de
gewoonte is, stakers en vakbonden zich niets aantrekken van
civielrechtelijke uitspraken. In laatste instantie kan dat tot

51arrestatie van personen en in beslag name van goederen voeren.

Tenslotte moet nog gewezen worden op de rol van het strafrecht
t.a.v. arbeidsconflicten wanneer het gaat om bijzondere groepen,

S2zoals ambtenaren, militairen, zeelieden enz.
In tal van Westeuropese landen heeft nog tot in een recent
verleden, ja soms zelfs tot op de dag van vandaag, het strafrecht
paal en perk gesteld aan hun stakingsvrijheid.
Ik kom daar, wat de openbare dienst en de essentiele bedrijven
betreft, nog op terug in §39.

48) Voor Britse  voorbeelden Co.a.  de mIJnstaking in Tonypandy, :uid-Wales in 19111 zie Pelling, p.110: Roberts,

Workers Control. p. 97; Riddall, p 27/51; Balfour, p. 11.

Uoor lerse woorbeelden: McCarthi TUil p. 20.
l'oor Franse voo,beelden: (0.8. in 1869, 1891 en 1906) zie Branciard, p. 187: Helmich, p. 78-81/140-
141/179/218-219/253-255; Gearr, p. 6i/118.
Voor Duitse voorbeelden: Co.a.  in 19121 zie Hirsch-Weber, p. 18: Blanke L p. 83-86; Geary, p. 40/118.
'.'gor Deense voorbeelden: (o.a. in de zeventlger Jaren van de vorige eeuv) zie Galensen, p. 19. Kocik, p. 17.
Uoor hit Nederlandse voorbeeld, de spoorvegstaking van 1903, vaarbij militairen verden ingezet, zie Ruter, p.

281/493-495.

Algemeen over dit onderverp: M. Perrot - Les ouvriers en grlve, K. Knwles - Strikes, Oxford, 1952.

49) Voor Duitsland, vgl. Sallner{7) p. 92; Daubler, Das A. I p. 172.
voor Frantrilk, Javillier, DdI p. 549-550; Javillier MAT p. 63-64.
voor Nederland, De Jong, diss. p. 159.

voor Groot-Brittannie:  v91.  de Grunvick-case,  de NGA-case,  1984, de Britse mijnverkersstaking, 1984/1985;

daarover ook Lord Denning,  Landmarks,  p. 125-128.
50) Ugl.  Tarlor,  p.  284-286;  Crouch,  p.  :37-139;  Jenkins/S, p. 79; G.S. Morris - The Police and Industrial

Emergencies,  I.L.J.  1980 p. 1,  C.J.  Whelan - M,litary intervention in Industrial Disputes, I.L.J. 1979, p.

222-234;  Daubler,  Das A.  I p.  169-171;  Schierdtfeger K p.  66,  die het coalitierecht van de vakbonden
'polizeifest' neemt.

51) Zie El,as TD p.  4/11;  Ryan,  p.  59;  R. Fentiman - The Courts, the miners and the rule of lai, in Stk.Jrb.
1986.  N.,megen,  1985, F. 67-89. Vgl. ook Lord Denning, Process, p. 79, vaar hij schrijft: 'The lesson to be
learned  from  the dockers cases is that the veapon of imprisonments should never be used - for  contempt  of

court - .1 the case of :ndustrial disputes. Some better means must be found. Can anyone suggest onel.

52) Uoor Italie zie Treu,  ELL p.  166;  Giugni Diritto, p. 236-237; voor Groot-Brittannie zie Wedderburn, WZL p

388-391;  De Jong,  diss. p. 146. Hepple/OH EL (1)) p. 47; voor Nederland: de Jong, diss. p. 159, Jacobs, ESH

p. 79; voor Belgie: Rigaux, diss. p. 190.
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Maar de conclusie mag toch wel zijn, dat het strafrecht
aanzienlijk is teruggeweken van het domein van het stakingsrecht.
Geheel conform Durkheims analyse, dat progressieve samenlevingen
afstand doen van strafsancties t.g.v. de sanctie van schadever-
goeding.53
"L'histoire du droit panal est l'histoire uternelle de son
abolition." Leuke puntspreuk, die wdl een telkens ook weer
opkomen van strafbepalingen veronderstelt.

En dat zien wij vandaag de dag ook m.b.t. het stakingsrecht.
Alleen curieus genoeg, nu in een omgekeerde richting: er wordt
tegenwoordig, vooral door "links" in Frankrijk" en Italie steeds
vaker aangedrongen OP strafrechtelijke bescherming van het
stakingsrecht. En de eerste sterren stralen al: bepalingen in het
Italiaansess en       56Franse recht uit resp. 1970 en 1978, die discri-
minatie van werknemers, die gestaakt hebben zomede het toekennen

.'
van anti-stakingspremies zijdens de werkgever strafbaar stellen.

531 Drake, p. '14.
541 391. 5158Y, Tendences p. 300-302; Sina, DS 1980, p. 253-254; Cohen, DS 1978. p. 274-275; L,on-Eaen, DS 1981,

p. 143; Savatier, DS 1984, p. 56.

551 Artt. 15-16 Statuto dei Lavoratori, zie Treu ELL p. 105-106.

561 M. .... L 524-1 (dT, zie Javillier. Dd- p.52'3-526/548·'569; .Javillier, Riformes, p. 318. D9 iur,sprudentie geeft
nog pen beper te e,t'eg aan ceze bepal Agen, ;e 98,0tier,  DS 1981, p. 435-4AO: Javili. i.r, P6formes, D. 325.

57) Int N.derland tomen dat soort prem:es vermrode! it n,et veel voo,, Baa- ·41,1 81, dan achten Fase'V F 578 :e
4 21 be,jenI'ellit: in Dui+sland -i in z, i verboden. :ie 5;tverdtfeger K p. 62.
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36. Arbeidsconflicten en het civiele recht - de eerste
oplossingen.

Toen de strafrechtelijke belemmeringen van de stakingsvrijheid
volop van kracht waren kwam er nog geen civielrechtelijk probleem
rondom de werkstaking om de hoek kijken. Zodra echter rond 1870
de rol van het strafrecht in deze ging verbleken moest de
schijnwerper wel gaan vallen op de plaats van het arbeidsconflict
in het civiele recht. Gelijk Hanbury schreef: "het resultaat van
een ZO verregaande onttrekking van het recht inzake de
collectieve arbeidsverhoudingen aan het domein van het strafrecht
is, dat het centrum van aandacht verschuift naar het terrein van
het recht inzake de onrechtmatige daad" (en de wanprestatie,
A.J.).1 En in het vigerende recht van alle Westeuropese landen

lagen daar aangrijpingspunten te over voor acties tegen stakers
en organisatoren van stakingen, pickets, boycotts, enz.
Betekent deelname aan een staking immers niet geredelijk
wanprestatie van de kant van de arbeider, bezien vanuit diens
arbeidscontract?
En pleegt een vakbond of haar bestuurders, die arbeiders daartoe
aanzet, geen wanprestatie of een onrechtmatige daad? Tegen de

werkgever van de stakers, maar wellicht ook tegen diens

organisatie of tegen een derde als bijv. een client, die zijn
opdracht niet op tijd uitgevoerd ziet? Enzovoorts.
Het aanwenden van de strijdmiddelen van "industrial action"  moet
voor iedere rechtgeaarde civilist wel op gespannen voet gestaan
hebben met de meest vertrouwde grondbeginselen van zijn
rechtsdenken.2

Gezien de geschiedenis van de industriele revolutie hoeft het
niet te verbazen, dat Groot-Brittannie het eerste land was, waar
al deze civiele kwesties in rechtszaken aan de orde kwamen.
Culminerend in een spectaculaire tussenkomst van de wetgever in

1906. Opmerkelijk is wal, dat de hoogopslaande baren van de
Britse rechtsontwikkeling vooral tegen de civiele rechtspositie
van de organisatoren van het arbeidsconflict aanklotsten. De
civiele rechtspositie van de staker stond minder ter discussie.

Al in 1853 was er een rechter, die tot de conclusie kwam, dat

hij, die aanzette tot een staking, zonder dat daar een

rechtvaardigingsgrond voor was, uitlokte tot wanprestatie en

deswege een onrechtmatige daad ("tort of inducement of breach of
contract" ) beging.4 Nog een andere invalshoek werd ontdekt in

1901, toen pressie van een bond om een closed shop te verkrijgen
werd aangemerkt als een "interference with trade", die een "civil
conspiracy to injure" opleverde.5

11 H.G Hanbury -  Industrial Relat,ons  n ,crime and Tort,  :r G.W. Keeton and 6. Schwartzenberger - Current Legal

Problems, Vol.  1, London, 1948, p. 133

21 B, iv.  de re9el 'nul ne peut se faire lust,:e a sor-mAme'. :te Pet it p. 220; of de :egel 'nu' 0'a)ant le dro't
de nuire A autrui',  zie Javillier.  P*formes,  p. 330; het 'neminen 13edere", .ie Giu9ni Diritto, p. 252, die
daar  op p.  217 veliswaar het adagium 'qui iuris sum litor,  neminem laedit' tegenover stelt,  maar een ee

uv

geleden zal men het staking.recht neo ·:·el ..et zonder meer als pen '·* suum' hebben gezien. Bovendien ·s 
de:e

hele mvime sleets gevorden, 004 In italic. : e 537, Boot 65'x
3!.1191 or, .. Betten. 1,s:. p. :67.
4) De :aak Lumler v. Gie, zie Wedderburr., WZL p. :49; De Jong, diss. p. 53:122; Lord Denning, locipilne, P. 1,-1.

51 De zaak Quinn v. Leathem, zie Wedderburn, Wll p. 346; De Jong, diss. p. 54/133'135.
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Nu hadden de bonden zich aanvankelijk niet zo bezorgd gemaakt
over dit soort beslissingen; omdat vrij algemeen werd
aangenomen, dat Zij toch niet civielrechtelijk aansprakelijk
gesteld konden worden wegens onrechtmatige daden begaan in
verband met arbeidsconflicten.7  Maar in 1901 bleek, dat Zij
buiten de waard gerekend hadden. In de zgn. Taff Vale casee
besliste het House of Lords, dat een geregistreerde vakvereniging
in de zin van de Trade Union Act 1871 zoveel kenmerken van een
rechtspersoon bezat, dat Zij procesrechtelijk als zodanig
behandeld moest worden. En dat de bond dan ook met heel haar
hebben en houden aansprakelijk was voor de schade, die door of
namens haar was veroorzaakt.9
Deze uitspraak deed een fikse politieke storm opsteken 18> en
leidde uiteindelijk tot de Trade Disputes Act, 1906. Die wet
kegelde alle voorafgaande "zure jurisprudentie omver:.

- alle "acts done in contemplation or furtherance of a  trade
dispute zouden niet langer meer aangemerkt kunnen worden/10

als een "tort of inducement of breach of contract" of als een
"civil conspiracy";-

- vakbonden zouden niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor de schade, ontstaan door arbeidsconflicten, die zij haddengeorganiseerd (men spreekt van "immunity") .12

Naast Groot-Brittannie kreeg ook Denemarken omtrent de eeuw-
wisseling een beschermende wal rondom het arbeidsconflict tegen
de wisselvalligheden van het civiele recht.
In de September-overeenkomst van  1899 <513> hadden de sociale
partners elkaars recht op het ter hand nemen van conflictmiddelen
(staking, uitsluiting, enz.) fundamenteel erkend, mits daarbij

13bepaalde spelregels in acht werden genomen.
Die spelregels waren toen nog erg summier, maar in de loop der
tijd zijn ze steeds meer verfijnd, dn door de zgn. Augustus-com-missie (513>14, bn door het Arbeidshof, dat door de centrale sociale
partners werd opgezet en de zegen van de wetgever kreeg (513>.15
De gewone rechter wordt maar zelden geadieerd in stakingszaken en
wanneer dat gebeurt richt hij zich naar de jurisprudentie van het
Arbeidshof.

61 Er  varen ook uitspraken,  die goed afliepen voor de bonden, zoals in de zaak Allen vs. Flood, zie Wedderburn,
W&L p. 27-28; Merkelbach,  diss.   p. 105; De Jong, diss. p. 53-54; negatief over deze beslissing nog in 1962
Lord Devlin in Samples of Lawmaking, 1962, p. 11-12.

7) Wedderburn, WSL p. 317; TU Immunities, p. 14; Mertelbach, diss. p. 140.

8) Wedderburn,  Wtl p.  318-319;  De Jong,  diss.  p.  55-56/94-95;  TU Immunities p.  13-14;  Riddall, p. 44-48;

Merkelbach, diss. p. 141.
9) PeIling, p. 110-112/123-124.

10) De ign.  'golden formula", zie De Jong, diss. p. 104-106; over de reikwildte daarvan anno 1970 zie Wedderburn,

WZL p. 327-337.

11) De bescherming tegen deze torts nu in TULRA, s, 13, zie De Jong, diss. p. 129-131/138.

12) De Jong, diss,  p.  56; Riddall,  p. 48-49; TU immunities, p. 15; vil kunnen hun bestuurders op per s 0011 l ik e
titel vorden aangesproken, zie Elias, TD p. 16; (zie ook verderop noot 22 en 537 n 93>.

13) Galenson, p. 99; zie nu ook art. 2 General Agreement.

14) De  Augustus-commissie  ontvikkelde   in  1910 een stahngscode (The Standard Rules  of  Settlement  of  Trade

Disputes,  aanvankelilk vrijblijvend, maar sedert 1934 geldt,  dat als de c.a.0.-partijen niet zelf regels
maken, deze stakingscode van toepassing is,  zie (thans) 522 Labour Court Act;  Jacobsen,  ELL,  p.  25;
Hasselbalch, Facets, p. 42.

15) Galenson, p. 141/210.
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In dit Deense systeem hebben organisatoren van een staking geen
aansprakelijkheid te duchten. wanneer zij zich binnen de krijt-
lijnen houden. Gaan zij over de schreef. dan wacht hen wel dege-
liJk schadeplichtigstelling, boete, enz. +
Die krijtlijnen hebben betrekking op de besluitvorming'' en de
aanzegging-, maar ook op de inzet/het doel" van de actie.
In dit verband is van belang een onderscheid, dat de Deense
jurisprudentie al vanaf het begin van deze eeuw is gaan maken,
nl. het verschil tussen rechtsconflicten en belangenconflicten.
Als het arbeidsconflict betrekking heeft op een kwestie, die door
rechtsregels beheerst wordt, mag er niet gestaakt warden zolang
niet eerst alle bestaande geschillenprocedures zijn uitgeput.
Aldus geeft ook een staking om de naleving van een c.a.0. af te
dwingen geen pas. De staking hoort gereserveerd te blijven voor20

belangenconflicten.-'

Overeenkomst en verschil tassen het Britse en Deense
stakingsrecht zijn saillant.
In beide rechtsstelsels is veel vroeger dan elders in West-Europa
een soort vrijplaats voor het arbeidsconflict gecreeerd - een
ring, waarbinnen het arbeidsconflict kon worden uitgevochten
zonder dat een conflict-vijandig civiel recht meteen toesloeg.
Maar in Groot-Brittannie is dat gebeurd door een wetgever, die in
opperste lichtvaardigheid' een bijna absolute-3 "immuniteit" cre-
eerde zonder zich rekenschap te geven van de maatschappelijke
behoefte aan grenzen aan deze immuniteit. Bijna absoluut, want
zolang het stakingsdoel maar viel binnen de golden formula ("acts

161 Galenson, p. 37/209-210 219-223, die erop vt;st dat schadeplichtigheid :ovel op een lokale afdeling van een

bond kan liggen,  8!s op de nationale bond zelve en op de centrale organisatie,  en voorts op pag. 223 stelt:

'Het Deense Arbeidshof is erin geslaagd haar beslissingen kracht bit te zetten in een mate, die ondenkbaar is

in andere landen met zo'n hachtige vakbeveging.' En hil voegt eraan toe,  dat het Labour Court heel populair

is     de verkgevers.  ':I:  is dat zeker minder aan arbeiderszitde.  maar toch heeft er Tog nooit een51 1

verantvourdel·ile val,bond.le,der beveert,  dat haa- af:chaffing een voordeel voor de arbeiders zou zi Jn.' Die
laatste zinsnede zal anno 1986 vel niet meer kloppen <§37,  noot 68>, maar vezenli it veranderd is het Deense
systeem niet

17) Moet  volgens de September-overeenkomst berusten. op 3/4 meerderheid in het besluitbevoegde  orgaan,  991.  nu
art. 3, lid 2 Gpneral Agreement: zie Galenson. p. 99/243; Jacobsen ELL p. 281-284.

18! Men moet volgens de  September-overeenkomst  14  dagen  tevoren  aan  vederpartil kennis geven van

stakingsuoornemen en 7 dagen tevoren van stahngsbesluit,  vgl. nu art. 2, lid 3 General Agreement, Galenson,
p. 99/243; voor verdere ,jetaillering zie .Ta1,'-en, ELL p. 280-283.

19) Het  doel van de staking moet duidell Jk betrekking hebben op arbeidsvoorvaarden en het mag dus  bl Jv.  Diet
gaan  om  een  ruzie tussen vakbonden onderling of om een politieke staking;  zie over de  politieke  staking

.Jacobsen, ELL p. 74; ook mag een staking niet ger,cht zi ir tegen het directierecht van de verkgever.
201 Vgl. Ru art. 2, iste lid General A9reement: zie ook Galenson, p. 242-243/246

21) Hasselbalch, Facets, p. 42; Galenson, p. 229-230/231/242-244/246.
22) Zo sprak het lerse Supreme Court van de Britse vet van 1906 eens uit 'that It was hurriedly drafted and  that

its wording did not receive adequate consideration...' a'sook, dat het vas 'hast,17 conceived and prematur,11

delivered', zie Goulding Chemicals Ltd v.  Bolger (1977} IR 211,  zie 0 Conaill p. 221. In datzelfde rapport
vordt op pag.  245-246 gevezen op de onevenvichtigheder in de bescherming die de Trade Disputes Act biedt aan

resp. valbonden,  bestuursleden van de bond :ndividueel en individuele stakers. 991. ook MacDonald p. 53-63,

die  het  revolut,onaire  van de Taff Uale case betvist en het exceptionele van de Trade  Disputes  Act  1906

benadrukt; z,e over de parlementalre geschiedenis van deze vet ook Mertelbach, diss. p. 141-142.
23} Wedderbirn WiL p.  317'320-321 vees echter ir 1970 or de zvakke punten.  die et :.1.  teen 409 ir het systeem

van immunities van de Trade Disputes Act zaten <§37>.
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done in contemplation or furtherance of a trade dispute") hadden
de vakbonden geen aansprakelijkheidsacties te duchten. Of het nu
wilde stakingen of georganiseerde stakingen betrof, stakingen om
rechts- dan wel om belangengeschillen*, stakingen tijdens de
looptijd van een c.a.0., erkenningsstakingen of zelfs "inter-
union"-disputes, algemene of selectieve acties, het deed allemaal
niet terzake voor de rechtmatigheid.25 Vandaar dat het Britse
stakingsrecht tot op de dag van vandaag getekend wordt door een
krampachtig pogen van conservatieve rechters en politici om toch
nog ergens grenzen te trekken. Ik zal dat in §37 verder schetsen.

In Denemarken daarentegen hebben de sociale partners in
wisselwerking met de rechtspraak van meet af aan een tamelijk
evenwichtig geheel van krijtlijnen getrokken, waarbinnen de
werkstaking zich kan ontplooien.

ZO brachten Groot-Brittannie en Denemarken al ver voor 1945
opmerkelijke principiele rechtssystemen voort om de vakvereni-
gingen een min of meer grote vrijheid voor het entameren van
werkstakingen te geven. Elders in West-Europa kwam men toen nog
niet zover. Daar werd maar wat aangemodderd of liet men deze
kwestie op haar beloop.

In Frankrijk had men eerst wel gedacht, dat de Loi Waldeck
Rousseau  van  1884 4%) de vakbonden vrijwaarde van civielrechte-
lijke aansprakelijkheid uit arbeidsconflicten. Maar al in 1892
bleek dit een illusie, toen het Court de Cassation in de zaak-
Joost een vakbond schadeplichtig hield wegens een onrechtmatig
geachte stakingsdreiging.2" Ook Frankrijk kende rond de eeuwwis-
seling dan een poging om de werkstaking een beschutte vrijplaats
te bieden (ontwerp-Millerand, 1900}, maar die liep OP niets
uit.2,
Integendeel: in 1920 werden alle nog hangende vragen over de
rechtspersoonlijkheid van vakbonden door de wetgever weggenomen,
(§243 waardoor ze nu verder moeiteloos in rechte contractuele en
buiten-contractuele aansprakelijkheid voor stakingsacties opge-
legd konden krijgen. Als de rechter een staking een wanpres-

28

tatie of een "abus de droit" van de bond vond kon hij haar tot
29schadevergoeding veroordelen. Alleen waren de Franse rechters

ZO Wijs om dergelijke schadevergoedingen te beperken tot het
30betalen van een symbolische franc.

24) Nlet van belang in het Britse recht,  zie Kahn-Freund, LXL p. 93; Wedderburn, WZL p. 164; Clark & Wedderburn,
LLZIR p.  188;  Wedderburn LLXLR p. 273-274; Thomson/E p. 136; zie voor een interessante rechtsvergelilkende
beschouving  over dit onderverp 0 Conaill,  p.  227-228;   IAO,  CZA p.  6-9.  zie over deze tegenstelling ook
Laroque, Memoriaa, p. 141 <537 n. 46>.

25) Elias TD p. 3.

26) Vgl. CdC 22.6.1892, D.92.1.449, zie Brun/6(1978) p. 36.

27) Branciard,  p   180;  Ruter,  p. 339; lyon-Caen, DS 1984, p. 12, die zegt: 'cette tentative de riglementer la

grhe n'a jamais ita surpassi en qualiti ligislative. '

28) Brun/6 11978) p. 71.

29) Zeldin, p. 209.

30) Helmich p.  228/289/318, zie ook Brun/6 11978) p. 71, en Giugni PO p. 160, die vilzen op art, 411-12 CdT, dat

niet  toelaat,  dat  een zodan,9 beslag gelegd vordt op de bezittingen van een bond,  dat zil niet  meer  kan

functioneren.
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Ook in Duitsland werden de vakbonden herhaaldelijk in rechte
aangesproken wegens contractbreuk of onrechtmatige daad (§826
BGB)." En al vermeden zij de rechtspersoonlijkheid van het BGB
(§24), toch werden zij door de hoven in voorkomende gevallen vooraansprakelijk gehouden."
De komst van de Weimar-republiek in 1919 bracht geen expliciet
stakingsrecht. Wel werd door rechtspraak en rechtsleer uit het3l

totaal van het constitionele stelsel besloten, dat er een zekere,
maar beslist geen absolute stakingsvrijheid zou bestaan. Binnen
bepaalde grenzen kon de werkstaking vrijuit gaan als "erlaubtes
wirtschaftliches Kampfmittel"; ging men daarbuiten dan kon dit
tot schadeplichtigheid leiden.3"
Ook ln Nederland bleek uit wat schaarse rechtspraak  m.b.t.
boycotts en posten, dat vakbonden wel degelijk schadeplichtig
konden zijn." Het leerstuk van de onrechtmatige daad stond er
echter lange tijd in de kinderschoenen, het kort geding en de
dwangsom werden er pas laat ingevoerd *, zodat tot aan de Tweede
Wereldoorlog toe de civielrechtelijke positie van vakbonden

.,m.b.t. arbeidsconflicten maar zelden aan de orde werd gesteld.

311 Sollner(7} p. 84; D.ubler. Das A 1, p. 142.

32! Sollne,17) p. 64'91.
331 9.'Inerri p.  76: Ramm, Memor i,m. D.  -34-",5
34) Solinerm' 0. 84/90; Daubter. 93i 0 r. 3. 129: Pamm, Yemori,m, p. 243 ·ermeldt, dat ti iv. stal,ngen :onder

du.del iiI, eonnom,sch doe voot ':,ttenvid, 19' verden 9eheuder.
35: M., erad·, '· 2.    -622, St.1.· ,·, di-, F. :5-
:, 23:e. diss. F. 204: raS: TrP :. 292; Molenaar 1, p. 608-Eli; le,enbach NEP p. 510-512
371 Vol   Pres. Fe: itbant Amsterds" 4.3.!935, N., 1935, 405; :·e Pood, d,3. 4. Tr: Volge s Le,enbach. Ont.9. p. 1"

e. v.  , on  een  ·,skbond,  d.0  eer·  it3% ing  st eur t  9,en  nrechtmat, 92  4384  2'.Sen:  zie  ook  Baltels  (71,  p.  '96.
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37. Uan stakingsvrijheid naar stakingsrecht.

Na de periode van fascisme en nazisme en de Tweede Wereldoorlog,
waarin geen stakingsrecht hoegenaamd bestond, breekt dan de
moderne tijd aan, waarin het stakingsrecht - zij het aarzelend -
zelfs de status van grondrecht verwerft. Het wordt genoemd in de
grondwetten van Frankrijk (1946): Italie (1948)2 en enkele Duitse
Lander (tussen 1946 en 1949)3. Dan wordt pas OP de plaats
gemaakt: geen vermelding in de Duitse grondwet (1949)4 en in het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden van 1950.5 Maar in de zestiger jaren is er dan weer
voortgang: het stakingsrecht wordt uitdrukkelijk vermeld in het
Europees Sociaal Handvest (1961)6 en het V.N.-Verdrag inzake
sociale, culturele en economische rechten.7
In enkele landen hebben die bepalingen rechtstreekse werking.'
Bovendien wordt meer en meer het stakingsrecht ook als grondrecht
geconstrueerd uit het recht op vakverenigingsvrijheid, dat men
veel vaker expliciet in constitutionele en internationale bronnen
tegenkomt   (§17>.
Daar zijn nog wel allerlei problemen mee', maar toch lijkt het
mij niet vermetel om te stellen, dat in alle Westeuropese landen
het stakingsrecht hedentendage als een grondrecht erkend wordt.
Aanvaard wordt, dat een democratische rechtstaat met een sociale
markteconomie het niet kan stellen zonder een recht OP
collectieve actie. 10

11 Al. 7 preambule grondvet 1946, overgenomen in de grondvet van 1959.

2) Art.  40 Grondvet,  vgl.  Treu ELL p, 163; volgens Giugni, Diritto, p, 215 is dit grondrecht gemodelleerd naar

het Franse voorbeeld.

3) O. a.  in Hessen en West-Berl l Jn, zie Daubler, Das A I, p. 130.

4) Een   ontverp  daartoe verd op het laatste moment geschrapt,  omdat men er niet in slaagde om  beperkingen  te

formuleren,  vgl. documenten bi j Blanke (Il) p 200-204/227-229; zie ook Sollner17) p. 76. Wil maakt de Duitse
grondvet  sinds een amendering in 1968  een indirecte vervitzing naar het bestaan van een  'stakings,rijheid',

welke  door de vetgever in dier voe9, te respecteren z'J,  dat zelfs 'Notstandsgesetzgebung' haar niet op  zi J

kan zetten, 5911:S,3 GG, zie Sollner[7) p. 75-76.

5) Dat het hier Blet onontioombaar-impliciet in art.  11 is bleek uit de casus Schmidt & Dahlstrom, ECHR Ser. A.
Vol. 21 11976); zie ook Betten. diss. p. 94; zie dit verder under noot 9.

61 Verdrag van Turiin, art. 6, 4e lid.

7) Verdrag van Nev York van 19 december 1966, art. 8.
83 Zie in Nederland dit bevestigd t.8.v.  art.  6,  4e lid ESH in HR 30.5.1986, RvdW 1986, 120; zie mi in noot bl j

dit arrest in NJCM-Bull. nov. 1986.

91 20  gaat  men  er  in Duitsland van uit,  dat het stakingsrecht  een noodzakelilke  consequentie  is  van  het

val(verenigingsrecht. Nipperder schreef:   'Der  Geverkschafts-begriff  setzt voraus, dasz  der  Verband

auszerstenfalls,  venn  die  Wahrnehmung der interessen der Mitglieder es erfordert und  alle  anderen  Mittel

versagt  haben,  auch  zum Arbeitskampf 9egen die Arbeitsbedingungen,  insbesondere zum  Streik,  bereit  ist'

Cgeciteerd door Blante,  II, p. 225-226); vgl. ook Betten, diss. p. 94/137-138. Kahn-Freund/H, LaS 15/17 menen

velisvaar,  dat het stakingsrecht niet inhaerent is aan de vrilheld van val(organisatie, maar dat tech een
volled,ge onderdrukking van het stakingsrecht niet te verenigen valt met de vrilheid van vakvereniging. De IAO
stelt  zich  op het standpunt,  dat een algeheel stakingsverbod alleen acceptabel is 'in a situation of  acute

national  crisis  and  then  only for a limited period';  in  gevallen,  vaarin  aan  bepaald  personeel  geen

stakingsrecht kan vorden toegestaan moet er een alternatieve vor, van conflictoplossing vorden ingesteld, v91

ILO Freedom,  p.  64/66.  Over de vraag of het stakingsrecht herleid kan vorden uit IAO-Conventie nr. 87 en de
Europese Conventie voor de Rechten v. d.  Mens ook:  Eeckhoutte, p. 248-249; Fase, diss. p. 200; Verdier, Bull,
Bord. p. 166; Rigaux, diss. p. 87-89: Hohn, diss. p. 69-80/126-131.

10) Kahn-Freund/H, LaS p. 7-8, noemen vier argumenten voor de rechtmatigheid-in-beginsel van de verkstaking.
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Deze "opwaardering" van het stakingsrecht tot een grondrecht
brengt tal van consequenties met zich. Een strafrechtelijke
benadering van het stakingsrecht wordt er nog minder aanvaardbaar
door (535>. De rechtsorde is verplicht de individuele staker en
de vakbond te vrijwaren voor al te forse civielrechtelijke
gevolgen (§537/38>. Men zal zeer terughoudend moeten zijn met het
aanwijzen van bepaalde groepen van werknemers, die geen stakings-
recht mogen genieten (539>. Arbitrage en bemiddeling in arbeids-
conflicten zullen geen al te dwingend karakter meer kunnen dragen
(541)-

De voorzichtige bewoordingen van de voorafgaande zinnen verraden,
dat het stakingsrecht nergens in West-Europa als absoluut wordt
aangezien. Het wordt erkend in beginsel, maar er worden tal van
beperkingen op aangebracht.

Hoe zo'n erkenning-in-beginsel maar met beperkingen er in  de
diverse Westeuropese landen er uiteindelijk uit is komen zien wil
ik nu eerst in de navolgende pagina's beschrijven. Daarbij valt
in deze paragraaf nog de nadruk op de positie van vakbonden bij
de werkstaking. Die van de individuele stakers komt in §38 aan
bod.

In  Fra_nkrilk zegt de grondwet,  dat het stakingsrecht wordt erkend
binnen de door de wet gestelde grenzen. De wetgever is er - OP
een enkel deelaspect na - nooit toe gekomen een wettelijke

11regeling van het stakingsrecht te geven. Voor sommige rechts-
geleerden is dat reden om het stakingsrecht als praktisch
absoluut te beschouwen, doch de jurisprudentie is meer terughou-
dend. Zij concludeert slechts, dat stakingen zich mogen koesteren
in een vermoeden van rechtmatigheid. Eventuele onrechtmatigheid

12moet door de werkgever worden ingeroepen en waargemaakt.
Rechters tonen zich in bepaalde gevallen zeker bereid stakingen
onwettig te verklaren en grijpen daartoe graag terug OP het
klassieke leerstuk van "abus de droit".13 Dit o.a. bij politieke
stakingen , bij stiptheids- en langzaam-aan-acties. 15 enz. ook
stakingen 1n strijd met een uitdrukkelijke vredesplicht in  de

16c.a.0. worden niet legaal geacht. Van de andere kant laten zij
hun oordeel over de rechtmatigheid niet bepalen door de vraag of
de vakbond dan wel een meerderheid van het personeel achter een
staking staat", of dat er een stemming onder de leden is
gehoudents, noch ook of er behoorlijk aangezegd is, behalve als
de c.a.0. dat uitdrukkelijk voorschrijft- en behalve ook in de

111 Ollier,  p.  381'383;  Weiss, p. 64. Een algemene wetteltike regeling van het  :takingsrecht verd n09 in 1982

weer  iangekond:gd  door  de regering. :ie Ja'illier, R§formes p. 310-311/324-325, maar i; nimmer

ge,99 cretiseerd.

121 Brun/G l.1978) p. 45/457.

13) B,un/6 11978) p. 453-454.

14) Brun/6 1'1979) p. 439-142, al is het  -atuur l i t  omst:eden vanneer  eer,  staking   pol :tielk    i s;    de   K,anse
rechtspraak hanteert daarvoor het criterium van het '.blet pr,ncipal'. vgl. Betten, diss. p. 158-159.

15) Brun/6 (19783 p. 428-429.

16) Brun/6 11978) p.  438; maar zie echter 549 0, te er„aren, dat deze beperk,ng in Frankr,ik toch veel  minder

voc -telt 40, bliv. in Nederland.
171 Bru..4 11978) p. 434-435.
!81 B fur 1 f,'.978) p. 434.

191 B·un/6 '19781 p. 436-j37.
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openbare dienst,   waar  de  wet   dat  wil <§39>. Vandaar dat naar Frans
recht wilde stakingenn, spontane acties, waarschuwings- en ver-
rassingsstakingen heel goed legitiem kunnen zijn en ook inderdaad

21 Wdl moet gewezen worden ophet Franse stakingsbeeld beheersen.
een recente tendens van de Franse rechters om ook te gaan letten
op belang, duur, doel, verhouding doel-middel e.d. in hun oordeel
over de rechtmatigheid van een staking.22

Als een staking onrechtmatig wordt geacht kunnen de vakbonden  -
ondanks de opvattingen onder linkse arbeidsrechtsgeleerden23 _
wel degelijk veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoe-
ding. Hoewel de rechters zich in dezen meestal nog wel
beperkingen opleggen=, komt het toekennen van substantiele
schadevergoedingen ten laste van de bonden de laatste jaren meer
en meer voor. 2S

Om daar een dam tegen op te werpen had de socialistische wetgever
in 1982 de mogelijkheid om werknemers en vakorganisaties aan te
spreken in schadevergoedingsacties wegens werkstaking wettelijk
willen beperken ("immunitd civile relative").  Maar de Conseil
Constitutionnel heeft daar een stokje voor gestoken. 26

Minder royaal is de stakingsvrijheid in Duitsland.
In een toonaangevend arrest27 van 1955 accepteerde het Bundes-
arbeitsgericht de werkstaking als "ultimum remedium" voor de
oplossing van belangenconflicten in het proces van collectieve
onderhandelingen. 28 Een zin, waarin talloze beperkingen van het

201 Dit, omdat in Frankrl.ik het stak,ngsrecht beschouwd vordt als een individueel recht van de verknemers, ook al
kan het uiteraard slecht In pen collectiviteit vorden uitgeoefend,  vgl.  Savatier DS 1984,  p. 54. Het woord

'wilde' staking is dus elgenlijk een vioek in Franse oren, omdat het de bl il:lank ·ian 'onrechtmatig' heeft; en
het wei of nlet 'georganiseerd' zijn van een stating doet voor de rechtmat'9heid van een staking naar Frans

recht niet ter zake (§49 D. 13>.
21) Ugl. Dubc,s, AD p. 80; Clegg, TUCB p. 74'77.
22) Brun'G (1978) p.  455-456; Lyon-Caen, Recherche, p. 255-258.
23,1 Vgl.  Sinay,  'endance:,  p.  306-307,  die st.It,  dat een bond toch geen onre:htmatige daad tap plegen doe

werknemers  aan te letten tot staking,  omdat stating een 'echt van de vertnemers 2 -.  ook kan een bond haars
inziens geen varprestatte begaan,  want c.3.0.-vredesplicht-clausules pleger zi j wet af te sluiten;  Je kunt
vanprestatie dan hoo9stens construeren door een vredesplicht als immanent aan te nemen,  maar daar Is ZIJ  op

tegen; 99!. col Cohen in Droit Social 1978, p. 272-274; zie over deze priblematiek 5543·'49-50.

24) Vaal(,  maar  niet altl.Id,  1:unnen Scnden zich met succes beroepen op het argument,  dat :1 1 geen 91289 hebben
eve. de stakers,  vgl.  Sav .ier,  DS 1984,  p.  55;  Lion-Caen,  DS 1981, p. 145; vaorts geidt nog steeds de
vettell,ke bepal·ng,  die heel yat tikbondsgelden toch al '1:,salss,ble' maakt en deet nog steeds de  technlek
van de symbolische franc opgeld (§36:, 491. Soc. 9 nov. 1978, zte Jav,11,er DdT p. 576.

25) Vgl.Soc.   6 mel  !960, :le Bran,6 i'!9781 p.438/457 '483485;  moorts 50:.  8 Vvr,  1972 en verdere iurisprudentie

genoemd in Javillier, DdT p.  574-576; Tavillier. MdJ p. 65-67; Tavillie·, Riformes, p. 332; Ram,n, DS 1980,
p. 537-544; Savatier, DS 1980, p. 545-549; 991. eok R. Overeem :n FEM 8.3.1986, p. 98-99.

261  C.C.   22.10.1982;   Hamon,  DS  1983,  p.  156-163;  Javillier,  Riformes, p. 326-331; ravill,er  in  DS 1982,  p.  703;
EIRR dec. 1982, p. 23.

27) BAG AP Nr. 1 zu Art, 966 Arbeltskampf, 28.1.1955, zie Blanke (11) p. 236-237.

281 Dit met behulp van de aan het strafrecht ontleende leer van de Sozlaladaquanz,  091.  Blanke II, p. 225/228;
Sollner, p. 85-86; Betten, diss. p. 138.'161-162; voor de fundering van het stalingsrecht als ult:!oei.el van
4 9111 66 zie BA633, p 140 = AP Nr 64 .u Art 9 66 Arbeitskampf; voor het ultima ratio Prinzip v91. BAG GS 23,

p. 292 = AP N, 43 :u Art 9 GG A:beitslampf.
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stakingsrecht liggen opgesloten: geen rechtmatigheid voor "poli-tieke stakingen", voor "wilde stakingen"29, voor stakingen over
rechtsconflicten, voor stakingen in strijd met de verplichtingen
uit de c.a.0., enz.
In 1971 kwam daar nog een richtinggevend arrest van hetBundesarbeitsgericht bij, welke eisen stelt als "Verhaltnis-
maszigkeit" en het "Fairneszgebot" voorhoudt, wil een stakingdoor de beugel kunnen (waardoor bijv. selectieve stakingen lnbepaalde gevallen onwettig kunnen zijn) .30
Een strenge rechtspraak al met a 131, waarin recentelijk alleen
m.b.t. waarschuwingsstakingen wat versoepeling is gebracht. Endat h66ft voor een opwinding gezorgd....132
Gaan de vakbonden over de schreef dan kunnen zij wel degelijk
schadeplichtig worden gehouden, gelijk in enkele spectaculaire

33gevallen is gebleken. In de meeste gevallen evenwel volstaan de
werkgevers met het "slechts" door de rechter laten vaststellen,
dat een staking onwettig is. 34

29) Blanke I!,  p.  272/281-282;  zie BAG AP Nrs. 34, 37, 41, 43 zu Art 966 (Arbeitskampf); zie ook Giu9ni, PO p.163; vel is het mogelilk, dat de stating toch voor rechtmatig kan warden gehouden als de bond haar overneemt,
vgl. Betten, diss. p. 164.

30) BAG AP Nr,  43 zu Art. 966 Arbeitskampf, 1971: 991. Daubler Das A I p. 126; voorts BAG AP Nr. 47 zu Art. 9 66
Arbeitskampf en BAG 21.3.1978 AP Nr 62 zu Art. 966 Arbeitskampf, vgl. Sollner (73, p. 87, Daubler, Das A l p.

126-128/139-140/168; Daubler in Bull. Bord. p. 218-219; Blanke II p. 278-279; Schverdtfeger K p. 42.
31) Over de gedachte om deze rechtspraak te codificeren, zie Schverdtfeger K p. 27.
32) Hoevel deze stakingen stril(t genomen tegen het 'ultima ratio-Prinzip' indruisen,  had het BAG daarvoor toch

ruimte gecreeerd in BAG 17.12.1976 = AP Nr 51 zu Art 9 66;  toen de bonden daar rond 1981 rolaal gebruik  van
gingen maken  ('Neue Beveglichkeit') hebben de verigevers die zaken nog trachten terug te draaien.  Het  BAG
hield echter aan zijn tolerantie vast in BAG 12.9.1984 (zie deze uitspraak in Recht der Arbeit 1985, p. 52-61
en besproken door Loritz in ZfA 1985,  p. 185-212). Werkgevers hebben toen nog lange tijd met de gedachte van
een 'Verfassungsklage' gespeeld,  maar daar tenslotte toch van af 9ezien,  zie Recht der Arbeit 1985,  p. 61:
EIRR 132,  jan.  1985,  p.  4:  EIRR 133,  febr. 1985, p. 3; EIRR 134, art 1985, 0 5; zie over de Warnstreik

verder:  M.H. Bobke/H, Grimberg - Der gewerkschaftliche Warnstreik im Arbeitskampf, Kiln, 1983; E. Dorndof/M.
Weiss - Warnstreiks und vorbeugender Rechtsschutz gegen Streiks,  Koln, 1983; W. Daubler - Neue Beveglichkeit
im offentlichen Dienst? OTV-publicatie, Stuttgart, 1984; M. Lovisch, ZfA 1985, p. 53-70.

33) Vgl.  de Sleesvijk-Holsteinse metaalarbeidersstaking 1956/1957; de Nurnbergse schoenfabriekstaking 1961/1962;
BAG AP Nr. 2 zu 51 TVG Friedenspflicht; BAG AP Nr. 33 zu Art. 966 Arbeitskampf, 491. Ddubler, Das A l p. 162-

163,  die  op  p.  354  in noot 248 nog andere voorbeelden noemt;  Blanke  II  p.  243/246;  Voor  zover  het
onrechtiatige daad betreft vorden schadevergoedingsvorderingen tegenvoordig meestal gebaseerd op 5823 BGB
(Recht am Geverbebetrieb),  vgl,  Sollner(7) p.  84-86;  Daubler,  Das A I p.  162;  Blanke (I!) p.  225-227:
Schverdtfeger  K  p.  34.  Het voor 1933 veelvuldig gehanteerde 5826 BGB (§36> is in dit soort zaken naar  de
achter9rond verdvenen, maar vordt soms toch ook n09 wei eens aangegrepen, zie Sollner (7), p. 91. Enige jaren
geleden   hebben   de  vakbonden  nog  eens  geprobeerd  tegen  die   veroordelingen   tot   schadevergoeding
'Verfassungsbeschverden'  in te brengen,  vegens vermeende strijd met Art 9111 66,  maar die verden door  het
Bundesverfassungs9ericht vervorpen (zgn.  Dreierbeschlusz van 2.7.1979, 1 BvR 335/78), zie Niebler, ZfA 1985,
p.  404-405;  491. ook R. Richardi - Die Bedeutung des zivilrechtlichen Haftungsslstems fur den Arbeitskampf,
in ZfA 1985,  p.  102-126. Ugl. ook nog Loritz, ZfA 1985, die erop vilst, dat krachtens BAG 21.12.1982 en BAG

12.9.1984  een Unterlassungsanspruch en een schadevergoedingsvordering niet kunnen vorden ingesteld door  een
verkgeversorganisatie, maar slechts door de verkgever, die door een staking getroffen vordt.

34) Doorgaans  in kort geding,  zie Schverdtfeger K p.  43; kritisch daarover Daubler Das A l p. 163/168; zie ook

D.  Leipold - Die Schutzschrift zur Abvehr einstweiliger Verfugungen ge9en Streiks, Recht der Arbeit 1983, p.
164-170.
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In Nederland heerste van 1945 tot eind vijftiger jaren een
geleide loonpolitiek. die weinig mogelijkheden voor wettige
stakingen openliet.15  Radicale bonden en ongeorganiseerden ervoe-
ren dat enkele malen. De grote vakbonden "droegen" de geleide.

loonpolitiek en stelden de situatie jarenlang niet OP de
proef." Toen zij dat eind vijftiger jaren wel meer gingen doen
bleek de rechtspraak aanvankelijk heel zuinig in het toemeten van
stakingsvrijheid. E  In het zgn. Panhonlibco-arrest' werd uitge-
maakt, dat de staking voor de arbeiders in beginsel wanprestatie
oplevert en voor de organiserende bond bijgevolg een onrechtmati-
ge daad inhoudt, tenzij "naar de heersende rechtsovertuiging in

redelijkheid van de werknemers niet kan warden gevergd de arbeid
voort te zetten". Dit arrest heeft heel wat pennen in beweging
gebracht* en onder maatschappelijke en politieke druk (o.a. van
een wetsontwerp) en onder invloed ook van internationale norm-11

geving is de rechtspraak begin zeventiger jaren omgegaan.
Nu wordt in beginsel aanvaard, dat een staking gewettigd l S,

tenzij zwaarwegende procedureregels ( "spelregels") Zi Jn
veronachtzaamd of "op grond van afweging van alle omstandigheden
van het gegeven geval in onderling verband en samenhang moet
worden geoordeeld dat de Bonden in redelijkheid niet tot deze
acties hadden kunnen komen." Voor niet-normale acties kunnen

:·1bovendien nog andere, strengere criteria gelden.
De rechtspraak* is moeilijk voorspelbaar. In het algemeen mag
wel worden aangenomen. dat staken in strijd met rechtsplichten,
waaronder c.a.0.-verplichtingen, zelden rechtmatig wordt
geacht . 4 Waar het om belangenconflicten gaat zijn rechters
geneigd tot een zorgvuldigheidstoetsing , waarbij soms naar het
doel der staking wordt gekeken, maar zeker ook naar de spelregels

351 M.lenaar L  p. 592-593; Levenbach, NBR p. 512; De Jong. 3,;:. p. 160-161; De Leede. Asser, p 272-273. fase,

diss.   0.  87 21'15.  Meer  theoret :ch  was  het  3,9ument,  dat  de :taking  niet  meer  thu·shoorde  in  een

publ,ekrecntel,ike bedr i'.organ,satte - dit deed 3.8.  Romme, Borst en F.v. d.Ven voor een stakin9sverbod
pleiten, vol, Albeda. 11&M p. 103; Spru,t, diss. 161-163; v. Feijpe. d,ss. p. 353.

351 Overzicht rechtsp,881 bi i v.d. Berg e.a. p. 32-53,
371 1.191. p.d. Berg e.a. p. 23-31.
381 V91.  de befaamde uit:praak van Pres. Rb Amsterdam (Stheeman), 27.3.1958, NJ 1958. 245, dat een stakings,echt

hem onbekend was, Batels <7) p. 196.
391 HR 15.1.1960 NT 1960,  84; ,91. Baltels {7' p. 196-196; race. -5P p. 29'-293: De Tong, diss.  p.  162; ove,zicht

rechtspreak in het 'Panhon! ,bco-t idperk 1958-1969' bl J v.d. Berg e.a. p. 62-80.
40) Vgl. overztcht b' 1 v.d. Berg e.a. p. 80-107: Mannourr, HA p. 214-226

411 Wetsontverp 10111,  zie Bakels ,17) p.  198-200;  Fase, diss. p. 208-212; de Jong, diss. 5 163-166; v.d. Ber9
e. a. p. 121-142'220-227; De Leede, Asser, p. 273; E.P. de long - De regeling van de verkstaking in de civiele
rec tso'de. Zvolle, 191.

42) Vgl.  m.6. 3,t. 6. 4 lid ESH, dat het Hof Amsterdam mede tot motief diende (zie volgende voetnoot) en unds
de ratificatte ·lan bet E.S.H.  in 1980 algemeen beschouwd vordt als db garantie voor het stakingsrecht, zeker
in d. pr,vate se:to.. ugl. e. d. Berg, p. 255-256; HR 30.5.1985, RvdW 1986, 120.

43) Hef Amsterd.m, 13.4.1972, NJ 1972, :92, 951. Bat..12 17) p. ZOO-201; v.d. Berg e.a. p. 159-162.
441 HR 30.5.1986, P.,dW 1986, 120.
45! Rechtspraak-over:icht toi 1975 bi i De Jong, dis:.  p.  166-170; tot 1978 bl J v.d. Berg e.a.  p. 142-159/180-195:

tot 1983 bi i
Reuder, AKG p. 84-87 en Meeter, Nader, 7. 71-94.

46) Vgl. Fase, AKG p. 13-14; zie ook Pres. Pb Breda 17.1.:975, NJ 1975, 350 (Meeus}; Pres. Rb Utrecht 17.12.1985;

7'. v. d.  bers e.a. p. 190-195; :te  er de :rens tissen rechtsconflicten en belangenconflicten Maris, SMA
1983, p. 278-287 en JAO, ClA p. 7-8 /§36 n. 24;.

.„.471 '19' Dise'l' P. 541; De Leede. Toetsingsnormen. p. 2:-45.
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(tijdig aangezegd? was men al uit-onderhandeld 48) en naar de
49gevolgen voor buitenstaanders/de gehele maatschappij.

De neiging, die aanvankelijk wel bestond, om stakingen eerder
onrechtmatig te achten, wanneer zij ongeorganiseerd zijn, lijkt
af te nemen. " ook laten de rechters zich niet gauw meer
verleiden om stakingen zonder meer onrechtmatig te achten, omdat
ze "politiek" zouden zijn..

Ook in Nederland kunnen vakbonden aansprakelijk worden gesteld
voor schade uit onrechtmatige stakingen. In de praktijk komt hetdaar zelden vans-, omdat werkgevers volstaan met het laten vast-
stellen van de onwettigheid van de staking in kort geding onder
oplegging van een dwangsom, waarna de bonden zich doorgaans aan
de uitspraak houden.

In Belgie is een opmerkelijk ruime stakingsvrijheid ontstaan door
een succesvol kat-en-muis-spel van de bonden: Zij weigerden
consequent rechtspersoonlijkheid aan te nemen <524) en de rechters
hebben daar nooit doorheen geprikti Zij achten zich als regel
niet bevoegd om kennis te nemen van vorderingen, waarin de bonden
aansprakelijk zouden worden gesteld wegens de organisatie van een
staking e.d. Evenmin lenen zij zich voor het verbieden van
stakingen in kort geding. ..

Pogingen van de wetgever om een regeling van het stakingsrecht te
treffen liepen op niets uit.54 Ook de c.a.0.-wet van 1968 liep om
de hete brei heen door te stellen, dat c.a.0.-partijen slechts
aansprakelijk zijn voor niet-nakoming der c.a.0. in de mate alszij zelf hebben bepaald". en dat is in de practijk: 0 156
Door deze afwezigheid van litigatie tegen vakbonden betreft de
Belgische stakingsrechtspraak bijna uitsluitend de consequenties
van de staking voor individuele werknemers. Het is in die juris-
prudentie, dat rechters komen tot oordelen over de rechtmatigheid
van een staking. En zeker wordt de staking lang niet altijd

481 U91.  de Utrechtse stakingsvonnissen van begin 1977 (besproken door Jaspers in Recht en Kritiek, 1977, p. 98-
108,  u.d.  Berg e.a. p. 199-220; A. Bockvinkel in SMA 1977, p. 159 e.v., Bakeis (7) p. 202, M.J.P. Verburgh,
NTB 1977,  p,  285 e. v.  en J.  Peeters, NTB 1977, p, 385) en bevestigd door Hof Amsterdam <besproken door J.
Peeters, SMA 1978, p. 21-33) alsook de acties in 1981/1982, 991. v.d. Heliden in SMA 1983, p. 111-114.

49) Ugl.  daarover met name de poststaking 1983,  zie E. P.  de Jong in SMA !984,  p.  3-6 en Jaspers/P p.  33-36;

eerder al Pres. Rb. Rotterdam 25.6.1979, NJ 1979, 518 (Stevin); idem in Pres. Rb Utrecht 17.12.1985, KG 1986,
134.

501 Voor de vroegere opvatting Fase/V p.  535-536;  Rood,  diss.  p. 159; van een ruimere opvatting getuigt bijv.

Pres. Rb Groningen 3.5.1977, NJ 1978, p. 14; 991. ook Fase in De Pous-bundel p. 93-94.

511 V91.  HR 30.5.1986,  R,dW 1986, 120; eerder al Pres.  Rb Amsterdam 10,3,1980, NJ 1980, 165; HR 25.1.1980 NJ

1980, 282; zie Reuder, KG p. 83-84; Fase, De Pous-bundel, p. 95.

52) Maar zie Meeter,  Nader, p. 81 en Overeem in FEM 8.3.1986, p. 98-99, die vilzen op enkele recente procedures.
U91.  ook Fase,  TSR p. 315, die bepleitte om een eventueel opgelegde schadevergoeding tot een bepaald bedrag
te beperken, zie TSR p. 306/315; dit al bedacht in wetsontverp 10.111, zie Fase/U p. 544.

531 Ilan Eeckhoutte, p 281-284; Rigaux JTT 1983, p. 193;  vgl. ook AR Charleroi 7.5.1979, TSR 1979, p. 176-189;
kritisch Piron TSR 1979 p. 305-308 en Willaert, TSR 1980, p. 1-8.

54) Wetsontwerpen  van  de ministers Troclet,  Major en Servals,  zie Thonon in  JTT  1982,  p.  321;  Rigaux  in

Vandermeulen/R p. 73-82; Horion, Staking, p. 170-171; Rigaux, diss. p. 94-105.

55) Art. 4, 20 lid Wet van 5.12.1968.

56) Van Eeckhoutte, p. 281.
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rechtmatig bevonden al valt wel in toenemende mate een erken-.'

ning van een stakingsrecht-in-beginsel af te lezen. 58

In Luxem-bu13£ staat de vakverenigingsvrijheid in de Grondwet (art.
11, 5e lid) en in 1952 heeft het Cour superieure de Justice daar

S9een erkenning-in-beginsel van het stakingsrecht op gebaseerd.
Maar ook hier worden tal van voorbehouden gemaakt, met name
voortvloeiend uit het feit, dat Luxemburg als enige E.G.-land nog
de verplichte bemiddeling kent :§41>. Deswege kunnen bijv. waar-

/0schuwingsstakingen en verrassingsstakingen niet wettig zijn.
Ook kan alleen rechtmatig gestaakt kan worden om belangengeschil-
len, niet in rechtsconflicten.w Maar de effecten van al die
beperkingen komen hoogstens neer op de individuele werknemers.
Net als in Belgie blijven in Luxemburg de bonden altijd buiten
schot.'·

In Italie l S het de wetgever al evenmin als elders gelukt om
beperkingen te stellen aan het stakingsrecht. Ook hier is die63

taak de rechter toegevallen. Een eerste kapstok daarvoor vormde
de strafrechtelijke bepalingen, die nog van fascistische
oorsprong waren ,§35:. In civilibus werden andere beperkingen ont-
wikkeld. Om rechtmatig te zijn moeten stakingen:
- vooraf worden gegaan door een aankondiging"4;
- een zekere evenredigheid kennen tussen opoffering van de

stakers en de toegebrachte schade ;
66- de productie-eenheid niet totaal kapot maken.

Lange tijd waren juridische procedures bijna steeds uitsluitend
gericht tegen individuele stakers, maar recentelijk zijn de
werkgevers het kort geding tegen de vakbonden gaan ontdekken als
geschikt actiemiddel. Daarbij zijn zij er nog niet zozeer op uit
om de bonden aansprakelijk te stellen als wel om via een
rechterlijk oordeel de publieke opinie te beinvloeden en zich
juridische zekerheid te verschaffen over de geoorloofdheid van

67tegenmaatregelen (ontslag stakers, uitsluiting).

57) '.Iyl.  bi: . te .··tspriek, dat .en st.3' a n..,1 :e:htmat,9 Is, zolang niet alle in de c.a.0. 9enoemde middelen

·ian  reschillenbefle:ht:09  :  in  gitgeput.    --,b.   Charl.    24.12.1973,   JTT  15-3-1974,   p.   76.  Kritiek :p deze

Op·'att·'"13 5, J D.sol:e, St'.33 p. 92-93: ug'. ook Petit p. dA; Betten, diss. p. 142. Stakingen in strird met een
19 je I.8.0.  -er.elegde i-edesp'.cht v,:, 31 dooi vele rechter. p.tet rechtmat,9 928(ht, ,;91. Rigau„ diss. p.
2.10;  '.1  ygrea :peI re,-hters q·,-,·' 95 Gm vi id- st,I,nqe per def 'i,tie niet rechtmatig te achten;  tritisch
daari,pr 01 98.'·  j. ':. 0. 231. Ondere begren, .,gen n.8, t«pe ;takin9.  du·Jr,   doel e. d.  in rechtspraak en

:.hts;eer bes;roten t , -" !982. p.  324-325. C.0 Got de up.ittinger vaq R. Poels in JTT 1979, p.r'. '.  t.

.ZY-.-,- en s .'. P, 'r, r 'TT 1999, 0 93--6.
- . ,50'  .0  :eqt  7: s.    21. !2.1981,    'ITT  1982.   p.    329)  dat  'deelname aan  een  :talting  op  z tchzel f  geer  on rechtmat 1 9e

da32 's' e- ' dat 15·er vets.'eoal ing de verinemer ·lerbtedt ·jeet te iemen aan een .-ti|t,ng, die niet door .en ·e-
P,efentat'eve ·akorqani:atie erkend is' rass.    15.6.1981,  .ITT  1981.  p.  355,  bood een  ·:veree·tomst ige  er,en-

ning van de -ec4tmatigheld- 1-beginspl 'van een ge.riar..pe,·le stat p.9, ··31. '1. Ee:Khoutte p. 253-256.
591 (as,. :·.. :4.7.1952; viI Schintgen, p. 50.60.1; Betten, dis:. 0. 143.
60' Sch;B+:89, p. 50.60.1.

01 ERR Bug.  983, p. 20.

62) Schintget·, p. 50.50.3.
63) Wetsentwerp van Rubinacci, zie Grassell, p. 143-144.

6:' 'odat i·e:·i<::ng:stal:ngen c'.5 n,et rechtmatig Itunpen zi jn: Cds .  17.10.1961 en Corte Cost,tozionale
28.12.:9ET. :·e Giugnt Diritto, 0. 246; Treu, ELL p, 170.

55) Geen rechtma:'Sheid desvege loor select,eve stakingep,  ':.tafette'-stall.Agen e. d. Ca:s.  4.3.1952 fundeerde

die .tt:spiud€nt e op de theurie van de 'danno ing,usto'. zle Lettle;1 Calft & Ghezzi - :iberti d, Sciopero o
liberti 4'Imp,€:3 Ba 1979; Betten. d.s:. p. :54. Sinds ·:sss. 30.1.1980 yardt :1 J echter gefundeerd op de

leer de· e,*racontrgrt,ke!.e jan..rakel I ikheid {,esconsab liti aquiliana.  art.  2043 rod.  civ. 1.   91. Giagni
DIT,tw. p. 247-254.

661  r  .*..  vanveoe art.  11  It.  Gr.    bet  recht  op  U:, ;421 d Vjn  economische act: ··ite:t.

671 : e G:u3nl, r ritte. P. 247-251; '525 n. .
47
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Het stakingsrecht in Denemarken is niet wezenlijk veranderd
t.o.v. de omschrijving die ik daarvan al in §36 gaf. Een bewijs,
dat die oude architectuur daar nog steeds voldoet, ook al zijn er
ook wel spanningenw en lijkt zij de Denen niet altijd tegen een

69fors stakingsci jfer te beschermen.

In Groot-Brittannie echter begon het oude bouwwerk rond 1960 de
ene scheur na de andere te vertonen.
Er werd op gebeukt door, van de ene kant, een ware stakingsgolf
en, van de andere kant, de roep om inperking van de royale sta-
kingsvrijheid. 7 I

De rechters ondekten een Achilleshiel in de stakingsvrijheid van
de wet van 190671. het toenmalige Labour-bewind zalfde dat gauwwege, maar de rechters gingen door met het ontdekken van
Achilleshielen73 en zelfs Labour begon te begrijpen, dat de
stakingsvrijheid niet onverkort kon zijn.
Maar het tij voor een genuanceerde beperking was toen al
verlopen; de Conservatieven zouden het kwaad wel eens eventjes
met wortel en tak uitroeien. Hun Industrial Relations Act van74

1971 veegde de wet van 1906 onder het vloerkleed. Daarvoor in de
plaats kwam een enorm ingewikkeld stelsel, dat de stakingsvrij-
heid aanzienlijk beknotte.75 Een frontale aanvaring met de vak-
beweging was het gevolg. Maar in 1974 kwam Labour weer aan de
macht en zij draaide de klok resoluut terug.
De Industrial Relations Act werd herroepen en het oude systeem
van "immunities"  van de 1906-wet werd materieel hersteld in de
Trade Unions and Labour Relations Act, 1974. Ja de opstellers van
die wet grepen de gelegenheid te baat om ook nog alle plooien,
die de rechtspraak in de zestiger jaren had opgestreken, te
effenen. Zo ontstond er een stakingsvrijheid, die nog absoluter76

was  dan  ooit. 77 Sommige rechters (m.n. Lord Denning) voerden nog

68) v91.  Jacobsen,  CBD  p.  360,  die  melding maakt van een teenemend aantal vilde stakingen in strild met  de

c.a.0.-vredesplicht; vgl. Nielsen, p. 78 over kritiek van links op het Deense systeem.
69) 491. Clarke, Comp. p. 386.

70) Hawkins,  (&C p.  197;  Hawkins, BIR p. 45-50; Wedderburn, Wll p. 340-343; De Jong, diss. p. 68-70; Hepple/OH

EL(W) F. 6.
71 1 In de Case Rooke: gs Barnard vonden zil ult, dat een stakingsoproep een 'tort of Intimidation' was, die niet

onder de 'immunities' van de vet van 1906 viel.

72) In de Trade Disputes Act,  1965,  zie Wedderburn,  WXL p.  371-372;  De Jong,  diss. p. 121; Pelling, p. 259-

260/262; TU Immunities, p. 18.

73) In   de Stratford en Torqual cases ondekten zi j dat stakingen ook nog beschouvd konden door als een 'tort  of

inducing a breach of commercial contract',  vat ook weer riet door de vet van 1906 gedekt was,  vgl. De long,

diss p.  57-58/131:  Wedderburn,  WXL p.  361-371;  Wedderburn,  LLXLR p.  258;  Wedderburn, IR & Cp. 78-79;

Grunfeld.  Future p.  220; TU Immunities. p. 16-18; Kahn-freund/H LaS, p. 49; 0 Conaill p. 234-236; Elias, TD
p. 20-28; Lord Denning, Discipline, p. 178 e.v.

74! Heath,  p.  7-20:  Drake,  p.  309-314; Hawkins, BIR p. 105; Pelling, p. 276-277; TU Immunities, p. 19; Kahn-
Freund'H LaS p. 10-i..

751 Vgl. Heath, p. 59-62; Drake,  p.  228-290/298-300/308/318/333-339; McCarthy/E p. 37; Simpson/W p. 87.
Thompson/E p. 98-110; Kahn-Freund, LZL (I) p. 118-123/138; Betten, diss. p. 140-141.

76) M. n.  de valkuil van 'inducing a breach of commercial contract", zie noot 73, verd nu gedicht, v91. Elias, TD
F.  29.  Over de vraag of dit een echte uitbreiding van de 1906-immunities was,  vgl. Wedderburn, IRXC p. 88;

Simpson MLR 1977, p. 16-30.

79,1 Het Conservatieve Hogerhuis had  nog enkele beperkingen in TULRA 1974 veten aan te brengen,  zie Thomson/E p.

161, mair deze verden veer ongedaan gemaakt in de Trade Unions and Labour Relations (Amendmentl Act 1976, zie

De Jong, diss. p. 131-134.
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wel een achterhoedegevecht om nog wat beperkingen te treffen,
maar zij werden  door de hoogste rechter teruggefloten. 70
Tot in 1979 de bordjes weer werden verhangen. De Conservatieven
kwamen weer aan de macht. Dit maal toonden zij, dat ze geleerd
hadden van hun Phyrrhus-ervaring van 1971. Zij streefden geen
grootscheepse herziening van het Britse stakingsrecht meer na,
maar togen aan het werk om - in wetten van 198079, 19828° en 198481
- stukje bij beetje af te knabbelen van de haast absolute sta-
kingsvrijheid van de 1906/1974-wetgeving. De "immunities" werden
wat beperkt. Bovendien hervatten de rechters hun onverwoestbaree2

vindingrijkheid om nog weer nieuwe "torts" te ontdekken, die niet
onder de "immunities" vielen.83

Door dit alles is - gegeven de Britse stakingsfolkore - de kans
84weer enorm toegenomen, dat stakers en bonden in korte gedingen

en eventueel ook in bodemprocedures met aanspiakelijkheidsvorde-
ringen voor de rechter worden gesleept. Het zal hun maar een
schrale troost zijn, dat de Employment Act 1982 een bovengrens
gesteld heeft aan het bedrag van op te leggen schadevergoedin-
gen. es

79) Z e de zaten Evore„ Newspaper: MoShare; NWL u. Woods en Dupoit Steel v Sir;, zie Wedderburn, IR&( p. 89-93:
Wedde,tirp, LLZIP r.  162-1'3; Tailor.  p. 290-29:; TU Immunities, p. 22-23: E'ias, 7 32-33·'54-62; Ewing
I.L. J.  1979, p. 133-146: Le:d-Penning, : scipl .70, p. 190-193; loid Denn,rg, Next, f. 321-322: Lord Denning,
Cle :· r 3,   r.    1 78-:92

79 1 3 16-18 Employmegt Act :980 verden 'secondar, action',  'picket,ng away from the workers own  place of
work' 9, 'in bewaa'09 gevai:en) ictie, om .en closed shop af te dvingen van de 'immunities' uitgefloten,  zle

Heppl i Bw ELI'!") p. 42 JI; Tl' immur,•.es p. 24; Elias, TD p.  3-37
99,1 Ir  15-19 Emplorment Act :982 we jen v:.,rt: vjr, de ' imM.i·,·t·e·' ·i,tlesloter, di,puter,  d·e n,et :118 8,n te

9,-H,  31:  'who' :  F  mai 4 ' V ' eiated t )' economis:he p' ob;emen,  d,souten  t As,en  ver t.'eme, '  onderl in9,

d sputen,   die  ,·et betrerfen Kwest:e; tuisen de verkneme,· en :, in eiven verkqever,   en di-puten over   zaken
buiten Groot-Brittann·e.  vanreer die niet aantoontaar Br':fe arbe·dsverhoudingen ,·aken;  cgi.  L. Betten, p.
167-170

81) In T 10-11 Trade linton Act 1984 yerd .ls voorvaarde om n09 voor 'immunities' in janmerl:1n9 te lunnen komen
gee,it,  dat  je ict e ee'-t  in eer stemmi-g deer de meerderheld van de uttgebrachte :temmen der  leden
beitracwt 19d ,s;  '2 e EIRR ian.  1985. p. 9 veor het eer:te geval van overtreding van dit vor chri4t door je
TGWU 5, i Austin-Po.,e·'1 97 EIPP 116, Me·:k 1986,  7. 10 .00: ie o··ert-ed 99 van le.e bepaling Ip bet Muto:ch-
confi .ct.   Eerde   4.d  de Emple.mei: Act 1980 'n .1 en = 2; eer. ponds jecreeerd,  vaaruit de  vakbonden  de
10.':i. i Jnner, test' dpn. die z , ;roefen make; 90:1 het houder van 'balloti; .91. Hepp'e OH EL{IU) p. 26-27;
Elias. T. p. 79. ,83· de TUC *5000 haar bonden .9 w dit fo,ids een beropp te doen. Op het TI.'r-:·ingres 1985

4·.5.ber. macht  ge o,nder  .1:  de AEUW  geprot·eer,1 dat  'Vete  ve·Za:ht  te  t ,lger,;   de AEUW  en  een a,Jere   b,nd.   de
EETPU,  hebben  .u  t,irt,  be. I gte.  am  het  :eld '4 30-:3+.'er .    -1.  E're 'ic, Fet·. 1986, p. 9.

82 1 Kr,tisch hierove.: Wedderburn, IRZC p. 86-88; Clark & Wedderb:rn, ILSIP p. 136-144'156- 64.'199-206.

831 1.4'. Eving. ILJ 1986, p. 144.
84! Ove·  de:.e  m,,gel i ikhede'i.    sta63  1991,   z i e l'ahn-FregFd 'H,  L6 :.  42-52;  :tand  1975:  De  'epg d, si.  p.  140-141:

stand  !980:  Elias  ID i.  62-68;  voort: Clark : Wedderturn LLXIR p.  136:  een algemene  bes,houving  over

'inlunctions' in 8,beil:conflicten d, i Kahn-Freund·11. '35 :. 51-52; Eyin9, ILJ 1986, p. '53-158.
951 5 lE-t; Employment Act 1982.
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Tenslotte Ierland, waar het stakingsrecht tot op de dag van heden
gebaseerd is gebleven op het Britse grondpatroon van de immuni-
ties-wetgeving van de Trade Disputes Act 1906 (die daar ook nog
steeds van kracht is). De Ierse grondwet van 1937 noemt wel met
zoveel woorden het vakverenigingsrecht maar niet het stakings-
recht. Er is een rechterlijke uitspraak, waarin het stakingsrecht
als een "fundamental personal right" wordt aangemerkt. 86 Toch
heeft er in dit land al vanaf de jaren veertig een geleidelijke,
haast sluipende inperking van de immunities plaatsgevonden:"                   "

Eerst door de wetgever, die met de Trade Union Act 1941 '§15> het
genot van de "immunities" beperkte tot bonden in het bezit van
een "negotiation licence" (524>. 8,
Vervolgens door rechtersrecht, waarin successievelijk werd
bepaald, dat de immunities niet zouden werken:
- in de non-profit sector en de openbare dienst88 (maar dit is

door de wetgever nadien weer ongedaan gemaakt   (§39>;- bij het afdwingen van een closed shopm;
- wanneer volkomen onschuldige derden door een arbeidsconflict
worden getroffen 9.

91- en in nog enkele andere gevallen.

Dat alles komt aan de oppervlakte, wanneer in kort geding de
rechtmatigheid van stakingen wordt betwist.92 In dergelijke proce-
dures lijkt de rechter nog zelden bereid te zijn om vakbonden
schadeplichtig te houden, maar wel afzonderlijke werknemers en

93ook vakbondsbestuurders op persoonlijke titel.
De van herkomst half Britse/half Ierse stakingsrecht-hutspot, die
met dat al ontstaan is, bevredigt niet ieder.94 Er zijn voor-
stellen voor een andere opzet-, waarbij men meer naar een
formulering van een stakingsrecht i.p.v. immunities Over Wil"                    "

stappen", maar er is nog weinig veranderd. Onnodig te zeggen, dat
de bonden het 1906-regime niet prijs willen geven.

86) De zaak Education Company of Ireland v Fitip:t, ick 2(1961) IR 345; :ie 0 Conaill. p. 17.
87) Redmond, p. 170.

88) McCarthy TUI! p. 510.

89) Zie de Educat,on Company case, zie Redmond p. 171, 0 (onaill, p. 106·/224. De regering heeft ooit toegezegd om
d.ze 4 isp·udent,e te co r'geren mae, daar is het nimmer yan gekomen,  zie H.  O'Sulli,in in Ryan, p. 39-40;
McCarthy Illi I p.  518 ,§26)

90) Zie het S'ipreme Court in de case Talbot (Ireland'I Ltd v' Mei,·gan and others,  zie Redmond, p. :91-172 175; 0
Conalll p. 239 :561 r. 26).

91) Mora.thf TUil p. 508; S,mpson MLR 197-, f. 17-18.

92) Redmond, p 177; 0 Conaill, p. 245.

93) Redmond, p. 177; : e eok 536 n12·'22.
94) Zie hit Supreme Coupt ,n de case Goulding Chemicals Ltd v. Bolger (19771 IR p. 21!, :ie 0 Conaill, p. 221.
95' C Conaill,   p.   30-::5 225-226,'230-231, 238 242-24'.   De meed 'ecer te · '),·:teller,  a EIPP 146, March 1986,  p.

12-13 25-27 (§22 r 29'

961  1.191.  Ew ' ng.  I'.3 1986,  :.  147-149.
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38. Het effect van de staking op de arbeidsovereenkomst.

In het voorafgaande is hoofdzakelijk aandacht geschonken aan de
gevolgen, die een staking kan hebben voor de organisatoren, de

vakbond. In de huidige sociaal-politieke werkelijkheid is dat ook
het meest interessant, want men treft een staking vaak harder als
men de vakbond in rechte kan aanspreken dan wanneer men zich OP
de afzonderlijke werknemers moet richten.
Nochtans is ook dat laatste een profiel van het stakingsrecht,
dat hier getoond moet worden.

Met het terugwijken van de strafrechtelijke stakingsbeperkingen
kwamen de civielrechtelijke risico's voor de staker meteen aan
het licht. Zij kwamen in alle rechtsstelsels in West-Europa
treffend overeen. Om te beginnen verbeurde de staker Zi Jn

loonaanspraken over de gestaakte dagen - hierover bestond bij
geen jurist twijfel.'
Vaak ook verspeelde men door te staken zijn baan, want de
werkgever kon de werknemer op staande voet ontslaan,2 waar deze
door te staken immers Zljn contractuele (en eventueel ook
buitencontractuele) verplichtingen' ernstig had geschonden. Ja
soms werd gesteld, dat de werknemer door te staken, in feite zelf
ontslag had genomen!4
Langs welke weg dan ook, verlies van baan was heel vaak des
stakers loon. Daarbovenop kwam nog de mogelijkheid, dat de
arbeider zich schadeplichtig gemaakt had of aansprakelijk gesteld
werd voor de veroorzaakte schade.'

Nu gold dit alles niet, wanneer de werknemers staakten tegen een
ernstig ln gebreke blijven van de werkgever.'.. Ook kon de
werknemer door zelf ordentelijk ontslag te nemen' schadeplichtig-
heid voorkomen.
Bovendien werd de soep vaak niet zo heet gegeten, als ik haar net
opdiende, omdat menige staking zonder enige schadevergoedings
actie eindigde met het weer in dienstnemen van de arbeiders,  ja
soms zelfs met doorbetaling van het loon.
Maar dat had alles te maken met de vraag in hoeverre de staking
"gewonnen" werd. Liep zij uit op een nederlaag, dan gaapten al de
geschetste risiCO'S de arbeiders tegen en zeer zeker hun meest
militante aanvoerders.

11 1191. Trev, ELL 0. 164: Gr)en, 2.en e bu·,del. : 2?E
-1  Moleriaar  I.  p.  592.
31 4. F,Bnse (og, je (ass3t:rn 19.T.:902.  :,e 9' f •.  r.  208,  ..1.(.  15.5.1907, :,e ·le'm'( . :. v: Mr

226 288

11 De:e opvatt·ng 900181 in F'ankr :ilt.  : e .Tjv,1 ' ler, DeT p. 525; en  , Belgie,  ie Hort,n, '-tabr,0, p. 166 :E;:
P.tgaux, :.ss.  p. 207-215; 9 3 , .. PW 1989-1981,  . 987', 9,et in 'led:-lant. :·e raie, t:. p .'04: Molo zi'
1.. p. 591.

51 Molenaar, I. p. 592; Fase':.' :. 5'4. ·:alen:on. r. 220.
6) Clan meet af aan he.ben Jurt:ter ciderl end,  dat deze conie]i.-ptle: 81:t 90| dep.  nilen ... ital·1, , :111  9:':331t.

vir,dt iR een 'fs#te lourde' ven de ·.e,tge,e·. .igl -e,i:  , I: :98,1, : 698-701.
7; D... z. met in i.htneming „ir de ge'de,·de opzegte·4 n.  Uar jaa, · lit Le :ee, Irr 9 12:#919-1:1'An ,il Kht te

r,emer, door '. 8·be··fer r:.1 joi je .e.Ivv :5·21 .9 ·:Aor d. 3rbel jer.5:;·:, ·19 81: eer, 9·:-entlee' ··r·le:le:I  ,er:pn
bes/50/VJ 'an het :tallnqsrec.Bt.  De ·er'ena·1·; :,95 j·e tp.m Ir Ir. .. ;MAN·i.:. At  op  ·ie

Arbelds,·.,peenkomst.   1907,  ¥9.  .0'- ie .0,: al Isten dan ...k een van je goornaamste argumenten om tegen die ,·et
te stemmen. zip i.a. Bles I p. 22-23/32; z:e ook verderop noot 32.
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Om deze r1SlCO'S te verzachten ontwikkelden sommige
rechtsgeleerden (in Frankrijk met name Wahl, Rolland en Colin, in
Duitsland Pothoff) dl vroeg in deze eeuw de zgn.

schorsingsleer.

Volgens deze leer heeft een werknemer, die deelneemt aan een niet
onr·e,rlitmatig te achten staking, Zl Jn arbeidscontract noch
gebroken noch beeindigd, doch de uitvoering ervan eenzijdig
upgeschort.
Hij krijgt deswege geen loon, maar hiJ ZOU niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden tot het betalen van schadevergoeding. ook
ZOU hij niet op staande voet ontslagen kunnen worden; zijn
arbeidscontrast ware hooguit op regelmatige wijze te beeindigen.
Wanneer de staking voorbij was zou hij dan in ieder geval recht
hebben om weer op ziJn arbeidsplaats terug te keren. Staat de
werkgever dat niet toe, dan zou er recht OP schadevergoeding
bestaan.

Begin van deze eeuw lag de betekenis van de schorsingsleer vooral
in het vlak van de ontslagbescherming. Met de geleidelijke
stijging van de materiele welvaart van de werknemers en de
uitbouw van hun rechten op opzegtermijnen, ancienniteitstoesla-
gen, betaalde vacantie, sociale zekerheid, e.d. wonnen ook de
andere facetten van de schorsingsleer aan belang."
Toch heeft het nog geruime tijd geduurd eer de 1-echters deze leer
zlJn gaan toepassen. De eerste zwaluwen kwamen al Voor 1940
over", maar pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt de schorsings-
leer geleidelijk burgerrecht. Vooral het grondrechten-denken
heeft daartoe bijgedragen: de schorsingsleer wordt meer en meer
gezien als de vanzelfsprekende "vertaling" van het stakingsrecht

11in de individuele arbeidsverhouding.

Hoe is de actuele stand van zaken per land?1

Inderdaad is men in Frankrilk - zij het na enige aarzeling - vrij
spoedig na de Tweede Wereldoorlog de schorsingsleer gaan
aanvaarden als logische consequentie van het daar grondwettelijke
stakingsrecht. Dit gebeurde zowel door de rechtspraak" alsook
direct in de wet. Zij wordt er echter alleen toegepast voor14

91 In Nede,!arj 11 :pitel,j doG, de 4,. dem. T,6 I edo Kamerf.3:t:e '-i :906,  :i. Ble: ! p.  20; .oor Be'gie z·.
Rigel,· d.is. p. 266.

M De Jong, d,s:. p. 80.

: 0,1    1 n     Fran k , 1    '         met      n s m e   d e   b e s I  , s s   4 9   ··gn   vt   ''.' di    S u p h, e u re   de   !  ' 4, b , t, age    :a n    1 9   m e,    1939;       h e t      C o u r      de

Cassat,on maalite in die ia·en pas de eerst- aanzetten,  Brun/6 119781 p. 465: Helmich, p. :28-226/289-291. In

Ital:e de'e :tv,kkel,ng :an de kant der Prob, „ri.
11) Pit 15 0 8.  de op,atting van het Eype,ter,comite E.5.4., :,e Conclusions 1, p. 39, 991. ook kahn-Freund.11, :35

p. 17 44.

12) l'gl, cok Betten, diss. 1. 134-135 en v:or een ouder Over:,cht Zonderland, Pechten en Plichten bi i Staking en

T.gen:taking, Deventer, 1974,
13) I.J.C. 28.6.1951, zie Javillier, DdT p. 526; A. Jeammaud, Bull. Bord. p. 65.

14) A,t.   l.   52'.-1 LiT Inlevoer j bl J vet van 1! februat.  :990  vaar  vel  het voorbehoud vordt gemaakt 'sauf faute
lourde  imputable  ag salaril'.   In 1978 vero deze bepaling aangescherpt in dier voe92,   dat  nu niet Blleer

ont,139, maar 001' alte andere discrim.natoire m.atrege,en tegen stakers verboden :'tn, v91. Cohen, DS !978, p.
275;  Savatier,  DS 1984,  p.  56-58.  Werd niettemin ont:1.89en jan 9614 aanvankel, 11 de reyel  'ontslag  is
ort:ia:''  '.'QI.  L,(--Caen,  DS 1981.  :.  !:3, ma<, de vetgeve. heeft 801 dat 9b aangescherpt door ,n 1925 te
bepalen.  dat  als  eeo ortslag gevallen is,  er pr.mai; herstel 'va. dier,stbetreiking moet volgen;  blilft  de
ve'lgever we'9erer 13R ·5 hI j een i:ha·leve·goej,n) verschuldigd; 991. EIPP 111. 01 t. 1985, p. 10.
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zover  het om rechtmatig te achten stakingen gaat . 15

Ook in Italie wordt de schorsingsleer gezien als een consequentie
van het grondwettelijk stakingsrecht.- Zij is vervat in  de
wet-, maar geldt ook hier in beginsel slechts bij legitiem te
achten stakingen. 18

19In Luxemburg van hetzelfde laken een pak.

Ook in Duitsland werd de schorsingsleer na de Tweede Wereldoorlog
algemeen aanvaard door rechtspraak en rechtsleer. Evenals in2/

Frankrijk en Italie maakt men daar het voorbehoud dat 't dan wel
om rechtmatige stakingen  moet  gaan. 71 Een voorbehoud, dat het
toepassingsgebied van die leer in Duitsland meteen veel meer
beperkt dan in Frankrijk en Italie, omdat in Duitsland veel meer
stakingen dan in Frankrijk en Italie al per definitie "rechts-
widrig"   zijn   '§371.

In Belgie werd de schorsingsleer na de Tweede Wereldoorlog in
toenemende mate door rechtsgeleerden bijgetreden. In Hof van
Cassatie-arresten Uit 1967/1970 kreeg zij al de zegen22, maar
sommige schrijvers en 1 agere rechtspraak bleken hardnekkig in den
bozen en moesten in 1980/1981 nog weer eens duidelijk door het

24Hof van Cassatie rechtgezet worden. Maar ook hier weer het klas-
sieke voorbehoud: Zij geldt alleen bij rechtmatig te achten
stakingen.-

151 Javillier, DdT,  p. 553, die echter .,gnaleert Ip. 438/457/466-482/5743, dat de schorsingsleer toch ook veer
wei  vordt toegepast t.a.v.   'meelopers' :n een staking in striid met een c.a.0.;  zie over dit probleem  ook

6iugni, PO p. 160-161.

16) Giugni, PC, p. 161: Kahn-Freund/H, LaS p. 14-15.

17) Eerst  8| art.  4 van de vet nr.  604 van 1964 (verbod onts)89 vegens staking).  Nu artt.  15/16 Statuto  dei

Lavorator:,  die voor:ien,  dat een veil:nemer niet rechtmatig ontslagen kan worden, noch er anderszins tegen
hem gediscrimineerd mag vorden vanvege :tin deelname aan een staking  vgl. Treu, ELL p. 105. Zie ook Giugni,
Diritto,  p.  217.  die er op v'Jst,  dat de verknemer ook niet schadeplicht,9 kan vorden gehouden.  Art.  28

St. d.L.  geeft hem bl J Ontslag de vorderin9 van herstel van dienstbetrekking, zie Giu9ni Diritto,  p.  216;
Kahn-Freind/H, LaS p. 44.

181 Vgl. Treu, ELL p. 153/164.

19) Schintgen, p. 50,60.2.

20) Ugl. Betten, diss. p. 139.

21)  BAG 20.12.1963  en 21.10. 1969,   Blanke  11,  p.  266-267/271-275;  meer  9eclausuleerd nog BAG  14.2.1978,  BAGE 30 =

AP nrs 58/59 zu Art.  9 66 (Arbeitskampf):  z,e ook Sollner<7) p.  93-94;  Daubler, Das A I p. 147; Richardi,

Bedeutung, p. 107; Schierdtfeger K p. 34-35, vijst erop, dat deelname aan een door een vakbond georganiseerde

staking vel het vermoeden schept, dat deze rechtmatig is.

22) Cass.  23.11.1967  en Cass.  9.10.1970,  zie Thonon JTT 1982,  p.  323; Betten, diss.  p.  134;  Rigaux  in
Vanderieulen/R, p. 86-90.

23) Vg:. Rigaux, diss. p. 212-226.

24) Vgl.  C.d.C.  14.4.1980 en C. d.C.  21.12.1981;  zie ook Magrez,  p.  89; Rigaux RW 1980-1981, p 988-989; van
Eeckhoutte, p. 261-270.

25} Rigaux, diss.  p. 236; EIRR sept. 1982, p. 12; voor vat men daaronder in Belgle verstaat: (537>. Ook het als
'geverkte'  dagen  meetellen  van  stakingsdagen in de sfeer van de sociale  verzekering  is  in  ruiae  mate

voorzlen, maar vel alleen t.b.v. offic,ele stakingen, zie Vandermeulen in Vandermeulen/R p. 51-54.
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In Nederland wordt de schorsingsleer sedert de zestiger jaren ln
de rechtsleer meer en meer onderschreven , maar zij mist nog
immer de bevestiging in de wet" of in de hoogste rechtspraak.
Toepassing van deze leer wordt soms afhankelijk gesteld van de
vraag of de staking wel of niet rechtmatig is28, "wild" of
georganiseerd is. enz.

Alles bijeengenomen kan men anno 1986 wel stellen, dat de
schorsingsleer in de meeste E.G.-landen aanvaard is ingeval van
wettige stakingen.
Maar daarbij steekt dan schril af de situatie in Groot-Brittannie
en Denemarken. Nota bene in de twee landen, waar men het eerst
oplossingen gevonden heeft voor het toeslaan van het civiele
recht op de staking-organiserende vakorganisaties (536,, zijn de
stakers zelf goeddeels in hun hemd blijven staan!

In Groot-Brittannie baatte het "immunities"-systeem van de 1906-
wet weliswaar niet alleen de vakbonden, maar any person, acting"

in furtherance of a trade dispute", zodat ook de individuele
werknemer bescher·md was tegen "tort"-aansprakeli jkheid. "  Maar
dat was alles. Hij stond onbeschut tegen de ontslag-sanctie OP
zijn stakings-gedrag en tegen iedere contractuele aansprakelijk-
stelling voor schadevergoeding wegens breach of contract„ „„ als
hoedanig de werkstaking in Groot-Brittannie meestal werd
beschouwd. - 'The organisers are protected, but not the workers"
ZO typeerde Elias het Britse stakingsrecht.   Een situatie die
daai- geduurd heeft tot laat in de zestiger jaren. Lord Denning
was een roepende in de woestijn, toen hij in 1968 een pleidooi

261 fase,  dits. p. 207/220; Rood, diss. p. 32-49; Rood S&11,1, p. 668. Voowbeeld toepassing in P'tgr Bergep op Zoom
25. 2.1975,  11.1  19",  35!  IM.euys I ,  '.,91.  :r.e  9 p.  543.  .,Doorne  e. a.  w . izen  er  op r,ag.  283  echtet  op  hoe  109  in
!969 een d.el. ng van '.te,9lme 'verl he; i3tte. of entslagen vorden' h33' uitve,king niet m·ste. E  ··· 1970 009
Heidde eer :ta,.175 5· Ba:: : t oit:139 op staande ··Ret en u·t:etting ·,35 je 5.,tenland:-9 verkeemers,  :'e
n,· ,· ond., Rl' 1384, 83.

271 Wets:·nt···e;p.  !0.::1 te·,3tte :'e :·:rops· i,9.-leep, vn- ,·i ' d. vei 'c.; iectief ont: '89' van al le itaters moge' ; 1%
4 -- - in :9 79' 3er-:831 ver.3 ·lat 1 13t;te w.9 11·dde; 70,. effecfief t)992past , I-1  Fase':1 p. 516.

29' C.,es  2,5. 31me:,  =.2.:99(, LS :985, 135 'ies :ich n et :.Fball e,: · f. schor:,-1931eer le,deri' 11 itt,:h 6,er
1.9 u t:D:aal: w. .r':0 In SMA :38E. p. 309-21:. In een andere richting 9·119 P:es. 05. Haarieo, 3.3.1986, KG
!9RE, 19!.

31 9:e . 2.  TI5-536,543 5-3,  ras.,  TSR p. I04-307; De -'eng. d·-.. 9. 167-169; Mpeter. Nader, p. 33-94; good,

3":   we ] jer burn.   Bill   o.   75: than: r.fIF TULPA, z,e Perr'.3, p. 53.
' i·'E  G..:p: ..958' : 41' E o. C.: r  P.,· '-, P. ' Z; T'. Imm.,itie·, :. J, De J,91, 4,5.. p. 116.

32 Ke:·,ns.   .  50-53:  Wepple 04 EL !9'  p.  -.'1-225. De mmunities ge,en jaartegen  geen  be:chermin9,  :ie

1,·:jerD·1'p. ... p.-50-Ji:, Ell.5. TD p. 6'9-  ·  : .         ··1 e n       m o e t    : -hte ·        r.     e'.        v e r 9 9: en, dat  het  vette Iike

arD.IC:Ove':er,cis:e.·e,h:  19  6·Got-B, ttan; e i' 1960 901 5,iet veel ,:0::te!de,  dardro  de termiin  van

Hne19.r.o      eer, ..43, 19 .82# S3mor: e  91pt 40 ·. [,0- 9 9,60:der Re: jende :·rze9te:m,.-·.  :068t men ,jan
23"3"· :t J• :'its-·1. i ··9 ·9· 49:.:·'· ,+S=tne* 1 ··04:'30, "- :4.-9-, :, eor ti · F' ,ts•' , , 39 ,tak itlger 914
fB; et ,I, nair 'e pratt il 09 jerlamen d. 9- t:e •.1,9,Jer. '33: :r reckte zelden  ·ets  Tewn,  ::e

3'un, e, 3.   c...,  .15 :,   p.    ._c.      .99  ·5  :962  de  Contract  1 f Emplo,mer,t  Pct  aa"  de verknemer  ee·i  gpzegter,1  In

3,19 2'.R.,e'·, :39'n mB 91  daf Cjn ve, a' 81 , Pe.. PO9'n: em je .0  9-9  torke  termi·.  9eeffectueerdp

ar  ·,·118' #311'9er le,09  - 'e d'ilien, .e Balfot.·r,  9.  19. Eer':e'ije 3,9,1,ent gebruilten in
92*- E-: 6-    3· :t:, 3,   19." .:ger :e ·,e ,: orzegberill r924 19 r.-t B.w.  :·B B.9-"90r nojt 71

331 Elia:, ID p. 70.
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hield voor de schorsingsleer. 3/ Pas in het ontslagrecht, zoals
dat sinds 1971 geldt, is een kleine bescherming opgenomen: de
alles-of-niets-regel. De werkgever mag (nog steeds) zijn
werknemers ontslaan wegens staking35, maar dan ook alle stakers.
Neemt hij ze naderhand weer terug, dan ook allemaal terug.36 Ook
Zij erop gewezen, dat diverse wettelijke regelingen van
arbeidsvoorwaarden de voorziening kennen, dat een staking of
uitsluiting de "continuity of employment", die die bepalingen
vaak vereisen, onverlet laat.37 Maar dat is alles.38
En ook tot Denemarken is de schorsingsleer nog niet
doorgedrongen. Dat onwettige stakingen voor de werkgever een
goede grond zijn om arbeidsovereenkomsten te beeindigen is tot
daar aan toe. Maar zelfs bij wettige stakingen wordt zonder meer
aangenomen, dat deelname daaraan de arbeidsovereenkomst doet
eindigen,9, al schijnt er wel een overeenkomst te bestaan tussen
de sociale partners, dat na staking herstel van dienstbetrekking
zal volgen. 40 Something rotten....."?

Een ander individueelrechtelijk aspect van de werkstaking is de
toelaatbaarheid van een eventuele vordering tot werkhervatting,
te sanctioneren door een dwangsom, boete, gijzeling of hechtenis.
Is zo'n vordering mogelijk, dan kunnen werkgevers ook langs deze
weg in feite met behulp van de rechter een staking breken.
Inderdaad hebben tal van Westeuropese landen in de loop van
deze eeuw steeds vaker dit middel gebruikt zien worden bij
onrechtmatig geachte stakingen. In het kader van het grond-
rechten-denken is het echter onder vuur komen te liggen. Het
wordt algemeen gezien als een ontoelaatbare inperking van het
stakingsrecht c.q. van het recht op vrijheid van arbeidsverrich-
ting.41
In de meeste Westeuropese landen is, hetzij in de wet, hetzij in
de jurisprudentie deze actiemogelijkheid voor de werkgevers nu
ook uitgesloten.4

34) in Morgan v Fri {19681 2 Q.B.  710 en in Chapell v.  The Times. Vgl. Perrins, p. 51; Kahn-Freund/H LaS p. 14.

Ee·de- 5eple,t 300- Grunfeld p.  330-334;  ook 109 Grunfeld, Future,  p.  223;  Donovan, p 243-246, vees de
schor:,ngsleer uitdrukkel :ik af; de Industrial Relations Act bevatte haar in s 147, zie Kahn-Freund/H, laS p.

14;  Hohn,  d,ss.  2.  81; maar die vet verd een mislukking <521>; zie ook De Jong, diss. p. 112-115. Recente

pleidooien voo, een verbetering van de positie van de afzonderl' ike verknemer bl J verkstaking leveren Hepple,

ILJ 1985. p. 79 en Ewing ILT 1986, p. 149-153.
351 De   Britse  law  on  unfair dismissal is sinds 1974 uitdrukkelijk wet van  toepassing  bi;  ontslag  vegens

taking,  relfs niet als de verkgever de staking zelf veroorzaakt heeft door zijn verplichtingen te breken,
991. Elias TD p. 75; Perrins p. 53. Uitzondering slechts het geval vermeld in de volgende voetnoot.

361 Later  r  s 62 EPCA 1978,  Hepple'OH Ellig) p.  228-229;  nu geamendeerd in s 9 Employment  Act  1982;  zie

Wedderburn, ;R&( voetnoot 14 p. 84; ve ook Bercusson in EPA, commentaar op Schedule 16, para. 13; voorts het

wpport van de Commission o. Inquiry in de Grunw,ck Case, p. 20; Ewing IL: 1982, p. 209-213.
37) Perrins D. 53; wahn-Freund/H, LaS p. 44.
38) 20  is  het  5:Jv.  alleszin. mogel.ik,  dat de verknemer vegens 'breach of contract'  aansproken  vordt  tot

schadevergoeding, vgl.  IRRR 5.8.1986 (IRLIB-deel p. 41

39) Jacobsen Ell p. 275-276.

101 Vgl.  het  verveer van de Deense regering tegen de kratische opmerkingen van de Expertencommissie ESH  in  de

Conclusles  I,  p.  39;  11.  p.  28;  I I I,  p.  37;  11,1 p.  47-48.
411 Kahn-Freund H LaS p. 40; El ias TD p.  72.
423 In Duitiland is deze vorderin9 wtgesloten op basis van art.  12 66, velke arbeidsdvang uitsluit, zie Blanke,

11,  p.  230.  In Groot-Brittannle verd ZI j in 1971 uitgesloten door de I.R.A.,  later door 5 16  TULRA,  zie

Drake.  p.  317;  Perrins,  p.  53.   In Nederland, vaar dergel l Jke vorderingen n09 tot in de ze,entiger jaren

verlen toegeve:en.  zie De 'ong,  d:ss. p. 160, en Pres. Rb Rotterdam 27.8.1979, NJ 1979, 517, verden :IJ pas

Gnmogeliik gemaakt door de vet yan 14 december 1979, Stb. 693.
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39. Stakingen in de openbare dienst en essentiele bedrijven.

Het meest terughoudend heeft het recht zich in alle Westeuropese
landen betoond t.a.v. de werkstaking in de openbare dienst en
essentiele bedrijfstakken. Lange tijd is dit verschijnsel ln

menig E.G. land onder strafrechtelijke verboden blijven vallen.
Maar ook waar het strafrecht niet (meer) gold, werd de staking
van personeel in deze sectoren materieel gedwarsboomd door het
bestaan van allerhande disciplinaire sancties in de sfeer van het
ambtenaren-/arbeidscontractantenrecht of door  "opvorderingsbe-
voegdheden" van de overheid. Door de erkenning van het stakings-
recht als grondrecht is hier geleidelijk een kentering in

gekomen. In toenemende mate bestaat in alle Westeuropese landen
de neiging de werkstaking in de openbare dienst en de essentiele
bedrijven in beginsel als rechtmatig te beschouwen, al worden
beperkingen in deze sector nog grif opgelegd.
Een korte schets van deze ontwikkeling per land.

In Duitslandl was tot 1918 de staking in overheidsdienst
strafrechtelijk verboden, omdat het coalitieverbod nog voor die
sector gold. En al werd dat in november 1918 opgeheven, toch
bleef in Weimar-Duitsland het staken van ambtenaren disciplinair-
rechtelijk verboden' en welbeschouwd is dat tot op de dag van
heden de Duitse situatie.3 Wel moet daar bij gezegd worden, dat
het hier slechts om de "Beamte" gaat: "Angestellten" en "Arbei-
ter" in overheidsdienst vallen daar niet onder.4
Kort na november 1918 heeft Weimar-Duitsland ook nog enkele
stakingsverboden voor werknemers in essentiele bedrilven gekend.5
Nu zijn er nog de Notstandsgesetze van 1968, die onder buitenge-
wone omstandigheden een zekere inperking van de stakingsvrijheid
mogelijk maken.6

Ook in Denemarken verbiedt de Tjenestemandsloven de werkstaking
aan ambtenaren, maar zij geldt slechts ca. 25% van het totale
personeel in de openbare dienst.7

In Nederland werd na de grote spoorwegstaking van 1903 het staken
door werknemers van de openbare dienst en spoorwegpersoneel
uitdrukkelijk strafbaar gesteld.8 Deze bepalingen zijn praktisch

1) Seelen, p 73-76.

2) 991.  Schwerdtfeger K p.  32/34/64;  Ramm,  Memoriam p.  237, die als grondslag daarvoor een Notverordnung van

1.2.1922 noemt; deze maakte trouvens ook het strafrechtelljk optreden tegen degenen,  die tot  staking  van

ubtenaren aanzette,  mogetilk; Scholz p. 333-334 fundeert het verbod van de ambtenarenstaking op de grondvet.

De DGB streeft naar een legalisering van de ambtenarenstaking, vgI Schwerdtfeger K p. 25,
3) Zie veer eens de recente Hinveis des Bundesministers des Innern van 10.8.1984, Recht der Arbeit 1985, p. 106.

4) Sollner<7 ,  p.  79;  Von Beyme,  p.  199; Seelen, p. 73; Kahn-Freund/H LaS p. 21: Betten, SMA 1984, p. 25-31;

Betten, diss. p. 146. Het effect van hun staking vordt dan vel weer beperkt door een recente uitspraak van het
BAG,  dat toelaat,  dat Beamte warden ingezet om verk van stakende Angestellten over te nemen,  vgl. EIRR 142,

nov. 1985, p. 6
51 Vgl. Ramm Memoriam, p. 235; Blanke 1, p. 228.

6,) Blanke, 11 p. 248-257; Schverdtfeger K p. 67; in de litteratuur wordt verdedigd, dat werknemers van essentiele
bedrt,ven slechts een stakingsrecht hebben, vanneer een minimum dienstverlening gevaarborgd is, 491.
Schwerdtfeger K p. 33.

7) 991.  ook L. Betten, diss. p. 146/204 die yl Jst op de kritiek van het Deskundlgencomiti ESH op deze vetgeving
9) Windmuller, p. 24-27/30; De Jong, diss. p. 158; Ruter, p 350-355/450-454; v. Esveld in HA p. 103-111; Seelen,

p. 139-156; Aalberse p. 15-17.
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nooit toegepast', maar werden  pas  in 1979 ingetrokken. "
Daarnaast geldt vanouds voor het overheidspersoneel, dat in het
kader van hun rechtspositie disciplinair tegen hen kan worden

11opgetreden, indien zij deelnemen aan een werkstaking.
Sinds enkele jaren heeft de regering zich verbonden om hier
wijziging in te brengen, maar dat is nog niet geeffectueerd.n De
rechtspraak is nu geneigd daarop vooruit te lopen, door ook de
ambtenarenstaking in beginsel als rechtmatig te erkennen, maar

13haar toch nog aan bijzondere beperkingen te binden.

In Italie" werd het personeel van de openbare dienst en de
spoorwegen het recht op collectieve actie ontzegd door de Codice
Penale (art. 181, later artt. 330 en 333), dat het zonder vooraf-
gaande toestemming in de steek laten van de arbeidsplaats in de
openbare dienst als misdrijf aanmerkte. In het kader van de
toetsing van alle stakingsverboden in de Codice Penale <536> aan
art. 40 Gw heeft de rechtspraak van het Corte Costituzionale in
recente Jaren ook deze bijzondere bepaling voor ambtenaren
gemodificeerd. Daarbij heeft het ruimte geboden voor de werk-
staking in de openbare dienst, zij het geen onbeperkte. Men heeft
als criteria gesteld, dat de werkstaking niet mag raken aan
minimaal dienstbetoon door essentiele overheidsdiensten."  Een-
zelfde gedragslijn komt naar voren in de modificatie door de
rechtspraak van twee andere relikten uit de fascistische tijd,
t.w. van het disciplinair-rechtelijke stakingsverbod - nog in al
zijn absoluutheid vervat in het ambtenarenreglement (art. 47)"
en van de bevoegdheid van prefecten om bepaald personeel te
"vorderen" . 17
Het stakingsrecht is nog wel categorisch ontzegd aan militairen
en politie", terwijl voor nucleair personeel en luchtverkeers-
leiding bijzondere bepalingen gelden. 19

Tenslotte is vermeldenswaard, dat in het stakingslustige Italie
recentelijk het besef begint door te dringen, dat een al te groot
gebruik van de stakingsvrijheid funest is en zoekt men het in

stakingscodes. Een eerste in de spoorwegen van 1966, vernieuwd in
1980; daarna een meer uitvoerige t.b.v. de hele verkeerssector in
1980; dan de druk tot "autoregolamentazione" vervat in de wet op

9) Levenbach, NBR p. 446; Fase/V p. 542.

10) Wet van 14 december 1979, Stb. 693.

11) Rood,  in  ESH p.  63-64.  Saillant voorbeeld daarvan tijdens de staking van het Amsterdamse gemeentepersoneel

1955, 491. Seelen, p. 139-156; v.d, Berg e.a. p. 53-56.

122 Voor de  achtereenvolgende voorontverpen van de Ministers Wiegel,  Van Tijn en Rietkerk, zie Rood, ESH, p. 65-

66; H. Borghouts/M. Ueldstra, SMA 1983, p. 699-705. Het Jongste voorontverp besproken door L.  Betten,
Frenkelbundel,  p.  310-318.  Voor  de  eerdere  discussies in de zest,9er  en  ze,entiger  Jaren  m.b. t.  een

verandering in het stakingsrecht voor ambtenaren zte v.d.  Berg e.a.  p.  107-116/162-173/227-243/258-268. Zie
ook De Prep, SMA 1981, p. 317-322 en zie in dit verband ook nog hiervoor §29 noot 3.

13) Zie  Ambtenarengerecht Utrecht,  d. d,  19.5.1981,  zie Rood ESH p.  64; de ambtenarenacties 1981/1982 bil v. d.

Heliden, SMA 1983;  en de uitspraken in de ambtenarenstakingen 1983, op #61, na In hoger beroep bevestigd, zie
TvA 1985, p. 232-245/255-258: L. Betten, SMA 1984, p. 696-701; Christe in SMA 1983, p. 288-301; Meeter, Nader,

p. 84-86; A. Jaspers (Red.) - De ambtenarenstakingen, Deventer, 1983.

14) Treu, ELL p. 99; Seelen, p. 76-86.

15) Giugni Diritto p. 233-235; Treu, ELL p, 165-166.

16) Seelen, p. 84-85.

17) De zgn. 'precettazione', zie Giugni, Diritto p. 237-238: Trea, ELL p. 166-167.

18) Nog eens recentelilk herhaald in vetten van resp. 1978 en 1981 zie Giugni Diritto, p. 60-62/239; Treu, ELL p,

102-103/165.

19) Giugni, Diritto, p. 238-239.
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de openbare bedrijven van 1983 en tenslotte is er het protocol
van 1984, dat voor de hele verkeerssector. publiek zowel als

20
privaat, een stakingscode bracht.

In Frankr_ijk" troffen ook nog lange tijd coalitieverboden de

werkstaking van ambtenaren. Nadat die waren ingetrokken of in22

onbruik geraakt is de ambtenarenstaking in dit land niet meer

generiek strafbaar geweest. 23

Vanaf 1909 aanvaardde de rechtspraak evenwel lange tijd, dat

tegen de ambtenaar disciplinaire maatregelen genomen konden
worden bij deelname aan stakingen. Maar ook op deze generieke2.

aanpak is men in  1950 teruggekomen als uitvloeisel van de

grondwettelijke erkenning van het stakingsrecht.25 Die wil, dat
ook geen disciplinaire maatregelen tegen stakende ambtenaren
genomen kunnen worden, mits hun staking wettig is. Dat laatste
hoeft bepaald niet altijd het geval te zijn. Er zijn immers
wettelijke stakingsverboden voor bepaalde groepen van ambtenaren
(politie, gevangenispersoneel, enz.)* en voor bepaalde soorten
stakingen (wilde stakingen, onverhoedse stakingen, estafette-
stakingen) enz. 27

Bovendien heeft ook de rechtspraak nog beperkingen aangebracht,
welke ertoe tenderen, dat een minimaal dienstbetoon voortgang
moeten vinden in essentiele overheidsdiensten. 2. In de rechts-

29

positieregeling van diverse groepen is dit soms ook vastgelegd.
De wetgever van 1982/1983 heeft dit totale beeld meer geconsoli-

30deerd dan het wezenlijk veranderd.
Tenslotte kent Frankrijk al vele jaren lang het gebruik, dat de
autoriteiten aan stakingen in essentiele diensten het hoofd
bieden door personeel te vorderen. De Requisitiewet van 193831

formaliseerde dit.32

20) Giugni,  Diritto, p, 239-241; Treu ELL p. 153/167-168; Ramin, DS 1985, p, 43; zie voor een case bii Alitalia,

vaarin deze code door de rechter van belang verd geacht om de verkgever toe te staan zich tegen een  staking

te ververen, EIRR 145, febr. 1986, p. 6.

21) Seelen, p. 39-67.

22) Branciard, p. 138 vermeldt, dat de artt. 123 en 126 Code Phal coalitles van ambtenaren nog na 1864 verboden,
Art. 123 staat nog steeds in het wetboek, maar wordt zelden of nogit meer op een ambtenarenstaking toegepast,

aldus Rigaux, diss. p. 187-188.

23) Verschillende vetsontverpen,  aan het begin van deze eeuv om de ambtenarenstaking weer strafbaar te  stellen,,

leden schipbreuk, vgl. Helmich, p. 256.

24) De zgn. arr@ts-Wintel van de Consell d'Etat, 1909, ,91. Brun/6 (1978) p. 489; Helmich, p. 291-293; Seelen, p
41-43.

25) Arr@t-Dehaene, zie Brun/6 (1978) p. 489: Javillier, DdT p. 525; Kahn-Freund/H, LaS p. 45.

26) In vetten en verordeningen en andere maatregelen van de executieve t.a.v. groepen zoals de politie, justitie,

militairen, het personeel van radio/tv, nucleaire installaties, enz. vgl. Javillier, DdT p. 544-546; Brun/G

(1978) p.  491;  Ramin DS 1985,  p 34; Belle, DS 1976, p. 63-69; Loschak DS 1976, p. 56-62; Seelen, p. 44-45.

Over de verenigbaarheid met de grondvet van deze maatregelen, zie Jeammaud, p. 61

27) Een vet van 1963,  als artt.  L 521-2 - 521-6 opg,nomen in de Code du Travail,  zte Bron/6 {1978) p. 491-494;

Loschak,  DS 1976, p. 56-62. De artikelen verden in 1982 slechts licht gevijzigd, zie Javillier, Riformes, p
311-312; Ramin DS 1985, p. 35-38; Uon Beyme, p. 199; Kahn-Freund/H LaS p. 13/21/53.

28) Seelen, p. 48-62; Droit Social 1977, p. 243-265.

29) Javillier,  Riformes,  p. 313-317 en door de Conseil Constitutionnel binnen nauve grenzen ook gebilli Jkt, zie

C.C. 25.7.1979, vgl. Hamon DS 1980, p. 438-439; C. K marie DS 1980, p. 7-20; oot C.C. 22.7.1980, vgl. Turpin,

DS 1980, p. 441-453.

30) Artt. 521-3 CdT en art. 8 Code de la Fonction Publ ique, 491. Javill iers, Rifories, p. 312-313. Ook verde
n bl J

die  gelegenheid  de  looninhoudingsmaatregelen bil stakingen, die zeer ongunstig  varen,  hervormd,  v91

Javillier, Rifories, p. 322-323.

31) Helmich, p. 219-220

32) Wet van  11 jul, 1938, na 1945 enkele malen ti Jdel 1 Jk en in 1950 onbeperkt verlengd;  tussen 1938 en 1939

herhaaldelijk gebruikt,  zie Helmich,  p.  286-287,  maar ook nog tussen 1946 en 1963; daarna niet meer, zie

Javillier, DdT p. 546-547; Brun/6 (1978) p. 495-497; Seelen, p. 62-67: Kahn-Freund/H LaS p. 23.
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In Belgie zijn de oude strafbepalingen tegen de werkstaking  van
ambtenaren (artt. 233-236 SW) nooit ingetrokken, maar ze worden
algemeen voor niet meer toepasbaar gehouden. 33. Daarnaast is er
een bepaling in het Statuut voor Rijkspersoneel van 1937, dat
ambtenaren verbiedt om zonder toestemming van de overheid hun
dienst aan de gemeenschap te staken (art. 7, 3e lid). Dit werd
lange tijd door velen als een algemeen disciplinair-rechtelijk
verbod van de ambtenarenstaking opgevat, maar het werd weinig
toegepast en steeds meer stemmen gaan op om aan dit artikel toch

3/een beperkte uitleg te geven.
Voorts kent Belgie wetgeving op de militaire en burgerlijke
opeising en voor de privd-sector een opmerkelijke Wet Presta-

35

ties van Algemeen Belang in Vredestijd 1948. Op grond van die wet
moet de waarneming van vitale behoeften en dringende werkzaam-
heden in geval van staking verzekerd worden.36

In Groot-Brittannie bestaat slechts voor de posterijen, de
politie, het leger en de inlichtingendiensten een uitdrukkelijk
(als strafrechtelijk te qualificeren) stakingsverbod37, maar dat
Wil niet zeggen, dat de overige ambtenaren ongehinderd aan
werkstakingen deel kunnen nemen. Opeenvolgende regeringen hebben
de ambtenaren steeds gewaarschuwd, dat zij zich vrij voelen om

38iedere disciplinaire actie te nemen, welke nodig mocht blijken.
Wel geld het stelsel van "immunities" van de Trade Disputes Act
1906/TULRA ook voor de openbare sector en de essentiele
bedrijven, zodat bonden van overheidspersoneel onbedreigd
stakingen in deze sector kunnen organiseren, met als enige

39uitzonderingen 1 eger en politie.
Dan bestaat er al sedert 1875 een strafbaarstelling van
contractbreuk in het gas- en waterbedrijf4, hetgeen in 1919 nog
werd uitgebreid tot de electriciteitsvoorziening in de Emergency
Powers Act. Die wet gaf de regering bovendien de bevoegdheid de
essentiele dienstverlening daarvan te handhaven. ". De Industrial
Relations Act (521> maakte het mogelijk de werkstaking in essenti-
ele bedrijven in het algemeen binnen de perken te houden42. maar
deze voorzieningen zijn in 1974 weer afgeschaft. De Tories dromen

4jervan haar toch weer in enigerlei vorm terug te brengen.

33) Ugl. Rigaux, diss. p. 187-189; Horion, Staking, p. 189/190; Blanpain, Grtve, p. 16.
34) Seelen, p. 67-72; Blanpain, Grhe, p. 15-16/18; Rigaux, diss. p. 190-194; ook Rigaux in Vandermeulen·'P p. 94

Is ,889 0·ier het stakingsrecht n de publieke sector.
351 Wetten van 12 met 1927 en 5 maart 1935; zie Rigaux,  diss.  p. 130-131; Rigaux in I.'andermeulen/R p. 96, Ook

sch' Int er nog een vet van 1945 gebruilt te worden.

36) De  strafrechtelijke   sanctione:ing daarvan is door vetsvijzlgingen in de  lucht  tomen  hangen,  491.  J.P.

Falcinelll & J.P.  Waelbroeck in J.T.T.  1981, p. 325-327; Blanpain, Schets, p. 307-308; Van Eeckhoutte, p.
256-258; Plgaux,  diss.  p. 131-137; R'gau., .TTT 1983, p. 191; Seelen, p. 72. Over de concretisering van die
'prestaties' z.e een NAR-Advies van 18.12.1972.

37) Post Office Act 1908, Ilter die van 1953, s 8, Police Act 1964, s 53.

38) Kahn-Freund/H, LaS p.  44-45,  die er over'9ens aan toevoegen,  dat het opmerkeltike niet is, dat dergeli Jke
disciplinaire sanctlemoge! ijkhedei bestaan, maar dat ze zo zelden worden hegepast.

39) Ugl. TULRA 5 29.

40) T.v. in de Cons.piracY and Protection of Property Act, vgl. Zumbrunn, p. 106/144; Macdonald, p. 40-41.
41) Geamendeerd in 1964,  zie Hepple.'OH.  EL(IVJ p.  51; Wedderburn, 6&L p. 388/394-395; Riddall, p. 52-53. S:rds

1920 heeft men 12 keer van deze vet gebruilk 9emaakt,  o.a.  bl J de Algemene Stakin9 van 1926, zie Pel l ing, p

176, maar ock nog In recerte jaren, bjv. i. de brandweerliedenstaking 1977/1978, zle Elias TD p. 86.
421 In  deze sectoren lon de Minister een stemming over een stalingsopreep laten holden en het Hof gragen om een

afkoelingsper de van maximaa' 60 dagen op te leggen, zip Kahn-Freund·'11, LaS p. 23-25; Thomson'E p. 114-118.
431 Zie BJIR 1983, p. 268 en BJIR 1984, p. 408.
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In Ierland gelden beperkingen OP het stakingsrecht bij de
posterijen, de politie en het leger krachtens oude Britse of

..nieuwe Ierse wetgeving.
Rechters verstoutten zich in de vijftiger jaren om te vonnissen,
dat de "immunities" van de Trade Disputes Act 1906 niet van

IStoepassing waren op de openbare dienst maar dat is gecorrigeerddoor de wetgever  in de Trade Disputes (Amendment)  Act  1982.46
Ook in Ierland geldt nog de strafbaarstelling van contractbreuk
in  het gas- en waterbedri j f.7 en daar zijn in 1927 en 1966 sta-

48kingsbeperkingen in de electriciteitssector bijgekomen.
Tenslotte is er Noodtoestand-wetgeving uit 1939 en 1971, die nog
enkele meer algemene, maar sluimerende verboden bevat, die de

49werkstaking in vitale sectoren zouden kunnen treffen.

Een zekere Convergentie begint zich af te tekenen: de
strafrechtelijke verboden van de staking van ambtenaren en
werknemers in essentiele bedrijven verliezen terrein. ook
disciplinair-rechtelijk wordt meer en meer opening geboden voor
een legale staking in de openbare dienst. Maar men is uiterst
voorzichtig om hierin niet te ver te gaan. Voor bepaalde
categorieen functionarissen", voor bepaalde type stakingen en
met het oog op de voortgang van minimaal geachte dienstverlening
blijft her en der staken taboe.

Deze convergentie wordt zeker in de hand gewerkt door
internationale normen, zoals art. 6 E.S.H.St en I.A.0.-Verdrag
nr. 151.62   Maar de teksten zijn van de andere kant  ook nog weer
dusdanig elastisch en onuitgesproken, dat ze niet echt in staat
zijn om alle verschillen tussen de E.G.-landen in dit vlak weg te
kunnen poetsen.

44) De Post Office Act,  1908, de Garda Siochana Act,  1924 en de Defence Act,  1954, zie Redmond,  p.  139,  0
Conaill, p. 97; Asmal in Nevin, p. 103.

45) In de cases Smith v. Beirre (1954) IR 89 en British and irish Steampacket Co. Ltd. v. Brannigan (1958) JR 128

verd de toepasselijkheid van de 'immunities' door het Supreme Court uitgesloten in resp. de non-profit sector

en de openbare sector.

46) Redmond, p. 172/182; Betten, diss. p. 199.

47) 0 Conaill, p. 97-98.

48) Eerst in de Electric (Supply) Act 1927,  zie 0 Conaill,  p.  209-210. In 1966 veer in de Electricity (Special

Provisions)  Act  1966,  maar  in 1968 bleek die vet tot grote problemen te  leiden  (val:bondsleiders  in  de
gevangenis) en zi j verd in 1969 ingetrokken,  zip 0 Conalll,  p. 9/11/17/210-211; Asmal in Nevin,  p.  104;
Sweeney in Nevin, p. 120; McCarthy TUiI p. 511-512; Horgan, p. 36.

49) S.   9(2) van de Offences against the State Act 1939,   die vangedragingen van plichtierzaking en het opzetten
van ambtenaren strafbaar stelt, zie 0 Conaill, p. 256, Asmal in Nevin, p. 103-104/113; McCarthl, TUiI p. 169;

Seelen,  p.  90.  Zomede die der Forced Entry and Occupation Act 1971,  zie Asmal in Nevin,  p. 104. Ilgl. ook

Betten,  diss.  p.  199,  die melding maakt van de critische houding van het ESH-Deskundigencomiti tegen deze

vetgeving.

50) Zie over stakingen en media J. Brodmann - Arbeitskampf und Pressefreiheit, Berlin/Munchen, 1982,

51) Ugl.  over de vraag in hoeverre art.  6, 41 lid ESH oak ambtenaren betreft: Kahn-Freund/H LaS p. 21; Rood ESH

p. 63-64; Seelen, p. 98-134; Betten in SMA 1984, p. 25-31; Betten, diss. p. 195-198; Betten in Frenkelbundel,
p. 310-312; HR 30.5.1986, RvdW 1986, 120.

52) Trb 1979,  50. Dit verdrag bevat Seen uitdrukkelijk stakingsrecht;  Art.  8 ziet de oplossing van Seschillen
d.m.v. onderhandelingen tussen partijen dan vel d.m.v. een procedure, waarin onafhankelijkheld en
onpartildigheid gevaarborgd zian;  zie ook nog ILO Freedom, p. 66-67, vaar het idee van een 'minimum-service'

vordt verkozen boven dat van 'opeising' (requisition).
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40. De vits.luitin9.

Het meest klassieke strijdmiddel van werkgevers in collectieve
arbeidsconflicten is zonder twijfel: de uitsluiting, d.w.z. het
zonder loon naar huis sturen van werknemers, die zelf niet
staken. (Soms wordt ook het ontslaan van alle sta_ke_nd-e werknemers
als "uitsluiting" betiteld' - dat tegenwapen besprak ik in §38).

Het zonder loon naar huis sturen van werknemers die zelf niet
staken zal de werkgever tegenwoordig niet gauw meer doen - liever
laat hij zijn bedrijf ZO goed mogelijk met werkwilligen
doordraaien. Bovendien hebben de meeste werkgevers er weinig
behoefte aan om zich met dit middel onsympathiek te maken in de
ogen van hun werknemers, die juist nog werkwillig zijn, en bij de
publieke opinie. Men kan dan ook constateren, dat het middel van
de uitsluiting, rond de eeuwwisseling nog gaarne gehanteerd,  in
het tweede en derde kwart van deze eeuw wat uit de gratie  is
geraakt.
De laatste jaren is het echter weer meer in de belangstelling
gekomen door de nieuwe strijdmethodes van de bonden. Het
organiseren van grote stakingen is een dure kwestie geworden nu
de arbeidslonen geen hongerlonen meer zijn en de arbeiders zich
geplaatst zien tegenover zeer grote werkgevers. Daarom is  het
voor de vakbeweging verleidelijk om selectieve acties te

organisaren. Men hoopt met een beperkt aantal stakers in weinige
bedrijven een doorbraak van het werkgeversfront te organiseren in
de verwachting, dat er dan wel een sneeuwbaleffect zal ontstaan.
Dat heeft gemaakt, dat de uitsluiting nu toch weer bij werkgevers
in de belangstelling is gekomen. Het kan een noodzakelijk
verweermiddel zijn tegen die nieuwe actievormen.7
En zo is de laatste jaren ook de juridische belangstelling voor
dit verschijnsel weer aan het toenemen.

De klassieke vorm van de uitsluiting is de ontslagverlenende
uitsluiting. Voor de Tweede Wereldoorlog kon zij meestal zonder
risico's door de werkgever gehanteerd worden. Het ontslagrecht
stelde toen niet veel voor en de werkgever stond volledig in zijn
recht om de arbeidsovereenkomsten van niet-stakers evenzogoed als
van stakers te beeindigen als hij zich hield aan de doorgaans
zeer korte opzegtermijnen.

Met de sterker wordende ontslagbescherming van de werknemers na
de Tweede Wereldoorlog werd deze vorm van uitsluiting moeilijker
te hanteren. In tal van gevallen gelden behoorlijk lange opzeg-
termijnen, sommige werknemers worden beschermd door op hen van
toepassing zijnde ontslagverboden, soms is een ontslagvergunning
nodig, in de meeste landen bestaat tegenwoordig ook een redelijk-
heidstoetsing-achteraf van het ontslag terwijl voor collectieve
ontslagen inspraak- en overlegprocedures gelden.

1) Vgl.  dit bli Hepple/OH,  El(4) p.  226 en bl J Javil l ier, DdT p. 563-566, die een Frans CdC-arrest vermeldt,
vaarin uitsluiting vordt gebillijkt als exceptio non adimpleti contractus.  Daarentegen zi,n Jaspers/P, p, 21,
enger in hun definitie, vaar zi j ook nog het element 'vel kunnen verken' t.a.v.  verkvilligen als conditie
stellen aleer zi j van 'uitsluiting' spreken. MisschieD is dat ook vel gepast, ,aar ik stel die voorvaarde hier

toch maar niet om het rechtsvergelijkende plaatie vat beter te 1:unnen geven.

2) Maar sociologisch beschouvd is dat  dus vel een nieuv type van uitsluiting;  het oudervetse type  Litsluiting,

dat  pen  solldariteitsgebaar vas van verkgevers met een colle98-vertgever,  die gehee 1 :elf.tand,9 door  een

staking getroffen verd, Romt nauvelilks meer vooT.
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Vandaar dat er belangstelling groeide voor een andere vorm van
uitsluiting, t.w.: de susRendgr_e-n-d-e uitsluiting - de werkgever
ontslaat zijn werknemers niet, maar geeft hun simpelweg geen werk
en geen loon meer, terwijl zij wel in dienst blijven.
Maar ook dit is niet onproblematisch. Het niet daadwerkelijk
geven van werk wordt in toenemende mate door de rechter kritisch
bezien.3 En het stoppen van de loonbetaling, terwijl een arbeider
bereid is werk te verrichten, is al veel langer een dubieuze
zaak.4

Caveant consules: Juist deze "scharnieren" met het arbeidsover-
eenkomstenrecht maken het rechtsvergelijkend onderzoek naar de
rechtmatigheid van de uitsluiting riskant.
Als de verplichtingen tot effectief "werk geven" en loon
doorbetalen in een bepaald land soepeltjes voor de werkgever zijn
geregeld wordt de behoefte aan een formeel  "uitsluitingsrecht"
ineens minder groot. Het kan natuurlijk zijn, dat men die
soepelheid in de doctrine juist klip en klaar fundeert OP het
recht OP uitsluiting. Maar het is ook mogelijk, zoals dat in
Nederland gebeurt, dat die soepelheid in feite wordt toegekend
zonder dat over een "recht op uitsluiting " wordt gesproken.

Caveant consules 2: er is ook een belangrijk "scharnier" met het
sociaal zekerheidsrecht: als de werknemers, die door een staking
niet kunnen werken makkelijk een werkloosheidsuitkerings kunnen
krijgen worden selectieve stakingen zeer aantrekkelijk; kunnen
Zij nauwelijks of niet aan een uitkering komen noch ook
loondoorbetaling krijgen dan zijn selectieve stakingen voor de
bonden juist moeilijk te organiseren en klemt een formeel Uit-
sluitingsrecht weer minder. Zo'n beperking van uitkeringsaan-
spraken kan men doctrinair natuurlijk weer met een "recht OP
uitsluiting" in verband brengen, maar het is ook best mogelijk,
dat de materie geregeld wordt zonder dat het woord "uitsluiting"
zelfs maar valt. Toch is er de relatie.

Het is dus eigenlijk onder het werpen van steelse blikken op het
arbeidsovereenkomstenrecht en het sociaal zekerheidsrecht, dat
men de uitsluiting moet beschouwen. Dat maakt een rechtsverge-
lijking uitermate lastig - ik kan er in het bestek van deze
studie daarom hooguit zeer globaal toe komen.

3) 191.  Gisolf in AKG p.  36-37.  Bedenk ook, dat in Nederland altijd nog art. 8 BBA geldt, dat een vermindering
van  de verktild aan een vergunning onderverpt,  vgl.  frenkel/J p. 234-235;  J.G.M.  Arnold is SMA 1986,  p.
326/328.

4) Vgl. v Peijpe, SMA 1974, p. 149-160; Rood, diss. p. 89-90.

5) Eigenlilk  meet  men hier  ook nog de bijstand biJ betrekken. Immers vanneer zonder voorbehoud

bijstandsuitkeringen vorden verstrekt aan de gezInnen van stakers, omdat daar de inkomsten zi In komen veg te
vallen,  is dat niet zonder 9evolg voor het veerstandsvermogen van stakers,  ook al zijn  bljstandsuitkeringen

9een vetpot,  al zitten er veel haken en ogen aan de mogelijkheid van blistands-uitkeringen in casu (bilv.  of

ontvangsten uit de stakingskas en uit collectes veer in mindering gebracht moeten vorden op een
bijstandsuitkering of dat er zelfs een forfaitaire mindering kan vorden toegepast,  al vordt er helemaal  geen

stakingsuitkerin9 genoten - iets vat men in Groot-Brittannie doet);  in Nederland Itjkt het probleem nog  niet

gerezen te zijn; zie alleen Rood, diss. p. 89.
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Denemarken is het Westeuropese land, waar vanouds uitdrukkelijk
voor de uitsluiting een vrijplaats is gecreeerd net als dat voor
de staking is gebeurd

<536>. In dit land immers hadden de sociale
partners elkaars recht op het inzetten van de collectieve actie-
middelen (voor de werkgevers: de uitsluiting) erkend in  de
September-overeenkomst <§1D en rechters en wetgevers hebben dat
gehonoreerd.6
De uitsluiting wordt in Denemarken metterdaad van tijd tot tijd
toegepast en vormt er door de kracht van de Deense werkgevers-
organisatie een geduchte, maar algemeen gerespecteerde steunpi-
laar van het zeer geordende systeem van arbeidsverhoudingen. Wal
moet de aanwending van dit strijdmiddel blijven binnen de perken,
die door de September-overeenkomst en door latere jurisprudentieevenzeer aan haar als aan de werkstaking <536> zijn gesteld.7
Maar in beginsel vinden de Denen niets onrechtmatigs aan de uit-
sluiting. En het is nog een krasse lock-out ook, van het ontslag-
verlenende type namelijk.8

ook in Duitsland behoort de uitsluiting nog immer tot de
realiteiten van het sociaal-economische krachtenveld. De
juridische ruimte is daar gecreeerd door de rechtspraak.
Eerst werd in dezelfde principe-uitspraak van 1955 waarin  het
Bundesarbeitsgericht de werkstaking in beginsel erkende, ook de
uitsluiting erkend.9 Argument: het idee van "Kampfparitat",
"Waffengleichheit" (machtsevenwicht). Ook het Bundesverfassungs-

10 Tochgericht heeft het recht op uitsluiting in principe erkend.
is men in latere jaren wat gaan terugkrabbelen en worden nu een
toenemend aantal voorwaarden gesteldll:
- de werkgever mag in de regel slechts suspenderend uitsluiten enalleen in bijzondere situaties ontslagverlenendn;
- de uitsluiting is slechts toelaatbaar als zij echt nodig is om

een situatie van volstrekt ongelijke machtsverhoudingen het
hoofd te bieden°;

- alvorens tot uitsluiting overgegaan wordt moeten allerlei
overleg- en consultatieprocedures worden afgewerkt (geen "kalte
Aussperrung").14

81 Galenian, p. 59,99 138.
7) Galenson,  p.  83:  o.a. :f een .titiluiting gerechtvaardigd, als e; spale i v,n een :t31 4,9 in -triid met fe

c.8.0., die ondanks he,·haaide verboder niet ophoudt. vgl. N,elsen, p. m..
8} Jacobsen.  E'., :. 277-279, die e. dBarb' 1 0'p Yl jst. dat voorvaarde vil is, dat de & 4'u t D,9 ee, wettige is.

Is z' 1  onvettig,  din hebben de verkneme. rerht op d.·irbetaling van loon terv, il het dienst·verba d geacht
wordt door te 'Open.

91 BAG AP nr. 1 :., Art. 9 66 Arteitslampf, ::e :lanke, li p. 236-237; zie voor een ,pgave van de vele litterataur
over dit on,jerve·F: Sollner{'} p. 89. voet ,·ot 110.

103 BllerfGE 38 van  19.2.1975:  vgl.  G.  Huber - Das Problem der verfassungsrechtlichen Gevahrleistung der
Ae: P-ung, rrankfurt 'Berlip,  1983. De DGB is voorstander vani pen tjitsluitingsverbod, vgl. Schverdtfeger K.
p. 25

!1) Sollne,  71 p. 89-90,'95-96; Daublet 982 A I p. 155-156; Schverdtfeger K. p. 34/43.
12)  BAG   AP  nr  13  :u A;t  9 66 Arbeitilkampf;    uitsp;aal 'verfa'sungskonform' Seacht  is  BUerf6  18.12.1974,   p.    386:

zie 001 81.,ke <:I) p.  278'283-286.
13) 1,Ig'  BAG  10.6.1980,  BAGE 33.  5140; Der Eet,teb 1980. F. 1266-1275; :ie „k BAG 1 AZP 638'82  in 12.:.!985,

 33r wordt u:tlesproken dat de Aussperrung yeen 'overre.j.t:e'.  niet 'unbalanced' mag zl Jn,  zie EIRP  junt

1985, nt. 1.., p. 5.Ill

14) Zie EIRO Jan, 1985 nr. 13:. p. 4.
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In geval van werkloosheid door staking vervalt, ook voor
werkwilligen, het recht op doorbetaling van loon al snells, maar
het recht op uitkering was wat minder gauw aan beknotting onder-

16 In de grote metaalarbeidersstaking van 1984 hebben dehevig.
bonden daar handig op ingespeeld en dat is aanleiding geworden
voor de Bondsregering om die regeling nu wat te gaan verstrak-
ken. '7 Rumor in casa.

In Groot-Brittannie heeft de wetgever niet vergeten om ruimte
open te houden voor de uitsluiting, toen deze door toenemend
wettelijk arbeidsovereenkomstenrecht ook daar had kunnen dicht-
slibben: bij het invoeren van de redelijkheidstoetsing van
ontslagen in 1971 werd meteen bepaald, dat deze niet zou gelden
ingeval van een "lock out". Daardoor kan zelfs de ontslagver-18

lenende uitsluiting in dit land nog steeds zonder veel juridische
problemen worden aangewend. 19 Echte werkwilligen kunnen voor
uitkering in aanmerking komen. 20

In de Britse arbeidsverhoudingen speelt de uitsluiting echter
geen belangrijke rol. Eerder het tegendeel: geen land in West-
Europa waar de werkgevers zich zo uitsloven om hun productie met
werkwilligen op peil te houden als Groot-Brittannie.21

Ook in Frankrijk zijn werkgevers doorgaans helemaal niet geneigd
om het strijdmiddel toe te passen. De Franse vakbeweging is ZO
zwak en ideologisch zo verdeeld, dat werkgevers er maar zelden
baat van kunnen verwachten om niet-stakers op eun hoop met
stakers te drijven. Om de schaarse gevallen, dat daar toch
behoefte aan is van dienst te zijn heeft de jurisprudentie - zeer

/'tegen de zin van een meerderheid van de rechtsleer - wat openin-
'f 23getjes gemaakt: alleen ingeval men kan spreken van "overmacht

of "als de omstandigheden haar nodig maken f,

24; slechts een
defensieve, geen offensieve aanwending25  van het middel; slechts
suspenderende, geen ontslagverlenende uitsluiting. 26 In het kiel-
zog daarvan heeft de jurisprudentie de verplichting tot doorbe-

27taling van loon aan werkwilligen ook zeer genuanceerd.

15) T.I.  krachtens de daar al in de tvintiger Jaren ontvikltelde Betriebgrisito-lehre,  ,91.  Ramm, Memoriam, p
237;  zie BAG 8-2-1957 1,91. Blanke 11, p. 239-240) en laatstelilk BAG 22.12.1980 - 1 ABP 179 = BAGE 34, p.
331  = AP nr.  70 zu Art 9 GG (Arbeitskampf). 991.  over de vraag of het geoorloofd is, dat verl:gevers aan

verivill Igen tl Jdens de uitsluiting 'Aussperrungsunterstut:upgen' betaler: Schverdtfege:, B p. 62-63.
161 5 116 ArbfG,  zie summier, DaublerH TUR p.  66. Uitvoerig W. Schm:dt - Fernwirkangen von Schverpunktstreiks

und  Modellarbeitskampfen im Arbeitsvertragsrecht und Sozial·versicherungsrecht. ZfA 1985, r. 159-194;
Wannagat/P, Memortam, p. 327-341; Schverdtfeger K p. 23.

17) Wi iziging van § 116 Arbeltsforderungsgesetz.
181 Na in art. 62 EPCA, z,p Hepple/OH EL(4) p. 228; Elias TD p. 76.
19) Hepple/OH El(4) p. 226; zie ook de :381: Chapell u. The Times.
20) Werkvi l l igen moeten bevijzen, dat ze niet 'direct intereited' : tn, v: l ien :e WW kr 1 Jgen, zie El ias TD p. 14.
21) 191.  het conflict in 1984 in de grafische industrie <526>,  vaar ondernemer Shaw verk;111·gen met gepanserde

bussen doo· de p,cket-lines b nnenbracht; vgl.  het grote m ,Dwerkersconfl,ct 1984 1985.  wait de Coal Bo3rd
allee deed om de Scargill-viiandige kompels te laten doorveken.

22) Die de 'lock out' een hoogst afleurenswaardig middel vindt,  vg:. ravilliei, DdT p. 562-566; Brun/G {1978) p.
506-513.

231 (dr. Soc. 28.10.1957; Cd£ Soc. 26.2.1975, :ie Sins;, Tendances, p. 303.
24) Cdr Sec. 2.12.1964; vgl. Llon-Caen, DS 1981, p. 145.
251 (dC 50(. 5.5.1959.

261 (dE Soc. 13.11.1966.

27) Vgl, B. Terssil, DS 1984, p. 701-704.
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In Italie begint ook het uitsluitingsverhaal weer met de
strafrechtelijke kant, omdat daar nog altijd de artikelen 502
e.v. in de Codice Penale staan, daterend uit de fascistische
tijd, welke staking en uitsluiting verbieden. Uit jurisprudentie
van het Corte Costituzionale is komen vast te staan, dat deze
artikelen weliswaar in zekere mate ongeldig zijn wegens strijd
met de grondwet, maar een stukje rest-waarde hebben ze behouden. 28

Die jurisprudentie wordt overigens verworpen door het linkse deel
29 Die wijzen erop, dat de grondwet welvan de arbeidsjuristen.

een stakingsrecht en geen uitsluitingsrecht vermeldt en dat de
30uitsluiting dus maar totaal onwettig moet ziJn. Zo ver gaat het

Corte Costituzionale dus niet en ook het Corte di Cassazione is

genuanceerd in zijn oordeel. Het ziet de uitsluiting als een
"weigering om een aangeboden arbeidsprestatie in ontvangst te
nemen" en die kan zijns inziens inderdaad onder omstandigheden
gerechtvaardigd zijn, bijv. als de staking onwettig is, of als er

31echt niet meer productief gewerkt kan worden.

Ook in Belgie is de uitsluiting zeldzaam en er was tot voor32

kort nauwelijks jurisprudentie. Recentelijk is die er dan ein-33

delijk gekomen34, waaruit blijkt, dat de uitsluiting in beginsel
rechtmatig wordt geacht, maar dat haar wettigheid toch van geval
tot geval beoordeeld moet worden. Criteria daarvoor heeft het Hof
van Cassatie nog niet geformuleerd. Vermoedelijk zijn uitsluitin-
gen, die indruisen tegen een vredesplicht in de c.a.0. of een
aanzeggingsprocedure onwettig. 39

De erkenning van het recht op uitsluiting in Belgie moet men
situeren tussen een arbeidsovereenkomstenrecht, waarin doorbeta-
ling van loon niet gemakkelijk af te dwingen valt en een sociaal36

zekerheidsrecht, waarin het moeilijk voorspelbaar is of werkwil-
ligen een uitkering kunnen krijgen. 27

28) Zo  zouden  zi j  niet meer in je veg staan aan uitsluitinge, in #et lader van het  arbeidsvoorvaardenoverleg,

maar 809 vel  aan ultsluitivgen om politieke motieven if om 'o,tte·  solidar·tert te betu'gen,  : e C.C.
4.5.1960, ni·. 29 en C. r. 15.12.1967, 9: 141. :ie Treu, ELL f. tr]; G:ugni D,r.tto, p. 266-2'1.

29) Giugni, PO p. 172.

30) Waarbi j men ook valk wrist op aitt.  15'16 Statuts de,La:orator,,  dat ant -.tallings-gedr,9 'erbledt en men
vat de uitsluiting als :odanig op, zie Treu ELL p. 173.

31j Cass. 13.2.1978, nr.  688, Cass. 2.11.1978, nr. 4983 en rass. 28.7.1993, rr. 5186; .31. S.i,:ni 2., tro, r.
266-271; Treu, ELL p. 173-174.

32) Ugl. Williaed in TSP 1980, p. 8-15.

33) l'gl. M. T3quet,'.. Wart e:, JIT 1975, p. 1-9, I . Gennen. Arbpi:-613. '975. . 63-71.
34) Cass 7.5.1984,  .ITT :984, p. 292-293, :a'.ie,ende :H loni 29.6 1951, d t  r 'SR 1981 p. 431-449; ee·jeT al AP

Charle,oi 18.6.1979. ISP 1979, p. 279-304.

35) EIRP. sept.  1982,  p. 13. In voorme'd (3:.. 7.5.1984 Worit Wei :lok nog uitdrul,1'eliit het terht o: 1,·' 1.i,t ·,
ontkend t.o.v. het perioneel,  t valt onder j. Wet P 9-42· .: 213emeen Be'ang 'n 1,1. e.jest i. 1.

36) De relevante vetstek.t Cart.  2''  20 ' d Wet op je 3· . :.. e.ee-k.,mit.1 ,- m. 1.  2,3 ·'ndul,leli ilt,  i' 131 Je
prattijk wei :lin, dat verkgevers aan hun icht verkvillig pe,soneel het loon doorbet3len. Ugl. col Th:n.op. D.
325-326:  EIRR sept.  1982,  p.  13:  oudere jur.sprudent.et:i Hor :09.  Stak,4,  :. 194; AP :w, 29.1.:9':;
ultvoer,g. maar ve ),3 'erhelderd Riga:x, diss. F· 219-268.

37; 'le a't.  129  B 20.12. *,963,  ·,91.  Thonon, D. 325-326; AH 28.11.1978 v:or een geval, dat e,7 veri:v:11·ge ·,81
witter,ng kreeg.  Voort: J.  v.  Langendonct' : Mot on,der dit irrest n .TTT 1979,  p.  143-!:-:  J.  de r 1.k,
Arbeid.blad 1980, p. :59-154; 1.'andermeulen In 1.landermed.en 'R p. 51
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Ook in_Nederland is de uitsluiting lange tijd op de achtergrond
geraakt. " Pas toen rond 1970 de vakbonden gingen denken aan
"selectieve stakingen" ontstond er weer wat aandacht voor de
materie. " De werkgevers vroegen een wettelijke regeling als

.0pendant van die voor het stakingsrecht. Geen van beide kwam er.
Wel volgde er in 1976 een arrest van de Hoge Raad- over de beta-
ling van werkwilligen, die onder omstandigheden het loonrisico op
de schouders van werknemers legt. Als dat opgaat kunnen de
werkgevers althans de suspenderende uitsluiting toepassen.47
Maar het arrest doet weinig meer dan twee uitersten aangeven.
Tussenposities blijven daardoor in het onzekere.43 Ook het sociale
zekerheidsrecht t.a.v. de vraag, wanneer werkwilligen nu wel of

Al Ditgeen recht op een uitkering hebben, is weinig uitgebouwd.
alles omdat uitsluitingen en selectieve stakingen in Nederland
weinig voorkomen.

Na nog gewezen te hebben op art. 6,  4e lid E.S.H., Uit welke
I. afleidt, dat de uitsluiting toch wel intekst menige schrijver

beginsel als rechtmatig moet worden beschouwd, mijn slotimpres-
sie: het uitsluitingsrecht is misschien wel het meest scholas-
tieke facet van het collectieve arbeidsrecht. Het speelt maar
hoogst zelden in de practijk, maar je kunt er heerlijk Over

"theologiseren"  - "Kampfparitat",  "neutraliteit van de staat in
47 Er zullen nogarbeidsconflicten" en al dat soort hoge idealen.

veel inktdruppels over geplengd worden.

38) Fase/l' p. 520/544.
391 Ugl. De Jong, diss. p. 171-173.
40) In het kader van vetsontverp 10.111 verd vettelitte regeling nog overbodig geact,t,  zie De Leede, AsseT,  p

278, maar wei bood dit vetsontverp het idee van een toelaatbaar collectief ontslag aan alle stakers aan, vgl.

Fase/V p. 544.

41) HP 7.5.1976, NT 1977, 55; Jaspers/P p. 24-28.

32) be Nk Fase, diss, p. 216-224; Fase/V p. 24: Maris, SMA 1983, p. 726-742.

43) Fase/1.1 p. 578-579;  Duk, Nade-, p. 103; 2,9 een voorbeeld van de toepassing van PP 1976 in Hof 's-Gravenhage
3.4.1980·, NI 1981, 245.

44I A,t.  31,  lid lf WW;  art. 13, iid :9 WWV; art. 3, lid tb WWW; zie Zon-Kruysse, SMA 1966, p. 93-91: Martens,

SMA 1974, p. 504-510. Jaspers/P p. 28-31; v. Pellpe, diss, p. 224-225.

45) Vgl. ook Meeter, Nader, p. 90-91.

46) 904 Beime,  p.  203-206/222; De Leede, Asser, p. 279. ook het Deskundigencomitg, ve Jaspers/P p. 22; anders

4,bler, Jas 4 ! p. 160 er Jaspers P p. 24.
47) 991. H. Buchner - Das Arbeitskampfrecht unte· den Anforderunger: der 1.lerhan:'ungspar tat und ler Staatsneutra-

litat,  PdA 1986,  p.  7-23;  F.  P.bst - Kamp#paritat in der hochstrichterlichen Rechtsprechung, Konigstein,

1980; Schverdtfeger K p. 13; Root, diss. D. 92.
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41. Onderzoek, verzoening, bemiddelin9, arbitrage en advies.

Het voorkomen of bijleggen van arbeidsconflicten behoort tot de
oudste bekommeringen van de autoriteiten. Geen enkele samenleving
kan zich een langdurige of herhaalde oorlogvoering tussen
werknemers en werkgevers veroorloven.' Wij zagen dan ook, dat
toen de coalitieverboden werden opgeheven, overal initiatieven
genomen werden om minnelijke schikkingen in arbeidsconflicten te
bewerkstelligen.

Soms ging dat uit van ondernemers zelve - ik noemde de Britse
fabrikanten onder aanvoering van Mundella  rond  1860  <58>.
Soms zetten de sociale partners, werkgevers en werknemers in de
bedrijfstakken geschillenbeslechtingsorganen op - ik noemde de
Belgische en Italiaanse voorbeelden, begin deze eeuw (513> en tal-
lozen zijn sedertdien overal in West-Europa gevolgd.2
Dan weer waren het de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers in een land, die de kaders aangaven voor verzoening,
bemiddeling en arbitrage.3
Soms waren het de sociale partners, die organen en procedures
voor dit doel opzetten, welke vervolgens de zegen van de wetgever
kregen - Denemarken is daarvan wel het voorbeeld <§13>) . En ten-
slotte waren er de vele gevallen, waarin de wetgever min of meer
naar eigen idee procedures en organen voor verzoening, bemidde-
ling en arbitrage opzette. zoals in Frankrijk de Commission  de
Luxembourg, 1848 37), in Groot-Brittannie de Arbitration Act 1872
(§13). in Nederland de Wet op de Kamers van Arbeid, 1897 <513>, in
Ierland het Labour Court  (§18>,   enz.
Kortom, de procedures en organen voor verzoening, bemiddeling en
arbitrage kunnen heel verschillende "ouders " hebben.

Bepalen wij ons nu voor een moment tot de wettelijke procedures
dan vallen binnen die soort tal van verschillen op.4
Vaak is sprake van procedures en organen, die specifiek zijn
ingesteld voor de taak van verzoening, bemiddeling en arbitrage
in collectieve arbeidsconflicten. Maar het kwam ook voor, dat de
taken van verzoening, bemiddeling en arbitrage werden toever-
trouwd aan organen, die al met andere taken waren belast, zoals
in Duitsland de Gewerbegerichte en in Italie de Probiviri (513>.s

1) Een stakingsrecord  is bijv. veinig aanlottelijk voor investeerders, 491. Killeen in Ryan, p. 73.

2) Groussier p.  38-39 meldt de eerste autonome procedures in Frankrijk al rond 1843;  uitvoerig overzicht in IAO
CKA p. 55-63.

3) Vgl. in Denemarken de ontvikkelingen tussen 1899 en 1910 <§13>. In Duitsland de Empfehlungen Van de centrale

organisaties van verigevers en verknemers van 1950, resp. 1954 (Margarethenhof-Abkommenj,  zie Blanke II, p.

243-248;  Schmidt,  p.  74;  Ramm, ELL p. 201-202. In Groot-Brittannie de overeenkomst tussen C. B. 1, en T.U.C.

over pen vrijvillig systeem van bemiddeling en arbitrage in collectieve arbeidsconflicten,  zie Drake, p. 303.

Uoor Belgie: zie Bleeckx, p. 34; Petit p. 36.

4) Zie  algemeen inforaatief:  Conc,hation and Arbitration Procedures in Labour Disputes,  A Comparative  study,

ILO,  Genhe,  1980; Prevention and Settlement of Industrial Conflict in EEC Countries, Brussels, 1982. Voorts

Laroque, Memoriam, p. 139-140.

5) Eerder vas  dit al gebeurd  in Frankrilk,  vaar  de Consells de Prud'hommes  zich ook met collectieve
arbeidsconflicten  bezightelden.  Insgelljks  in Groot-Brittannie met de organen,  die daar  verden  ingesteld

krachtens de Act to consolidate and amend the lavs relating to the arbitration of disputes betveen masters and

vorkmen, 1824, vgl. Bagvell, p. 28-29.
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Soms houden wettelijke procedures en organen zich bezig met en
onderzoek en bemiddeling en verzoening un arbitrage. Meestal ech-
ter worden die activiteiten uiteengerafeld' en in heel verschil-
lende procedures en organen ondergebracht. Het verste ging men
daarbij in Groot-Brittannie: voor onderzoek: de Courts of Inquiry
(1919). voor verzoening en bemiddeling: de Conciliation Service
(1896), voor arbitrage: het Industrial Court (1919).7

Vorengenoemde procedures en organen dragen doorgaans het stempel
van permanentie. Zij worden vastgelegd en opgezet voor het vreed-
zaam beslechten van conflicten, die in de toekomst kunnen
uitbreken. Tegenover hen staan de gevallen, dat in arbeidscon-
flicten wordt bemiddeld of gearbitreerd door personages en met
spelregels, welke door omstandigheden zijn ingegeven:
Een burgemeester van een havenstad, een minister van een deel-
staat, een prelaat zelfs:H
Veelal gebeurt dit op verzoek ian de partijen zelf en daarmee
zijn wij dan weer terug in de "autonome sfeer".
Kortom, de deugden van verzoening, bemiddeling en arbitrage in
collectieve arbeidsconflicten vindt men beoefend in alle maten en
soorten.

Als Wij ons de beschouwingen in het rechtshistorische deel in
herinnering roepen, dan kwam daarin naar voren, dat de wetge-
vingen in het vlak van onderzoek, verzoening, bemiddeling en
arbitrage in arbeidsconflicten in drie golven op West-Europa zijn
komen aanspoelen:
- de eerste golf tussen ca. 1870 en 1914'
-  de  tweede golf tussen  1918  en  1939'°
- de derde golf na 1945 
Een indeling in periodes, die nogal wat zegt over het karakter
van die regelingen.

De wetgevingen van de eerste golf zijn aan te merken als jeugd-
ervaringen. De moderne collectieve arbeidsbetrekkingen stonden
nog in hun kinderschoenen; de vakorganisaties waren nog pril in
ontwikkeling; collectieve arbeidsovereenkomsten waren er nog niet
veel; het stakings- en uitsluitingsgedrag was nog weinig gepo-
lijst; de staat speelde nog slechts een geringe rol in het
sociaal-economisch leven.

61 De 409 steeds klassiele stud:e van het Bureau Interoational du Trava: ' - La Conciltat,on et  l'Arbitrage des
Conflits du Travall,  Gen#ve, 1933, onderscheidde tussen 'la conciliation, la mldiation, la dicision arbitrale

et |'enqu$te' (P.  10-14„  maar erkende,  dat men een en ander vel ken onderscheiden, doch moe,1 i jt scheiden;.,

zle over deze begrippen ook Kahn-Freund. LXL (111, p. 98-99; IAO C:A p. 15-16.
71 Het Industria' Court verd 1 1971 de Industrial Art·tration Board,  :,e Kahn-Freund, LZLIi g. 100, en in 1975

het fentril Arbitration Comm':tee: de Concihation Service is, via een tussenstadium 1971-1974, nu opgegaan in

de Ad„so,7, Conclhat.on and Arbitration Service 'ACPS). Aan de namen is a: ie zien. dat de werk:aamheden dan

misschien  n09  wei te verdelen zi..  maa, dat de terminoingre nu toch te kert schiet om de  onders:heidingen

duidellik te maken'
81 1.'9'.  het optreden  van Kardinaal Manning ,n de g:ete Londens. havenstaking van :899: andere voo.beelden  b'J

Helpich. p. 218 252; Wedde'burn, WZL p. 397; Galenson. F. 210.

91 T.v.   ,n Groot-Brittannie 11867/1872':896): in Beigie (1887),  :n Duit:land (1890),  ,n Frank.tik 11892},  ·n

'tai e (!8931, in Nederland (18971, In Denemdrken (1910) '§133.
tO) T.w.  in DU,t:land (19181,  in Great-Brittannie (19191,  ,n Denemarten 11921,'19271.  ,n Nederland (1923),  in

Belgie 1 !9261. ,-, 1-u.embii-g 119361. .3 rrentri ·  (19361  115'.
It! In Belgie (1945/196.4/1968/1969): ·n Luxemburg (1946/1965), Denemarken (19461, In ierland (1946), in Dult.land

11946), in Frantrilk (1950/1955/1957/1971/1982), ,8 Groot-Brittannie (1951/1959,1971/1974} (§18>
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De wetgevingen uit de tweede periode getuigen van volwassenwor-
ding. Men heeft geleerd van de zwaktes van de eerste wetgeving,2;
de collectieve arbeidsbetrekkingen zijn intens geworden; de staat
neemt een actieve rol in het sociaal-economisch leven op zich.
Tegelijkertijd ook getuigt menige wetgeving uit die periode van
de overmoed, die de jonge volwassenheid soms kenmerkt: het pad
van de "vrijwilligheid" wordt verlaten - de wetgever probeert met
dwangmiddelen arbeidsconflicten te beslechten. Niet overal nog -
er waren wetgevers, die het goeddeels "voluntaristisch" hielden,
m.n. in Groot-Brittannie, Nederland en Denemarken. Maar in Belgie
ging men al naar een forse indirecte pressie toe door de
werkloosheidsuitkering te gebruiken om zowel werkgevers als

13 Enarbeiders ertoe te brengen bemiddeling/arbitrage te zoeken.
in Duitsland en Frankrijk ging men in resp. 1923 en 1936 compleet
over op verplichte arbitrage.

Hdt voorbeeld van een werkend systeem van de verplichte arbitragehaalde men uit Australie", waar zoiets nog steeds bestaat.
In West-Europa ging men haar tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
her en der beproevents met als duidelijke toppunten de Duitse
Zwangsschlichtung van 1923 en de Franse regeling van 1936.
Het is aardig om die twee nog eens tegenover elkaar te plaatsen
omdat dan blijkt hoe gelijksoortige regelingen ZO heel
verschillend kunnen uitpakken afhankelijk van de  "omgeving"
waarin ze functioneren.

In Duitsland werd de verplichte arbitrage tot stand gebracht in
het kader van de strijd tegen de hyperinflatie van de twintiger
jaren. 16 De vrijheid van onderhandeling was niet langer meer
verzekerd omdat een arbitrage-uitspraak bindend aan de  c.a.0.-
partijen kon worden opgelegd. Staken tegen zo'n uitspraak werd
onwettig geacht. De werkgevers en de radicale vleugel van de
Duitse vakbeweging waren zeer gekant tegen de Zwangsschlichtung -
Zij kostte SPD-Rijkspresident Ebert zijn vakbondslidmaatschap! 17
Het gematigde deel van de Duitse vakbeweging, dat haar eerst nog

1eaanvaardde, kwam daar in 1928 van terug.

121 Ze  vordt nu in toenemende mate ingezien, dat men bij arbeidsconflicten meet onderscheiden tussen individuele

en collectieve conflicten en tussen rechtsgeschillen en belangengeschillen. Menige nieuve vettelijke regeling
gaat van dergellike onderscheidingen uit, vgl. ook ILO-Arbitrage, p. 22-23 en ILO CZA, p. 5-9.

13) Zie Rigaux,  diss.  p. 91-93; ILO-Arbitrage, p. 222/224-225. Enigszins afgezvakt bestaat die drang 1,09 steeds

In het Regentbesluit van 12.3.1946 en in KB's van 13.12.1953 en 20.12.1963 <§40,  n. 37>, zie Vandermeulen in

Vandermeulen/R p, 51; Rigaut, diss. p. 121-122; Horion, NP p. 146.

14) Kahn-Freund/H,  LaS p.  29-30. 191. ook de bijdragen van L, S. Merrifield en J. Portus in de bundel Hedendaags

Arbeidsrecht, resp. p. 173-184 en 211-224.

15) In Groot-Brittannie in de Munitions of War Act,  1915,  vgl.  Allen,  p.  50/110;  Riddall, p. 51; Industrial

Relations Handbook,  p.  143;  Kahn-Freund,  l&L (11) p. 97-121; ILO-Arbitrage, p. 180-181, Voorts verplichte

arbitrage in de oorlogsindustrie in italie tussen 1915 en 1921,  zie ILO-Arbitrage,  p. 471-472. In Nederland

in  de landbouv-crisisvetgeving van de dertiger jaren,  zie Levenbach,  DNL p.  5;  Levenbach,  NBR  p.  467;

Levenbach,  Bundel, p, 186-195; Heida, diss, p. 43-44; v, Peijpe, diss. p. 235-237. Groussier p. 37-38 meldt,
dat verpl ichte arbitrage al verd overvegen  in Frankrijk in 1864, op het moment dus dat men het coalitieverbod

ging opheffen. Ten onzent overvoog en vervierp Meri(elbach, diss. p, 115-118 de verplichte arbitrage.
16) Schlichtungsverordnung van 30.4.1923; 991. Blanke 1, p, 230-235; Sillner, p. 104-105.

17) Zie  Blante 1,  p.  230-235/279-281;  ILO-Arbitrage p.  313/314.

18) Ramm, Memoriam, p. 238.
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In Frankrij_k werd de verplichte arbitrage in 1936 tot stand
gebracht door de Volksfrontregeringw juist met het doel de
vakbonden ermee te steunen. Want in Frankrijk waren de werkgevers
vaak erg weinig genegen om met de vakbonden collectieve
contracten af te sluiten en de vakbonden waren te zwak om ze af
te dwingen. In die situatie kon verplichte arbitrage juist een
middel zijn om de werkgevers tot onderhandelen te dwingen. En ook
als het daar niet van kwam werd een arbitrale uitspraak door de
vakbonden toch meer op prijs gesteld dan een oekaze van de
werkgever. Ook al perkte het systeem wellicht de stakingsvrijheid
in", toch droegen - anders dan in Weimar-Duitsland - de vak-
bonden het een warm hart toe.' Een fors deel van alle geschil-
len, die voorkwamen, eindigde metterdaad in een arbitrage-
uitspraak. 72

Het laatste belangrijke voorbeeld van verplichte arbitrage  in
West-Europa verschafte Groot-Brittannie met Order 1305 van 1940
(5516'18> toen er door de oorlogsomstandigheden tussen de sociale
partners een behoorlijke mate van consensus bestond. Anders dan
in Frankrijk was de bijwerking hier belangrijker dan de werking:
het stelsel leidde ertoe, dat de c.a.0.-partijen meestal zelf tot
een accoord kwamen om te vermijden, dat arbiters zich ermee
zouden bemoeien.2,
Het systeem voldeed kennelijk zo goed, dat de sociale partners in
1945 instemden met de voorlopige voortzetting ervan. 21 Pas toen
een jaar of vijf later de consensus meer en meer begon weg te
ebben en de officiele vakbeweging zich gehinderd begon te voelen
door de beperking van de stakingsvrijheid, die het met zich mee
bi- acht, werd het systeem in twee etappes (1951 en 1958) ontman-
teld.25

De wetgevingen uit de derde periode (na 1945) dragen meest de
kenmerkeh van de rijpere leeftijd. Wetgevers gaan geleidelijk
accepteren, dat zij met forse dwang geen collectieve arbeidsbe-
trekki ngen  kunnen kneden. Ook dus niet met verplichte arbitrage.
De dwangmatige elementen verdwijnen de een na de ander Uit de
wette]ijke regelingen van onder·zoek, verzoening, bemiddeling en
arbitrage al zijn ook nog niet alle aspecten van dwangmatigheid'
overal verdwenen:

'91 Wetten 92. 1 10..'936, 31 "..'93E. 1.T.'.9'8 4 12.'.:  3°; Br,n 6 1!9781 0. 5.'.3-531; Durand, Med.1. p. 21;
-• - · ' · v i 'LIC c. v: - ' c ; E g, I 0 ' , 5. 0 :" r e- f 96-, r. ' -9; We le ·: 1-, 0. 27.1 303.

I.'' ':e'' c·.t' ,art :, ,· 1 t 3.:c.:t teston j ·ee' ·8'18,.  ..,  :'. repe,u, c. 5.1-99; :ie  Ir, look 4 teSers·:ite'2-
'f' r jk'. :· E .· 1-, 1 1.-'1?} p.  r·11 . t.:m -1. p. 2-1 28.-28f 303. Lar.:qi.,9, '1-moriam, p. 146 reit .ht le

:R .tl:,-9· -·,  f. Ve,2' Chte 3··5,t·,-e :100·t teoer,0„6, t.·den 69 ve,I,reme,: heeft le.:Feei j.
21 ' '.E .013. '25-- prl. 1. '. . . ·e·+ - j  :2 3: ,-· 5, 1 1 3· 3- '. :' 'e:, ' db,·: 4:=44·I
.., 20, 4 . P  .-"; B. 1- C '.9., :  5.Q-5-1

'.5' Eet:' :e·'d het r :95*  p·vate'd,  dir·let ',et :·i· '9.-··e ted er:·t .9, 1 3:haa j;  r '958 ve: 1 ··et ·:91,€e
9.- ·,AL·,n. : e Mgrd·:r' : r. !24 :56-161: Oell·4:. c. I'. .'  329; Al .i. r. 11" 1.'.: 1.'rku  . l.1/: :.  199-

3.'.  ....-  -4.-il '1 -  --,-:· -'..r.8--  *f : 29. 4,--8 t#· E - :25-:2" 'C-.•CS 5 - w 5t
.At .nlp 4:t qu.:f -8 93n le s·t.:at,e fus:.- 1?51 An lq!59 ,3·.  ijjt men ra e:ri arbitra:e-.,tsp'.11,

fle ':11:914..9-,  le 133, .4 8,)8tte A :eter·:G -1 Je ·n- er 8'be :-J 11,6 rie   3-t *"  -'83'eren  '-

··-B     · ·313'  i EM h ':tate· v nr lits Mei-  6 :·-- vor:„   131 hit de ver, le·,e: 5 •13 :n,  4ie  ir  1,9
.t'. e '.,  III,

14'  I':, c  99-6926' : a:::'1,·st,e. van 'ly 'oerid' i i K:ht'-r·:e'r.j, -,6 '•.
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In Luxemburg geldt nog steeds, dat ieder belangenconflict, dat de
c.a.0.-partijen niet kunnen oplossen, moet worden voorgelegd aan
het Office National de Conciliation. Zolang dat zich ermee bezig
houdt is staken onwettig. De uitspraken van het Office zijn niet
bindend. De stakingsvrijheid herleeft na zo'n uitspraak. Maar het
is in dit land de goede gewoonte, dat als de uitspraak van het
O.N.C. niet aanvaardbaar is, er bindende arbi trage wordt gezocht
(ook al is dat niet verplicht).27

In Denemarken is het gebruikelijk, dat men - als er niet tijdig
overeenstemming over een nieuwe c.a.0. wordt bereikt - naar de
Rijksbemiddelaars" stapt. Officieel geldt daar trouwens ook een
„ opdagingsplicht", maar die ontbeert een sanctie.
De bemiddelaar mag als conditie voor zijn optreden van de c.a.0.-
partijen vragen, dat zij erin toe stemmen om het begin van een
staking/uitsluiting maximaal 2 x 2 weken op te schorten. 29

De Rijksbemiddelaar doet een bemiddelingsvoorstel, dat OP
zichzelf vrijblijvend is. Bestuur of achterban van een c.a.0.-"                   "

partij kunnen het verwerpen. Dan staat een arbeidsconflict voor
de deur en de regering is doorgaans niet bereid om dat zomaar aan
te zien. Het meestal sociaal-democratisch gedomineerde bewind in
dit land heeft sinds de dertiger jaren vaak het bemiddelings-
voorstel in een wet vastgelegd, vooral in gevallen, waarin het de
werkgevers waren, die 't hadden afgewezen.
Het laat zich raden, dat dit werd toegejuicht door de vakbonden

3nen veroordeeld door de werkgevers.
In 1985 waren de rollen eens omgedraaid. Het centrum-rechtse
bewind legde in een wet condities vast, die slechter waren dan
het bemiddelingsvoorstel. Toen stonden de bonden op hun achterste
poten.

In ID:La-Bk-r -i_ik moest   men   tot   voor   kort   bij een conflict over het
afsluiten of herzien van een c.a.0. onmiddellijk de wettelijk
voorgeschreven verzoeningsprocedure ingaan.'1 Maar de rechtspraak
had al in een vroeg stadium uitgemaakt, dat het (moeten)
doorlopen van de verzoeningsprocedure het stakingsrecht in  het
algemeen niet opschort. 3 In feite is de hele wettelijke regeling
een lege dop gebleven - c.a.0.-partijen namen er zelden hun
toevlucht toe." De wetgever van 1982 heeft deze voorziening nu
vrijblijvend gemaakt. Alleen in een enkel uitzonderlijk geval kan

„de Minister nog bemiddeling opleggen.

27!  Schint gen  p.   50.50.1-3;   EIRP agg.    1983,  p.  20.  EIRR  ·an.  1985,  p.  6  ,8-ge! j:,  dat   n  de  begroting  1985  9,5
itud·e naar het Cunctionprer :at. let ONC is 38·igelond,gd.

28; Zie Galenson, D. 108; IAO r'.A p. 95.

29' ILO.-0·t.t··aae, p. 73'393-394: lDp MO . 107
30} Gale.son, p. 130-138; ,)1 lon Be,me, p. 200.
31)  1,191.  de bepal ingen m. b. t.  bemillei· ng  en  arb,t:age-procedure   , n  de  c. 8.0.-vet  van  11.2.1950:  , „r,4'.  dec·eten

tar 5 mel 1955 an 26 ju , 195" 4 de wet van 26 li,Ii 1957 mi.b.t.  ''r.jer,eek'  van  irbeidsgeschiller·;  ve
ramerl;nelt  LC,  p.  '00'906;  Brun/6  (19781  :·.  532-54J; Du·,nd. Mede:. I. '3-55. De:ca, CC p. 169: Bo:te'. Dr«·t
Ouvrie 1962, p. 139; We ii. p. -C; 1 ,·r-F: e Jr a. Lil :i : F. 99; 1,04. ·:· ::. p. 14:; "3r de  1 'P·u :.
126-127.  in :971 en 1982 :,in de.e bepal.ngen  ,9 ve.  eeos her:,en.

321  Frun 'G {19781 p.   438/534-539;  1,ah.-t':euid H.  135 2.  13;  L.  Bette'i,  d. A.  p.  152.  Over  .3, relat ie :pssen le:.
b '   51·:,e, eure d ..wettellike  procedures  en  de 'ait09 me' procedures :,e ee, s:ts;r Bk van te.  .vir '0.k,4,89.t

:9.1.1979, 85 1978, p. 219-'22.
Tnu. .". .  ..3. Bachy - Evolution et roder Ze ·tg'. ent je: 9'he: e. Lance, DS 1976, c. 102-106. 'Le- D':,:ejs,·e:

je cep- Ilatl,1 off·c'elle, le .38'·at :9, .'2·bit Bt ), :0 f 1.-te:'  :.4-e.el are-1,1,ct LO p. 711. 'lejc' .4
Gol M. De:pax  n Enc:,£10:·ed'a  :· l35eu, Lav. rh. France. :. 215 2!7; :„4-Caen, 35 1984, D. 11. ::'eekt :,an

-    ..0'le 'efus je: procidures t'arb,trale et tr@me ·jp mp.iat,or·'. Vg|. ocl Maor·-0/5 0. :·:b.
34) Z:e niegv art. 1 52'-1; Ia,ill:er, R#Z mei, p. 348-350.
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In Duitsland wordt de wettelijke procedure van onderzoek,
verzoening, bemiddeling en arbitrage, die nog van de bezettings-
autoriteiten stamt35, praktisch nooit te hulp geroepen. In dit
land bloeien de "autonome" procedures. 36 Maar de rechtspraak
heeft daar ook wel een paar boemannen achter geplaatst: men moet
als  c.a.0.-partijen eigenlijk wel zo'n procedure hebben wil een
staking "verhaltnismaszig" <§36) zijnp; en als men zo'n geschillen-
procedure inderdaad heeft, dan mag er niet gestaakt mag worden
(ja, dan mag er zelfs geen stemming over een staking worden

38gehouden) zolang deze procedure nog niet is uitgeput.

In de wettelijke procedures in Groot-Brittannie19, Ierland en
Belgie ontbreken de dwangmatige elementen evenwel, terwijl Neder-
land40 en Italie" momenteel geen wettelijke procedures op dit
terrein meer kennen.
Al met al is er dus duidelijk sprake van een "aftocht" van de
dwangmatigheid in dit vlak. Wetgevers lijken ermee te volstaan
hun  procedures  aan te bieden als louter "service".42
Maar hebben de sociale partners daar nog wel behoefte aan? In de
ene helft van de EEG (Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italid)
duidelijk niet. In de andere EEG-landen kennelijk nog wel: Groot-
Brittannie met o.a. ACAS, Ierland met zijn Labour Court, Denemar-
ken met de Rijksbemiddelaars, Luxemburg met zijn Office National
de Conciliation en Belgie met zijn sociale bemiddelaars43 bieden

35) Kontrollrat-gesetz Nr.  35 uber das Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten van 20 augustus

1946; tel(st in Blanke 11, p. 166-167/244. Deze vet is nog steeds geldig, omdat de Bondsrepublikeinse vetgever
er nimmer toe 901(omen is eer eigen vet uit te vaardigen,  zie Sollner, p. 104-106; Rdhers, TtS p. 312; Van
der Linden, p. 133.

361 Zie bijv.  de procedures in de Duitse metaal 1955/1964/1973/1980, zie Recht der Arbelt 1964, p. 216; 1973, p

387;   1980,  p.   165.   Zie ook Kirchner,  RdA 1973,  p. 353-358, die ook nog andere regelingen opsomt; voorts
Daubler/H TUR p. 216; IAO CXA p. 60-61.

37) BAG 21.4,1971, Blanke Ii, p. 279; Lovisch, Geltung, p. 55/63-65; Betten, diss. p. 162

38) BAG 31.10.1971, Blanke, Il, p. 279;  Sollner (7), p. 88,
39) Elementen   van verplichte arbitrage staken nog vel in de Industrial Relations Act 1971-1974 maar die  werden

nimmer  in de praktilk .ebracht,  zie Kahn-Freund, LXL p.  118-123. Labour heeft in 1974 alle vroegere
procedures van vrijblijvendheid hersteld,  maar onder nieuve namen (n.  7>, vgl. Kahn-Freund, LXL (11) p. 99-

121; Rideout (IV) p. 356-357/363-366; Uan der Linden, p. 119-121.

40) Er vas vel een vetsontwerp 10.110 van 1969,  zie Fase/U p. 556-557; Jacobs,  Frenkelbundel, p. 268/273-274;
maar  dat is eind 1985 ingetrokken.  Over de vraag in hoeverre de Arbeidsgeschillenvet 1923 nog  rechtskracht
heeft c. q. weer toepasbaar is, Jacobs, Frenkelbundel, p. 275-282.

41) Ugl. T. Treu ELL p. 174-175. Er is daar nog wei art. 238 van het Presidentiele be:luit no. 520 van 19.3.1955,

dat de bureaux voor arbeid en verkgelegenheid,  organen van het Ministerie van Arbeid, de bevoegdheid toekent

om te bemidd.len in arbeidsconflicten,  vgI Cordova, Comp. p. 33!. Voorts zijn in deze ook de Pretori actief,

zie B. Veneziani, La mediazione dei pubblici poteri nei conflitti collettivi di lavoro, Bologna, 1972.
421 In de geest van de internationale normen,  die ook overal het accent leggen op de vrilvilligheid,  vgl.  IAO-

Aanbeveling nr. 92 uit 1951.

43) In  Belgid  verd  in  de Besluitwet van 9.6.1945 op de Paritaire Comiti's het  voorhmen  of  beslechten  van

arbeidsgeschillen aan deze comiti's opgedragen; in de.Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten  en  de

Paritaire  Comiti's  van  5.12.1968 verd dit gecontinueerd (art.  38);  deze paritaire  comitis  staan  onder

voorzitterschap van regeringsfunctionarissen, die 'sociaal bemiddelaar' heten - hun statuut verd pas geregeld

in het K.B. van 27.7.1964, herzien in het K.B. van 23.7.1969.

Ook  in de Wet op de Nationale Arbeidsraad van 1952 verden bepal ingen over deze materie opgenomen. Tenslotte
verden  in tvee Regentbesluiten van 3 juli 1945 de sociale controleurs en inspecteurs met tussenkomst  in
collectieve geschillen belast maar later verd hun deze functie veer ontnomen.  Zie over dit alles  Petit,  p.

268-269; IAO, CZA p. 59-60/91-92; Rood, diss. p, 134- 35; Blanpain, Schets p, 311-312; De Muynck, p. 52 -563;

Rigaux,  JTT p. 193/196/197; Rigaux in Vandermeulen/R p. 92-94, die vertelt, dat de zgn. sociale bemiddelaars

soms zo actief zijn, dat ze zelfs een referendum uitschri iven buiten de val(bonden om'
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een wat fl·51'issanter beeld van de door de wetgever opgezette
institutles van onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage.
A ]. moet rrien ook voor die landen hun daadwerkelfjke invloed niet
overschatten. Ierland kent nog altijd een staak-maar-raak-gedrag;
in Denemarken falen de Rijksbemiddelaars keer op keer en komt het
parlement er nog al eens aan te pas: en wat kon in Groot-Brittan-
nie ACAS ultrichten in grote arbeidsconflicten zoals de joI"Jgste

miinstaking?

Is er een verklaring voor de tanende rol van de wettelijke
inst.ituties?"

De idee van wettelijke regelingen voor onderzoek. verzoening,
bemiddeling en arbitrage is tot begin zestiger jaren altijd sterk
gevoed vanuit het traditionele christelijk-sociale denken. De
onderneming hoort een "gemeenschap" te zijn van werkgevers en
arbeiders. Het arbeidsconf11Ct wordt gezien als een inbreuk op de
natuurlijke orde, als iets "zondigs" zelfs, hoogstens aanvaard-
baar als "uiterste middel", maar toch zo veel mogelijk te
ver·mijden. De overheid heeft daartoe een eigen rol te spelen, als

'.het niet anders kan zelfs met verplichtende technieken.
Doch ook in socialistische kring stond men 1 arig niet altijd
afkerig tegenover wettelijke regelingen, zelfs niet tegen die met
verpli chtend karakter. De Duitse Zwangsschlichtung van 1923 werd
mede door socialisten opgetuigd, de Franse verplichte arbitrage
van 1936 kwam van de Volksfront-regering. De Britse verplichte
arbitrage van 1940 was een schepping van Labour-minister Bevin en
zij wei-d na 1945 door de Labour-regering van Attlee gehandhaafd.

En arbeidsrechtsgeleerden zagen toen nog vaak het droembeeld, dat
46met deze technieken "industrial case law" geschapen kon worden.

Als West-Europa zich na de Tweede Wereldoorlog geleidelijkaan is
gaan afwenden van dwangmatige stelsels van onderzoek, verzoening,
bemiddeling en arbitrage dan moet men dit  m.i. eerst en vooral.7

op het conto schrijven van het grondrechten-denken.
In toenemende mate wordt in West-Europa aanvaard, dat de vrijheid
van collectief onderhandelen en het stakirigsrecht zijn   te
beschouwen als grondrechten, waarop de wetgever zo maar niet naar
believen inbreuk kan maken 5517/51:. Dwangmatige facetten van een
wettelijke regeling van enderzoek, verzoening, bemiddeling en
arbitrage vormen onmiskenbaar inbreuken op de onderhandelings- en
stakingsvrilheid.*

44) Zie een uitvoer'ge beschouving wer de redeften ,an het falen van deze procedures bi, LE:fue,  Memoriam,  c.

142-!29.

45) Zie  belkeopt) Moter:.3:  ' 19. 9.  1119-1121;  :,e *et :dee ·ar. 'Semeens:haD' al: mot,ef voor hete·on,ime
p r o c e d u r e s    v a n   o n d e r: e ek,     . e r zoeD ing,    bemiddeling   ep   art·t ·· a ge 04 99nje1'd 'n de ILO-Arbitrag:. p. 2.

46) 4!d,-is 'A :929 de ee::te  :,)·:;tter ian het Btitse hdust;ial ((irt.  Lord Amulree, 41. Kahn-Freund, LIL (111
p.  105); in 1933 schre,84 de autegrs van de r'.0-A,·bitrage p. 5:  'Le conciliation et l'arbitrage ont donc un
", e ig  en un ce taI, SenS peut:e compa-er & celti du critpur remain,  leque! crialt le dro t par seul  Jeu

de  ses *dits.. Sen   er921 ,  ke  verwacht *93 :utte Le:enbach dit  de er·,ar,r,9,    die  de a·biters opdeden met  de

:andb,uv-cr 1 3 i sve'.98  ing.  491.  Le.enbach,  9:Adel,  p.  185-!95.
47) In de De:je Yereld ::in derget,ike techn,eke: reg zeer in zvang, zie IGO, (&4 p. 161-178.

48'  1.'91 ,    IAO C:A  2.  162-163;  1 arnaue,  M.omnr · 91:..  p.  136; Betton, dis:. p. 21E 22:; JacJbs· Freitelbulldel, p. 272-
273; Schwerd'feger K p. 11.
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Nu moet men de zaak natuurlijk ook weer niet te ver trekken. Geen
grondrecht is absoluut, ook niet de onderhandelings- en stakings-
vrijheid. Ergens in de marge mogen dus wel wat beperkingen worden
aangebracht, ook door een wettelijke regeling van onderzoek,

..
verzoening. bemiddeling en arbitrage. Maar dat moet dan  -
zeker onder normale economische omstandigheden - heel bescheiden
zijn. En dat maakt wettelijke regelingen dan navenant minder
dringend.

De positie van wettelijke instituties OP het gebied van
onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage is er ook niet
makkelijker op geworden, sinds de bemoeienis van de overheid met
de loonvorming steeds meer is toegenomen. Door de overheid op de
been gebrachte bemiddelaars komen al licht in de verleiding zich
in hun optreden te laten leiden door de loonpolitieke opvattingen
van de overheid, maar dat is natuurlijk niet geschikt om hen tot
een vertrouwenspersoon voor de beide c.a.0.-partijen te maken.
In diverse landen. met name in Groot-Brittanniew, Ierland* en
Denemarken heeft men met deze conflictsituatie ervaring Opge-
daan. Een uitweg is, dat de bemiddelaar/arbitor formeel onafhan-

53kelijk van de regering wordt gemaakt.

Tenslotte Zlj er nog op gewezen, dat in de wetgeving  m.b.t.
verzoening, bemiddeling en arbitrage soms ook een preventief
element opduikt, t.w. dat van advies aan werkgevers en werknemers
hoe zij hun collectieve arbeidsbetrekkingen beter zouden kunnen
organiseren.
Zo'n adviesfunctie treffen wij al aan in Nederland in art.  51
Arbeidsgeschillenwet 1923, thans  cen dode letter geworden.54
Voorts in Denemarken, waar een herziening van de Mediation Act in
1946 voorzag, dat een Rijksbemiddelaar de c.a.0.-partijen al kan

ISbijstaan in de eerste fase van hun onderhandelingen.
En in Groot-BrittannieS.6 heeft vanouds de Conciliation Service
van het Departement van Arbeid zo'n adviesfunctie vervuld. Toch
wilde de Donovan Commissie <521> het nog ruimer. Zij adviseerde de
instelling van een Commission on Industrial Relations, die in de
meest wijde termen werkgevers en werknemers moest bijstaan bij de
modernisering van hun arbeidsbetrekkingen. Die Commissie kwam er
metterdaad, raakte echter in het kader van de Industrial
Relations Act in discrediet en nu is dan deze functie toebedeeld
aan de - los van de regering functionerende Advisory Conciliation
and Arbitration Service (ACAS). Telkens wanneer deze dienst het
passend acht brengt zij advies uit, aan de regering, aan organi-
saties van werkgevers of werknemers of aan specifieke
ondernemingen. Ook geeft zij m.b.t. bepaalde aangelegenheden
Codes of Practises uit.

49: Ugl. ook IAO-Aanbeveling nr. 92 van 1951, de artt. 3(11, 4 en 7.

501 Mc.rathi'E p. 124,

51} Zie EIRR 132, lan. 1985, p. 14-16.

52) Galenson, p. 137-138.

53) D:' is de veg, die Labour bevust voor ACAS heeft uitgezet, zie Benedictus, p. 12-13/16.

54) Ove  le beputting daarvan destljds :te Josephus Jitta, Tien Jaren, p. 13.

55) Galenson, p. 118.

56) Cooper'B,  p. 129-129; Jenkins/S, p 135-136; B. Weekes - ACAS-An Alternative to Lav, in I.L.J. 1979, p. 147-
159;  de  brochure An Industrial Relations Advisorl Service,  the ACAS-role (inhoud materieel vervat in  ACAS

Annual Report 1979, p. 57-79).
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42. Balans

Ons drieluik Vakverenigingsrecht/c.a.0.-recht/stakingsrecht mag
men tot het "Pointillisme" rekenen, opgebouwd als het is uit een
onnoemelijke hoeveelheid afzonderlijke stippen, zonder veel lijn.
Wij moeten enkele stappen terugdoen om er een beeld in te
ontwaren.

Doen Wij dat, dan springt meteen weer in het oog, dat het
drieluik over zijn volle lengte van een sombere onderkant (de
tijd van de repressie) verder omhoog steeds lichter wordt
(tolerantie, erkenning, integratie) - wij zagen dat al in Deel I.
Maar wat is nu de functie van het recht in deze beeldvorming?

Kahn-Freund heeft de functies van het recht in de collectieve
arbe idsbetrekkingen onderverdeeld in "auxiliary", "regulatory" en
"restrictive".1 OP grond van mijn rechtsvergelijkend onderzoek
ZOU ik tot een wat meer genuanceerde etikettering willen komen.
Ik onderscheid dan: onderdrukkende, bevrijdende2, ondersteunende,
regulerende en bevorderende functies voor het recht in deze
sector.
Ons drieluik wemelt van ontelbare specimina van het recht in al
deze uiteenlopende functies. Om van elk slechts een voorbeeld te
noemen:
- onderdrukkend: het Belgische art.  310 SW <51335>- bevrijdend: de schorsingsleer <538
- ondersteunend: de Britse Fair Wages Resolution .§33>
- regulerend: de Ierse Trade Union Act 1941 (§24
- bevorderend: het Italiaanse statuto dei Lavoratori <§25>
Talloos ook zijn de plaatsen OP ons drieluik waarin men
verschillende van deze functies 1n een en hetzelfde stuk
normering onderkent. Om ook daarvan weer een voorbeeld te noemen:
de Nederlandse Wet AVV/OVV van 1937, welke grotendeels
"ondersteunend" genoemd mag worden, maar· ook een "regulerend"
element bevatte.

En daarmee zijn wij meteen beland in wat ik het paradoxale van
het recht in de collectieve arbeidsbetrekkingen ZOU willen
noemen: zonder recht gaat 't niet, maar iedere rechtsregel is er
al gauw een te veel.

Rechtsregels waren er, zeker in de vorige eeuw, nodig om
collectieve arbeidsbetrekkingen uberhaupt in de legaliteit te
brengen.4 Ze waren nodig om het gezag van de normstelling der
sociale partners te laten prevaleren boven dat der individuen.
Rechtsregels bleken nog pas enkele decennia terug wenselijk om
uitdrukking te geven aan de overwinning van de democratie op de
inhumane dictatuur (de grondrechten). ook in de collectieve
arbeidsbetrekkingen.

11 Yahn-Freund, iRXL F. 2-3.
2; Ir, de zin,  dat ze het lecrit bevt,·,lt van h ,:  n,et meer :anvaardbaar tradlt,)neel 0,9·elreehtel liz door-

edeneren.

31 T.I. :,t It:1 8, de onverblideqd ve,itarin:.
43 Vgl. Simpson.·'W p. 8-9/11-12; Flanders, M&1.: p. 292: Hepp;e/OP Enc. p. 1009.
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Wedderburn's veel geciteerde uitspraak: "Most workers want
'S isnothing more of the law than that it should leave them alone

dus even kernachtig als eenzijdig. Niet anders is dat met Kahn-
Freunds uitspraak uit 1953, dat de geringe rol van de wet in de
Britse arbeidsbetrekkingen een teken was, dat die "fundamentally
healthy" waren.6
Het waren thesen die - toen al - op gespannen voet stonden, ook
met de Britse realiteit' en die sindsdien alleen nog maar minder
waar zijn geworden.

Maar dat mocht niet verhinderen, dat ze lange tijd door links en
rechts bijgevallen werden. De Britten hieven gaarne de banieren
van "             8 "collective laisser-abstentialism", "voluntarism", en
faire" .9 Maar dat was wel, wat Lewis noemt, een "ex post facto
rationalisatie". to

Elders in West-Europa was men minder afkerig van een rol van het
recht in de collectieve arbeidsbetrekkingen, al ging dat ook daar
nimmer zonder een gezond portie argwaan. Om met Lyon-Caen te
spreken: aan de ene kant hebben de vakbonden vaak de wet
gewantrouwd, maar aan de andere kant hebben ze er ook altijd al
een  beroep op hebben gedaan  en  doen  ze  dat nog steeds vaker. 11

Het recht balanceert in de collectieve arbeidsbetrekkingen op het
scherp van de snede. Weet het zich daar staande te houden, dan
kan het veel heilzaams bewerkstelligen. Het zou een grove fout
zijn om de mogelijkheden van het recht te onderschatten. Maar als
de overschatting, de overmoedigheid, toeslaat, gaat het ook
fout. 1

51 Wedderburn, WXL p. 9/13; zie ook Thomson/E p. 9
81 kahn-Freund in Flanders, p. 43.
7} 1-lit diverse var mi,n t,e:ch:livin9en moge al weI 21 9 gebleken,  dat ook in Groot-Brittannie het recht best een

*eei belang;i,ke roi ge:peele heeft in de coilect,e,e arbe:dsbetrekkin9en. Om dat hier n09 eens verder aan te

sche;pen:  je  these,  dat de Britten nooit behoefte hebben 9ehad aan een goede c.a.0.-vetgeving  <533>  staat

4.1.maa' 2.t zo :te:i.  als ne,  Fianders In herinrering hogrt roepen.  hoe al In 1913 een vettelijke regel Ing

vag de (.8.0.  :·erd voorgesteid door de Industrial Council en hetzelfde in 1917 gebeurde door  de Whitley
()mm,ssion en dat er tussen de beide Wereldoorlogen 6 vetsontverpen met dat doel bl J het Britse parlement
werlen ingediend,  *gl.  Flanders Vol.  p.  357; Flanders MZU p. 264: Flanders CB p. 47. In 5 43 noot 9 zal ik
vil:en op de tritie,4,  die er mogelijk zi Jn op een aanveriante these, nl., dat de c.a.o. in Groot-Brittannie
a hid voor 'ron legally enforceable' verd aangez,en.

Ik tom dan ook tot de conclusie,  dat velen,  die In de zestiger/zeventiger JareD over het Britse stelsel  van

arbeidsverhoudingei  hebben  geschreven,  toch vel erg onzorgvuldig te vgrk z,jn 9egaan.  Niet in  de  laatste

plaats Kahn-Fr.und,  al kan men hem dat veilicht nog het lichtst vergeven - immers:  'Kahn-Freund fell in love

w,tb Brit·,h indu:tria relations' schreef Clegg onlangs,  LLZIR p.  14. Pas laat in de zeventiger jaren kreeg
Kahn-Freund  deeds meer 009 voor de 'outstanding vices' van het Britse systeem- 'Kahn-Freund had fallen  out

04 10,9 vith tte British .:stem on industrial relations', besluit Clegg, LLZIR p. 23. Kritiek op de overdreven

Devierok 43  4an  het  'abstentlaI i sm' al  b i i  Grunfeld,  Future,  p.  205  e. v.
6 1191 Flanders, Vol. p. 352; Flanders, MXU p. 288-289; Wedderburn, WXL p. 13/17/23-26: De Jong, diss. p. 27/37.
91 l'31. Flanders, Uol. p. 358; Flanders, MXU p. 97: Lewis, Hist. p. 9/13.

101 Lewis, Hist.  p. 7-8.  Vgl.  001 F'anders, Vol.  p. 356-358; Flanders, Vol. p. 96/292, die erl(ent, dat deze
houding 9:et princip,eel maar opportup':tisch was en dat er in de historic van het Britse arbeidsrecht vel
degel,;,. ve'e m,menten aanvij:baar va:en. vaarop de vakbonden nadrukkel i ik om 'legal support' vroegen.

111 Lfon-(aen. DS 1984, 0. 5-14.
iII I.:91. Thomson·E p. 150; McCarthy/E p. 144.
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Men moet in de collectieve arbeidsbetrekkingen zeer oppassen voor
een "doorschietend" recht. Wetgever of rechter gaan al gauw
verder dan werkgevers, werknemers en/of hun organisaties lief is.
Die  worden dan kopschuw gemaakt jegens iedere interventie van de
wetgever/rechter op dit domein. i3

Neem het punt van de rechtspersoonlijkheid van vakbonden.
Soms door hen gewenst - men kan dan makkelijker aan het
rechtsverkeer deelnemen, in rechte opkomen voor zijn leden, enz.
Maar in tal van landen ook geschuwd uit vrees om in rechte aan-
sprakelijk gesteld te worden voor iedere daad, die een maatschap-
pijhervormende club als een vakbond nu eenmaal niet altijd op een
goudschaaltje wil wegen.

Neem het punt van de erkenning in rechte van de c.a.0.
Soms gewenst vanuit het belang dat gehecht wordt aan haar
normatieve werking.
Maar soms ook geducht omdat vakbonden liever niet t6 vastgeklon-
ken willen zijn aan de werkgevers en aan de visie van burgerlijke
rechter OP hun band met de werkgevers; ik ga dat in Deel III
uitwerken.

Neem het punt van het stakingsrecht.
Een wettelijke regeling wordt bepleit, zodra men zich tezeer door
rechterlijke oordelen ingeperkt voelt, maar al gauw weer ver-
smaad, wanneer het concept van de wetgever te beknellend wordt
geacht.

Kijkt men alleen maar rond in zijn eigen rechtssysteem, dan
vallen al die neteligheden niet meteen op. In Nederland liggen ze
goed zichtbaar in het vlak van het stakingsrecht, maar de
rechtspersoonlijkheid van vakbonden of de erkenning in rechte der
c.a.0. Zi Jn binnen de Nederlandse rechtsorde nooit stenen des
aanstoots geweest. Hoe delicaat de rol van het recht ook op die
punten is,  kunnen we slechts door rechtsvergelijking aan de weet
komen.

131 1.191.. Chlepner, p. 322: 'le. 4dres legau. ne peuvent pas etre Imposes aux masses populaires. 11 faut qu'elles
les acceptent,  11 faut que les chefs des or98nivt,ons jEs trav5'ileurs atent l'Impression que les cadres
legau. ne v,sent pa: 8 les trime· pt (11,':'i e,t daps "inter8t je leurs troupes que :.5 cadres so ert
respectt;

'
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Rechtsvergelijking toont ook fraai met wat voor verschillende
handschoenen men deze neteligheden aan kan pakken.
Twee benaderingen vallen heel duidelijk te onderkennen.
In de eerste plaats de traditionele Britse benadering, die van
huis uit minimalistisch, pragmatisch, fragmentarisch is. Er is
een misstand, wel laten de sociale partners het maar zien te kla-
ren; het idee van "self help".14 Tussenkomst van rechter of wet-
gever is niet het eerste waar men aan denkt. Komt de zaak bij een
common law rechter, die een bevredigende oplossing vindt, best
ZO. Is zijn oplossing onbevredigend dan moet de wetgever er aan
te pas komentS, maar alleen strikt bepaald tot dat probleem."

Frankrijk, Italie en Duitsland daarentegen zijn de landen waar
grote idealisten en theoretici hun stempel forser op het recht
hebben weten te drukken met grootse concepten, geschikt om tot in
alle uithoeken van het maatschappelijk verkeer door te dringen.
OP het onderhavige domein: grondrechten,  "Unabdingbarkeit",
schorsingsleer, enz.

De wetsteksten verraden dit verschil van benadering.
In continentaal-Europa: een voorliefde voor brede, positief
geformul eerde rechten.
In Groot-Brittannie: een neiging tot negatieve formuleringen,
. immunities",  (in de trant van: dit rechtsbeginsel, dat op het
vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen die of die ongewen-

17ste consequentie heeft, geldt in dergelijke gevallen niet).

Is dat alleen maar een verschil in semantiek of heeft het een
reele betekenis?"

14,1 1.191. Kahn-Freund, IRXL p. 386·'394; De Jong, diss. 38.

Overigens  is  'self help' een oude ervar,ng van de arbeidersklas39 internat,onaal ('nous qui  souff:ons ne
compton: que sur nous-mpmes", ze, de France :choenmaker Efrahem, zie Branclard, p. 49).

1,If,or het sterke Britie hechten aan 'self help' 9af Kahn-Freund drie motte„en: a) dat de arbeiders onde,vooden
hadden, dat :,3 weinls te vervachten hadder van de rechterl'Jlte mack.; van vier interpretatie en
vetstoepassing  zii  dan  toch weer afhankeli:lk zouden ziin Izie hierna noten 21 en 22),  b)  dat  de  Br,t:e

arbeiders het *iesrecht pas later hegen dar de arbe,ders elder; in West-Europa en cl dat de :abodr Pa't, p3S
ontstond  toen de vatbonden reed: macht 19 varen  en niet  eerst  de  :orial istische  part i J  Dpi(vam en  toen  Fa-   de

vakbonden. Zie deze argumentatie in Kahn-Freund, LR&!9 p. 3, Liedderbur· LRS( p. 71--3; l'ahn-Freinj·'u LaS p.

9;   Kahn-Freund,   LS   p.    24.   Oolk  dit  hikt  mil  veer  allemaal  e,9  or:.,  w·.   :0  hadder, verknemers   -   6,0:,t-
Brittannie 31 in de zestiger JareD .an de vor'92 peuv verruiming 480 het liesrecht qek'ejen er het va· 0.3.
te danken aan de stri id om de gunt var, de:e nieuve I,ezers,  dat de .akbondsvriendel: Re vetgev .ng v3n  18",
en 1975  ,t stand ivam,  9'. Bal#out, p. 8. Ir Du,ts'and tregen marne·  n de :e-tiger „en wei 15*31· 3| het
alsemeen  kiesrecht,  maar bet Duitse parlement had toen nog lang niet zoveel in de melk te brokkele, als bet
B·.t'.e. -,e voor feiten, die Kahn-Freunds argumentatie. 0.1 bestri idpn: Piddall p. 42-44.

151 'Brit -h labour law is character,ied b., this pendulum that has swung between iudge-made :ay and 2.311 1,1,:nt':
enactmeits'. :eg: Wedferb. A. :Pif P. 78

16)  Roscoe Pound,    .Justice According  to L,w,    1951,  p.  51  zegt :  '!n  the  common  Iw a  statute  fu·DIshes  a  ,.lie  f:;
t42 cases within its purv,ey,  but not 2 prttic plp, a :ta·t··,9 po -t 4, 'easoning as t: 03:es o.'. ·38  t:
pu:V,ev, 2.t a basis fir snalogical reasoning.'

171 Kahn-F,eund,  IRgl p. 386; Wedde,5vrn, Wll p. 126; Wedoerbuin. IL.J &980 p. 75; Weddert,urn, L.V.P r. 2"-273,
Da Tong,  diss.  p.  386.

18.1 'Q :tple in ,t. semantic fees not alter the fundamentar :,oblem'. :egt Wedderburn, :LiIR, 0. 15' En Ewing,
ILT 1986,  9.  146:  'The problem lie' not :. the sub-tance of t#e iav but :r :t: admir':t at'on'  '191.  091
Pigaux. dis. p. 112-113. die meent jat het vers:hit tusien .tak :09.recht po -takir9:,.·r iheld niet  :an

primordiaal belang Is. En e.;. heeft 001 het goderzoet tar Betten aangetoond, dat ket ,e·.4 1  ··· de .oncep-
ter ,an het staltingsre:ht  t..v.  als zelfstand,9 9rondrecht,  ils uitv|oeise| pari het ·,ak'.'erer,191,9.,recht, of
As ' immu.,ity') 7.,·9 niets zelt ··,er de precieze cont··u, en ·ir dat recbt : e I 32· 1'55. 9. t'Z-1753
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Het is een feit, dat positief en globaal geformuleerde rechten
veel eerder consequenties met zich brengen, die men vreest, omdat
men ze niet kan overzien, of die men misschien ook niet wil:
- vrijheid van vakvereniging - dan ook vrijheid om zich niet te

organiseren„;
- faciliteiten voor het vakbondswerk - dan ook voor een concur-

rerende bond,0;
- verbindendheid in rechte van de c.a.0. - dan niet alleen in het

normatieve maar ook in het obligatoire vlak <543>;
- wettelijke erkenning van het stakingsrecht - dan ook met de
beperkingen daarop.

Het aantrekkelijke van de Britse methode van to-the-point wetge-
ven is dus wellicht, dat men aldus niet gauw in de ondeugd van
"doorschietend" recht vervalt. Maar er zitter ook wel nadelen#
aan.

Bijv. het fragmentarische. Keer op keer blijken er weer situa-27

73       Zo    b l i j f t    men a l s wet-ties te bestaan die niet gedekt worden.
gever van de ene brand naar de andere vliegen. Veel lijn zit er
niet in de rechtsontwikkeling. En misschien ontdekt men na enige
jaren, dat er nog veel meer rechtsregels zijn geproduceerd dan
met een meer globale wetgeving zou zijn gebeurd.

Globale wetgeving impliceert een flinke portie vertrouwen op een
rustige ontwikkeling van het recht door de rechtspraak. En dat is
iets, waar men in Groot-Brittannie ook niet in gelooft.
De gewone rechters daar hebben zich zelden populair gemaakt bij
de vakbonden. Of dat nu kwam door hun sterke "klasse"-bepaald-
heid, of door hun individualistische inslag, het is een gegeven24,

19) lets dergel. 31: onderkende ock Lion-(aen,  DS 1984, p.  10, toen 4,1 zag,  dat men uit naam van het non-
discriminatie-beginsel tegeltikertl Jd de bescherming van geor96niseerderi eni van .Dgeorqan·.ee,den,  ian
stakers en van stal,ing-brekers kan bereiken en hi J verzucht 'qu'un tel p,inc,pe r'est p.  sans 6:onfier et
sans ditonner dans le droit des tapports collectif- du travail. '

20) Dit vas de ,nzet van de case Post Office , Crough {1973; [CR p. 378, .ie Gok Thomson/E p. 62-ES.
21) Zo zegt Wedderburn,  dat de rechterll :ke macht geneigd is de 'immunities' aan te zien als p':i,;eles En  ze

daa om zo eng mogel, ik u,t te legger, maa, daar is hii het dan veer niet mee een:: 'They are no mcr, +41'' the
cutious  B·itish method of afford,n9 the workers ·9 a moderi democratic .o:lety o·hat ·ri many other  #·trit· e-
are pos,time rights", Wedderturn in Wtl p. 400-401; Wedderburn in !PiC p. 69-70; Wedderburn in LLZIP p. 38.

223 Een  mool ·worbeeld daarvan vindt men in de vi Jze vaarop ,n h.t huidige Brits, recht de bescherming gan het
vallbonds'·dmaet:chao  gerege'd  ,.,   Dat  vii·je  Labou-  „e'. mee·, :03 ip  je  -O059rvat·eug  vetgev 29,

93.tgeknoopt hebben aan een algemene bescherming van het recht :,m 920rganiseerd te l,in,  Hdat jair lan  ··01
het  recht  on niet georganiseerd te :1 Jn onder zoi vallen.  Dat loatste vilde men r.et beschermen e.  d.larom
moest  men  vel  zi in  toevl ucht nemen tot hele specifieke reqels:  z. :egt s 23 EPCA  dat  men  Diet  vegens
vakbondslidiaatichap of ual(bondsa:t·viteitan gediscrimineerd mag worden 'ihort of dismissal'.  Vo,rt, :.9, S
58 EPCA, dat  men  er  ook  niet  voo,   ontslagen  mag  vorden,  maar  daarven  Is  ontslag  veqeo:  3·et-

val:tondsl dmaatschap  dan  veer i.:tdrulkeli it uitgezonderd.  Wedderbiu,n noemde deze vetgev,ng.'9,·hr: p·  421'
't:ilding 8 collect,ve right.. .out of bi:-Is of , ertair, ,>dividlial emplovment rights'.

23' Zie bitv. P. O'H'99,ns, Studies, p 177, die erop v,ist, dat de in Groot-Brittanal€ beschermie

val:bond:rechten nog n.et in alle op:ichten zover gaan als veorge:chreven in de internation:le ver,fr#en,  die
ook dit ;and bekracht'gd heeft. Meer algemeen in het socide techt l'omt deze schaduvzijde van Lagg,eritar:.ch
·echt ,8 Groot-B; #ttannie on ;erland tit uiting .r, het Fi·oblfim van de low paid;  voor lerland,  Sveene,  in
Nevin. e. 118.

24) Wantrolven  In de 9evone rechterlt JI macht en het jaarom doo.· de B„tie ·,skbonden ms,r iteve,  ·vert :t·:.1 Op
'gif help'   ordt  ons  ierhaaid  door  -homson 'E p.    10-11;  keode,bu:t.  Wt:  p.  16&;  41·lei bi· A  ..il;  0   276  381.
Wedderburn,  LLgIR p.  166-173. kahn-Freund, LE'&!P p. -, Pees/M. p. 23; De Jon9, diss. c. 61: :.2,1., 4,st. B.
4,6,7; Simpson/W p. 9; Fl3nder„ Vol. p. 354; Hepple'OH Enc. p. 1003; Mc'irth, '5 1, p. 48...490-499 929;t JOI
Ie„e woorbeelder daar.an.
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dat zelts door conservatieven als Churchill'' erkend wer·d.

Zo krijgt men toch de indruk, dat het verschil in het karakter
van het recht terzake van de collectieve arbeidsbetrekkingen
tussen Groot-Brittannie enerzijds en landen als Frankrijk. Italieen Duitsland anderzijds veel dieper gaat dan de semantiek.HA, t heeft toch nog al wat te maken met verschillen in opvattingover recht, rechtspleging en samenleving. over de plaats van deenkeling in het collectieve arbeidsrecht versus die van decollectiviteit·'. enz. Ik kom daar in Deel III nader op terug.

Opmerkelijkerwijze ervoer men in Groot-Brittannie aanvankelijk,dat het juist "rechtse" kringen waren die bij tijd en wijle het
omschakelen van negatieve naar positieve formuleringen, van"immunities" naar "rights", bepleitten.·'Maar vandaag de dag hoort men dergelijk geluiden ook uit "linkse"
hoek  komen. »

Tussen de  "grote" modellen van Groot-Brittannie enerzijds en
Frankrijk, Italie en Duitsland anderzijds varen de kleine landender E.G. een eigen koers, waarmee zij zich wellicht nog het
"grootst" tonen. Natuurlijk wordt hun koers zwaar beinvloed door
de     magnet ische kracht van de centz·a van rechtsonwikkeling,
waarbij ze in de buurt liggen." Maar het "eigene" van hun koers
zit 'm in het feit, dat zij meer dan in de grote landen geneigd
zijn om het collectieve arbeidsrecht niet zomaar over de hoofden
van de sociale partners heen te storten, maai- het sterk te
modelleren naar de wensen en behoeften van de sociale partnerszelf. ZO ontstaan niet zulke aansprekende juridische concepten,maar wel systemen. die "werken".

Toonaangevend hierin is stellig Denemarken, maar de Benelux-
landen en - in mindere mate - Ierland blazen ook hun partij mee.

In die landen ziet men dan weer wel het sterkst een nieuw
probleem naar voren komen: wie regeert eigenlijk nog? Regering enparlement of de sociale partners? Een probleem, dat trouwens ooknog wel eens in de grotere E.G.-landen opduikt' en waarop ik ookin Deel III terug zal komen.

25) Zlin  befaamde  u,tsgraall 'It 15 not Sood for trade grtions that they :4ould be b·ought ,ri  contact  with  the
court* , and it i: n't good fo, the courts' vorlt nog vaal ·3*C'tee'", O.8. 1901 Wedderbur,·„  WZL,  p.  161;
Ma:dona! d,  p.   138.

261 '8 ste'de Wedderturp.  .rch tect van Labour:- 1991-1976-,·etge#:n:,  9.1 spgs ..verfro,eR: 'the duty of a ;abour
la, system is first to the individuals in the col ',e.'t·ve maiority, and 0117 second - not to be forgotten, but
second - to ,od:u.duel: who viA to opt out of :.O ': 'ective :35 Oui  :.!ations", :ie Wedderburn, 1:ZLR p. 290.

3,   Wedderburn,   !12-  p.  ·101;  Wed·jf,but n,  IRZC p.  82-83.  Inderdaad we.den  di te·se  van  deze  koppel ingen  101(  gemaal t
, de Conser·:atieve Ir.dustrie' Relati,rts Act 1971,  re bi,·v.  Thomson/E p. 55-EL .9 nog ueer eens overwogen

in  het  Con.ervi:  eve green  paper  Tr,de 1.In  on  imminities,  1981.  ;n  Yer 'ind v.' d.  :'echt:  een minderheld  421  de
Staat,:c.mmt.. :0 t:-3·;1 deze :0 '-, mate,·  2.0 (193, ./  ...ell I..   I.· -'- -" ' -'e Ook Dell,ng, p. 127. die Verhaait
hoe in 1905 de vakbonden positief geformileerde rechter, afve:en.

28)  M. D.    van  de  kant  :8; Ued:e, bu:i,   McCarthY  04 Ev, 43,  z i e Hep: :e   n  IL.J  1986,  p.  65.  Maar  Jaren  eerder  ook  31
Flander;. 1.'11. p. 358.

'.91 'w'and vor jt .atuu, 11 Jl 2: IT,a ' 5914·.·':,ed *or het Engelse denton, Denemarken 300· dat elders in
Scandinavie. de Benele,zinder door de Franse. Duits.,  en Britse ontvtkkelingen.

301 1.IA'. 'let : · 'emma, dat pre/,er Heath in :9"4 aan de #·ezers voorlegde, toen de mI inwerte:s een 9' le stalking
'Pr,ler,  ,''e re3eprt Groot-Brittannie, de ·999, in·9 of de vakbonden'. zie .„om:on·'E p. 142.',
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A. DE C.A.0. ALS RECHTSFIGUUR

43. De c. a. 0. een rechtens bindend contract?

Treden Wij nu weer wat nader tot ons drieluik Vakverenigings-
recht/C.A.0.-recht/Stakingsrecht. We laten nu de beide zijluiken
voor wat ze zijn en concentreren ons geheel op het middenpaneel:
het recht m.b.t. de collectieve arbeidsovereenkomst.

De rechtsregeling van de collectieve arbeidsovereenkomst - we
zagen het al in de §§ 32-34 - doet zich daar in verschillende
gedaanten aan ons voor. Haast verblind worden we door de
tegenstelling tussen het Britse en het continentale recht.
Het Europese continent, waar de c.a.o. zwaar "gejuridiseerd" is.
Groot-Brittannie en Ierland, waar de c.a.0. rechtens eigenlijk
niets is.

Betrof het hier een paar Kanaaleilanden, dan konden we de uitzon-
deringen met een glimlach afdoen.
Maar Groot-Brittannie is nog wel de bakermat van de moderne
arbeidsbetrekkingen (§8', de c.a.o. kwam er het eerst tot bloei en
vormt er nog steeds The Queen of the industrial chessboard.I                                                                                                                                                                                                                                            „  1

En dan toch zonder rechtsregeling.
Dat maakt dit land wel tot een aantrekkelijke sparring-partner om
ons te confronteren met de grondslagen ook van ons eigen c.a.0.-
recht

In Groot-Br i_tj-aDD-*e is men de c.a.o. altijd blijven beschouwen
als een gentleman's agreement-, "non legally enforceable",
"binding in honour only".-'
Het is dus geen doorsnee contract, dat in rechte bindt volgens de
algemene beginselen van het contractenrecht.
Waarom niet?

Soms werd daar een formele reden voor gegeven , maar belangrij-
ker was natuurlijk het materiele punt: in Groot-Brittannie
schijnen de  c.a.0.-partijen er zelf helemaal niet ZO naar te
talen om hun contract tot een in rechte bindend document te
maken.

1 i W.dderbii,5, LL' '9 5. 42.
21 117' 1109 jo recente r ·-p"ack :e :MP Monte-R::., S' ; : 1'19 Co .t·f ··  "F. , !992 :Plo :  48-372

31 Aldus Kahn-Freund: these.  gppiree, 1 slrid- '954,  ,·91. Czse/, ST. p. 2--25'32; ·'24-fre- 1, LS p. 26; Se', ,4,n,
p. 390-384,387; O'H,Q?175 1.-  Maye--Maly, 0. 242:'39-240; Kahn-Freund. Lll p. 132: frer,in/6 p. 93-95; Adell, 9.
I'-': .-5, u,p: ip 9H TE. 5. 54; Ii.pple OH E-c. p. , 'r'-'.1':8: M,Cart,ie  ''atire, p. 41; G j,- Le'l, 9. 12-43 167.

2     U'e·j le, : . , -r,   11·.'L   P.    1 3.

51 E J- ele ..4 ·On A:t :8-1  jiO 23: :!elde, dat -44,·a·.te,   .r· ·takbc-··44 1.4 :et 4.-er ir -8 18'9· -:169 e '·ar,
40.& erre c t.-„ p. , ·, 4'.,ge,er . ) ...,-1.St,B-  1 't c· r fe D:·,gr I  ke ·ech,*e' kon let· 1 8£'r. In     art'181

-:l  3.-t :e ''9981 05..or-oaD:lit· ' vir  0-8- zir,9--: 3.0. - 84 :·,ch mee bra:nt va. 0,-treden.  In el,  3,Val
f k«.  :'   .6..,2, '•'1: )... ''; 39' ' r.·   -  -Of-389· 0'k .; fis, ;. 2£, -deout 1 !1.11 F 378-

:81. 139:-· ....,1. 1-:1 :. '.:'-13!; -jf  : !.1-.:. '2--1-'.e·.11. H,".r,ge, 7. 151; Weddi  ·i: , 'i,  Y;L 2   1 "3-121;
1,1,1(lei'b.rn D. p. .1.-43. :'21'--Fre'lli:· -".k. P. !L.-!.1; ..3'2 -».·; 1 f . i,  l i·'r.olte: : :' . :. -1_; -- e,·t,·.i,
Buide' , : 12-.
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Vooral de vakbonden hadden niet zoveel vertrouwen in   de
burgerlijke rechter (5§42/48>. Wat weet hij nu van de arbeidsverhou-
dingen op de werkvloer? En kan men dan wel praktisch hanteerbare
uitspraken van hem verwachten? Wat voor begrip heeft hij voor het
feit, dat er tussen vakbonden en werkgever een "collectieve"
betrekking is gegroeid. Hij kan dat niet plaatsen, omdat hij het
recht puur individualistisch benadert.6
Collectieve arbeidsbetrekkingen zijn uit hun aard machtsrelaties.
De naleving van  c.a.0.'s moet gegarandeerd zijn door een
krachtige vakbond. Niet door te vertrouwen op een burgerlijke
rechter.

Het was een benadering, die werkgevers en politici in Groot-
Brittannie wel prima vonden. En zo is de Britse c.a.o. tot op de
dag van heden iets buiten-juridisch gebleven, hoofdzakelijk omdat
de  c.a.0.-partijen zelf meestal' niet de intentie hadden om er
een rechtens bindend contract van te maken. B

Dat althans werd in de zestiger jaren in retrospective analyse
aan de belangstellende buitenwereld geleerd door de "tenoren" van
het Britse arbeidsrecht.
Helemaal vlekkeloos was die argumentatie niets, maar ze sloeg
aan, ook bij de rechters. Dat bijvoorbeeld ervoer Ford, die in
1969 dacht, dat hij de Britse vakbond in rechte wel eens eventjes
aan de c.a.0. bij Ford Engeland kon houden. De rechter wees de10

vordering af omdat hij de c.a.0. "non legally binding" vond.

Let op de aard van dit geschil: de werkgever, die de vakbond aan
de c.a.o. wil houden.

Doorgaans ligt het net andersom. Het is de werkgever, die wordt
aangesproken omdat hij de c.a.0. niet zou naleven. Werknemers of
bonden wenden zich tot de rechter wanneer minder loon wordt
betaald, kortere opzegtermijnen in acht worden genomen enz. dan
waarop de c.a.0. aanspraak geeft. Dit, omdat de c.a.0. niet
alleen de functie van een overeenkomst/contract" tussen de"

c.a.0.-sluitende partijen heeft, maar ook - en vaak veel belang-
rijker - de functie van een reglement/code voor de individuele"                               "

11arbeidsverhoudingen in de ondernemingen.

6) Ten onzent werj dit nog gedemoritreerd de,). HR 15.1.1960 (Panho.libco-arrest).
71 Het uitzonderl,ike 9eval.  dat men wei een ·echten' bindend c.ntract vilde :luiten, feed ztch bii.. ·,eor r. de

Terms (f Settlement in the Boot and Shoe Ind,isti„  1895,  "91.  val,h-Freund, Lt, p. 129-:30: Wedderburn,D. r
45; Drake, F. 277.

81 Wedderburn'D. f. 43-44; Kahn-Freund, 1.5 p. 35-26; Hepple, !,itention p. 122-137; De Jong, diss. p. 11-42.
9j '.'91.  bet zeer instructie,·e art·pel van Lew,s, legici, dat 39ed documenteert, dat e· tot :oor ca. 1960 ook wei

het nodige op Kahn-Freunds argumentatie jf te Prgen v,el,  lit ook erkend door Wedderburn in LLZIR p.  42-17;
':e Gil 59' 19'In ,  MLP 1969,   p.  377--'.7 en  in MLP :370,  F. :32-240; Hepple, intention, f. :22-137; McCa·tnel,
Nature.  p. 41-·12 en - bil zorgvuld,ge 1:zing - diversen yan de tri 49 '.,oorafgaande vot geciteerde schrilvels.
uet  litlt  prop,  dat  Kahn-Freund  met zi F these wei wat  etivetenschappel, ik  ,   doo-ged,aafd,  maar  zijn
mytheuormir,9 .1029 aan en werd daaidoor real:te.t.  Eon :aillant, maa; dubleus -taaItie ·,3, de rechtscheppende
tracht van de '-echtslee:'' '542 n. 7'.

10! rord Motor Co.  Ltd 4.  A.U.E.W. {19691 2 QB 303; 291. Adell, p. 25-26; Selivin p. 378'392; Rideout, p. 70-72;
0'4  99;95  , ,  May:r-Mal,, .    p.  239-212;  Caser ·  SF F.  23·'29;  Wedde'burn,  WZL  p.  '72-177;  Fahr,-freurd,  Das  Gesetz,
p. 62; Drake, p. _,1-.·: Le,1., E,iforc. p. 321-331; Balfour, 0. 36-49; Ivah,1-Freund, Pefle,·on. p. 355.

11 1  De:e tegenstel 1,4 cont :act 'code bi i  t':hn-fre.i d,  LEL  (1 1} ,  rhaoter  1.11.  p.  122-160.
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De c.a.o. is een rechtsfiguur met een dubbelnatuur.1
Zij zegt iets over de relatie tussen de partijen, die haar
afsluiten (werkgever of werkgeversorganisatie en vakbond) - men

13noemt dat de obligatoire werking.
Maar zij zegt vaak nog veel meer in de richting van derden: de
relatie tussen de werkgever en diens arbeiders - de normatieve
werking.

Welnu, in Duitsland, Frankriik en de Benelux-landen zijn  de
c.a.0.-wetten er niet primair gekomen om de c.a.0. te
"juridiseren" terwille van haar werking tussen de c.a.0.-partijen
onderling, maar primair terwille van haar werking in de relaties
tussen de werkgever en diens arbeiders. Want met dat laatste had
het klassieke civiele recht de meeste moeite. Dat kon men rond
1900 niet goed vatten (51>

Alleen: in die landen heeft men het mes aan twee kanten laten
snijden. Toen er dan toch van de c.a.0. een rechtens bindend
contract werd gemaakt, gebeurde dat dan ook maar meteen 6n met
haar normatieve 6n met haar obligatoire aspect.

En zo wordt de c.a.0. sinds haar wettelijke regelingen in deze 5
landen tot stand kwamen, daar ook in haar obligatoire werking
niet langer meer als iets "extra legem", als een "gentleman's
agreement" gezien.
Nee, de c.a.o. is een echt contract - ze is wellicht mddr dan een
ander contract, maar ze is minstens evenveel contract als het
doorsnee contract. En ze is dus ook onderworpen aan de algemene

14beginselen van het verbintenissenrecht.

12) De dualistische opvatting over de c.a.o. vindt men onderkend, o.a.
in Nederland biJ Koopmans, IAA p. 13; Zonderland onder arrest-Kip NJ 1976, 407 en in SMA 1977 p. 163-165;

in Belgie bil Petit p. 23-26; l'andermeulen in Uandermeulen/R p. 26; bil Rigaux, diss. p. 288;

in Frantrilk bii Ollier p.  339; Langlots CI p. 283: Brun/6 p. 748-749; Brun/G (1978) p. 160; Despax CC p. 62;
Camer!7nck/LC p. 574 en bi j P. Durand - Le dualisme de la convention collective, R.Trim.Dr.Civ. 1959, p. 339;
in Dultsland bij Richardi K 21; in Groot-Brittannie bil Kahn-Freund LXL p. 124:

in italze bli Mengoni CCIP p. 32. De consequenties van deze conclusle vorden verder uitgeverkt in §47.

13) Met Levenbach, Bundel,  p. 129, acht ik het juister om te spreken van de normatieve en de obligatoire werking
of  functie  van  de C.8. o.  dan van het normatieve of obligatoire deel van de c.a.o.  Daarvoor  heb  ik  twee

8,9umenten.   In de eerste plaats kan un en de:elfde bepaling zovel een obligatoire als een normatieve werking

hebben,  vgl.  Cordova,  Comp.   p.  326.  In de tweede plaats zijn er bepalingen,  die als ze voorkomen in een

ondernemings-c.a.0.,  daar  een  obligatoire verking hebben,  maar als ze in een  identiek  dezelfde  redactie

voorkomen in een verenigings-c.a.0., daar normatief effect sorteren - daarop,  en op het hele probleem van de
tus:encategorie tussen obligatoir en normatief kom ik terug in 548

14) Algemeen: Giugni, PO p. 17'. Daubler/H TUR p. 120.

Voor Nedetland: Mok, diss.4p. 116; Haersolt., p. 16; Kamphuisen, p. 24: Bakels 7, p. 157; Mannoury, p. 55-57;
De Leede,  Asset,  p. 251/261; De Leede, Toetsingsnormen, p. 22; Olbers. SMA 1979, p. 611; Fase CAOR p. 22/43;

Rood, Nader, p. 14/18. In Nederland zette het idee, dat de c.a,o. een in rechte bindend contract was al in met

de opname van het 'c.8.0.-artitel' 116379) in het B.W.  in 1907, vgl. Diepenhorst, p. 35-36.  Specifieke
bepalingen In de c.a.0.-vet van 1927 hebben dat alleen maar versterkt,  vgl.  art.  8 WCAO, zie Kamphuisen, p.

24. Dat zal nog toenemen al: stralks de c. a.0.-yet in het N. B.W. vordt opgenomen, vgl. het ontverp van de titel
'collectieve arbeidsovereenkomsten' in het N.B.W.;  Levenbach,  Veertig, p. 10; Zonderland, SMA 77 p. 162-165.

Wil vijst Batels,  HA p.  21,  er op, dat de c.a.0.-partilen wei het obligatoire karakter uitdrukkelijk aan de
c.a. o. kunnen ontnemen.
loor Belgie: Petit p. 23: Papier-Jamoulle/D, p. 116; Vandermeulen in Vandermeulen/R p. 28/32; Rigaux, diss. p.

280/288.  Voor Duitsland dit ze sedert de uitspraak van het RGH van 20.1.1910 <§31 n. 23), zie Blanke, p. 129-
130;  Beliing,  p. 29; Schwerdtfeger K 41. l'oor Denemarlen: Hasselbalch, Facets, p. 47. Voor Italte dit zo bi j
0.8.  Messina en Santoro Passare!.h,  991.  Sconamiglio, AS p. 282; zie ook Corte di Cassazione 29,4.1959, ni.
1285; v91. ook Grassellt p. 125 die bl Jv. de vredesfunctle 6Undeert op art. 1375 C.C.
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ZO kan dus net zo goed de werkgeversorganisatie de vakbond in
rechte houden aan een gemaakte afspraak om tijdens de looptijd
van een c.a.0. niet te staken, als de arbeider zijn werkgever in
rechte kan houden aan de betaling van het c.a.0.-loon.

Terwijl het laatste natuurlijk vooral de arbeiders van pas komt,
ligt de werkgevers het eerste facet na aan hun hart. In hun ogen
is het een hele belangrijke functie van de c.a.0., dat ze een
tijdje rust op het loonfront brengt. De arbeidsvoorwaarden van de
c.a.0. toekennen - prima, maar dan moeten de bonden en de
werknemers zich ook voor een bepaalde tijd koest houden.

In die voort-wat-hoort-wat-sfeer hebben zij de c.a.o. aanvaard en
het rechtsdenken in Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen
bezegelde dat, door de c.a.0. rechtens relevant te maken dn in
haar obligatoire 6n in haar normatieve werking.

Terug naar Groot-Brittannie. Daar is men ook consequent geweest,
maar precies in de andere opvatting: de Britse c.a.0. is niet
rechtens bindend, niet in haar obligatoire werking en niet  in
haar normatieve werking.

Ford kon de Britse vakbond niet in rechte houden aan de  c.a.0.
Maar een arbeider bij Ford Engeland kan ook zijn baas niet in
rechte houden aan het uitbetalen van het c.a.0.-loon.

Dat laatste zou ons "continentalen" zeer storen, maar in Groot-
Brittannie kijkt men daar heel anders tegen aan. De arbeider, die
zijn  c.a.0.-loon niet krijgt, stapt toch niet naar advocaat of
rechter? Hij gaat naar zijn "shop steward" en die zorgt bij  de
personeelchef wel dat de zaak in orde komt. En als de zaak niet
in orde komt, wel dan ligt morgen heel Ford Engeland plat.
Ford zal dat liefst vermijden en zich dus als regel wel aan de
c.a.o. houden.

Zeg dus niet, dat de c.a.o. in Groot-Brittannid een vodje papier
is. Door partijen zomaar aan hun laars te lappen. Ze is niet
rechtens bindend, maar ze is wel degelijk bindend door de
"industrial muscle" die er achter wordt gezet. En Wij horen
beweren, dat de Britse c.a.0. door de bank genomen zeker niet
minder goed wordt nageleefd dan de c.a.0. OP het Europese
continent. De argeloze buitenstaander krijgt uit de media wel1S

eens een ander beeld!

Nu is het schema, dat ik hierboven gaf, terwille van de
confrontatie, zeer globaal gehouden. De werkelijkheid is
gecompliceerder - volgende paragrafen gaan dat tonen.

In deze paragraaf wil ik er alleen nog even aan herinneren hoe er
momenten zijn geweest, waarop deze schematische tegenstelling
bijna leek te gaan verdwijnen.

15) McCartney Nature, p. 42-43; Flanders, MXU p. 177: v. Haersolte, diss. p. 42 (549 n. 54>.
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Laatstelijk nog in de zestiger en zeventiger jaren, toen overal
in West-Europa de arbeidsonrust sterk was toegenomen als gevolg
van de hoogconjunctuur en de democratisering.
Men ging toen aan beide kanten van de Noordzee wat verlekkerd
kijken naar elkaars model. Is het niet altijd vet op een ander-
mans schotel?

In Groot-Brittannie waren het krachten van "centrum" en "rechts",
die bekoord werden door de continentale benadering.
Want al dat gestaak ging de Britten toch opbreken. Enorme
fabrieken die ineens stil kwamen te liggen, omdat er geschil was
over een premie van een paar Pond.
Dat kent men op het continent toch niet. Daar is, juist omdat de
c.a.0. gejuridiseerd is, een flink aantal conflicten tussen
werkgevers en werknemers veranderd van belangenconflicten in
rechtsconflicten. Die kan men voor de rechter brengen, daarvoor
hoeft men dan niet meer te staken, ja, daarvoor kan men in menig
rechtstelsel (537' ook niet meer rechtmatig staken.16

Het was een visie, die in linkse kring in Groot-Brittannie niet
veel bijval vond", maar in rechtse kring verwachte men er wel
degelijk een heilzame uitwerking van op de Britse arbeidsverhou-

18dingen, die t6 chaotisch werden geacht <521>.
En ZO bracht de Industrial Relations Act van 1971 van de
Conservatieven metterdaad deze legal enforceability .„              „ 19

Let wel hoe deze juridisering van de c.a.0. uit een heel ander
motief voortkwam dan de motieven van de klassieke c.a.0.-
wetgevers in Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen:
Die beoogden eerst en vooral de normatieve werking der c.a.0. in
rechte vast te stellen - de Britse wetgever van 1971 dacht
voornamelijk aan de obligatoire werking. Maar goed, even gloorde
de kans, dat de Brits/continentale tegenstelling overbrugd ZOU

worden. doch het bleek een fata morgana.

161 tls!. fideout III') p. 376.
17) De these 'an het non legally binding werd 51 Jv.  onderschreven door de meerderheid van de Donovan Commissie,

zie Chapter 1.11II en het addendum van Lord Donovan. Opmerkeli jk is dit niet, vant Kahn-Freund was lid van deze
commissie en concipient van dit hoofdstuk, v91. 01.299 in LLXIR p.  17-21. Evenmin verwonderlijk, dat de
trechtse) Lord Shonfteld Juist op dit punt dan ook een minderheidsopinie uitte,  zie Weekes c.s. p. 160-161.
De meerderheid van de Donovan Commissie wilde als enige concessie om de veg naar de 'legal enforceability. te

plaveien vel s 4 Trade Union Act 1871 (zie hierboven noot 5) opruimen;  zie voorts Adell, p. 25; Kahn-Freund,

RR p. 191: Hepple/OH Enc. p. 1106; Kahn-Freund, LS p. 26; Kahn-Freund, L&L p. 135-136.

18) 491.  Casey SF p. 31., Sellvin, p 385-386; Roberts IR p. 24: Simpson/W p. 12; Weekes c. s. p. 159; Wedderburn,
Wtl p. 180-185; Lewis, Enforc. p. 313-321.

Zie  :5 dit verband nog hoe ook in Belgie - vaar tot 1968 nog geen CAO-vet tot stand kon vorden gebracht - de
wettelitke regeling der CAO door .ommigen bepleit verd vanuit de 9edachte, dat vakbonden en arbeidsconflicten

'a  vat beter gelanaliseerd zouden kunnen vorden, zie Chlepner, p. 331.

19) 5 34 I.P.A. zie voorts s 36, die de c.a. 0.-part, ren verregaande plichten oplegde om hun leden te beinvloeden,
dat  zl J  :tch aap de c.a. o.  zouden houdei:  s 37-41 bevatten bepalingen,  die het mogel, jk maaite,  dat  de
rechter in bepaalde gevallen zelf bindend geschillenprocedureregels in de c.a.o.  zou insch,1 Jven;  de Trade
Union Act 1871 {waaronder het hier relevante s 4) verd ·ngetrolil:en; O'H'ggins in IRRR van 12.7.1971;
McCarthy/E p. 43: Heath, p. 31-32; Drake, p. 295; Cronin/6 p. 95-96: Lewis, Hist. p. 12,
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Zolang de Industrial Relations Act gold wensten de Britse
vakbonden massaal gebruik te maken van de escape-mogelijkheid,
die de Act bood, nl. dat men nog wel expliciet kon afspreken. dat
de c.a.0. niet "legally enforceable" zou zijn. De vakbondsonder-
handelaars hadden de  "rubberstamp" This Is Not A Legal
Enforceable Agreement ("TINALEA-clause" )" in hun tas en de
werkgevers schijnen er geen extra ruzie met de vakbonden voor
over te hebben gehad cm daar weerstand aan te bieden.

Zo werd een rerhts eadeautje terzilde gelegd door de werkgevers,
voor wie het juist bestemd was en bleef materieel alles bij het
oude.
In 1974 is de zaak door Labour ook formeel weer teruggeschroefd
in de Trade Unions and Labour Relations Act. Deze legt nu vast,
dat c.a.0.'s niet in rechte bindend zijn, tenzij de  c.a.0.-
partijen uitdr·ukkelijk het tegendeel stipuleren.-' Maar dat
gebeurt bijna nooit.22

Door ervaring Wijs geworden heeft het huidige Conservatieve
bewind maar geen pogingen meer gedaan om het luchtkastee] van de
"legal enforceability te restaureren. Integendeel, het heeft"

eerder nog wat meer a fgebroken van voorzieningen, die langs
indirecte weg de c.a.o. nog iets juridisch gaven 533'.

Dat wat de korte Britse "vrijage" met het continentale model
betreft.

Omgekeerd was er - ook rond 1970 - een korte continentale vri Jage
met het Britse model.

"Die kwam van "links". Daar zag men in het Britse stelsel van non
legally enforceable c.a.0.'s juist iets aardigs vergeleken met„

de  continentale systemen. Te kon in Groot-Brittannie nog eens
leuk staken, -is er loonsverbeteringen te halen vielen in

bedrijfstakken en ondernemingen, die het naar den vleze ging.

Dan waren die continentale ste]se]s met hun binding aan (ie
" vredesfunctie" van de c.a.0. toch maar onhandig. Het maakte het
cgntracteren ZC, statisch terwijl het in Groot-Brittannie ZO"                 "

fijn "dynamisch was..

-.''   deeut, i. -5; ' 3''··-2-9.1, 1. 191'' s 1,6-'.39: C,-, tn'Go, 96; Hepr'e'Ov Egc. p. ::0'; 'dedderburi, St. c.
5-1: ' ·-s,f'-  E 2. En-65; :- .:.:S. j .:. 1. 100: 'RPF :9-4, 6. 84: Weeks: :.:. 2. 155-16:.

... . . .  .--h.  -e .e .:r.:.  2. ·   :  . . , ·48¥K'l:  9!R 2.  101-.:4.  0:1. iat ''9931  5,nd. 19' 0011 het
:tz ·s:92.'-25 12·'  ..' 31  -ber= 2 Seide':  9'cer,  fat ':':et,- -,6 -en: lltd'.ike':,i seit ;ele- .'
worde:1. :,e '{epple OH ES·' ": F  !30-131 224; Carbi-Hall 1(:983) p. 13-14; De ;95,9, fls;. P. 102; Bettefr, di.s.
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En dus zien wij in diverse continentaal-Europese landen heel wat
linkse arbeidsjuristen in die jaren op de proppen komen met
allerhande theorieen,  die het nodige afdongen op het bindende
karakter van de c.a.0. Natuurlijk niet op het voor de werkgevers
belastende aspect van de c.a.0. Maar wel op die facetten van
binding, die de vakbonden en stakende werknemers voor de voeten
lopen.
Met name dus de vredesplicht op de vakbonden en/of op individuele
werknemers.

Men ging ontkennen, dat de c.a.o. een contract was; het was maar
een politiek document, vonden sommigen - uitkomst van wisselende
krachtsverhoudingen, morgen weer in de prullebak te gooien  als
dat zo van pas kwam.
Pacta sunt servanda? Ach nee. Dat zijn toch achterhaalde
civilistische noties. Het stakingsrecht - grondrecht van de
werknemers - gaat toch zeker voor!

In dit concert speelden vooral Italiaanse en Franse juristen de24 25

26eerste violen, maar ook enkele Duitsers bliezen hun partij mee.
Zij vonden een zekere mate van gehoor, in de zin, dat het "fond"
van hun stelling niet echt door bijv. de rechtspraak is

overgenomen, maar wel, dat hun zin voor dynamiek" toch wel in de.

praktijk van het c.a.0.-overleg aansloeg.

De sociale partners gingen in die jaren namelijk zelf hun
contractuele banden wat versoepelen - contracten met een kortere
looptijd, indexeringsclausules, openbreek-clausules, ruimte laten
voor aanvullend contracteren (bijv. op ondernemings-niveau), het

27relativeren van de vredesplicht, enz.

ZO kon men dus best goed in de klassieke continentale opvatting
over "binding in rechte "  blijven, en toch iets van het
. statische" van het continentale collectief contracteren afhalen.
Ook rechters wilden nog wel eens soepeltjes op de nieuwe trend"                    "

inspelen en in behendige casuistiek openingentjes maken, waar men
28vroeger streng in de leer zou zijn gebleven.

Slechts een enkeling klaagde "waar moet dat heen" met de
contractuele band van de c.a.0.29

241 (191.   Sconami9119 AS p. 285/290; Napol 1/21 DdL p. 47; Giugni OCCP 148-151; Giugni/M PS 108-110; Glugni PO p.

113/152'170;  iets gematigder: Ghera, p. 168-169; zie schilderingen van het denken van deze 'school' ook bij

Mortillaro'F,  Ddl p. 77; Mortillaro cCCP p. 109-110; Prosperetti ICCP p. 48/54; Grasselli p. 99/202; Zangari

CIP P. :91; Me gon , (CCP p. 30·36-40; Pera, COCP p. 129; Grandi CCCP p. 172

25) ')31.  Lion-Caen,  Nr p. 588-592: Lion-Caen IZD p. 20; Lyon-Can, Rapports p. 241; Lyon-Caen DS 1970, p. 166;
Lyon-Ceen, DS 1973, p. 89/99-100; Lyon-raen DS 1979, p. 356; Ollier, p. 325-326; Weiss, p. 137-141/200; Adam,

p. 84-85; Bo,tel, Dr.Ouvr. 1961. p. 3-5; Javillier, DS 1971, p. 264/269-270/273-274; Javillier in DS 1982, p.

700; Al,Frantis, p. 128-164; Betten, d:ss. p. 152.
261 Simitis p. 327; Hoffiann TXF p. 715-716; Daubler Gr. p. 198; Deubler'11 TUR p. 112-130.
27) 1.lgi. De Jong, diss. p. 49-50/52; Rood, diss. p. 28-29: veor Belgie: Vandermeulen in Vandermeulen/R p. 39,
283 99:.  woor ital ie I.lene: !in 1,  Appunt! .  p. 41; voor Neder iand Pres. Pb. Amsterdam, 15.9.1970, N.J. 1970, 448;

131. ook Pres. Rb 's-Gravenhage 6.5.1981 RvdW/KG 1981, 99 (HTM-actiel.

/01  11,
..9, .3. F.i. d.!,103, Crisis p. 6-7, 11-12; Batels, 7 p. 164 (noot 421
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Intussen weten wij waar het heen is gegaan. De economische crisis
l S ingetreden: er valt voor de vakbonden niet veel meer te ver-
dienen met het verbreken van de contractuele relaties met de
werkgever. Integendeel, nieuwe c.a.0.'s zouden wel eens slechter
kunnen uitvallen dan de oude.
De continentale vakbonden, die hun kracht bovendien ondermijnd
Zien door ledenverlies '520'. kijken op naar het recht om de bin-
dende kracht van de c.a.0. gestand te doen. De "nieuwlichterij"
van eind zestiger jaren is verstomd.

ZO is dus ook het continentale model van de rechtens bindende
c.a.o. weer terug in het oude vertrouwde nest.
Groot-Brittannie en continentaal-Europa liggen midden tachtiger
jaren in het c.a.0.-recht weer even ver uiteen als vroeger.

Maar met dat al zitten we in West-Europa dus nog steeds met een
erg grote breuklijn door het c.a.0.-recht: de c.a.0. rechtens
bindend of niet. Dat is geen peuleschil.
De confrontatie van Groot-Brittannie/Ierland- met continentaal-
Europa op het vlak van het c.a.0.-recht voert ons tot een van de
meest fundamentele vragen van het recht.

Waar maken we eigenlijk wetten voor? Normen ontstaan blijkbaar
evengoed ook "extra legem". Hun sanctionering gaat kennelijk ook
zonder het apparaat van burgerlijke rechtsvordering.
Rechtssociologische en rechtsfilosofische vragen van de eerste
orde.

Het is verleidelijk om nu meteen in dat soort overpeinzingen weg
te glijden, maar ik wil dat tot latere paragrafen 5547·50 uit-
stellen. Want we zijn daar nog veel te weinig voor toegerust.
Rechtsfilosofie en rechtssociologie kunnen pas verantwoord
ondernomen worden vanuit een degelijke rechtstheorische
ondergrond.

We moeten eerst eens even veel preciezer in de peiling krijgen,
wat nu eigenlijk bedoeld wordt met dat "in rechte bindend" zijn
van de c.a.0.
Want die behoefte heeft menig lezer wellicht al door heel deze
globale "ouverture" heen voelen opkomen.

Er zitten zoveel aspecten aan dat "in rechte bindend" zijn. Wie
betreft het? Om welke kwesties gaat het? Welke "hardheidsgraad"
heeft het? Enzovoort.

Dat alles nu dus onder vergrootglas en ik begin dit keer met een
stukje continentaal gedachtengoed: de "Unabdingbarkeit".

30) in  dit land bepleitte nog onlangs de 0 Conaill-Commissie (522 n. 26>  uitdrukkelijk om aan de conceptie  van

non lesalll enforceable c.a.0.'s vast te houden,  zie 0 Conaill, p. 247-248. In de rechtspraak zijn er echter

aarzelingen ,91.  de Hines,  Ardmore, Goulding, Pattison en PMPA cases, vermeld bi, Redmond, p. 164 en Asmal,

p.  8-9.  Met name de Goulding case levert een obiter dictum,  vaaruit tets anders gelezen kan vorden dan het
trad,tiona!.e standpunt van 'non legall,, enforceable': :te Asmal in Nev,n, p. 105, 0 Conaill, p. 247-248.
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44. De Unabdingbarkeit.

"Dominer, commander les contrats individuels,  tel est le but
essentiel de la convention collective."'
De keiharde dominantie van de c.a.0. over de individuele
arbeidsovereenkomst heeft in het Duits de naam gekregen:
Unabdingbarkeit' - "Herzstuck des Tarifvertragsrechts", zegt
Richardi.3

Unabdingbarkeit betekent,
- dat de c.a.0. dwingend doorwerkt, d.w.z. in principe niet meer

te veranderen is of op te heffen bij een lagere bron van
arbeidsrecht (i.a.o. of reglement bijv.)4;

- dat de c.a.0. onmiddellijk doorwerkt, d.w.z. niet eerst een
bekendheids  bij of een handeling door de i.a.0.-partijen ver-
eist is.6

De Unabdingbarkeit speelt
- in de gevallen, waarin de i.a.0.-partijen over een bepaalde
materie niets geregeld hebben (het supplerende effect der
c.a.0.)

- in de gevallen, waarin tussen de i.a.0.-partijen iets uitdruk-
kelijk met de c.a.0. strijdigs werd overeengekomen (het
substituerende effect der c.a.0.).

De Unabdingbarkeit geldt
- voor i.a.0.'s, die op het moment van het van kracht worden van
de c.a.o. al waren afgesloten;'

- voor i.a.0.'s, die tijdens de loopduur van de c.a.o. nog worden
aangegaan.

1) Groussier, p. 337.

2) Term van Lotmar, zie Mok, diss p. 3. over deze term ook Wiedemann/S p. 510.

31 Richardi, K p. 129.

4) Al is het natuurlijk vel mogelijk,  dat de c.a.0.-partijen hun norm slechts het 1(aral(ter van een advies of van
niet-dvingend  recht meegeven:  'les auteurs des conventions collectives puissent imprimer ine rigueur plus ou
moins  grande  aux rigles qu'ils adoptent',  zeggen Durand/V p.  584;  ook kan de  c.a. 0.-norm  zelf  bepaalde

uitzonderingen   toelaten,   - De  Duitse  TUG  noemt  in  54  Abs  3 uitdrukkelijk deze mogelijkheld van
Zulassungsnormen/Tarifoffnungsklauseln; vgl. Reichel  TUG p. 19/45/52; Richardi K p.  367/403 met BAG-
jurisprudentie.  Dergelijke  clausules  mogen echter niet 'villekeurig' of discriminatoir  zijn  <555>,  aldus

Wiedemann/S p. 526-527; Richardi K p. 355-356.
In Frankrijk: Ollier p. 345; Despax, CC p. 70/80-81.

In  Denemarken vordt aanvaard,  dat i.a. 0.-partijen in voor de verknemer ongunstige zin van  de  c.a. 0.-normen
kunnen afvijken, als de val(bond ermee ingestemd heeft, 991, Jacobsen, ELL p. 40-41.
Ook  Nederland heeft recentelijk nog veer enkele voorbeelden gezien,  dat bedrilven in moeilijkheden tijdelijk

met instemmin9 van de vakbonden minder darn het c. a. 0.-loon mochten betalen (bijv.  Uulcanus in Vaessen, zie De

Uolkskrant 5.9.19851.
In Luxemburg staat een vet van 24.12.1977 ondernemingen toe,  om als zi J in een crisis verkeren met het 009 op

het behoud van verkgelegenheid,  i.a. 0.'s te sluiten tegen lagere condities dan de c.a.o.  eist, mits zi j
daarvoor goedkeuring hebben van een tripartite comiti en de Minister van Arbeid, vgl. Perone/V p. 29.

5) Hoewel sommige c. a, 0.-vetten de c.a.0.-partijen de plicht opleggen om de c. a. o.  ter kennis van de betroklkenen
te brengen,  zoals de Luxemburgse CAO-vet in art. 3, 42 lid en de Nederlandse in art. 4 WCAO, is dit toch geen

conditio sine qua non voor de gelding der c.a. 0., aldus Kortenhorst/R p. 69; Bakeis (7) p.  158;  vgl.  in
Frankrijk CdC 30.1.1958; in Duitsland:  Daubler/H, TUR p. 55.

6) In Duitsland vordt dit door  sommige auteurs betvijfeld t,a.4, de zgn. negatieve inhoudsnormen, d.v, z. normen,
die bepalen vat er niet in een i.a.o. mag staan,  bijv.  het verken op stukloon; vgl. Hueck-Nipperdey-
Stahlhacke, Anm. 50 zu 51; Nipperdey-Sacker p. 257/535; Botticher, Ausub. p. 418 e. v.

7) In Frankrijk verd dit aspect nog in 1928 door lagere rechters ontkend,  zie Ollier,  DS 1982 p.  682;  in
Nederland  is   de Unabdingbarkeit t.a.v.  reeds aangegane i.a. 0.'s door de vet ter discret,e van  de  c.a. 0.-

partijen gelaten,. vgl. art. 7, 22 lid WCAO, zie Kamphuisen, p. 20; Fase CAOR p. 39; voor Belgie beveert Petit
p. 186 hetzelfde, maar dit staat daar nergens in de wet.
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De Unabdingbarkeit brengt met zich mee
- de absolute nietigheid van met de c.a.0. strijdige bedingen in

de i.a.0.8,
- de automatische substitutie van het strijdige  i.a.0.-beding
door het betreffende c.a.0.-beding;

- de onmogelijkheid van afstand, verloop of verjaring van bij
c.a.o. gecreeerde rechten in de i.a.0.9

De Unabdingbarkeit biedt
- ook de  i.a.0.-partijen de mogelijkheid om zich in rechte OP
haar te beroepen.

Sommige van de bovengeschetste hoedanigheden der "Unabdingbar-
keit" vallen met zoveel woorden uit de c.a.0.-wetten te lezento,
maar uit rechtspraak en rechtsleern kan men opmaken, dat alle
bovenvermelde aspecten bijna zonder uitzondering in alle vijf
landen met een c.a.0.-wetgeving gelden.

8) Wat  dus met name betekent:  nietigheid van rechtsvege,  terugverkend tot het moment,  waarop de  :trildigheid

ontstond, v91 Kortenhoist/R p.  93; Kamphuisen, p. 28; Fase, diss p. 18-19; De Leede, Asser, p. 266; Rood,

Nader,  p. 21; Petit p. 183; Gelisen p. 25. Wiedemann/S p. 522-523 vullen daarbij terecht nog aan, dat het dan

wei gaat om een nietigheid van het betreffende 1,8.0.-beding, niet van de hele i.a, 0.

9) De  Duitse   Tarifvertra9sverordnung  van 1918 had deze maas nog  laten  bestaan,  zodat  in  Weimar-Duitsland

'Verzicht' mogelijk was, vgl. Levenbach, Bundel, p. 144. Ook de Nederlandse vetsteht laat strikt genomen deze

maas  bestaan en Van Haersolte,  p.  55-66 vees 'Verzicht' niet categorisch af.  In dit licht is ook een  oude
uitspraak (Ktgr.  Amsterdam 1937) te verstaan,  die vilde,  dat het gedurende een jaar in dienst blijven tegen
Ben lager loon dan de c.a. o.  bepaalt het recht deed vervallen om het te veinig betaalde na te vorderen,  vgl.

Kamphuisen, p. 30. levenbach, Bundel p. 144 heeft 'Verzicht' evenvel vervorpen; een onduidelijk betoog terzake

bil  Mannoury,  p.  69-72.  M. i.  moet  onmogelijkheid  van  'Ver:icht' als een  logisch  bestanddeel  van  de

Unabdingbarkeit vorden gezien; anders v. d. Grinten, SMA 1972, p. 626,
In Dultsland heeft de tegenvoordige Tarifvertragsgesetz deze maas nu ook gedicht:  54 Abs 4 TVG zegt,  dat
afstand  alleen mogelijk is bij een door de c.a.0.-partijen goedgekeurde dading en dat ververking van  c.8.0.-
rechten uitgesloten is; termijnen van geldend making van c.a. 0.-aanspraken kunnen slechts bl j c.a.0. bedongen

warden, 991. Daubler/H, TUR p. 55; Richardi K 426-427. De beperkingen, die de c.a.0.-partijen kunnen aanleggen
op het geldend maken van c. a.0.-aanspraken vorden Ausschluszfristen 9enoeed; v91. over de juridische problemen

m.b.t.  die bedingen Ananiadis p.  58;  Retchel, TVG p. 55-57; H. Weber - Die Ausschluszfrist im Arbeitsrecht,

Berlin, 1983.

Ook in de Bel9ische rechtsleer verd afstand, afzien of 1(vijtschelding van c.a. 0.-aanspraken onmogelijk geacht,
vgl.  Petit p.  183-185.  Maar nu is er Cass.  22.6.1985,  JTT 1986,  p. 164, die afstand bil wege van dading,

gesloten na beeindiging der i.a.o. vel toelaatbaar acht.
Uoor ItalU: <5 33 n. 45>.

10) In Nederland: artt. 12 en 13 WCAO; art 3, leden 1 en 3 W.AVV.OVV.

In Belgie: art. 11, 22 lid Wet van 5-12-1968.

In Luxemburg: art. 11, 22 lid Wet VaR 12-6-1965.

in Duitsland: 54 Abs. 1 TUG.

In Frantrijk: art. L 135-2 CdT.

11) Wiedemann/S,  p.  509-511;  v Hoyningen, p. 143; Reichel, TUG, p. 45/48; Botticher, Ausub. p. 418; Sollner, p.

123; Richardl, K 386/393-394; Caaerlynck DS 1959, p. 406; Oilier, p. 345; Langlois, C! p. 295: Brun/G Bilan p.
211/213; Brun/6 (1978) p. 121-125; Petit p. 183/186; Kravaritou p. 145; Fase, diss. p. 18-19/519; Fase CAOR p.

51-52;  Mok,  diss.  p. 36; Bakeis (7) p. 157; De Leede, Asser, p. 264-265; Adell, p. 28/44; Grasselli p. 83;
Mazzoni AS p. 146-147.
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Intussen is het ook bij de "5" met c.a.0.-wetten niet al koekoek-
66n zang. De Unabdingbarkeit geldt

in Duitsland,2: slechts in de arbeidsovereenkomsten, waarvan en
de werkgeverspartij 6n de werknemerspartij lid
zijn van een c.a.0.-partij;

in Flankrijk"/ in alle arbeidsovereenkomsten aangegaan met een
Belgie"/Lux. " werkgever, die lid is van een c.a.0.-partij (men

noemt dit de "extension automatique").

Nederland- staat hier een beetje tussenin. De echte
"Unabdingbarkeit" geldt, net als in Duitsland, slechts in  de
arbeidsovereenkomsten, waarvan dn de werkgeverspartij en  de
werknemerspartij lid zijn van een c.a.0.-partij; maar de werk-
gever, die lid is van een c.a.0.-partij is door de wet verplicht
- tenzij de c.a.0.-partijen anders hebben bedongen - de
arbeidsvoorwaarden-bepalingen der c.a.0. ook toe te passen OP
zijn werknemers, die geen lid zijn van een c.a.0.-partij. Maar de

17laatsten hebben geen eigen actie-mogelijkheid.

Waarom ZO ingewikkeld? De theorie is, dat als men de
ongeorganiseerden ook een eigen actie-mogelijkheid zou geven ze
OP gelijke voet komen met georganiseerden en dat is nu net weer
niet de bedoeling, want dan missen ze een prikkel om zich te
organiseren. Een ongeorganiseerde die dus eens naast een c.a.0.-
recht grijpt is een mooi teken aan de wand. Maar het moet niet op
te grote schaal gebeuren, want dan wordt de positie van de
georganiseerden ondermijnd. Op dat moment nu zal de bond er in
springen om met haar eigen actie-mogelijkheid de werkgever OP
zijn plichten te wijzen.
Een theoretisch hoogstandje, dat zeker, maar realistisch?

12) §  3 Abs i TVG.  WZI gelden de zgn.  betriebliche en betriebsverfassungsrechtliche bepalingen der c.a.o.  ook
t.a. v, de niet-georganiseerde werknemers in dienst van de verkgever, die lid van een c.a.0.-parti j is, zie 53
Abs 2 TVG; Ni pperdey-Sacker III D IV, Richardi K 236-242; Wagenitz, p. 57/60/63-66; Lieb, Begriff p. 442/447-

448; Huecl( AR-Blattet,  V,B. 111; Reichel TUG, 0 30/43-44; Galperin, Die Stellung, p. 346; Daubler/H TUR B
70.

13) Art.  135-2 CdT; Dehove, p. 44; 011 ier, p. 349, Rouast, DS 1960 p. 640.  De binding geldt ook de verkgever, die
lid is van een organisatie, die op haar beurt l id 15 van een c.8.0.-partl J, aldus Cdr. 1.11.1976.

14,1 Art. 19 vet van 5 december 1968; Petit p. 167.
15) Art. 8 van de vet van 12 juni 1965; vgl. Kravaritou p. 144.

16) Artt,  12,  13 en 14 WCAO.  Mok diss.  p.  24 en Kortenhorst/R p.  98 e. v. vermelden, dat een amendement-Van
Schait,  dat ook in Nederland een 'extension automatique' zou hebben ingevoerd, op aanraden van de Minister
;erd ingetrokken.  Zie verder over de parlementai:e achtergronden van art.  14  YPei jpe,  diss. p. 187/190-
191/199/202. Zte voorts Windmuller A,  p.  95-96 die art. 14 een surrogaat noemt vo.r de a. v.9., vaarvoor in
1927 nog geen meerderhe,d bestond.

17) V91.  arrest-Suit,  HR 7.6.1957, NJ 1957, 527. Ugl. voor een 9eval, yaarin c.8.0.-parti jen gebruik maakten van
hun bevoegdheid cm niet uit te breiden:  Pres.  Rt 's-Gravenhage,  21.7.1966, SMA 1966 p. 677-680. Zie voorts

Pres. Rb Rotterdam 23.11.1982, NJ 1983, 398, met noten v. d. Hei iden in SMA 1983, p. 566-567 en Frenkel in SMA
1984, p. 702-703.  Over de diverse problemen rond art, 14: Mannoury, p. 63-65; Bakeis (7) p. 159-160; Fase,
diss. p. 19-21;  Mok,  diss.  p. 35: Tamphuisen, p. 22/30-33; Fase, CAOR, p. 53-57; De Leede, Asser p. 266;

Rood, Nader, p. 22; 491. ook HR in.6.1983, NJ 1984, 147.
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ook in Duitsland weten ze een schone theorie voor hun gebonden-
heidsmodel te geven.
Daar oordeelt menigeen, dat het ook echt ongrondwettig zou zijn
om niet-georganiseerden automatisch onder de bindende macht van
de c.a.0.-partijen te brengen. Ongeorganiseerden moeten toch
zeker vrij kunnen blijven van het geregel van  c.a.0.-partijen,waar ze geen lid van zijn:18
Dat men in andere landen" juist krachtens de grondwet de
ongelijke behandeling van werknemers puur Uit hoofde van
vakbondslidmaatschap afwijst, zal deze Dui tsers niet overtuigen.

Toch begrijp ik hun punt niet. Het feit, dat ongeorganiseerde
werknemers zo maar aan een "vreemde macht" onderworpen worden,
kan toch geen kwaad, zolang de c.a.0. uitsluitend minima bevat.
Elke werknemer kan dan voor zich zelf nog wat gunstigers
bedingen.
Er zou een probleem kunnen rijzen, wanneer de c.a.0. ook ZOU
kunnen standaardiseren/maximeren. Maar het grappige is, dat juist
de  Duitse  c.a.o. dat helemaal  niet  mag  (556):
Consequentie lijkt mij hier ver te zoeken.

Maar ook realiteitszin. Het is toch immers zo, dat in de praktijk
van alle dag het maken van onderscheid in arbeidsvoorwaarden
tussen georganiseerde en ongeorganiseerde werknemers bij een en
dezelfde werkgever nauwelijks nog hanteerbaar is en ook zelden
nog gebeurt?20
Het Frans/Belgisch/Luxemburgse model van de    "extension
automatique" is gewoon de keiharde praktijk - ik kom er in latere
paragrafen nog op terug.

181 20 meent Richardi K 141/145/164-165/214-218,  dat de 'extension automatique' in strijd zou ziln met de Duitse

grondvet,  81.  met de uit art. 9 GG voortvloeiende negatieve coalitievrijheid - werknemers die het verkiezen

zich Diet  bi j een der c. a. 0.-part'Jen aan te sluiten moeten 'vrlj' 1:unnen blijven van regelge,ing  van  die
c.a.0.-partilen,  vgl. ook BUerfG 14.6.1983 p.  215 dat zegt:  'Die Verfassungsvorschrift lasst Rechtsetzung

durch  Tarifvertragspartelen grundsetzlich nur gegendber ihren Uerbandsmitgliedern zu'.  Door een ander  deel

van  de Duitse schrijvers vordt de extension automatique echter wei voor 'verfassungsgemisz'  gehouden.  U91.
over deze kiestie ook v.  Hoyningen p.  139/145/148-149; Galperin, Die Stelling p 298/346-347; Lieb, Begriff
p.  445;  Daubler Gr.  p. 112; Daubler/H K p. 90; Daubler/H TUR p.  72; Wagenitz, p. 41-49; idea Sollner,
Biedentopf  en Gamillscheg,  als vermeld in de eerder geciteerde pagina's van Richardi.  USI.  ook Nipperdey-

Sacker III.A.

In frankrijk heeft onlangs  de sociaal-democratische CGT-FO voorgesteld de extension automatique af te
schaffen, maar daar vond men geen bijval voor, vgl. Supiot, p. 67.

19) In  lerland ziet men de negatieve coalitievrl Jeld als een argument voor de extension automatique:  beperking

van  de  normatieve  verking tot de leden zou een worm ziln van indirecte dvang op een niet-lid  om  zich  te

organiseren teneinde de zegeningen van de c, a. o.  deelachtig te  vorden,  vgl.  Redmond,  p.  162:  bovendien

vervilst  men  er voor deze stand van zaken naar het gelilkheldsgebod in de lerse Grondvet,  zie Casey FA  p.

709-710.  Ook het  Franse C. d. C.  17-7-1956,  dat het systeem van de extension automatique bevestigde  na  de

frontale kritiek daarop van Durand,  ging in die richting,  met zijn argument,  dat de essentiele zin van de
extension automatique de vens is om onnodige discriminatie te vermijden,  491. Brun/6 p. 741; Rouast, DS 1960

p.  640-641.  Die argumentatie sluit veer aan bi J de Ital iaanse opvatting, vaarin juist het grondvettelijk
discriminatieverbod  vordt  ingeroepen  om  de  normatieve verking van de c.8.0.  uit  te  strekken  ook  tot

on9eorganiseerden <545>.

20) Vgl. Bakels 17) p. 160. Mok, diss. p. 5, vermeldt, dat al Mei jers de 'extension automatique' verdedigde, niet
op juridische gronden als vel op aan de geldende praktijk ontleende gronden. In dezelfde geest ook Hekkelman
SMA  1979,  p.  224;  die extension automatique draagt er ook het best toe bij deloyale concurrentie  uit  te

schakelen,  zegt Despax, CC p.  34-35. Vgl. ook nog eens het Franse CdC. 17.7.1956 Imet noot van Brithe de la

Gressale in Receuil Dalloz Sirei 1957, J p. 509), die dit systeem ook baseerde op het idee, dat de verknemers

van een en dezelfde verkgever een 'communauti de travail' vormen.
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Nu nog even twee bijzonderheden:

- in alle 5 onderhavige E.G.-landen geldt, dat toetreden tot een
c.a.0.-partij na het moment, waarop een c.a.0. is afgesloten,
maakt, dat vanaf het moment van toetreding, een relevante
c.a.o. ook voor het nieuwe lid unabdingbar wordt.n

- alleen in Nederland geldt, dat men door het enkele feit, dat
men lid is van een c.a.0.-partij al aan een relevante  c.a.0.
gebonden is, ook al werkt men (nog) niet in een arbeids-
verhouding. Dat laatste wordt overal elders een voorwaarde voorbind j ng beschouwd.-

Lidmaatschap van een c.a.0.-partij is dus, zeker aan
werkgeverskant, beslissend voor de Unabdingbarkeit. En hier lagen ligt nog steeds de sleutel voor die werkgevers, die de
"keiharde dominantie" van de c.a.0. willen ontlopen: geen lid
worden van een werkgeversvereniging, of, als men daar al lid van

23is: uit die vereniging treden of zien, dat zij ontbonden wordt.

Die mazen hebben de c.a.0.-wetten niet helemaal willen dichten,
maar zij hebben er wel twee schotten voor geschoven.

Een licht schotje wordt gevormd door de bepaling, dat uittreding
uit een vereniging/c.a.0.-partij c.q. ontbinding van die vereni-
ging, na het moment, waarop een c.a.0. is afgesloten, geen -
automatisch - einde maakt aan de unabdingbare gelding van een

24relevante c.a.0. Evenmin eindigt de gebondenheid door insolven-

21} In Frankrijk:  art. L 135-1. In Luxemburg art. 8, le lid CAO-vet. In Nederland te herle,den uit teist art. 9,
le lid WCAO,  zie ook Mannoury,  p.  64/66-67. Ook in Duitsland in principe onomstreden, zie Daubler/H TUR p.
70, maar met enkele praagpunten,  vgl.  Richardi, K 162-163/435-437; Nipperdey-Sacker ITY.D. 1! en  III.E.;
Reichel TVG, p. 43; Dietz, Tarifl. Fr. p. 143/145·'155. 191. voor Denemarken, Galenson, p. 236.

221 Zie HR 16.3.1962,  NJ 1963,  222;  zie Fase, diss. p. 19-24; Fase, CAOR p. 42-43; Mannoury, p 37/65-66; Mok,
diss.  p.  144;  Olbers, SMA 1981, p. 366-368. Deze visie is vooral gebaseerd op de redactie van art. 9 WCAO;
zie echter de voorgestelde vijz'ging van dit artikel in Levenbachs ontverp-NBW, art. 7.11.11.

23) Dit punt was juist een van de belangri Jk:te motieven voor een c.:.0.-vetgeving.  Zo vermeidt Fase,  diss.  p.
619,  dat in 1921 in Nederland een verkgeversorgan,satte zich ontbond om te ontsnappen aan de verking van een
indexerings:lausule in de c.a.o.  En ir· Frankr, ik was het felt, dat de c.a. 0.-vet van 1919 deze loophole niet
dichtte *in van de oorzaken van het geringe succes van die vet (532>.

24) In de Nederlandse wet:  art.  10,  le lid WCAO/11.  Voor de parlementaire achtergronden zie vPe'Jpe, diss. p.

184-185/189-190/194; vgl. voorts Kortenhorst/R p. 86-90; kamphuisen, p. 37-38; Mannour;, p. 66-67); De Leede,
Asser p. 264-265; v. Haersolte, p. 55.

De  Belgische vet,  artt.  21/22 Wet Van 5-12-1968, zegt, dat de gebondenheid aan de c.a. o. alsdan voortduurt

totdat een vijziging wordt aangebracht, die een aanmerpelilke verandering in de daaruit voortspruitende
verplichtingen tot 914019 heeft, zie Petit p. 165-167; Magrez-Song, RBle, p. 108.
Ook in Frankrijk is er met de Mitte rand-hervorm,ng van het c.a.0.-recht,  1982,  een voorzlening op dit punt
gekomen (art.  L 135-11, nadat eerdere rechtspraak het beginsel al vel hadden erkend,  zie CdC. 21.7.1965 en

Cd( 9.4.1970,  maar het toch nog tezeer gerelativeerd had, 49:. Javil her, Riformes, p. 361; Brum/G (1978) p
!16 en over die oudere rechtspraak voorts Langlois, Cl p. 289; Ollier, p. 342; Dehove, p. 43.
Ditzelfde beginsel ip Denemarken (behalve vour de verknemer, die ult zijn bond treedt), zie Galenson, p. 236.
Ook  in het Duitse recht kent men hetzelfde begin.el in §3 Abs 3 TVG,  dat vi I,  dat bil Verbandsaustritt de
gebondenheid van de verkgever aan de c.a.o. blijft bestaan totdat de verknemers aan een nieuve c.a.0.
ondervorpen vorden, 491. Daubler/H TUR p. 70; Dietz, Tarifl. Fr.  p. 142-143; Reichel, TUG p. 43, die ook BAG
9.11.1956 noeat; Richardi K 163/435-437; Gramm, AR-Blatte, XII.C.X./A.2.: BAG 26.10.1983 DB 1984 5 1303 heeft
uitgemaakt, dat dit ophouden doordat een nieuve c.a. 0.  ,s komen te gelden ook plaatsvindt, vanneer die nieuve

c.a. o.  ongunstiger  is  voor  de  verknemers.  In  de Duitse litteratuur  vordt  eraan  herinnerd,  dat  het

voorafgaande  onverlet laat,  dat ontbinding der verenig,ng de gebondenheid van die vere lging aan de  c.a.0,

doet eindlgen. Wat slechts blijft bestaan ts de plicht woor de vroegere leden van die ontbonden verenigin9 om

de c.a. o.  toe te passer., igl. Stahlhacke, Rechtspr. p. 26; Wagenitz p. 90-91. Retchel TUG, p. 36. Hueck, AR
81. lillI/!V; Richardi K 219-221.
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tie.25 Bij vervreemding van de onderneming wordt de verkrijger
aan de c.a.o. gebonden, ook al is hij geen lid van de werkgevers-
organisatie/c. a.0.-partij . 26

Het belangrijkste schot tegen voorkoming van Unabdingbarkeit door
niet-toetreding of door uittreden uit de werkgeversorganisatie
wordt echter gevormd door de mogelijkheid van algemeen verbindend
verklaring. Alle 5 de E.G.-landen, die over een c.a.0.-wet be-
schikken, kennen die techni ek27; ik ga er in §46 uitvoerig op in.

Zijn de bedingen van een c.a.o. door een overheidsorgaan algemeen
verbindend verklaard, dan geldt de Unabdingbarkeit alle werkge-
vers en werknemers in de bedrijfstak of beroepsgroep, waarvoor de

2.c.a.0. werd afgesloten en algemeen verbindend verklaard onge-
acht het lidmaatschap van werkgever of arbeider.

De Unabdingbarkeit eindigt volgens het c.a.0.-recht van alle 5 de
landen, die c.a.0.-wetten hebben, op het moment, dat de c.a.0.
expireert. Maar wat gebeurt er dan met de inhoud van de indivi-29

duele arbeidsovereenkomsten, die tot dat moment door de  c.a.0.
gefatsoeneerd werden? Herleven de oude i.a.0.-bepalingen dan
automatisch?

De c.a.0.-wetten gaven aanvankelijk nergens een duidelijk
antwoord op die vraag en dus is men die vraag gaan benaderen30

vanuit theoretische bespiegelingen.

25) Kamphuisen p.  39:  Mannoury p.  33-34; De Leede, Asser, p. 270; Hueck AR-Blattei. VII!/IU; Nipperdey-Sacker
III.F: en Petit p,  180.  In zi jn algemeenheid 11 Jkt mi j dat juist, maar het Arbeidshof Antverpen 25.4.1979,
TSR  p.  423-428  moest  toch  vaststellen,  dat bepaalde c.a.0.-bedingen niet meer na te  leven  z· jn  order

dergelijke omstandigheden.

26) In Belgie art. 20 0.8.0.-Wet. In Nederland artt. 148 WCAO en :a W.AUU.OVU. Voor 1977 was deze kiestie  in het

nationale  recht der E.G.-Staten verschillend geregeld.  Voor oud nationaal recht dienaangaande zie Petit  p.

176-181:  Despax Mise p.  26;  Despax DS 1971,  p.  511;  Ollier p. 343; Brun/G p. 214; Brun/G (1978) p. 112;

Langlois Cl p. 298-299; Reichel TUG p. 36/44; Hueck AR Blattei. p. Vill/IV; Nipperder-Sacker III.F./111.G.;
Treu ELL p.  149;  Kamphuisen p.  38/39;  Mannoury p.  29;  Fase CAOR p.  80-83; De Leede, Asser, p. 268-269;

Galenson p. 236. Sinds 1977 Is dit aspect het eerste stukje c.a.0.-recht, dat danI(zil de E.G. geharmoniseerd
is krachtens de Richtli Jn Behoud Werknemersrechten bil bedrijfsovergang, art. 3, 22 lid - doorverking daarvan
in het Nederlandse recht besproken bil Fase, SMA 1983, p. 359-364.

27) In Duitsland krachtens art.  5 TUG;  in Frankrilk krachtens art.  L 133-1 e.v, CdT; in Belgie trachtens artt.
28-34 Wet van 5-12-1968.  in luxemburg krachtens art.  9 Wet van 12.6.1965; in Nederland trachtens de Wet Van
29 .ei 1937 (W.AVV/OVV).

28) De  a.v.v.  doorbreekt dus  de niet-toepasselijkheid der C.8.O.   in verband met niet-lidmaatschap.  De  niet-

toepasselilkheid,  doordat een ondernemer of verknemer buiten de werkingssfeer der c.a.o. valt, vordt er niet
door geraakt; vgl. Mannoury, p. 101-103; Kortenhorst/R p. 142, Catz p. 178b, Kamphuisen, p. 55; Mok, diss. p.
63-64;  Petit,  p.  206; Mazy, P· 122; Ollier, p. 360; Durand DS 1956 p. 219. Voor een Franse uitzondering op

deze regel zie §57 noot 12.

29) Vgl. in Duitsland 53 Abs 3 TVG.

30) In Denemarken deed dat vii de September-overeenkomst en nu stelt art.  2 van de General Agreement,  dat  de

c.8.0. moet vorden nageleefd totdat er een nieuve c.a.o. komt of een stakin9 vordt uitgeroepen; vgl. Nielsen,

p.  75,
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Wat "doet" die Unabdingbarkeit precies met de i.a.0.? Gaan de
c.a.0.-normen deel uitmaken van de i.a.0. (incorporatie), dan is
het logisch, dat ze na expiratie van de c.a.0. verder blijven
gelden tot i.a.0.-partijen er wijziging in brengen. 31 De  c.a.0.-
normen "werken na".32

Men kan zich echter ook op het standpunt stellen, dat de c.a.0.-
normen als een soort Rechtsnormen (objectief recht) "boven"  de
i.a.0. zweven (opvatting modern Duits c.a.0.-recht)33 of dat zij
door de i.a.0. slechts "provisoir gerecipieerd" worden (wat de

34Franse rechtsleer meent). In die visies is het logisch, dat na
expiratie de i.a.0. in haar oude gedaante herleeft. Dus geen
nawerking.

Maar geen nawerking is nogal een harde conclusie, die erg nadelig
voor de arbeiders kan uitpakken. Daarom hebben latere  c.a.0.-
wetgevers in Duitsland en Frankrijk ingegrepen en expliciet35 36

31) Let vel:  i.a. 0.-partijen kunnen nu afwijkingen van de c.a. o. overeentomen. Echte UnabdIngbarl(eit is er dus
tijdens  de  naverking niet.  De gelding van :,8.0.-normen Is nog vel 'unmittelbar',  maar niet  langer  meer

'zvingend', aldus Daubler/H TVR p. 155.

Naverkin9 9eldt uitsluitend de c.a,0.-bedingen met een normatieve werking, niet die, velke obligatoir verken,

vgi.  Mannourl  p.  68;  Petit p.  189;  Langlois Cl p.  300.  Uoor vat de naverking van de  tussencategorie-

bepalingen betreft, zie § 48, noot 23.

32) Omdat - zoals vij in 545 zullen gaan zien - in Groot-Brittanno de c.a.o. soms kan normeren via
hulpconstructies  die leiden tot de conclusie,  dat er van incorporatie sprake is,  is in die gevallen ook de

normale regel,  dat de c. a. o. naverkt, vgi. Wedderburn W&L p. 189; Cronin/G, p. 17-18/31 en de case Robertson
& Jackson v.  British Gas Corporation (1983) IRLR,  p. 302-305. Ook in Italid concludeert men, dat de c.a.0.-
normen in de i.a. o. geincorporeerd vorden, en dus naverken, zie Mengoni (CCP p. 38.

33) Ureeger was dit in het Duitse recht sterk omstreden,  maar sinds 1949 spreekt de vet zelf van Rechtsnormen,
zodat  nu  praktisch  iedereen er maar van uitgaat,  dat c.a.0.-normen 'Gesetze' zijn  <547  n  7>,  zie  ook

Kamphuisen, p. 10. Toch kritisch Hensche, Firmen p. 14. Over het idee van 'eingehen' zie Richardi, K p. 227.
34) Hier verd de incorporatie-gedachte ten principale afgevezen, vgl. Camerlynck DS 1959 p, 406-407; Despax CC p.

78-80;  Brun/6 (1978) 0 124, maar vordt ze in de rechtspraak op onderdelen tech nog vel eens toegepast, vgl.

Despax DS 1984, p. 536: idem Ollier, DS 1982 p. 681-682, die zelf tegen de idee van 'provisoire receptie' is;

ook Langlois CI p. 285-287/291/295-297 verdedigde de incorporatiegedachte.
35) 54 Abs 5 TVG. Over  uitwerkingsvraagstukken van deze bepaling zie Richardi K 220-221/391-392/394/401; Sacker,

GuU  p.   285-287/290-292/310-312/323;  Sdilner p.   124;  Reichel TUG p.   57-58:  Hueck AR Blattel.   IV. C. IV..
Nipperdey-Sacker III.F; Wiedemann/5 p. 520. Over exact moment vaarop de naverking eindigt: BAG 26.10.1983, DB
1984, p. 1303

36) De sociale partners hebben hier zelf al een traditie om deze materie 'in eigen beheer' op te lossen,  nl. via

de 'clauses de maintien des avantages acquis',  991.  Camer'Inck,  DS 1959 p. 408-411; Brun/6 p. 207-208/214;
Brun/G Bilan (19781 p.  125-128. Wat de vettelljke bepalingen betreft: eerst verd naverking geconstrueerd uit
'gebruik",  491.  CdC 10.5.1962,  maar dat bleeft betvist in de rechtsleer,  zie Despax DS 1965,  p. 387-388;

Lyon-Caen,  DS 1970, p. 162. Vervolgens is de CAO-vet van 1971 gaan bepalen, dat de naverking maximaal 1 jaar

duurt,  maar  eerder afloopt zodra er een nieuv accoord vordt 9esloten (art.  L 132-7 CdT oud).  Zie daaraver

Despax DS 1971,  p,  540;  Despax Mise p. 26-27/53; Ollier, p. 347; Petit p. 188-189: Langlois CI p. 298-300,

Brun/6 p. 214; Camer'rnck DS 1959, p. 406; Brun/6 (1978) p 112/125. Nu geldt hier (art. L 132-8 CdT), dat de
naverking  (althans van de bepalingen,  die de verknemers tot voordeel strekken) onbeperkt  duurt tot  het
moment,  dat er een nieuy accoord vordt gesloten, zie uitvoerig over deze verandering Despax DS 1984, p. 531-

540;  Pecyna, DS p. 353-354; Javillier, Riformes, p. 360 en Javillier, DS 1982, p. 702, die concludeert: 'Une

telle  norme  implique  donc l'incorporation difinitive de la convention  collective'l  Maar  ook  de  nieuve

redactie bevred,gt nog niet iedereen, omdat de mogeli ikheld blijft bestaan, dat de onder een c. a. o. vervorven
rechten  komen  te  vervallen vanneer een ongunstigere c.a. o.  vordt afgesloten,  zelfs als het  slechts  een

minoritair bondie is, dat zich daartoe leent, 991. Pelissier DS 1984, p. 684-685; Lyon-Caen, DS 1982, p. 689;

Despax, Tendances p. 316-320.
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verordonneerd, dat de c.a.0. nawerkt totdat zij door een nieuwe
overeenkomst is vervangen. Ook de Belgische wetgever heeft zulks
gedaan37, maar daar deed de  "incorporatie-gedachte" toch al
opge l d. 38 Ook in Nederland vindt de "incorporatiegedachte" veel
bijva 139, maar de H.R. heeft toch de nawerking van a.v.v.-normen
afgewezen. 40

Nawerking is als een warm hemd voor de winter. Waarom haar
onthouden aan de Nederlandse werknemer, die het van a.v.v.  moet
hebben?

De Unabdingbarkeit, die in deze paragraaf beschreven werd, ligt
klip en klaar vervat in de c.a.0.-wetten van Duitsland, Frankrijk
en de Benelux. In Groot-Brittannie, Ierland en Italid ontbreken
dergelijke wetten en kan men hoogstens proberen om via allerlei
hulpconstructies overeenkomstige effecten te bereiken - ik ga dat
in de volgende paragraaf bespreken.

Denemarken is een geval apart. Hier kent men geen  c.a.0.-wet,
maar toch is de dwingende doorwerking van de Deense c.a.0. in
rechte in hoge mate verzekerd.
De c.a.0.-partijen kunnen elkaar wegens niet-naleving der  c.a.0.
voor het Arbeidshof dagen en aarzelen ook in de praktijk niet om
dat te doen.
Wordt de klacht gegrond bevonden, dan volgt een veroordeling tot
een boete en schadevergoeding.
Een rechtsgang, die men in Denemarken ook wel moet bewandelen,
want het "self help"-alternatief is afgesloten - staken om een
rechtsgeschil is in Denemarken hoe dan ook onwettig (536>.

Dit alles berust op de September-overeenkomst en daaropvolgende
convenanten, losse wettelijke voorzieningen en rechtspraak
'5513/33), niet evenwel op een echte c.a.0.-wet.
Maar het laat zich raden, dat ook het Deense recht geconfronteerd
wordt met soortgelijke technische vragen van c.a.0.-recht als er

rijzen in de 5 landen waar wel een c.a.0.-wet geldt. Daar vindt
men dan in het kader van de jurisprudentie van het Arbeidshof de
antwoorden op - vandaar dat ik ook die Deense antwoorden steeds
meeneem bij het bespreken van de diverse facetten van het c.a.0.-
recht, in de landen, waar men wel een c.a.0.-wetgeving kent.

Maar den ding maakt het Deense recht heel bijzonder: het
ontbreken van individuele actiemogelijkheden.
Ik stelde hiervoor, dat Unabdingbarkeit o.a. betekent, dat de
individuele werknemer zelf in rechte kan vorderen, dat Zi Jn
i.a.0. wordt aangevuld met de normen uit de c.a.0. resp. die
normen in de plaats treden van strijdige bedingen in zijn i.a.0.
Dit nu, kan in Denemarken niet.

371 Art.  23 C.A.0.-vet, dat vel aan I.a.0.-parti jer de moqell Jkherd laat om ter:ake iets anders te bepalen, 41
Petit p. 152753/187-190.

38) vgl. Petit p. 187-189,

391 Mannour:, p. 68; Kamphuisen, p. 10/18·'33-34; De Leede, Asser, F. 271; Fase, diss. p. 18; Balkels (7) p. 157.
40} HP 19.1.1980,  NJ 1980, 348 (Ham-Hop); nave'k·ng van nlet 6.11. 11. c.a.0.-normen evegwel aangenomen door H.v.J.

4. A.     5.7.1977,     4.1   1978,     134; idem Pres.  Rt.  Zutphen en l't  echt 4.5.:982 (RvdW·'KG 1982,  nrs.  85 en 87).  Zie
over de naverlingsproblemat·el Levenbach LE p.  110; Mok,  diss.  p.  135/172-175; Molenaar 1!A p. 396-397;
Mannouri,  p. 68; Fase, diss p. 21-22/32-33; Fase, CAOR p. 75-80/118-119/122-124; Bakels (71 p. 160-161/170;
w.  Veen, diss. p. 55/60-61: De Leede, As:er, p. 271; Rood, Nader, p. 28-29; Mannoury In Pg 1977, P. 17 e.v.;
Olbers,  SMA 1979,  p.  485 e.v.; Frentel. SMA 1979, p. 293 e.v. Zonderland, SMA 1977 p 174 heeft kritiek op

het feit, dat de Nede·landse CAO-vet over deze materle :Wi jgt.
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Daar kan op geen enkele wijze de individuele arbeider de naleving
der c.a.0. in rechte afdwingen.

De in Denemarken bestaande rechtsgang tot naleving der c.a.0. is
uitsluitend voorbehouden aan de c.a.0.-partijen.
Als bijv. een werknemer minder dan het c.a.0.-loon betaald krijgt
kan hij zich niet met een vordering tegen zijn werkgever tot het
Arbeidshof wenden. Hij moet zich wenden tot zijn  bond/c.a.0.-
partij. Alleen deze kan de werkgever voor het Arbeidshof dagen.

Wordt de klacht gerechtvaardigd bevonden, dan wordt de werkgever
veroordeeld tot een boete  ( "bod" genaamd), die bestaat uit twee
elementen:  a)  het bedrag van het te weinig betaalde loon en  b)
een schadevergoeding.
Het bedrag van het te weinig betaalde loon wordt dan vervolgens
door de vakbond uitgekeerd aan de betreffende werknemer, althans

4'als deze georganiseerd is.

OP de ongeorganiseerde in dienst van de georganiseerde werkgever
moet ook de c.a.o. worden toegepast. Gebeurt dat niet, dan kan de
vakbond dezelfde actie als bovenomschreven tegen de werkgever
aanspannen, maar ze hoeft het geld, dat ze dan binnenkrijgt niet

42aan de ongeorganiseerde door te geven.

De ongeorganiseerde bij de georganiseerde werkgever verkeert in
Denemarken dus in een positie, die als twee druppels water lijkt
op die van de Nederlandse art. 14 WCAO-werknemers - de werkgever
moet de c.a.0. toepassen, maar de werknemer heeft geen eigen
vorderingsrecht.

De Deense ongeorganiseerde deelt dit lot echter met zijn georga-
niseerde collega's, die ook geen eigen vorderingsrecht hebben. En
dat hebben de georganiseerde Nederlandse werknemers nu weer wel.

41) Hasselbalch Facets, p. 42: Galenson, p. 213/226/238; Jacobsen, ELL p. 40-42.

42) Galenson p. 235-237/254; Nielson, p. 88.
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45. 1.Jan hulpconstructies. oud en T i e u w.

Zoals in §§31/32/43 al werd opgemerkt is de klassieke aanleiding
tot de uitvaardiging van de c.a.0.-wetten geweest, dat men de
normatieve werking van de c.a.o. moeilijk in het privaatrecht van
ca. 1900 kon duiden.

Het wordt tijd, dat ik die stelling wat ga relativeren of, zo men
wil, preciseren. Met bepaalde vormen van normatieve werking heeft
het privaatrecht nooit veel theoretische problemen gehad, nu niet
en ook niet rond 1900. Ik denk dan met name aan een normatieve
werking van de c.a.0., die door de partijen bij de  i.a.0.
uitdrukkelijk gewild is. Wanneer i.a.0.-partijen in hun contract
het beding opnemen, dat die of die c.a.0. op hun contract van
toepassing is, dan normeert de c.a.o. die i.a.o. zonder dat daar
enige privatist in West-Europa problemen mee had of heeft.
Hedentendage gebeurt zoiets frequent, soms in de hand gewerkt
door wettelijke bepalingen.

Moeilijker lag het al, wanneer men de normatieve werking van een
c.a.0. wilde laten gelden ten aanzien van een i.a.0., die zweeg
over de toepasselijkheid van een c.a.0., al was de i.a.o. er ook
niet uitdrukkelijk mee in strijd.
En schier onoplosbaar werd het geval gevonden, dat de c.a.0. de
i.a.0. zou moeten normeren, waar de i.a.o. uitdrukkelijk met de
c.a.o. strijdige bedingen bevatte.
Dat kon rnen rond 1900 zonder een wettelijke regeling der c.a.0.
toch maar heel moeilijk of zelfs niet construeren en daarom zijn
er de c.a.0.-wetten gekomen om die "Unabdingbarkeit"   te
verzekeren.

Vraag nu: zou het recht anno 1986 die Unabdingbarkeit misschien
wul bevredigend kunnen construeren zonder een c.a.0.-wet?
Om die vraag te beantwoorden stel ik voor, dat wij eens met een
eigentijdse wichelroede de hulpconstructies aflopen, waarmee men
voor 1918 zo goed en zo kwaad als het ging een "unabdingbare"
werking der c.a.o. heeft proberen te verdedigen <531 . Die hulp-
constructies zijn namelijk nimmer "afgestorven". Ze zijn blijven

1) Zie veor Nederiand:  Fase CAOR p. 55; Fase, De Pousbundel, p. 103;  Hekkelman, SMA 1979, p. 219-223 Idle voor
'uitdrukkelill: gevild'  nog n:et eens een schrifteli jk i.a.0.-beding verlangt;  het 1(an z. i.  ook mondeling
gedaan zijr of vervat zi :n :n eeD ondernemingsreglement j.  Voor Duitsland: Richardi K 406; Relchel, TVG p. 42;
v.  Hoyningen, p. 139-140; Diubler/H TUR p. 76-77. :,loor Frankriik Despax, DS :965, p. 384-385; Brun/6 p. 741-
742. l'oor lerland: Redmond, p. 164. In Groot-Brittannie is in deze de 'leading case' NCB v Galley (1958) 1 WLR

16;  andere cases,  vermeld bi j Kahn-Freund,  LZL p.  143-145;  Hepple/OH EL{WI p.  127. Voor Italic: Giugni,
D,ritto p. 149.

2) In  Groot-Br,ttannid s 4 Contract of Employment Act 1963,  thans i 1-3/147 Empliyment Protection
Cronsolidation! Act 1978, die voorschrli,en, dat de verl:gever de verknemer uitvoerig moet informeren over zi in
arbeidsvoorvaarden, maar toe'aat, dat d.ze informatte 9ebeet doo* te verv'Jzen naar een bepaald document: dat

verkt het consensueel van kracht verl(laren van de c.a.0. natuurlijk vel in de hand; zie Hepple/OH EL{13)  p
12';  Kahn-Freund, L:Lfl!; p. 135-:37'144-145, 0'Higjins ir, Ma ,er-Maly, p. 248; Drake p. 42; CarbI-Hall (1983)
p.  1-4; Adell p. 31-32. Z:e ook de recente case Pobertson & Jackson v British Gas Corporation  (1983) IRLR p.
302-305.

in Ierland iets overeentomst;gs in art. 9. le lid van de Minimum Notice and Terms of Employment Act, 1973, met

d:t  verschil met Sro:t-Br:ttannie.  dat de verkgever:Ileen tot zg'n schriftelijke uiteenzetting verplicht ts

als de verknemer erom v:'aagt; zie Redmond, p. 71/160.
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dat moet afhangen van de vraag of de c.a.0. alleen minima bevat
of ook maxima/standaards (§56>.' In het eerste geval wordt geen
werknemer "benadeeld" door een c.a.0.-beding en kunnen
representativiteitseisen achterwege blijven. In het laatste geval
kan er wel benadeling plaatsvinden en zijn per categorie
toegespitste representativiteitseisen op hun plaats.

Ratione personae hoeft het collectief contracteren niet OP te
houden bij de werknemers in traditionele zin, maar kan zij ook
betrekking hebben op free- lancers, leerlingen, stagaires, ex-
werknemers, uitzendkrachten, thuiswerkers, werknemers, die onbe-
taalde arbeid verrichtene, mensen op afroepcontract, personeel op
overeenkomst tot aanneming van werk of het verrichten van enkele
diensten, directeuren van rechtspersonen, enz. Hier en daar wordt
dit intussen bevestigd door uitdrukkelijke wetsbepalingen dien-
aangaande.9

Minder duidelijk ligt het nog met het personeel in overheids-
dienst. In de meeste landen worden de arbeidsvoorwaarden van het
overheidspersoneel traditioneel eenzijdig door de overheid
vastgesteld. Van een recht op collectief onderhandelen was in
deze sector geen sprake. Daar is echter de laatste decennia1.

71 Ook Koopmans SMA 1964,  p.  645 en van de Hel,  SMA 1979,  p.  842 maken deze nuancering
81 Ugl. Fase, SMA 1985, p 166-167; Katmerstuk 19,549.
91 In Nederland is de definitte van art.  1 WCAO, met name door lid 2, al vanouds ruim genoeg, vgl. Kortenhorst/R

p.  60-62:  Kamphuisen p.  14; De Leede,  Asser,  p. 259-260; Olbers, SMA 1981, p. 359-363; Fase, CAOR p. 40-

42/100.

In Belgie strekt art.  2, iste lid van de Wet van 5.12.1968 de regelingsbevoegdheid van de c.8.0.-partijen ook

uit tot personen, die anders dan krachtens arbeldsovereenkomst arberd verrichten onder het gezag van een ander

persoon; vgl. Petit p. 68/137-140.

In Duitsland verd per 1.11.1974 5 128 TVG Ingevoegd,  velke de regelingsbevoegdheid van de c.8.0.-partijen ook

uitstrekt  tot  de zgn.  'arbeitnehmerahnliche Personen",  vaarbl J men bijv.  moet denken aan het  zelfstandig

werkend personeel bti radio/tv, schriAyers, enz, maar niet aan handelsreizigers, vgl. Badura RdA 1974, p. 133;

Daubler/H, TUR p. 72-73. Otto RdA 1984, p. 261-280.

In Frankrl.ik is er nu het nieuve uitvoerige art. L 131-2 CdT.
In lerland kunnen de c.a. 0. 's ook de 'self employed' betreffen, vgl. Redmond, p. 161.

In Italte is ook een tendens vaarneembaar in de c.a. 0. 's tot regeling van de relaties met personen,  die niet
strikt op arbeidsovereenkoist verkzaam zlin, vgl. Grasselli p. 49-51.

Zie dan voorts in het blizonder voor wat betreft

- de leerlin9en: Mannour1 p. 49-51; Daubler/H TUR p, 73-74;

- directeuren van rechtspersonen: Reichel TVG p. 25 (die voor Doitsland negatief is);

- thuisarbeiders: Daubler/H TUR p. 72;

- ex-verknemers: positief Petit p. 112 <Belgie), Savatier,  DS 1960 p. 602, Durand DS 1960 en Langlots, CI, p
284-285  <Frankrlik);  voor  Duitsland  is  daarvoor het vettelijk voorziene  instituut  van  de  Gemeinsame

Einrichtungen geschikt, 491. Haitau GE p. 163: Wiedemann, Rat. schutz, p. 422.
10) V91.  goor Nederland van Esveld,  in HA p. 97-103. De uitiondering van het vettelijk c.a.0.-regime begon 81 In

1907,  toen  het  c.a.0.-artikel  verd  opgenomen in Titel 7A van  het  BW:  de  overheidssector  vas  generel
uitgezonderd van de verkingssfeer Van die Titel, zie MerI(elbach, diss. p. 78-84.
in Belgie vordt in art.  2, 3e lid CAO-Wet van 5.12.1968 het overheidspersoneel uitgezonderd, alsmede sectoren
van de sociale verkvoorzlening, v91. Petit p. 144-149; Mazy p. 9-15. De openbare 1(redietinstellin9en verden
pas bil KB van 4.9.1984 onder de c. a. 0.-vet gebracht, TSR 1985, p. 194.

In Duitsland is aan enkele publ iekrechtel l Jke verkgevers in hun vettelilit statuut uitdrukkelijk de bevoegdheid
tot het aangaan van c.a. 0.'s ontzegd.  hetgeen in rechte is gebillijkt, zie BvervG 13.3.1964, zie Reichel, TUG
p. 37-38. Ruiehartiger over de collectieve autonomie in de overheidssector: Daubler/H K p. 52-53.

In lerland wordt vanvege het voord 'worker' in de Industrial Relations Act 1946 aangenomen,  dat geen c.8.0.'s

kunnen vorden afgesloten met overheids- en ondervijspersoneel IStevart, IRA p. 24).

In Denemarken bestaan vel c.a.0.'s voir de arbeldscontractanten bij de overheid, niet voor 'echte' ambtenaren.

284



52. De werkin9ssfeer van het vrij collectief onderhandelen.

Een grondrecht OP vrij collectief onderhandelen/contracteren
betekent, dat de c.a.0.-partijen regelend kunnen optreden. Maar
geldt dit onverschillig
- welke categorie van personen (ratione personae)
- welk niveau van onderhandelen
- welke tijdspanne (ratione temporis)
- welke onderwerpen (ratione materiae)?

a) ratione personae

Traditioneel zijn het vooral de lager betaalde werknemers die
onder de c.a.0. vallen, maar in menig land heeft er de laatste
decennia een verschuiving "omhoog" plaatsgevonden naar ook de
meer hoger betaalden.1 Een ontwikkeling, waaraan in geen  E.G.-
land juridische barridres in de weg staan.' En zo hoort het ook.
Het grondrecht van vrij collectief contracteren vraagt m.i.  dat
het in grote mate vrij wordt gelaten aan de c.a.0.-partijen om de
werkingssfeer der c.a.o. te bepalen. Om zelf te omschrijven welke
regio's bedrijven,  bedrijfstakken of personeelsgroepen onder de
c.a.o. vallen.3
Wel is het, wanneer de c.a.0. rechtens bindend is, onvermi Jde-
lijk, dat bestuur en rechter soms geroepen worden om afbakenings-
conflicten beslechten.4

Het kan gebeuren, dat de c.a.0.-partijen in de verleiding komen
om een c.a.0. af te sluiten voor een personeelscategorie,
waarvoor zij in het geheel niet representatief zijn.
Daarom wordt in menig land onder de een of andere gedaante de eis
van representativiteit gesteld voor het rechtsgeldig kunnen
afsluiten van  c.a.o's (527> en/of voor het kunnen verkrijgen van
a.v.v   <§46> .
Uit (quasi-)jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens en de I.A.0. kan men opmaken, dat zo'n voorwaarde
verenigbaar is met het grondrecht op vrij collectief onderhande-
len.s Maar dat moet dan wel met alle procesrechtelijke waarborgen
omkleed zijn.6
of wetgevers al bij een gewone c.a.0. (niet a.v.v.) de eis van
representativiteit moet.e-n stellen is iets anders. Mij dunkt, dat

1) Zo verd in Nederland recentell jk nog de grens in de bank-c.a. o. opgeschoven tot verkneaers met een jaarsalaris
tot f 140.000 per laar.

2) Algemeen:  491.  Perone/V p.  33. Uoor Italie: Treu, ELL p. 154; in Nederland zit de vrliheid van keuze van de

verkingssfeer 'verstopt' in de formulering van art.  9,  iste lid WCAO, vgl. Kortenhorst/R p. 89. in Frantrijk

in art.  L 132-5 CdT. Alleen de Luxemburgse vet {art.  51 schrijft afzonderlijke c.8.0.'s voor verknemers en
voor  beambten voor en verbiedt,  dat arbeidsvoorvaarden voor 'cadres' vorden neergelegd in de  c.a. 0. 's  voor

beambten.

3) Ugl.: De Leede/5, Begrippen, p. 110-113.

4) In Nederland treedt de Minister nog al eens op als scheidsrechter ,n het kader van zijn a. v.v.

In Belgie vloeien de bepertingen t.a.v.  de verkingssfeer ener c.a.o.  voort uit de afbakening door de Koning
van de competentie van een paritair comiti, 991. Petit p. 112.
In  Duitsland  warden de afbakeningsproblemen doorgaans door de rechtbanken  beslist,  die  daarvoor  criteria

hanteren als het Prinzip der Tarifeinheit, een villekeurverbod, enz. 191. Daubler/H p. 65-66.
In Luxemburg is het beg nsel van maximaal twee c.a. 0. 's per onderneming (nl.  onderscheldel l Jk voor verknemers

en beambten) in de c. a.0.-vet opgenomen (zie art. 5).

(556 ,. 90>.

5) V91. zaak Bel9ische Politiebond, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 1975.

6) ILO  Freedom,  p.  97 spreek: Van 'objective and pre-established criteria,  so as to avoid any opportunity for

partiality or abuse'; v91. Cordova, Comp. p. 321.
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Oordelen met echte rechtskracht over de precieze grenzen van het
grondrecht op collectief contracteren zouden we kunnen krijgen
vanuit Straatsburg in het kader van art. 11 EVRM.

In de sfeer van art. 11 is de closed shop-materie de eerste
kwestie die inderdaad deze rechtskracht  heef t ondervonden  (§26>.
M.b.t. het stakingsrecht en het recht op deelname aan het proces
van collectief onderhandelen en raadpleging der sociale partners
heeft het Straatsburgse Hof ook al OP basis van art.  11
uitspraken gedaan, maar die waren, zoals wij zagen

<537> en nogzullen zien <§58> minder innoverend.

Het is dus misschien wel goed, dat de weg naar Straatsburg t.a.v.
inbreuken op het grondrecht van vrij collectief onderhandelen/
contracteren nog niet bewandeld is, zodat de materie eerst in het
kader van de meer sociaal-gevoelige I.A.0. kan rijpen.
En wellicht verdient het aanbeveling om - voordat men ooit in het
kader van het EVRM de kwestie gaat "aankaarten" - eerst nog de
weg van de controle-instanties op het Europees Sociaal Handvest
te bewandelen.
Die is ook niet zo krachtig als die van het EVRM, maar wel, net
als de I.A.0., wat meer "sociaal-gevoelig".

Intussen ligt er een taak voor de rechtsleer om de weg voor dat
soort uitspraken te plaveien.

Daaraan moge ik in de navolgende bladzijden een kleine bijdrage
leveren door beschouwingen over vragen als:
a) Met wat voor personeelsgroepen en onderwerpen mogen de sociale

partners zich krachtens dit grondrecht zoal regelend bemoeien?
(552)

b) Geeft dit grondrecht de sociale partners een bepaald privilege
of zelfs monopolie van regelgeving in verhouding tot andere
potentiele regelaars, zoals wetgever of executieve? (§53>

c) Hoever mag de overheid gaan met inbreuken op dit grondrecht in
het kader van een zeer "heikel" onderwerp: de loon- en inko-
menspo l i t i e k?    <§54>

d) Welke verdere beperkingen op het vrij collectief onderhandelen
zijn nog aan de orde? <555>

Die beschouwingen worden dan afgesloten met een herijkte visie op
de  hierarchie van rechtsbronnen   in het arbeidsrecht   <§56>.

Het grondrechten-denken heeft iets weg van de ontdekkingsreizen.
Men doet zijn nut met eerdere ontdekkingen en mag hoogstens hopen
daar enkele aan toe te kunnen voegen, waar volgende
ontdekkingsreizigers weer hun voordeel mee kunnen doen.
Met die ingetogen ambitie ga ik scheep.
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dat Nederland de afgelopen paar jaar in een sneltrein-vaart een
"achterstand" weggewerkt heeft. 35 Een "swing of the pendulum" van
een kracht, die alleen maar te verklaren is door het feit, dat
nergens elders in de E.G. zo sterk als in Nederland jaar in jaar
uit de 'Tarifautonomie' aan banden werd gelegd.

In Groot-Brittannie komt men het idee van een grondrecht van vrij
collectief onderhandelen/contracteren niet tegen als een
dogmatisch-juridisch idee. Dit land kent geen constitutie en dus
ook geen grondrechten-cataloog in formele zin. Dit Wil echter
niet zeggen, dat in het Britse rechtsbewustzijn de notie van
grondrechten zou  ontbreken. 36 En zo mag men ook veilig aannemen,
dat een idee als de vrijheid van collectief onderhandelen in het
Britse rechtsbewustzijn leeft.37 Wij vinden het terug in het al
eerder (§42) gesignaleerde idee, dat wetgevers en rechters zich
maar beter niet kunnen inlaten met de arbeidsverhoudingen. Dat
werkgevers en werknemers op dit gebied zoveel mogelijk de vrije
hand gelaten moet worden om in gezamenlijkheid tot een ordening
te komen: begrippen als 'abstentialism', 'voluntarism', 'collec-
tive laissez-faire' enz. Alleen, dat alles was veel meer geba-
seerd op politieke wijsheid, sociologisch inzicht, de pragma-
tisch/commerciele inslag van de Britten. Het was juridisch niet
erg hard. En als de rechters of het parlement inbreuken maakten
op die vrijheid (hetgeen vaak gebeurd is), dan werd dat aanvaard
of het leidde na een politieke strijd tot correcties. Maar het
voerde nooit tot een grondrechten-dogmatiek.

De situatie in Denemarken en Belgie is vergelijkbaar met die in
Groot-Brittannie: wel veel vrijheid tot collectief-onderhandelen
als sociaal-politieke basisfilosofie, niet vanuit een grondrech-
ten-denken.

OP internationaal niveau tenslotte treft men bij de I.A.0.-
Deskundigen-commissie de stellige opvatting aan, dat  I.A.0.-
Verdrag 87 de overheids-autoriteiten verplicht zich te onthouden
van inbreuken OP het collectief onderhandelen. Een opinie,
waarvan men zeker kan zeggen, dat het "the best available
opinion" is38' maar waarvan men toch ook zal moeten erkennen, dat
het bindende rechtskracht mist.

35) Zo vindt men nu ook bl J Rood, Nader, p. 17 de ultspraak, dat de vrijheid der c.8.0.-partlien 'In beginsel een

'hands-off' voor de overheid betekent'

36) Kahn-Freund,  Impact,  p. 243; in zi in voorwoord op de Duitse vertaling van zi in Labour and the Lav verzekert

hlj:  'In  social  reality  the autonom. of the collective bargaining parties forms the  core  of  industrial

relations in Britain, 491. Kahn-Freund, LL&IR p. 2.
37) De Jong, diss. p. 40

38) Zie Windmuller-report,  p.  7, vaarin ook duidell Jk tot uitdrukking vordt 9ebracht, dat deze pl icht tot niet-

inmenging al ontspruit aan Verdrag 87 {betreffende de valverenigingsvrllheid) en niet - zoals de  Nederlandse

regering  dacht  - hooguit  een  voortgloeisel  zou zi,n van  Verdrag  nr.  98  (betreffende  het  collectief

onderhandelen). Dat laat:te verdrag, dat Nederland nog niet geratificeerd heeft, vraagt niet om een negatieve

actie (onthouding) maar :uist om een positieve actie (beworderen) (5557-58>.  2ie dit ook onderl:end door HR
30.5.1986,  RvdW 1986,  120,  p.  512.  In F.0 Freedom,  p. 100 vordt echter toch 'the principle of voluntary
negotiation  of  collective  agreements and thus the autonomy of the bargaining  partners'  een  'fundamental

aspect of Convention no. 98' genoemd.
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In Italie waar de grondwet in art. 39 de vakverenigingsvrijheid
en het c.a.0.-wezen en in art. 40 het stakingsrecht noemt,
concludeert men daaruit vrij algemeen tot het bestaan van een
grondrecht van een "autonomia collettiva".23 Maar over wat daar
allemaal onder valt lopen de meningen uiteen evenals over de
toelaatbare beperkingen daarvan. 2/

2SIn Frankrijk maakt de constitutie in haar Prdambule zowel mel-
ding van de vrijheid van vakvereniging26, als van het stakings-
recht27. als van een soort recht op collectieve onderhandelingen".

29Sommige auteurs concluderen daaruit tot het bestaan van zoiets
als een  "autonomie des partenaires sociaux", maar het idee is
dogmatisch nog niet sterk ontwikkeld. Laat staan dat we weten,30

wat daar allemaal onder valt en waar de beperkingen liggen.

In Nederland is - zoals gezegd - het typische grondrechten-denken
pas laat OP gang gekomen maar heeft men wel vanouds sociaal-
politieke opvattingen gehuldigd in de sfeer van het subsidiari-
teitsbeginsel en de souvereiniteit in eigen kringn, welke de
c.a.0.-partijen tot aan de Tweede Wereldoorlog toe een substan-
tiele vrijheid van collectief onderhandelen boden. De geleide
loonpolitiek van na 1945 heeft dat wat op de achtergrond gedron-
gen en het heeft vrij lang geduurd eer een puur grondrechten-

32denken zich op dit terrein heeft gemanifesteerd.
Mijn preadvies Uit 1982 is daar wellicht de eerste wat meer

33 In diezelfde tijd speeldenuitgewerkte bijdrage aan geweest.
ook enige rechtsgedingen m.b.t.  de rechtmatigheid van loonmaat-
regelen en wist de FNV de I.A.0. te bewegen tot het instellen van
een speciale commissie van onderzoek naar deze kwestie,
toegespitst op de Nederlandse loonpolitiek. Deze commissie heeft
gerapporteerd in 1984 en rond dat moment verschenen ook SER-
adviezen m.b.t. de inkomenspolitiek <554>. In al deze documenten
vindt men het idee, dat er zo iets bestaat als een grondrecht opvrij collectief onderhandelen terug34 en men mag dus wel stellen,

23) Smuraglia in Mancini/R p.  36;  Treu Ddl p. 17; Prosperetti in Mancini/R p. 189. Grasselli p. 30/40/64/81 die
haar bovendien fundeert op de Italiaanse bekrachtigingen van de I.A.0.- Verdragen nrs. 87 en 98.

241 Zie Napoletano CCCP p. 155-158 voor een uitvoerige schets hee de Italiaanse val(bonden begin zeventiger jaren

iedere beperking op hun autonomie door vetgever of rechter vervierpen

25) Zie tel(st in R. Barillon e.a. - Dictionnaire de la Constitution, Paris 1978, p. XXX11!
26) Alinea 6.

27) Allnea 7.

28) Alinea  8,  luidende  'Tout  travalleur participe,  par l'intermidiaire de ses diliguls  A  la  ditermination

collective des conditions de travail...' zie daarover Cons.  Const. 11.6.1963: D 1964, 109 met noot L. Hamon;

voorts de Conseil d'Etat 21.7,1970,  in Droit Social 1971,  p.  112; Jeammaud, Bull. Bord. p. 60 stelt echter
il est douteux qu'un tel principe att vocation dlnamique et impose iuridiquement une extension des droit
collectifs des travailleurs... '

29) Lyon-Caen, DS 1970, p. 162 en ook Durand/V p. 398, zich ook baserend op art. 34 Fr. constitutie.

30) Llon-Caen,  DS 1973 p.  86 vervi st voor haar fundering ook n09 naar art. L 132-1 CdT, maar dat is een gevone

vet, geen grondrecht.

31) Fase, diss. p. 121-122.

32) Het enige aspect,  dat al perder Vat aandacht kreeg was de vraag in hoeverre de vakverenigings,rijheid noopte

tot  erkenning  van het recht voor een organisatie van verkgevers of verknemers om aan het c.a.0.-overleg  te
mogen deelnemen (§527/58>.

331 A. T.J.M.  Jacobs  - Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partiJen,  preadvies aan de Nederlandse  Vereniging

voor Rechtsvergelijking, Deventer, 1982.

34) Oolk  de Nederlandse regering in haar stellingname t.0.9.  de heer Windmuller 'does not deny that  freedom  of

collective  bargaining  is a human right,  and indeed an important one',  zie  Windmuller-report,  p,  11-12.

Wellicht is er tussen 'human right' en 'grondrecht' nog weI een nuance-verschil.
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Geen louter academische vraag, wanneer men zich realiseert, hoe
de vrijheid van collectief onderhandelen de afgelopen decennia in
alle E.G.-landen menigmaal aan banden is gelegd, niet in  het
minst in Nederland.

Het idee, dat er een grondrecht op vrij collectief onderhandelen/
contracteren zou bestaan, is het sterkst ontwikkeld in Duitsland.
Hoewel de Duitse grondwet het grondrecht OP vakverenigings-
vrijheid uitsluitend in individuele termen verwoord heeft20, heeft
het Bundesverfassungsgericht in consequente rechtspraak bena-
drukt, dat het ook de vakverenigingen zelve beschermt 6n in hun
bestaan en in hun typerend bezig zijn als vakverenigingen, daar-
onder te begrijpen het vrij collectief onderhandelen/contracteren.

Art.  9  Abs.  3 GG schutzt nicht nur - als Individualgrundrecht  - fur

jedermann  das  Recht,  zur  Wahrung  und  Forderung  der  Arbeits- und

Wirtschaftsbedingungen  Vereinigungen  zu bilden, sondern  auch  die

Koalitionen eis solche,  Thren Bestand und ihr Recht,  durch spezifisch

toalitionsgemasze Betatigung die in Art.  9 Abs.  3 66 genannten Zvecke

zu verfolgen.

En dan volgt kort daarop in dezelfde uitspraak:

Den Koalitionen ist durch Art. 9 Abs 3 66 die Aufgabe zugeviesen und in

einem Kernbereich gevarleistet,   die   Arbeits- und Wirtschafts-

bedingungen in ei9ener Verantvortung und im vesentlichen ohne

staatliche Einflusznahme zu gestalten.
21

Ziedaar ten voeten uit de Duitse idee, dat de sociale partners
beschikken over een grondrecht op vrij collectief onderhandelen/
contracteren, waar de staatsorganen zo maar niet naar believen in
kunnen intervenieren. Men spreekt van Tarifautonomie, naar het
Duitse woord voor c.a.0.: Tarifvertrag.
Het is een jurisprudentie, die door alle Duitse rechters gevolgd
wordt en ook unanieme instemming geniet in de rechtsleer en bij
alle maatschappelijke en politieke krachten in de Bondsrepubliek.

Ik denk, dat wij deze dogmatiek moeten zien in zijn eigen  -
Duitse - context. In een land, waar de staat zich het meest
rucksichtslos heeft gemengd in het leven van zijn burgers, is de
reactie tegen de staat het hevigst. Dat verklaart de Duitse
behoefte om in de sociale partners een soort tegenmacht te zien
tegen de staat, net zoals ook op andere gebieden het Duitse

22rechtsbestel vol is van checks and balances.

In andere westeuropese landen is het idee van een recht op vrij
collectief onderhandelen/contracteren dan ook minder uitgewerkt,
al is het wel degelijk in opkomst.

20) Daubler Gr, p. 175

21) BUerf& 26.5.1970,  p.  304; zie ook BVerfG 18.11.54, p. 101; BVerG 14.4.1964, p. 333; BVerf6 6.5.1964, p. 26;

BVerf& 30.11.1965,  p.  312;  BVerfG 24.5.1977,  p.  341; BVerfG 1.3.1979, p. 367; BVerfG 20.10.1981, p. 246;

Wiedemann/S, p. 57-61: Sacker, GuU. p. 392. v./256-257; Sacker, 118 Gar. p. 23/26-32.

22) Idee alreeds van Montesquieu: '11 faut que le pouvoir arr#te le pouvoir.'
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Hoe zit het nu met het "recht op collectief onderhandelen"? Is
dat een grondrecht?
Zeker, het gaat hier om een in de politieke cultuur van onze
dagen hooggeschatte waarde.  "La politique contractuelle devienne
la principe privilig6e du progrds social" zei de Franse Minister
Auroux. "Un ordre social negocie" is de wensdroom van nagenoeg

17alle politieke krachten in de Westerse industriestaten.
De I.A.0. heeft aan het  "recht op collectief onderhandelen"
enkele Verdragen (nrs. 98 en 154) en Aanbevelingen (nrs 92 en
163) rechtstreeks gewijdle, maar maakt dat de materie tot "grond-
recht" ?

We vinden het "recht op collectief onderhandelen"  inmiddels
uitdrukkelijk vermeld in:
- art. 6 Europees Sociaal Handvest
- art. 8 V.N. Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele

Rechten.

Maar nog belangrijker is, dat in rechtsleer19 en rechtspraak
steeds vaker onderkend wordt, dat het "recht OP collectief
onderhandelen" is te beschouwen als een dwingende afgeleide van
het recht op vrije vakvereniging, dat wij in veel en veel meer
grondrechten-catalogi tegenkomen   (517>.

Ik sluit mij daarbij aan. Vakorganisaties zijn als de raven van
The Tower, wanneer ze niet kunnen onderhandelen met werkgevers
over hun onderlinge betrekkingen en over de arbeidsvoorwaarden
van de werknemers.
De vrijheid van vakorganisatie is volledig uitgehold, wanneer zij
niet hand in hand gaat met een recht op collectief onderhandelen.

Maar hoe dan ook. Of men het "recht op collectief onderhandelen"
opvat als een zelfstandig grondrecht dan wel als een afgeleid
grondrecht - het is een grondrecht.
Daarbij kan men m.i. ook gevoeglijk collectief onderhandelen en
collectief contracteren verwisselen - het ene kan niet bestaan
zonder het andere. Geen contractsvrijheid als er geen onderhande-
lingsvrijheid is; onderhandelingsvrijheid is zinledig als er geen
contractsvrijheid bestaat.

Het grondrecht OP collectief onderhandelen kan men moeilijk
onderbrengen bij hetzij de klassieke, hetzij de sociale
grondrechten, omdat het kenmerken van beide in zich draagt.
Het lijkt op een klassiek grondrecht, wanneer wij het verstaan
als een grondrecht op vrij collectief onderhandelen vooral ten
opzichte van een inperkingslustige overheid - dat vormt het thema
van dit Deel IIIB.
Maar het heeft meer weg van een sociaal grondrecht, wanneer wij
het verstaan als een zorgplicht voor de overheid om het
collectief onderhandelen zo veel mogelijk te bevorderen - dat
bespreek ik in Deel IIIC.

Nu dan eerst de vraag: omvat dit grondrecht een recht op vrij
collectief onderhandelen?

17) Pecyna, DS 1984, p. 346.

18) Over de onderscheiden inspiratiebronnen van die documenten, v91. Cordova, Comp. p. 309.

19) Ugl.  Fase,  diss.  p. 173: Fase, De Pous-bundel, p. 86; 991. ook Bakels  7 , p. 154. Blanpain, Werkdoc. P. 2
noe,de de autonomie van het collectief overleg een 'corrolariu, van syndicale vrijheid. '
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Het grondrechten-denken is lastig. Het verkeert ook nog volop in
ontwikkeling, zowel ln het algemeen als op het domein van de
collectieve arbeidsbetrekkingen. In Nederland is het eigenlijk
pas de laatste 15 jaar volop in de aandacht gekomen.e

In landen, waar men een rechterlijke toetsing van wetten aan de
grondwet kent, zoals Ierland'. Duitsland", Frankrijk" en Italie
bloeit het grondrechten-denken al wat langer.

Daarmee zeg ik niet, dat ik zo'n rechterlijke toetsing zonder
meer idealiseer. Zeker, het parlement is vaak niet de juiste
plaats, waar een grondrechten-toetsing van de wetgeving in alle
gedegenheid plaatsvindt. Rechtszaal en raadkamer zijn daarvoor
vaak een betere waarborg. Van de andere kant kan zo'n
rechterlijke toetsing leiden tot een juridisering van ln wezen

12politieke vraagstukken en tot een politisering van het recht.
Lastig dilemma, dat ik in deze studie verder niet hoef uit te

diepen. Volstaan mag worden met de constatering, dat ook in13

Nederland de rechterlijke controle op de doorwerking van de
grondrechten toeneemt, en wel met name ook via de omweg van de
internationale normen. De wetten zijn ten onzent nog altijd
onschendbaar-, maar met verdragen mogen ze niet strijden. Wie dus
in een internationaal verdrag een grondrecht van zijn gading

15vindt heeft een forse voet tussen de deur.
Alleen komt er dan voor de rechter weer een nieuwe technisch-
juridische kwestie om de hoek kijken: hebben de normen uit  die
internationale verdragen wel rechtstreekse werking?i

81 Vgl. Crijns {red. ) Grondrechten {Jeukens-bundell, Nimegen, 1982.
9) l'gl.  Redmond, p. 28·'55-56; McCarthey, TUil p 517, die er echter op wrist, dat de makers val de lerse grondvet

het niet zo bedoeld hadden.

101 U91. over hoe de Duitse constitutionele normencontrole in zi in verk goat Schverdtfe9er K p. 68-69.
111 In  Frankrilk verden aanvankel, rk de grondrechten niet zozeer gezien als een stopteken tegenover de  vetgever,

maar  zag men de vet9ever Juist als een schutsheer van de grondrechten.  Met de historische beslissing van  de

Conseil  Constitutionnel van 16 juli 1971 ,s daar een kentering in gekomen en vervult deze Consell nu ook  een

veel kr,t:scher rol in bet staatsbestel ook op het punt van de toetsing van de vet aan de grondrechten.  V91
L. Favoreu'L. Philip - Les grands dkisions du Conseil Constitutionnel, 26,2 id. Paris, 1979, p. 235-251; zie
ook L.  Philip in Le Monde,  23.2.1983,  p. 8: Fromont in Das Europs der Zvetten Generation, Gedachtnisschrift
fur  Christophe  Sasse,  Veht-Strassburg,  1991.  Over de Franse grondrechtentoetsing in het arbeidsrecht  zie

Hamon,  DS 1980,  p.  431;  Hamon DS 1983,  p. 157; Jeammaud Bull. Bord. p. 34-62; Javillier, Riformes p. 330-

331 '380.
12) V91. Kahn-Freund in The Impact p. 258-271, vaar hij aan de hand van Amerikaanse arbeidsrechtell Jke voorbeelden

laat  zien  hoe 'a bill of rights enables the courts to translate into principles of lav their ovn  moral  and

social preferences. ' Berucht is bi iv. de uitspraak van het Supreme Court v. 1935, vaarin de National Recovery
Act ongeldig verd verklaard.

13) Ik heb er een stelling aan gevijd!

14) H. J.M. Jeukens - De vetten ziinn onschendbaar; Groenendilk in noot SMA 1982, p. 833; Koekkoek/K p. 11-16.
15) Maar vergell jk Dolner, Jeukensbundel p, 40-48 voor een beschouving om te zien, vaaroa de rechters in Nederland

zo aarzelend zijn om 'praeter constitut,onem' een grondrecht te stellen of te construeren.
16) Ugl. mijn De Rechtstreekse Werking van Internationale Normen in het Sociaal Recht, Alphen 8/d Rijn, 1985.
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En nadat dan ca. 1870 het besef algemeen werd, dat de vrijheid
van vakvereniging toch een niet weg te cijferen element was van
de vrijheid van vereniging heeft het nog weer eens een halve
eeuw geduurd voordat het besef doorbrak, dat het hier misschien
om een heel zelfstandig grondrecht zou kunnen gaan, los staand
van het algemene verenigingsrecht. Voor menigeen is dat nog niet
eens evident. G. Lyon-Caen geeft toe, dat het aarzelingen opwekt
om te spreken van het "droit syndical" als een "droit  de
l'homme".  "Les grands thdoriciens du droit naturel, thdologiens
ou laics, ne l'ont jamais envisag6. Le grouppe est essentielle-
ment oppresseur de l'individu et c'est contre lui que s'affirment
les droits sacrds de 1'6tre humain".4
En het Bundesverfassungsgericht stelde van het Duitse grondrecht
op vrijheid van vakvereniging: "Art. 9 Abs 3 GG gehort nicht zu
den "klassischen" Grundrechten. Die Koalitionsfreiheit ist erst
under den Bedingungen moderner Industriearbeit entstanden, die
sich im 19. Jahrhundert entwickelt haben. Bei der Auslegung
dieses Grundrechts kann deshalb nur bedingt auf einen
traditionell feststehenden Inhalt zuruckgegriefen werden. /5

En ZO heeft ook nog weer eens meer dan een halve eeuw heeft
moeten duren eer men goed in het oog kreeg wat voor aspecten het
grondrecht van vrijheid van vakvereniging heeft of kan hebben:
vrijheid van collectief onderhandelen? Stakingsrecht? enz. En
verder: negatieve vakverenigingsvrijheid <526>? Schorsingsleer (§38>?
Een  recht op deelname aan collectieve onderhandel ingen  (§§58/59>?

En als wij met noeste arbeid eindelijk op het spoor zijn gekomen
van wat zo allemaal als "grondrecht" beschouwd moet worden, dan
duikt een nieuw probleem OP: dat van de grenzen van het
grondrecht. Want geen grondrecht is absoluut. Het moet onder
omstandigheden beperkingen lijden.6 Maar wie mag deze beperkingen
aanbrengen? Tot hoever mag hij daarbij gaan?
En wat moet er gebeuren als er twee grondrechten met elkaar in

aanvaring dreigen te komen? Welk heeft dan de voorrang?'
Dan is er het probleem van de adressaat van de grondrechten. Is
dat alleen de overheid (klassieke opvatting) of moeten de
grondrechten ook in acht worden genomen in particuliere
verhoudingen - het vraagstuk van de horizontale of derden-werking
van de grondrechten. Zeer relevant voor het arbeidsrecht, want
daar hebben we voor het leeuwendeel te doen met private
verhoudingen. Ik kom daarop terug in §55.

4) lYon-Caen, DS 1984, p. 5.

5) BVerfG 1.3.1979, p. 366-367.

61 Vgl. Burkens, Beperking van Grondrechten, Deventer, 1971; Koekkoek/K p. 21-32.
71 Voor Nederland:  J.v.d.Hoeven,  Botsing van grondrechten,  1983;  Torfs,  p. 1102-1105; Waalvilk/Tielman - Een

model voor de afveging van botsende grondrechten, NJCM-8 1984, p. 208-228; reactte v. J. Goldschmidt in NJCM-B

1984,  p.  449, e. v.. De kvestie  is in Nederland thans actueel i.v.18.  de relatie tussen .en geli,;e
behandelingsvet en hit grondrecht van godsdienstvrijheid,  zie daarover Heringa/Zvart in NJB 1985,  p. 640: A.

Koekkoek's  preadvies voor de Calvinistische Juristenveren,gin9:  'De onderlinge verhoudigg van grondrechten'

HR-filosofie   daarover  neergelegd  in  de 'evenredigheidstoetsing', zie  HR 14,2.1884, NJ  1984,   495

(Vacantievoning Numansdorp)  en HR 7.2.1984, NJ 1984, 740 (Ut·echts tippelverbod).

Zie voor een lerse kvestle daarover de case Crowley v Ireland, Supreme Court 1.10.1979 {unrep. 1, 991. Redmond,

p. 142.
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B. DE C.A.0. ALS VOORWERP VAN GRONDRECHTEN

51. Betekenis van het 9rondrechten-denken voor het c.a.0.-recht

De Delen I en II van deze studie brachten tot uiting, dat de
grondrechten een belangrijke dimensie hebben toegevoegd aan  de
rol van het recht inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen. Ik
roerde dat reeds aan bij het vakverenigingsrecht en het
stakingsrecht <5517/25/37>. In dit deel wil ik wat uitvoeriger ingaan
OP de betekenis van het grondrechten-denken voor het  c.a.0.-
recht.

Eerst wat over het grondrechten-denken in zijn algemeenheid.
Het denken in termen van grondrechten' dateert niet van vandaag
of gisteren. Al sedert de tijd van de Verlichting maakt het
opgang. Successievelijk zijn de grondrechten neergelegd in
fundamentele verklaringen, grondwetten en verdragen. Een lijn die
- internationaal beschouwd - loopt van de Amerikaanse grondwet,
de Franse Revolutie, de constituties van 1848, de Grondwet van
Weimar en de Constitutie van de I.A.0. van 1919 naar het
Atlantisch Charter, de Verklaring van Philadelphia, de VN-
Verklaring voor de Rechten van de Mens, de Franse, Italiaanse en
Duitse grondwetten, de Europese Conventie voor de Rechten van de
Mens en de fundamentele Vrijheden, het Europees Sociaal Handvest,
de VN-Verdragen voor politieke en burgerlijke rechten en voor
sociale, economische en culturele rechten en de nieuwe
Nederlandse grondwet van 1982.
Eerst bevatten die grondrechten-catalogi nog voornamelijk de zgn.
klassieke grondrechten: de bescherming van de burger tegen de
almacht van de staat. In de loop van de 20e eeuw zijn  daar
bijgekomen de sociale grondrechten2: inspanningsverplichtingen
van de staat t.o.v. zijn burgers, opdat deze een decent levens-
peil kunnen bereiken.

Grondrechten zijn snel afgekondigd, maar het duurt doorgaans
enige tijd voordat hun draagwijdte in volle omvang aan het licht
komt. Jeammaud spreekt van "une sphdre normative extraordinaire-
ment malldable malgr6 sa supr6matie: principes introuvables,
principes & gdometrie variable, principes au continu dlastique ou
aux effets al6atoires".3

Zo dateerde de vrijheid van vereniging al in Frankrijk van 1789,
in Belgie van 1831, in Duitsland en Nederland van 1848, maar het
zou tot omstreeks 1870 duren eer men accepteerde, dat dit dan ook
afschaffing  van de coalitieverboden  met zich moest brengen <§§6/7/9>.

1) Vgl. D. Meuvissen - Grondrechten, Utrecht, 1984; Koekkoek/K p. 4-7.
2) 891.  F.6.  Jacobs/C.  Re•1  - Le  reconnaissance  et  la else en oeuvre des droits  *conomiques  et  sociaux,

Bruxelles,  1972, p. 23-86; F. v.d. Ven - Sociale Grondrechten, Utrecht, 1957; de preadviezen van C.H.F. Polat

en J.J.  Loeff,  Handelingen NJU,  1953,  p.  102-256; D. Pieters, Sociale Grondrechten, Antverpen, 1984; J.F.

Mlauss - Les droits sociaux dans la jurisprudence du Conse,1 Constitutionnel, DS 1982, p. 645-656.

3) Jeaimaud, Bull. Bord. p. 61.
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Als dat laatste zo is, dan is de Belgische oplossing niet onei-
genlijk voor het arbeidsrecht. Want dat is nu eenmaal van nature
asymmetrisch; het legt meer lasten op de werkgever dan OP de
arbeiders  (§65 n. 2>.

Maar is het nog wel zo, dat de obligatoire werking er overwegend
is ten bate van de werkgevers?
Het heeft er alle schijn van, dat de afgelopen decennia de obli-
gatoire werking der c.a.0. ook steeds belangrijker geworden is
voor de werknemerszijde: afspraken over werkgelegenheidsoverleg,
medezeggenschapsrechten, fondsen (waaronder werkgeversbijdragen

18aan vakbonden!) enz.

Zie ik dat goed, dan wordt het ook voor vakbonden meer en meer
aantrekkelijk, dat de obligatoire werking der c.a.0. via  de

t 9rechter afdwingbaar is.
Treffender kan dat wel niet geillustreerd worden dan met de
Britse zaak NCB v NUM, waarin dit voorjaar Scargill's National
Union of Mineworkers (of all unions:)  bij de rechter aanklopte
om de National Coal Board te houden aan een obligatoir contract
met haar?20

Prima, dan zullen de c.a.0.-partijen het misschien best eens
worden over een uitdrukkelijk beding, dat de c.a.0. obligatoir
in rechte bindend is.
Maar komen ze het niet uitdrukkelijk overeen, laten we er dan van
uitgaan, dat de c.a.0.-partijen geen rechtens bindende obligatoi-
re werking hebben bedoeld.

Dit model -  een c.a.0., die in haar normatieve werking geheid
rechtens bindend l S, maar in haar obligatoire werking alleen
indien uitdrukkelijk gestipul eerd - komt bij mij uit de bus als
het ideale.
Overzie ik de E.G. in zijn totaliteit, dan sluit dit model m.i.
het best aan bij de behoeften en gevoeligheden van de vakbeweging
en bij de eisen van het rechtsverkeer.
Vandaar, dat ik dit model straks weer zal oproepen, wanneer ik in
§ 66 ga nadenken over de wenselijkheid van een rechtsregeling
voor toekomstige Europese c.a.0.'s.

Maar nu eerst wil ik wat verdere theoretische beschouwingen gaan
wijden aan de kwestie van de inmenging van buitenaf in  de
autonomie van de sociale partners - die grote fobie, die we in
dit Deel IIIA al diverse keren zijn tegengekomen.
Kunnen we daar niet eens een alomvattende benadering voor vinden?

18) Ugl, Treu, ELL p. 153-154; Glugni, Diritto, p. 139-140; Rood, Ulag, p. 22; Frenkel, Invioed, p. 284.

191 99!. :ases genoemd b' J De Leede, Asse·, p. 263. 'te ook de kort gedingen van Industriebond FNV us Ciba 6097.

20) Z,e de zaall NCP i NUM 20.6.1986, IRPP 5.8.1986 (IRLIB-deel F. 7). Achtergrond van die zaak vas de opkomst van
een nieuve,  met de NUM Trvaliserende mi inverkersbond. De National Coal Board vilde met het 009 daarop af van

haar oude afspraten met de NUM om de NUM als enige gesprekspartner te aanvaarden.  De NUM beriep zich nu  bi j

de  rechter op het '1298111 b ndin9' van die affpraken,  maar dat ontkende de NCB en kreeg hierin van de High
Court  gelilk.

273



En daar begon dan hun argument voor de legalisering van de c.a.0.

Nu heb ik in de vorige paragraaf al de gedachte van mij afgezet,
dat men in enig Westeuropees land nog zonder meer van het ene
naar het andere model zou kunnen overschakelen. Hoogstens zal er
door eindeloze vertimmeringen en verbouwingen nog eens ooit een
zekere convergentie tussen de diverse stelsels in West-Europa
ontstaan.

lets anders wordt het echter wanneer wij na gaan denken - ik doe
dat in Deel IV - over het ontstaan van een stelsel van collec-
tieve arbeidsbetrekkingen op Europees niveau.

Daar hebben wij nog te doen met een haast maagdelijk terrein.
Daar staat dus nog wel degelijk een keuze tussen het Britse en
het continentale model open, mocht zich ooit een echt systeem van
collectieve arbeidsbetrekkingen op Europees niveau gaan ontwik-
kelen.

of die ontwikkeling te verwachten is, ga ik in Deel IV van deze
studie verder onderzoeken.
Maar als ze er komt kan ze nogal makkelijk het "Britse" pad van
de "self help" inslaan, wanneer de Europese wetgever zich ZOU

bepalen tot "abstentialism/voluntarism".

Wil men dat niet, ziet men liever ook op Europees niveau een door
het recht gekanaliseerd stelsel van arbeidsbetrekkingen ontstaan,
dan ware te overwegen, of de Europese wetgever al niet eens
voorzichtig tot daden moet komen.
Ziedaar mijn werkhypotheses voor Deel IV.

Met het oog op die onderzoekingen straks in Deel IV wil ik nu nog
eens nadrukkelijk de aandacht vragen voor hetgeen ik als de
belangrijkste "ontdekking" beschouw van mijn navorsingen in dit
Deel IIIA.

Tussen het Britse model van niet rechtens verbindende  c.a.0.'s,
het strenge "noordelijke" en het "lakse" "zuidelijke" model van
wal rechtens bindende c.a.0.'s biedt de Belgische situatie een
opmerkelijk compromis.

In dat compromis staat het rechtens bindende van de c.a.o. alleen
keihard vast voor wat de normatieve werking der c.a.o. betreft.
Voor wat de obligatoire werking der c.a.0. betreft wordt de
c.a.o. geacht slechts in rechte bindend te zijn in de mate waarin
die c.a.o. dat zelf expliciet aangeeft.

Men zal zeggen, dat zo een symmetrie verloren gaat. De c.a.o. wel
rechtens bindend in het normatieve, maar heel vaak niet in het
obligatoire.
Is dat toelaatbaar?
Is  zo'n c.a.0. dan nog wel aantrekkelijk voor werkgevers, want
ligt hun grootste baat bij de c.a.o. niet in het obligatoire, die
van de werknemers in het normatieve?17

'7) Kahn-Freund, LZL p. 129; Groussier, p. 334. 1)9'  ook Rood, Nader, p. 17, die als functies van de c.a.o. noemt

de programmerende,  ordenende,  concurrentie-opheffende en pacificerende functies - en die vorden toch vooral

door het obligato,re verling teveeggeb,acht.
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En wij hebben inderdaad gezien (§§36/37> hoe de Britse vakbeweging
zo'n royaal stakingsrecht heeft weten te veroveren (in 1875 en
1906). En het verklaart ook, hoe zelfs de voor Nederlandse
begrippen geringe inperkingen, die de Conservatieven sinds 1970
daarop zijn gaan maken, de Britse vakbeweging zo in het harnas
joeg: het raakt het functioneren van het Britse systeem in  de
kern. Zonder een royaal stakingsrecht functioneert de "self help"
sanctie niet. En zonder de "self help" sancties staat de Britse
arbeider in de kou.  O.a. omdat Groot-Brittannie een legalisering
van de c.a.o. mist.

Groot-Brittannie biedt dus echt een alternatief model. Een model,
dat laat zien hoe de c.a.0. ook zonder erkenning in rechte kan
functioneren. Maar het is wel een kaartenhuis. Je kunt er geen
kaart uitlichten of het stort in.
En men kan zich aan het Britse alternatief ook alleen maar
spiegelen als men het opvat als een all-in menu.
Het concept van het niet rechtens bindend zijn van de c.a.0. is
alleen maar over te nemen, als men over een ijzersterke
vakbeweging beschikt en een zeer royale stakingsvrijheid Wil
toestaan.

Dat laatste spreekt natuurlijk best tot de verbeelding van
"nieuw-links", jongeren, academici enz.
Zij hebben een broertje dood aan de verburgerlijkte arbeidersbe-
weging in menig Westeuropees land.

Nieuw-links is dat trouwens niet. Al Kahn-Freund misprees in zijn
jonge jaren - hij was toen nog jurist in het Duitsland van kort
voor Hitlers machtsovername - de tendens van alle ambtelijke.

bureaucratieen om de collectieve sociale krachten te
depolitiseren en te derevolutionariseren, om conflict te zien als
iets abnormaals, als een verstoring van de geregelde stroom van
het maatschappelijk gebeuren". 
Geen wonder, dat hij later in Groot-Brittannie zijn hart kon
ophalen aan het Britse model van "abstentialism" - hij ZOU er
zelf min of meer de profeet van worden en tot in Italie toe
discipelen vinden.

Bedaarder geesten zullen er fijntjes op wijzen, dat men die
voorkeur van de Britten, de Ieren en de Italianen voor het "self
help"-alternatief dan ook prima kan aflezen uit de statistieken
m.b.t. de door staking verloren arbeidsdagen! 14 Men smaalde  van
„ „ 1/de Engelse ziekte en schreef er zelfs de neergang van Groot-
Brittannie als industriele natie aan toe.
Bij hen komt men geen sympathie voor dit alternatieve model tegen.
Zij achten in de moderne hoogontwikkelde maatschappij het middel

16van de staking veel te ruw om veelvuldig gehanteerd te worden.

13) in Das Soziale Ideal des Reicharbeitsgericht, geciteerd door Clark & Wedderburn,  LLZIR p.  173-174. Op zijn
oude dag dacht Kahn-Freund, gealarmeerd over het steeds verder uit de hand lopen van de Britse
arbeidsverhoudingen, minder gunstig over dit 'self help' model, v91. Kahn-Freund, Labour Relations - Heritage

and Adjustment, 1979, p, 73-78.

14) 1191.  Eurostat - Emplolment and Unemployment, 1973-1979, opgenomen in 0 Conaill, p. 71; K. Walsh - Industrial

Disputes in France, West-Germany, Itali end the United Kingdom, measurement and incidence,  in  Industrial
Relations Journal 1982, p. 65-72, Uoorts Clarke, Comp. p. 381-397; Rood, diss. p. 99-102.

15) J.P. Ravier - La grive, maladie britannique, mythe ou rialiti, in Sociologie du Travail 1983, p. 93-107.

16) Donaldson, p, 18-19.
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Legalisering van de c.a.0. kan nog al licht de deur openzetten
voor inmenging in de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.
Dat l S door de jaren heen ongetwijfeld het scherpst aangevoeld
door de Britse vakbeweging.7 Flanders zegt: "It had been realized
that greater legal support (to collective bargaining, A.J.) would
certainly bring greater legal regulation in its train".8 Clark  &
Wedderburn schreven, dat de Britse vakbonden vertrouwen op hun
eigen kracht en, gelijk de Grieken, zelfs de vriendelijkste
regeringen, die giften van interventie aanbieden, wantrouwen.'

Liever hielden de Britten en Ieren" de banier omhoog van de
c.a.0. extra legem",  met "a preference for industrial sanction.

rather than legal sanctions".11

En de belangrijkste industrial sanctions waren de staking,"                                     "

picketing en de closed shop:
- als de werkgever zich niet aan de c.a.0. houdt stap  je  niet

naar de rechter maar leg je het werk neer " ;
- om te voorkomen, dat de werkgever de c.a.0. ontwijkt door met
outsiders te gaan werken, doe je geen beroep op a.v.v., maar
dwing je de werkgever (desnoods via een staking en picketing)
tot een closed shop.

Het enige, dat je van de staat verwacht is, dat hij van het
stakingsrecht afblijft. Dat moet ruim genoeg zijn om deze "self
help"-sancties te laten functioneren. In deze visie mag het
stakingsrecht dus nooit
- zich beperken tot belangenconflicten en rechtsconflicten
uitsluiten;

- staken wegens een binding aan de c.a.o. verbieden;
- het staken voor een closed shop verbieden;
- het "recht op picketing" beperken.

Een enger stakingsrecht waarin dan bovendien ook nog eens de
bonden aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij de perken
te buiten gaan, is in deze self help"-visie onaanvaardbaar..

7) Ugl. Pelling, p. 124.

8) Flanders MZU p. 95/159.

9) Clark & Wedderburn LLXLR p. 187.

W) Ook  de  lerse situatie is instructief,  omdat hier toch de c.8.0.-partijen al vanaf 1945 de optle  hebben  om

rechtens bindende c.a.0.'s af te sluiten, maar daar nauwelijks gebruik van maken <§33>. 0 Conaill, p 250-251,
schreef dit toe aan:

a) men heeft niet veel fiducie in de effectiviteit van het rechtens bindende;

bj men heeft r niet veel behoefte aan, dat c.a. 0.'s ook vorden toegepast op buitenstaanders;

c) men voeit weinig voor de igide formules, vaartoe men zich bl J registratie van de c.a.o. moet verbinden:
d) men viI never niet de vredesplicht op zich nemen, die het vetteli Jk model voorschrijft.

11) Drake, p. 275.
12) Men  iergete niet,  dat het lange laren voor de verknemer materieel nauvelijks mogell JI( IS geveest om naar de

civiele  rechter te stappen om zijn rechten te claimen:  de rechtshulp stond op een laag pitle en de werknemer

had het er bij ziln verkgever vel door verbruid. Vgl. 9. Haersolte, diss. p. 45-55.
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Daar steekt geen kwaad in, zolang juristen en politici in hun
"kneden" van die c.a.o. de sociale partners te vriend houden.
Dan kan het best zijn, dat die sociale partners er op een gegeven
moment nog wel baat in zien, dat "hun" c.a.0. een mooi plaatsje
in de rechtsorde krijgt.

Sommige werkgevers en vakbonden zullen blij zijn met een
. algemeen verbindend verklaring" van de c.a.0., aangezien  de
economische stel regel "bad money drives out good money" ook op de
arbeidsmarkt opgeld doet - men ziet dat heden nog heel duidelijk
in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer.
Sommige bonden zullen de actiemogelijkheden waarderen, die de
wetgever hun heeft verleend, om een werkgever, die de  c.a.0.
overtreedt, in rechte aan te spreken. En zij zullen zich - zeker
in een royale arbeidsmarkt - gelukkig prijzen, dat de werkgevers-
zijde de c.a.0. niet zomaar kan verbreken zonder een actie in
rechte te riskeren.

Een "goede" plaats voor de c.a.0. binnen de totale rechtsorde is
niet iets, waar men vies van hoeft te zijn.
Maar wat is een "goede" plaats?
Er is - ik heb dat in § 42 al betoogd - in het collectieve
arbeidsrecht altijd een grote kans op "doorschietend" recht.
Juristen en politici hebben eigen doelstellingen. Willen nog wel
eens verder gaan met het "kneden" der c.a.0. dan de  c.a.0.-
partijen lief is.6
En als Zij dat doen, dan vergaat licht het plezier, dat de
sociale partners aan een "inbedding" der c.a.0. in de rechtsorde
kunnen beleven.

Algemeen verbindend verklaring was dan misschien een aardig
perspectief, maar als men er meteen een ministeriele controle op
de inhoud der c.a.o. mee in huis haalt....
Dat men in rechte op kan treden tegen een werkgever, die de
c.a.0. schendt is mag dan plezierig zijn, maar als Je dan c,ok

zelf als vakbond door de werkgevers voor het gerecht gedaagd kunt
worden...

Het is met een "inbedden van de c.a.0. in de rechtsorde niet"

allemaal goud wat er blinkt.
Vandaag wordt je  als c.a.0.-partij geconfronteerd met een
rechterlijke interpretatie der c.a.o. waar je moeilijk mee uit de
voeten kunt.
Morgen verlies je een stuk wervingskracht bij de arbeiders, omdat
de ongeorganiseerden toch ook de zegeningen" der c.a.0. deel-.

achtig worden.
Overmorgen kan een staking van jouw leden niet meer ondersteund
warden, omdat je rechtens aan de c.a.o. gebonden bent.

51 De vedervaardigheden '444 de induffr,al Relations Act 1971 i, Groot-Brittan.ze 52:' hebben  '· f !  'i.'f
aanle'ding gegeven tot een uitvnerig debat over de vra39 in te·e,·p .4 vet ,, :t.at is oer, .·<t.em  .8.
Industrial relations te 'lleden'; '191.  Weekes c.s.. Thomson/E, 1 ahr -Freund. Das Geset:, enz. 9·tel...4 k ·i •t

men  ,[ dit debat een brede waaier van opinies tegen,  doch je peeste en ge:aghebbend;ie aute.-f ; Gmen ret  Le
conclusle,  dat de r:1 'fan de vetgever in deze slechts klein kan zi.In.  Uraag Is natuu,·'I Jt of d.pt ook -. -0[·
z Jn geyeest,  als de regering-Heath in 1974 niet vas ,993*stemd,  vgl.  Cropch.  p. ::-8., ' 44 .Cier ie
kfits d'aprh le'irs date..
Anno  1986 bli itt bi P.  luidel 111,  dat de Conser··at e·:e ,·etgeving m. t. *,  . Er '.1.191 :ht -9, :en  r  gehe,me
stemmingen  or, der   de   akbondsle:en  in belangr, ike mate·  9:  528  nL toct' 19,liamerhand dc:r   de  bJ- 49-   '.e
:eaccepteerd  gaat vorden,  .91.  IRPP 23.9.1986,  0.  16 - de op een ne,ler laag uitgeierea,  wi, inverle·-sitak,99
1994/1985 wasnog zonder :0'n stemming :its:roepen'
Ik kom over dit thema Tog verder te spr*en in §67.
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50. De "legalisering" der c.a.0. - een eindoordeel.

"De c.a.o. heeft het lichaam van een contract met de ziel van een
wet," ZO drukte de Italiaanse jurist Carnelutti zijn verbazing
over deze nieuwe rechtsfiguur eens beeldend uit.'

De c.a.0. bood een leuk juridisch "scrabble-spel", waar
rechtstheoretici, rechters en wetgevers in ieder E.G.-land zich
in hun eigen taal aan hebben overgegeven. Vogels zingen immers
zoals ze gebekt zijn. Maar laat ons vooropstellen: het was
primair hun puzzle.
De sociale partners, werkgevers en vakbonden, zaten daar niet
mee. De c.a.o. was hun eigen schepping en ze plooiden haar iedere
keer naar 't hun uitkwam. En het was maar zelden, dat zij voor
hun schepsel om een mooi plaatsje in de burgerlijke rechtsorde
vroegen.2
"Een wettelijke regeling der c.a.0." is vermoedelijk nooit als
strijdleus meegevoerd op een 1 mei-viering of een "sociale rooie
dinsdag" !

Het zijn de juristen, die graag goed zicht hebben OP alle
consequenties, welke een veel voorkomende handeling binnen de
rechtsorde heeft.3 Die daar soms zelfs een ethisch sausje voor
kookten, gelijk Sinzheimer, die een wettelijke regeling van de
c.a.0. nodig vond " um eine groszere soziale Innigkeit des Rechts
zu erreichen".4
Hun pleidooien voor een wettelijke regeling der c.a.0. vonden
weerklank bij de politici, die in de loop der tijd de c.a.o. wel
een aardige figuur zijn gaan vinden, dienstbaar aan de sociale
vredes en vooruitgang.

11 Geciteerd door Despax CO p. 55; Brun/6 p.  719;  in dezelfde zin ook Carby-Hsll f1981! p.  12; Herschel :n
..Festschrift Molitor, p..'8.

M In Duitsland vas de sociaal-democratische 'ial:beveging tegen een wettel l Ji:e regel ing gel(ant,  v91. Bianke, 1 p.
130-132.

Uan Haersolte,  p. 22-23, Windmul ler, p. 96 en v Pet Jpe diss. p. 192-193,205 maken me!.din9 van reserves bi l de
Nederlandse socialistisch. 921(tevegitg;  de christen Jke valbeveging wilde wei een vettel i jke re921ing.  :ie '
Pei ipe, p.  197. Groussier, p. 283-291 en Durand, Mede:.  p.  16 verme'den  ets dergel ijts  :n Fran,·ri ik.

33 Zie de citaten van Bregstein en Groussier a,n het eind van 545,
43 Vgl. P,chardi K p. 17.
5)'191. Kortenherst/R F. 10: 'de c.a.o. bestrijdt den str,id er bevorjeit den #rede. ' In j.zelfde :1.

Diepenho:st, p. 37-38: Cordova, Comp. F. il; Brui-/6 p. 708 en Weiss D. 191, die zeg9en. dat de :.3. o. de k :em
van sociale vrede int :ich dr833t;  jat de 30(131 e vrede gebaat is bi j c.3.0. 's.   ahrendorc (98:iteero door
Wedde,·burn, LL:IP p. 41) ze, 'bl collective bargaining the frozen fr,·nt: of inde.tr 31 confl ct are thayed.,
tand thereby) :ocially regulated'  8,  Dubin zei:  'We have thus built in the :nst,tutionalised practise of
co'lective tai·gaining a social device for t·'inging confl·ct to a succe:41  'gillut on'.  'ger  Wedjert.rn
dem). P·cha-di K p.  182/193 spr3k in het 'Integrations:weck der tarti!·chen Selbstbestimmungsordoung'

Mengoni  CCEP  p.   38 evenvel ioemt de vredeitichtenle functie van de  c.:.a.   een  vensenswaardige  Filitiete

functie,   maar  Seen  tur, dische.    :191.    ook  '.18ndermeulg  p.    15-16,  die  beklemte#nt,  noe  de  c. 5.0.fe  testaande
orde dient.
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"Links" zal hem dat niet in dank afnemen, wanneer net een
werkgever in de gedaagden-bank zit, die onder  c.a.0.-verplich-

67tingen uit wil komen.
Maar als er juist een vakbond in de gedaagden-bank zit, die een
c.a.0.-vredesplicht heeft geschonden, zal datzelfde " li nks"

vergramd zijn op de rechter, die daar niet wat vergoelijkend mee
omspringt.

Het "noordelijke" model van obligatoire binding der c.a.0. legt
de rechter een zware, erg politiek gevulde last op.
In Duitsland en Denemarken heeft men ingezien, dat je zoiets de
gewone rechter niet aan kunt doen. In Nederland denken wij nog
steeds dat dat wel kan. Maar is het geen voorstelbare
"vertimmering" van ons stelsel, dat wij ook in Nederland nog eens
naar een meer gespecialiseerde rechtspraak t.b.v. de collectieve
arbeidsbetrekkingen toegaan?

671 Ugl.  de case van Pres.  RS Rotterdam 24.5.1984, KG 1984, 184 - de verkgever moest aar,vulling op de WW geheel

doorbetalen oot r.a  de  verlaging van de vette'llke WW;  een beroef  Op  'veranderde omstandigheden' verd
afgeyezen.  Zelsde resultaat ook in Pies.  Pb Rotterdam 30.3. 1984,  KG 1984, 117. De vetgever vas intussen de
verkgevers 81 te9emoet 9el(omen met een regeling,  die ze '9 1de· geva! '.,an de naverking van de betreffende

bedingen bevrt·dde: Wet .an 16 dec. 1982, St. 1982, 690.

In Duitsland stellen Daubler/H TUR p.  133, dat bilv. een onvervachte stijging der inflatie nlet v(!doende Is

om een 'fristlose Kundigung des Tarifvertrags aus v:cht'gen Grund' te rechtvaardigen

In Denemarken maakt men e het :.3.0.-recht d§ze nuancering:  om *an de hilt :.3.0,  af te tomen moet er vel
sprake Zi Jn van een erg drastische vijziging der omstandighedep,  die b, jna niet vordt aangenomen; zelfs niet
bij  bijv.  onvervacht sterke inflatie.  Maar viI is er een grotere bereidheid om van  afzonderlijke  c.a. 0.-

clausules  aan te nemen,  dat men er ve9ens veranderde omstandigheden/overmacht niet meer aan gehouden  is,
5:jiv.  een closed shop bedirig.  te,w:,1 er geen See-9:ni eer jen :p de a'beldsmarlit beschikbaar zijn;  191
Galenson, p. 235; Jacobsen, ELL p. 250,
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Het is een these, die al heel gemakkelijk valt aan te tonen met
een kwestie als de "wilsgebreken".64 Hoevaak zal niet een  c.a.0.
tot stand komen onder een stakingsdreiging? Toch is  het
ondenkbaar, dat men haar vervolgens nietig zou verklaren  wegens
het wilsgebrek van bedreiging.65 Hier moet het confectiepak van
het algemene verbintenissenrecht dus al plaats maken voor het
maatpak van het collectieve arbeidsrecht en dat zal vandaag de
dag iedereen onderschrijven.

Maar er zijn andere kwesties, die ook om een specifiek collectief
arbeidsrechtelijke benadering vragen, maar waar de rechter
gegarandeerd niet ieders lauweren zal oogsten.

Wat bijvoorbeeld moet hij doen, wanneer een c.a.0.-partij zich
beroept op "overmacht", "verandering van omstandigheden" e.d. om
zich niet aan de c.a.0.-verplichtingen te houden?
Het algemene verbintenissenrecht geeft de rechter stellig de
mogelijkheid om op dat soort gronden de contractspartijen van hun
verplichtingen ontslagen te houden. Maar in het algemeen is men

66erg zuinig in het gebruik van die mogelijkheden.
Moet de rechter daar in het collectieve arbeidsrecht niet wat
royaler mee zijn?

64} V91.  artt.  1357-1364 BW, artt. 3.2.10 en 6.5.2.11 NBW, 991. Asser-Hartkamp 11, p. 140-179: Schoorditk AG p.
493-501.

65) Voor Nederland dit al onmogelilk geacht door MerI:elbach,  diss. p. 76-77. Voor Duitsland: Sollner, p. 120. In
Denema:ken kan 'dvang' niet als vilsgebrek ingeroepen vorden als het om een rechtmatige staking gaat; vel bij
een  illegale  staking.  verkgever kan dan zelfs terugbetaling van het 'teveel' betaalde  leon  vragen'  vgl.
Galenson, p. 235; Jacobsen, ELL p. 251; Nielsen, p. 73-74. Ook in Frankrilk is het vel eens vertoond, dat een
c.a.o.  wegens dvang door een staking nietig verd verklaard,  vgl.  Trib. civ. Nantes, 6.1.1956, zie Brun/6
{1978) p.  104); vgl.  ook Petit p. 73/78, en Ananiadis, p. 41-43, die erkent, dat de 'vilsgebreken'-leer in
het c.8.0.-recht om uitzonderingen wraagt. Zie dienaangaande ook Despax CC p. 63; Brun/6 p. 721.

66) In Nederland mogell Ik ex art.  6.5.3.11 NBW, maar in het algemene verbintenissenrecht is de HR uiterst zuin19cm dit toe t. passen,  zie bijv. HR 27.4.1984, RvdW 1984, 88; vgl. Asser-Hartkamp 11, p 286-298; Schoordi jk,
AG p.  522-535:  Schoord'Jk in NJB !984,  p. 164: commentaar daarop van Van Dunni, NJB 1984, p. 673. Ugl. ook
Th. Groenenvaid - The dectr,nes of 'frustration' and 'force majeur' in England, the United States and France,

in Advocatenblad 1984,  7 dec.  nr, 22, p. 54 en R. Zvitser in Na 00,109 en Vrede, Gouda Quint, Arnhem, 1984,
p. 119-133.

M.b. t.  het  c.a.0.-recht zal ook nog vel meespelen,  dat de beslissing over een dergelljke vordering  gewoon

vee! te lang op :ich zou laten vachten om hanteerbaar te zijn.
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Deze paragraaf Wil ik besluiten met een bespiegeling over de
"hardheid" van het verschil tussen de drie types van obligatoire
binding der c.a.0., die de revue passeerden - het "noordelijke "

model met zijn strenge binding in rechte, het "zuidelijke"/"ro-
maanse" model met zijn "lakse" band en het "anglosaksische" model
van "extra legem".

Een varieteit, die men met Kahn-Freund kan toeschrijven aan de
verschillen in rechtsstructuur, de economische geschiedenis, de

60sociale ethiek e.d. in de diverse E.G.-landen.

Dat maakt, dat ze niet makkelijk te veranderen is, zich ook - en
hier heb ik al het oog op Deel IV van deze studie - niet ertoe
leent om in E.G.-verband geharmoniseerd te worden.

De Britse ervaringen met de Industrial Relations Act 1971 tonen
aan, dat men met een wetgeving zo maar niet in een slag naar een
heel ander model kan overschakelen. Dat accepteren de sociale
partners niet. Zij voelen zich dan bedreigd in hun machtspositie,
al was het alleen maar omdat zij niet kunnen overzien in hoeverre
het andere model hun uiteindelijk ten voordele of ten nadele zal
strekken. Zij stoten het af, zoals een lichaam een ingeplant
orgaan soms afstoot.

Er is voor een nationale staat in een vergevorderd stadium van
industriele ontwikkeling geen blanco keus meer te maken tussen
het ene model en het andere. Men heeft een model   -
"                                   "Al'beitsverfassung noemen de Duitsers het'·' - en dat zal men moe
ten houden. Het is een huis, waar men aan verbouwen en vertim-
meren kan. Maar sloop/nieuwbouw is geen bestuurlijke optie.

Voor Nederland houdt dit in, dat wij wel verder zullen leven met
c.a.0.'s, die ook in hun obligatoire werking rechtens bindend
zullen zijn.

Maar een "vertimmering", die mij haalbaar en wenselijk lijkt, is,
dat rechters er wat meer dan tot dusverre blijk van zullen geven,
dat de sfeer van de collectieve arbeidsbetrekkingen toch iets
anders is dan het doorsnee contractenrecht. In die collectieve
arbeidsverhoudingen kan dat civielrechtelijk begrippen-apparaat
misschien bruikbaar zijn, maar zeker is zoiets niet. Als het niet
goed sluit zullen er andere, originele oplossingen gezocht moeten
warden.'1

-0 ' kt:,id'.'..''L,SL , . '" 1„-t ,p:"-1,3,:..1,1,-"p;,t ,n ,L;,Ul: :  ,12, 1,1 t 1,1,,,  1, u"I': ''   . e 251,:
01  bdrgain,33  pa,tte:,  vh·(4  18·  te rema,kat'  jlf..rest in   213:,01  to  .ocio-po .:i.al  or  cultural

··':riable:.', 9-   '-1 pn :.9 0'1 . ,' :.·' .t „;-32'·"  ' .9-' beo, 4  ..jen 1 12 Pag. 130-13' 133-139 !67-174.
61! De  .P. A. 43: :ter' 90'.:·D·.eerd jor .--*· ,entaal-West,jt:,pe. .,ncept,es, maar yell,-ht neg meer joo;

Nmer <83,SE,   :. . -'e:p' e ·Ow EL  ' :1"  :.    6;  'eni , 1:  '-  p.  !:;  Fkhn-Freitnt.  Das Gesetz,  p.  57;  Pideout,  CLP  p.

226.  "j'  :.4  -4 2 .·...i :- .D · # 22' .te ..1 ,9831 Eurl·:ees Cir,g,es p.r. de Interp.tionale lie:19 191ng 000
Att,:. '.rreeht, 19-2  :ept. '9 5.'eneo. pt.4  9:.t:··e':24·k .3, z 9' . '«:f  .S"A :395, p. 44-'06.

62' P.p vee, ··- *,f,0.'

I;   911,0.   M C.  195;  ·:O 1 Een.   :014.  :e..  .3' :  P, c'·.rd   '  p.  'r--'05  181  215-249 '26.2-255,  : 'i p  hei.  :tul Pen  vin
Le 9,rts:6.24'*370"69:'ail -·ns' t.t: bleel e-pker: 4 1: "e'Imeal ·et :4 hee' 4.oeil.ik te ueratideren;
anderen benati .Alke,-,  echt,  ,   dat  :e Duitse Grondvet  'wirts·:haftineutrai '  · '.    .31 .   Daubler  G-     2.    163-171;

5,·t' -· P 1970. p. 110.
I :99. ;. 124--1:9: i.,· d, 4.' ;s    1 te 'p·.'*' 09 '·an Daubler 'Ue -94. p . WPIJP :4-2:

7/-     1 3  V-I,
r.  .-  - ·  - .
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En precies op dit moment vraagt dan weer het Brits/Ierse model
als alternatief om de aandacht.
Want op de Britse eilanden beschouwt men de c.a.0. wel degelijk
als bindend." Daar neemt men ook heel vaak vredesplichten op
zich.''
Wat men alleen schuwt, dat is om met geschillen over de naleving

S6naar de burgerlijke rechter te stappen.
Men geeft er de voorkeur aan dergelijke geschillen af te wikkelen
via de in de c.a.0. voorziene geschillenprocedures" (of in
Ierland om zich om bemiddeling tot het Labour Court te wendenSR) .
En als dat niets oplost, om dan terug te vallen op de "self help"
methode: de staking.

Dat gebeurt in Groot-Brittannie/Ierland niet vanuit een ideo-
logische hang naar de klassestrijd, zoals bij veel bonden in
"romaans "

Europa. De Britse bonden hebben over het algemeen een
..pragmatische neiging tot zaken doen met de werkgevers.

Men is er alleen niet zo van overtuigd, dat er iets mee gewonnen
ls, wanneer de c.a.0. "legally enforceable" wordt en ZO de
burgerlijke rechter als scheidsrechter op het toneel verschijnt.

Het is een aanname, die ik in de volgende paragraaf nog wel eens
kritisch ter discussie wil stellen.

54) Sellvyn, p. 388-389; Kahn-Freund LKL p. 138-139/156; O'Higgins in Mayer-Maly p. 240 maakt echter melding van
het feit, dat Britse c.a.0.'s toch ook nog al eens gebrol(en warden, waarbij Cronin/6 p. 94/95 preciseren, dat
de c.a. o. val(er vordt gebroken door de leden dan door de c.a. 0.-partilen zelf; <543 n. 15>.

551 Wedderburn,  WZL p.  178-179;  Wedderburn,  St.  p.  585;  Casey,  SF p. 23; Kahn-Freund, LZL p. 138/149-150;

Grunfeld p.  324-325;  Flanders,  MXU p.  122770;  McCartney Nature, p. 44; Donovan, p. 13. De vredesplicht-
clausules  in  de  c.a.o.  beleven  momenteel  veer  een zekere bloei,  nu  veel  ondernemers  ze  eisen  als
tegenprestatie om in Groot-Brittannie nog investeringen te doen,  v91. No Strike deals in perspective,  in
IRRR, 24-7-1984, p. 8-10.

Ook in lerland vredesplichten in de c.a.0., vgl. Redmond p.  160; 0 Conaill, p. 231-232, vaar met name ook

gevezen wordt op de ·,redesplicht-clausules in de National Understanding;  zie ook EIRR febr. 1982, p. 11. Dit
dan M.g geheel afgezien van het feit, dat c.a. 0.'s villen ze Seregistreerd vorden, moeten beschikken over een
procedural ag:·eement met een peace obligation.  Bovendien komen voor registratie slechts in aanmerking
c. a. O.'s afgesloten  in de zgn. Joint Industrial Counc:ls,  en die councils bevatten krachtens vetteli ike
verplichting ook nog eens een peace obl 19ation in hun statuten.  Vgl.  McCartney WEL p.  289/293-295; Stewart

IRA,  p. 45-46; Asma! p 8/15; Redmond, p. 160; Horgan, p. 31-32. Ik vees er echter al op <533>, dat maar heel

veinig  c.8.0.'s  in  Ierland  geregistreerd  zlin  krachtens  de  Industrial  Relations  Act.  Deze  strenge

vredespl icht-bepalingen  zouden  daar vel eens een reden voor kunnen zijn'  <550 n.  10> Het antvoord  op  de
vraag,  in velke mate individuele verknemers aan vredesplichtclausules gebonden zijn is,   is onduidelilk: een
voorzirht,9 ja in de case Becton Dickinton (1973) IR L  zie Redmond,  p.  163/175: een voorzichtig nee in de

case Goulding Chem,cals Ltd v. Bolger, zie 0 Conaill p. 247: zie voorts Asmal p. 15
561 Mc(artney WEL p. 290.

57) Vgl. I.A.0., CZA p. 58
58) McCartney, WEL p. 290.

59) Al  zou 111 niet 20 ver villen Saan om met De Jong (diss.  p.  63) te spreken van een 'algehele integratie van
trade  unions in de Britse samenleving'.  Daar mocht het even naar uitgezien hebben in de tijd toen  h'J  dat

schreef  (1975,  toen  Labour weer aan het bevind was,  en het Social Contract even floreerde) maar over  een
langere periode gezien is dat overtrokken.  Er zlin een aantal 'Integratle-structuren' en een  groot  aantal
vakbonden  gedraagt  zich  zeker  'integrallstisch;  maar keer op keer blilken flinke delen  van  de  Britse
vakbeveg:ng nog :teed: in een militante,  outsiderspositte t.o.v.  de 'macht' te staan (en dat zelf  ook  te

zoeken).
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Een moderne hoogontwikkelde samenleving kan niet drijven op een
nooit aflatende sociaal-economische strijd. Werkgevers en
vakbonden Zi Jn in alle Westeuropese landen aangewezen OP een
blijvende contractuele band, van tijd tot tijd eens af te
wisselen door een conflict, zodat men weer even heeft kunnen
laten zien hoe sterk men is, maar daarna moet de contractuele
relatie weer verder gevoerd worden.

Men hoeft niet terug te grijpen op Montesquieu, die in zijn
"Lettres Persanes" schetste hoe het lichtvaardig omgaan met
eenmaal aangegane contractuele verplichtingen tot een
verderfelijke samenleving voert. ./

Onze moderne, op interdependentie berustende maatschappij toont
4.duidelijk genoeg, dat het Pacta sunt servanda een onontbeerlijk

richtsnoer is.''°
Werkgevers en vakbonden zijn geen kleine kinderen - als zij zich
binden moeten ze elkaar aan hun contract kunnen houden; als zij
slechts een losse band willen moeten ze dat ook maar onder
woorden brengen (korte termijn, openbreekclausules, relativering
vredesplichtclausules,  etc. ).'d

Het obligatoir-bindende karakter van de c.a.0. kan dus niet ter
discussie staan. Vraag l S alleen of men de  c.a.0.-partners
ongevraagd alle dogmatiek en alle rechtsvorderings-mogelijkheden
van het burgerlijk recht moet opdringen.,2

Diverse schrijvers hebben betoogd, dat de c.a.0. meer wegheeft
van een volkenrechtelijk verdrag dan van een burgerrechtelijk
contract.5,
Die vergelijking lijkt mij ongezond als men eruit zou opmaken,
dat je de c.a.0. zo makkelijk kunt schenden als dat (helaas) nog
steeds met verdragen gebeurt; ik denk, dat ook in het volkenrecht
het  "pacta sunt servanda" geldt en het verdient om meer en meer
te gelden.

Maar de vergelijking is nuttig als zij tot uitdrukking wil
brengen, dat we op de c.a.o. niet per se meteen het hele apparaat
van burgerlijke rechtsvordering en algemene bepalingen van het
verbintenissenrecht van toepassing moeten verklaren.

48) Prosperetti, COCP p. 49-50

49) Ugl. uttvoerig over d,t Beginsel R. Feen:tra, S. Royer, F.H. v.d. Burg, B.V.A. Rdling en J.L.H. Cluysenaar in

RM Themis, nr. 1972, p. 493-613.

50) V91.  de beschouv,ng van F.v. d. Ven in Cris:s, p. 10-11; zie daarentegen Giugn# PO p. 169, die een vervijzing

naar 'pacta sunt servanda' 'a rough oversimplification and generalisation' noemt.  Ugl.  ook  Aliprantis,  p

135; Kahn-Freund - Pacta sunt ser,anda - 4 Principle and its Limits, Tulane Lav Review, 1974, p. 894.

51) 51. de Leede, Asser, p. 254; Daubler/11 TIJG p. 132-133.

52) ('91.  Kahn-F;eund,  Lll III) p.  128/131, die het aldus samenvatte: men 9aat in Groot-Brittannie vel degell Jk
Ult van het  bl,Adende karakter der c. a. 0.,  maar het Is een heel andere zaak of men in dezen  lets van de
burgerli Jke rechter met :irn sancties te vervachten heeft. Dat 188tste ontkent hij

53} Zie Oud,  'Honderd jaren",  2e druk,  p.  282;  Hepple,  Intention,  p. 136: Kahn-Freund LZL p. 91/124; Kahn-

Freund/H LaS p.  51; Elias TD p. 1; Durand/V p. 414-415; Petlt p. 15; Pera, ECCP p. 130; Lyon-Caen, Rapports,

p.  240-241;  Lion-Caen,  NC p.  591-592.  Donovan F.  12;  Maire (CFDT-voorz.) geciteerd door Weiss, p. 145;

O'Higgins,  IRRR  1971,  die  een  canadese  rechte; .9 deze zin citeert;  zie voor de  parallel  tussen  het

vo'kenrecht en de collectieve arbeidsverhoud,ngen ook Laroque, Memortam, p. 138-139.
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.En dat ligt nu precies allemaal wat anders in het romaanse" deel
van West-Europa.
Daar zijn de grote vakbonden nog altijd sterk communistisch en
radicaal-socialistisch van orientatie. Die voelen zich nog veel
meer str ijdorganisaties, minder gesettled, met minder bezittingen
ook. Een rechtsvordering tegen hen deert ze minder.4
Het idee van de klassestrijd leeft er nog sterk.43 De bestaande
rechtsorde is de hunne niet. Men wil zich zo "losjes" mogelijk
binden. Met het idee, dat de c.a.0. serieus is als een echt
contract, of sterker nog: een loi professionnel",   kunnen zij„

zich nog moeilijk vertrouwd maken. Velen zien haar nog altijd als
een soort pact met de duivel. Nuttig in zoverre men de duivel
ermee kan ketenen, maar zelf moet men er niet te zeer aan vast
zitten. De c.a.0. is in die visie meer een accord-armistice-,
geen "contrat maar een "constat 8,8 dat verbroken moet kunnen.

worden op een moment, dat het de vakbeweging goed uitkomt.

Het beeld, dat ik hier schets, toont de grove schakering van een
goedkope kleuren-tv. De werkelijkheid omvat veel meer nuances. Ze
is - dat blijkt al uit opmerkingen in de voetnoten - ook niet
statisch. Vooral in de zestiger en zeventiger jaren deed zich
alom in West-Europa een tendens naar een lossere obligatoire band
voor. In de tegenwoordige, moeilijke economische tijd, hoort.6

men daar weer minder van. Een lossere band zou nu de werkgevers
in de kaart spelen.

Natuurlijk ontwaart men over deze conjuncturele" schommelingen
.

heen, de meer duurzame kleurverschillen, die geworteld zijn in de
tradities van de "industrial relations", die in de verschillende
landen langs heel verschillende lijnen gegroeid zijn.
Maar zelfs in dat structurele patroon zit m.i. wel een (heel
langzame) beweging. Ik heb het gevoelen, dat ook in het
"               "romaanse deel van West-Europa de vakbeweging meer en meer aan
het inzien is, dat de collectieve arbeidsbetrekkingen geen
"jungle" kunnen blijven. .7

42) Vgl.  Clegg,  TUCB,  p.  78-79,  die de veronderstelling vaagt,  dat het niet bestaan van de vredesfunctie in

landen als Frankrijk te maken heeft met de zvakte van de vakbonden.  'Sterke vakbonden  kannen  blijkbaar
vredesplichten aanvaarden. Zij staken ook niet zo vaak. Als zil staken 1(unnen zij de leden ook met goed
gevulde  stakingskassen  ondersteunen,' In dezelfde zin Nielsen,  p.  78.  Inderdaad gaat deze  analyse  voor

Frankrijk op. In Italie zijn echter de vakbonden getalsmatig heel sterk, tervill er veel stakingen zIJn en de

stakingsuitkeringen niet erg hoog zijn. Er moet dus meer zijn dan alleen het argument zvak/sterk.
43) Ugl.  Giugni,  PO p. 138-139/169 die deze factoren neemt als motief voor de minder krachtlge obligatoire band

in Frankrijk en Italle. Vgl. ook Mauri Ce/S, BJIR 1979, p. 322-336.

44) Durand/V p. 424.

45) Javillier DS 1982, p. 700.

46) Zie F.  v.d.  Ven, Crisis, p. 10; V91. ook  v.d. Burg, Beleidsaccoorden, p. 224, die daar de opvatting van de

c.a. o. als een 'vapenstilstand' ook weer voor Nederland vaststelt.

47) Zo  verd  in Italie veer een vredesplicht opgenomen in het tripartite centrale accoord van 1983  <522>,  vgl.

Giugni, Diritto, p. 156.

Deze ontvikkeling heeft natuurlijk veel te maken met het feit,  dat 'romaans' Europa de afgelopen jaren  voor

het  eerst  sinds vele jaren veer eens socialisten aan het bevind heeft gezien en dat soort regeringen  maakt

men niet blij met een economie,  die permanent in oorlog is. Het is natuurlijk weI de vraag of die ervaringen

daar langdurig genoeg zullen zlin o• de tradities om te buigen.
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Dat is allemaal juist, maar ik waarschuw toch ook Voor een
volledige onderschatting van de juridische infrastructuur.
Hoe zelden zij ook operationeel gemaakt wordt: Uit enkele
geisoleerde uitspraken blijkt dat zij er is, hoe zij er uit ziet
en dat trekt toch wat krijtlijnen voor het spel tussen de sociale
partners. Rechtsgedingen vormen het topje van een ijsberg. Het

grootste deel zit onzichtbaar onder water. Maar het is er wel.

Ik meen, dat het rechtens relevant zijn van de obligatoire band
tussen de c.a.0.-partijen wel degelijk "disciplinerend" werkt OP
het gedrag der c.a.0.-partijen.
En mijn these is, dat de meeste vakbondsbestuurders daar in de
"noordelijke" E.G.-landen eigenlijk diep in hun hart ook niet
afkerig van zijn.
Gedisciplineerd gedrag hoort bij de positie, die de vakbonden in
de samenleving zijn gaan innemen.
De c.a.0.-partijen zijn in Duitsland35, Nederland", Denemarken37 en
Belgie'8 "salonfahig" geworden, geintegreerd.
Daarbij past het ook, dat zij de contracten, die zij afsluiten
met hun wederpartij, serieus nemen .39 Zij zien er niet tegen OP
om ook hun leden aan te zetten tot naleving van de c.a.0.40 Voor
hen geen probleem om die contracten in rechte even nauwgezet na
te komen als andere contracten. Een c.a.o. is immers een serieuze
zaak geworden. Een loi professionnel.„                             I.,

35) In Duitsland vorden de c.a.0.-partijen vrij algemeen als 'Mittrager der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung' beschouvd,  z e Bellirg, p. 99-109. WeI is eind zestiger jaren daar de discussie Qntbrapd of ie

vatbonden pen O,dnungsfakto· of een Gegenmacht moeten vormen,  v91.  Blante 11 p.  264-265.  Ij:Dral  in
linkie/academische krin9 verd le rol van Ordnungsfaltor eargevallen. Die eisc ssies hebben er toe geleid, Gat

Dok de Du,tse vakbeveging z ch vat mil·tanter s gaan Jpstelle', zeke· nu I ids 1982 een :entrum/rechtse
soal,tie aan bet t.,Ind Is, maa  · ve,h:,id:ng t,·t de r :·-3 te te.p.·elen E.G.-larder ka- mer to:h ait :,1 gel
van de Duit:e arte dsverk·oidipge·i :eggen, dat :j' nteg-5 ist·ic·i' : in.

36) 001  in Neterland heeft men de ci:.cu.s,e gehad,  dat de arbeidsve,houdingen van een harmoniemodel  r,a: een

conflict-model  :ouden  3aan  '521' ;    later  i:'  daar  al weer   et  ",oalit i e-model '  ):et heen  gettomen;  nukspreett  mer
var het 't :isact,9-model'  ret ·s d + 001 ·.e. Nederlindse e be r. 9;ho,tj ··94 ·r .e'93 J, 2,3 ... ule ... y.
k,lerna te besprel:en 4.· j.n m. i.  n ·.,er:egaande mate ',ltegr.11:t sch' :I jn geblew'en.

37) Ga'ers,n F. 35 90 :4:. dat je :1.3'e :3·trers ,9 Denemarken jpel z,,. 983- : trater '.·3, j. jevest'gc, orde.
Men ::et ze ·4 zekere :in als 'put' c ..t·tutions'. Op pag.  193 ipreekt hi J van 'the corporate spiri:';
Nieiser, p. 78 91;st e·op. fat t. 1 '1, rl . ' ·r· Denemarien toc  1,1 wel ·,ee 2 he, Sestaa: 0; te sterle
vredesfunctie.

391 In Belg.e staat we'·sviar een 9'oot deel van het : 30,31.st:s:be ABVIJ :eer afwilzend te9en 'inte9ratie",  maar
het AC'.' zit stev' 3 OF de ntegrat :-to.t {:e Dapt :elfs met Merte,: dani} en dat is - lar,del'lk - vel  de

grootste cer,trale.  Het AB'V 'FGTB 13 e:hte· het sterlst :n WaI onie, tandaa' dat de Beigliche colle:tieve
arbeidiverhoudingen  zo'n .4eemde. ,·881 ·nrer' 1 JI: tegenstrydige mengelmoes van het 'noordeli it' en

':uideli 11' modei vormen.

39) 991.  v.or de nalevin959ezindherd t.:... de c.8.0. .p Ned.'land: 6. 42·.0:te, p. 56':01; MG'enaar L p. 678;

F.amphui:er. F. 9. Stolvijl, diss. p. 225.
401 De:e   o  :Inkie  PrIng vaak m,sprezen 'discipl,ne,ende' rol van de vakbeveginS voor  Nederland  vermeld  b,j

Wiridmulle; p. 103. Voor Duitsland bi j Dau:'e, Gr. p. 215; vgl. ook Giugn! PO p. 139. 18 Denemarken vordt die
.1 ,ok op de :chouders var de shop stevards gelegd, :ie Jacob.en, ELL D. 215.

41' "cl ·, "eet'. j :  41.
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In Belgie/Luxemburg krijgen die sanctiemogelijkheden ineens meer
relief als men weet, dat de Belgische bonden sinds jaar en dag
vele douceurtjes voor hun leden bij de werkgevers hebben gezocht
(526) en de werkgevers zo slim zijn geweest, om die vaak te binden
aan keiharde vredesplichten. Vredesplichten zijn dus schering en
inslag in Belgie (anders dan in Frankrijk) en mochten de bonden
in strijd daarmee gaan staken, dan riskeren ze dat de werkgevers

2Sal die zoete gaven der c.a.o. gaan stilleggen.

Natuurlijk wordt die soep in de praktijk niet zo heet gegeten,
maar "latent" is er die dreiging wel. En de realiteit van de
Belgische arbeidsverhoudingen is dan ook dat de bonden (maar niet
altijd hun ledent) zich doorgaans braaf aan de c.a.0. houden.26

En dit punt voert mij dan tot de kern van het probleem: is  het
rechtens bindend zijn van de obligatoire werking der c.a.0. nu
wel of niet van betekenis?

Ik weet, dat er arbeidsrechtsgeleerden zijn, die dit minachten.
Zij beschouwen de c.a.0. eigenlijk niet als rechtens afdwingbaar
wat het obligatoire aspect betreft. Dat we zoiets horen van
Giugni27 en Kahn-Freund zal niet verbazen, maar we horen het.

32ook van Van Haersolte29, Levenbachm en Kamphuisen#, van Blanpain
en Rigaux. 3.

Dergelijke uitlatingen zijn alleszins gepast in de richting van
buitenstaanders, die maar al te vaak denken, dat in de collec-
tieve arbeidsbetrekkingen net zo civilistisch geopereerd kan
worden als op andere gebieden: contract naleven anders rechts-
vordering.
ZO werkt dat inderdaad in de collectieve arbeidsbetrekkingen
niet. C.a.0.-partijen stappen daar niet zo gauw naar de rechter
met civiele acties tegen elkaar. En als ze het doen gaat het meer
om het maatschappelijk effect van het declaratoir dan bijv. om
echt geld OP de tegenpartij te verhalen. Een bond kan wel
failliet gaan, maar dan rijst er morgen een nieuwe op. En het
ongemak van dat alles is niet in geld uit te drukken. Bij mekaar"

deugen ze niet, van mekaar meugen ze niet zo kwalificeerde Cohen"

..Tervaart de relatie werkgever/vakbond heel terecht.

35) Peti: p. 219, ock i. Eeclthoutte p. 28: over dergel ';Pe 'onre:Hitreelie :ancties'; EIRP sept 1982, p. 12;
'.landermeuler,  in I.lande.meul en,P  p,  3!,56-51;  Ri :,50, ,  dig·   p.  ! :--:08.

26' "ar, 4,mo·i'on in "3'12·T O !:p Ir p d·'
271 GILIgn , PO F. 173-194.

31 v.h·-1.eu'.2. W.·11-3-1. .  :':  ..·-18229-I. 1 4 ·'.11 . 6 h 46.1,, I „.1  42 4'31,Che C 8.
293  'Pr.-t "ch kan men 22·,len, de c.a.(. eer cont'Bct :onde vet:.1,,3ke sal'ctie .r z .r 4 bet o,Menen 100: de

u.t·vovil: ervan 3.hee' :,9 .lkaar Bangevezen", stelde 'eeds Van Heersoite diss. p. 114
30 Le:enbach, 81121  153-156.
11 4M4-9, :. 9.
32.4'. 913";: A. 9 1.69.
...

,egt van de ·,redes- en te"v'.edI .3:; " :··te-·, 434 :: '-et 3'i 3;·de e :S' 33t· ·e bes, ·13:'2-Ii Plgau,, ITT 1963, ·
9,0 1 ·  .1 j,sch afdv'49088i' : ·· (F,  :96'; 01· 9 9. 199 988t '  1 205 een stapie verde: ,831 :  :egt d,t
ze .....  ..r Fc-.te wairle ketbe,· en n,et J'' t·i:: 1'1 1 '·5::i: :i. ': 0 .32(.  2 :-,  2  285 29! noemt de
99 3 : . '.3.o.  r. : ir :t' 93·:: 'e verk ps jar .:21  .:ht: een ':eitlema, 's 89'eemep"  imdat :e 88,92988

3 : 9 . .3-1.  -3.be:,93<9 21 f 'e·.

 4: -,-er Te;,i: '  :. 11'. 18' 19 C.3 '.-Dart e. F e'138' 2. r .803ew.:ep en daa,· m Geer 'larde -e.hte, 1 ,1'0
J t.:  it 9-  199.r  9  1 18·  d.: .er,  1.   . 3,91     -,dt  "96        h    M:            2.  58-59;  1 9%(1- i  :er,  r. 9, *84'- 'te

: 22: r A:. -LIP : H
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men toch formeel erkent, dat de c.a.0. een rechtsfiguur is, m6t
een vredesplicht.

Men moet de betreffende artikelen zien tegen de achtergrond van
het taaie verzet van de Belgisch/Luxemburgse bonden om rechts-
persoonlijkheid aan te nemen <524>. Dat maakte  c.a.0.-wetgeving
moeilijk tot stand te brengen (532> en uiteindelijk hebben de
wetgevers in Brussel en Luxemburg die klip toen maar omzeild,
door de vakorganisaties expliciet "immuun" te maken voor
schadevergoedingsacties.

Tel daarbij, dat Belgie/Luxemburg tot voor enige tijd het Kort-
geding-met-dwangsom niet kenden, zodat ook nakomingsacties niet

/2denkbaar waren en de conclusie ligt voor de hand, dat ook in
Belgie en Luxemburg de obligatoire kant van de c.a.0. rechtens
nauwelijks iets voorstelt.

Toch is er een opmerkelijk residu: als de bonden zich niet aan de
c.a.o. houden kunnen de werkgevers wel naar de rechter stappen om
ontbinding te vragen; ja, eventueel kunnen ze ook zonder meer van
hun kant het naleven van de c.a.0. staken - de exceptio non
adimpleti contractus. 23

Ontbinding en het staken van de nakoming der c.a.0. zijn
sancties, waar men in Nederland, Duitsland en Denemarken minder
van hoort spreken, al zijn ZiJ er, zeker in Duitsland en

3Nederland, in theorie mogelijk.

22) De dvangsom verd in Belgie pas tort 9eleden ingevoerd,  zie RW okt 1981, p 290-304. Mede daardoor kri igen
werkgevers nu meer oog voor het nut van het vragen van een verklaring voor recht,  dat de vederparti j de
c. a. o. heeft overtreden,  alsook om het te gebruiken als pressiemiddel in de publieke opinie. Zo'n vorderin9
sprong  nog in 1979 af bIJ de Arbeidsrechtbant Charleroi,  maar EIRR sept.  1982 p.  12 snijdt haar veer aan;

191. ook Uranken, p. 266-273.
23) Vandermeulen in 'Jandermeulen/R p.  28.  Magrez-Song, Dumonbundel p. 604, preciseert, dat schending van de

vredesplicht de c.a.o.  niet automatisch nietig maakt, maar wei aanle,ding kan zijn voor de benadeelde parti j

om de c.a. o.  op te zeggen, vaarbij deze dan vel al de formaliteiten, die vet en c.a. o. daarvoor stellen, in

acht moet nemen.

24) In Dultsland is de 'Verveigerun9 der eigenen Leistung' of 'Rucktritt' mogelijk naar 5§320 resp. 326 BGB, maar

vordt alleen Seaccepteerd op buitengevoon zvaarvichtige gronden,  v91.  Sollner, p. 121; Hueck Vill A. 111.2;

Thiele RdA 1968, p. 424; Reichel, TUG p. 201; Daubler/H TUR p. 51

,4 Nederland,  waar de exceptio non adimpleti contractus vroeger niet erkend verd, vgl. v. Haersolte, p. 104,

9aat art. 6.5.4.2. NBW haar vermelden, vgl. Asser-Hartkamp 11, p 459-462; Levenbach, Bundel, p. 152 vermeldt

zijn en van Haersolte's negatieve opvatting over deze sanctie in het c.a.0.-recht.

Art.  1302 BW en art.  6.5.4.8.  NBW bteden de mogelijkheid tot ontbindins van een overeenkomst,  vgl. Asser-
Hartiamp,  II p.  443-450;  zle over die vordering in het c.8.0.-recht Kamphuisen,  p. 8; De Leede, Asset, p.

263; Bakels HA p. 21; Kortenhorst/R, p. 79: Merkelbach, diss. 0 77-78/146.

In dit  verband moet ook nog gevezen vorden op het effect van de in Nederland geldende Wetstheorie bij  de
a.4.v.  <546 n.  12>:  krachtens die theorle bl'Jft de a. v. v. voortduren, ook al zeggen de c.a.0.-parti jen de
C. 8.o. op;  In geval de c. a. o. algemeen verbindend is verklaard schieten dus de verkgevers niet veel op met de

sancties van artt. 6.5.4.2 en 6.5.4.8. NBW; 491, Stolvilk, diss. p. 169.
In Denemarken stelt Jacobsen, ELL p.  250,  dat onmiddellilke eenziidige beeindiging van de c.a.o.  door een
c.a.0.-parti J  ingeval  niet-nakoming door de vederpartij niet acceptabel is,  maar die opvatting  lijkt  mij

logisch  gezlen  de  daar perfect functionerende veg om via het Arbeidshof de vederpartij met boetes  in  het

gareel te tri igen; vgl. Nielsen, p. 75-76.
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De verschillen tussen de "Noord" en "Zuid" worden nog markanter,
wanneer men de vraag stelt:  "wat koop je er voor?" Wat heb je er
nu aan als die Friedensfunktion rechtens bestaat?

In Denemarken, Duitsland en Nederland kan dat toch heel krachtig
doorwerken in de sfeer van schadeplichtigheid van de bonden.
Meestal komt het daar niet van - veroordeling in kort geding is
al genoeg om bonden te doen afzien van stakingen in strijd met de
vredesplicht. Maar als een bond zich toch bezondigt dan zijn er
af en toe wel eens veroordelingen tot schadevergoeding om ieder-
een eraan te herinneren, hoe de vredes- en beinvloedingsplichten

1.toch maar beter nageleefd kunnen worden.

In Frankrijk, Italie en Belgie/Luxemburg ligt dat allemaal weer
veel vager.

In Italie hoort men al helemaal weinig van dit soort rechts-
gedingen  <§37 n.  67/549 ri.  16>.

In Frankrijk is die mogelijkheid er zeker wel, ze wordt ook wel
eens toegepast' , maar lijkt toch weinig effect te hebben op de
arbeidsbetrekkingen.

In Luxemburg bepaalt de wet, dat de vakbonden nooit in rechte
20aangesproken kunnen worden wegens voor schadevergoeding en in

Belgie geldt hetzelfde tenzij ze zich er expliciet toe verbonden
hebben (wat ze nooit doen) ."
Deze bepalingen bezorgen de Belgisch/Luxemburgse vakbonden een
soort immuniteit, vergelijkbaar met die welke de Britse bonden
genieten <§36>. Staken in strijd met een verplichting uit hoofde
van de c.a.o. kan ze nooit op een schadevergoedingsactie komen te
staan. Dat is hoogst opmerkelijk voor een rechtstelsel, waarin

18) Voor Duitsland zle Hbect, AR-Blattein VII.A.; Soliner, p. 82; Dietz, Tarifi. Fr.  p. 150.
In Denemarken kan over i,breuken vorden geklaagd bia het Labour Court en wordt de 1(lacht gegrond bevonden dan
tan dat tot hoge boetes en schadevergoedingsplichten leiden,  :91. Nielsen, p. 43 eD Galenson, p. 37/65'218-
9-4 /-9.2.-4...3, die meldin9 maakt /an diverse geval!.en, waarin het metterdaad 1,¥am tot veroordelingen 'van bonden en

verk.gever.  en  die oo'k ten uitvoer verden gelegd tot op het punt van het in besla9 nemen en verl:open  van
bezittin9en en &1lhetverk!,aripgen toe; zie voorts Hasselbalch, Facets, p.42.
In Nederland is deze schadevergoedingsactle zelfs in de WCAO opgenomen {artt.  15-171,  al had ze volgens  de

heeisende  leer  009 op het  civ ele re:ht  92baseerd kunnen worden, zie Kamphuisen p. 8/34 '40-45/48; Mannoury,

f.  55;  Le-,enbick lilI p. A9'66-5-: Merle'bach, jts:. p. 114-'.4. Zie 091 de recente aanspiel.eli jkstelling van

   de benden vegens het irachtvagenchauffeu-:-conflict, begin 1986 ·'437 n. 52).
-i Zte at Helmich,  p. 265 voor een ditspraak van een rechter in 1923, die een valbond aarsprakelijk stelde vocr

eer'  stakeng  in  :t· , id  et  de  c. a. o.    latere  voorbeelden  I n Soc.    6.5. 1960 en  15,2.1965,    z i e Brun/6  (1978!  p.
'1; 6:ugn . PO p. 159; : e h,e; namel l JI ook het aspect van art. L 411-12 Cdr '53£ r. 30'537 n. 24'.

20) De Lit,embur)se vet :teXt tortaf,  d:t een valbond 'ni demandeur,  ni difenseur dans un action-en-dommages-et-
inti,4ts' tan z,in  Cart. 11, 52 lid), zie k,avaritou, p. 146.

21 3 De Belgische vet :egt, dat de c.a. o. mJet nageleefd vorden. maar de c.a, 0.-part,ier kunnen in rechte daarvoor
a',leen maar airsprakeli il desteld worden in de mate ais weIke zi; zelf 11 in aangegaan Cart.  4,  'e l id CAO-
wet';  en dat laatste is dourlaanf: nul; 491.  v.  Eeckhoutte,  p.  281. Pettt p. 217 benadrukt, dat :elfs
rechtsmisbruilk geer htel tot schadevergoedir,9 geeft.  Zie ook Blanpain Schets p. 236.  )91. hoe hi J deze

:echtstoestand 409 :1 1964 een verwerpel i ilte zaak uord,  :n Biar,pdin l'rede:plicht,  p.  17'23
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Maar ik meldde reeds in §43, dat in Frankrijk en Italie eind
zestiger jaren een krachtige wind door de rechtsleer is gaan
waaien, die daar niets van moest hebben.'° Het stakingsrecht werd
primair geacht. Een stakingsrecht, dat men in die landen als

"

een recht van de individuele werknemer beschouwt12 (hoezeer het
ook slechts in collectiviteit uit te oefenen valt) en dat in die13 ofredenering helemaal niet door de vakbonden weg te tekenen
door de rechtspraak weg te redeneren valt met een vredesplicht in
de c.a.0.
Meer conservatieve juristen in Frankrijk en Italie" verwierpendie opvattingen en ook de rechtspraak is ze niet in dit extreme
gevolgd. Maar toch heeft die rechtspraak weI zo veel water bij de
wijn gedaan, dat van deze vredes- en beinvloedingsplichten in
Frankrijk' , Italie" en Belgie" veel minder is overgebleven dan
bij ons.

103 20 vervierper  ·4 Frankriik Despa* CC p.  270;  Brun/6 p.  743:  Giugni,  PO p.  153-154 het bestaan van
beinv:oeding:plichten aliz, inde strlidig met het stakingsrecht van de indiv,duele verknemer. Van eengarantieplicht is slechts sprake voor zover de c.8.0.-partilen die uitdrukkell Jlk op zich hebben genomen,  zie
art. L 135-3 CdT; Bron'611978) p. 210; Lron-Caen, DS 1970, p. 165; Giugni, PO p. 139.
20 vilden :r, Ital,e biiv. Grasselli, p. 103-114  en  Natoli  PS  9.  118/130  niet  meten  van  een
be·nvioedinjsplicht.  Anno  :983/84  zal  Grugni,  Diritto p.  154 haar wei mogel'Jk  achten,  maar  er  toch

bilzeggeri,  dat het een politieke zaak is,  die juridisch niet veel voorstelt, Treu ELL p.  151 is dan veer
terug 81 j de klassieke opvatting, door de beinvloedingsplicht {niet z: jnde een garantiepl icht) te erlkennen.

1!j Zie ook Camerlynck/LC p. 649; Savatier DS 1984, p. 54; Betten, diss. p. 155
12) Ugl.  voor Frankrqk: 537 Boot 20. l'gor Italid: Natoli PS p. 118/130; Treu ELL p. 165; Giungi Diritto 1984 p.

220: Betten. diss. p. 137/155.

13) Met name de C.6. T.- en C.F.D. T.-bonden zi in daar ook nooit toe bereid geveest; maar de bonden aangesloten bi j
F.0.,  C.r.T.C. en C.G.C. villen onder bepaalde omstandigheden zo'n c.a. 0.-vredesplicht-clausule nog vel eens

ondertekenen  en dan ri:.t de juridische wraag naar haar geldingskracht.  Ook moet men hier Dog in aanmerking

nemen,  dat de grote Franse vakbonden maar zelden echt openll Jlk een staking organiseren,  ook al omdat ze
polit:ek-ideolo9isch te verdeeld zlin om daartoe over te 9aan.  Meestal laten zIJ (zogenaamd) het  initiatief

tot vakactie Ultgaan van de 'basis",  vgl.  Maurice.'5 p.  326. Tegen die achtergronden is de sterk
'individualistische' Franse stakingsrecht-opvatting ook wei een 'must'.

14) Vgl Pera CCCP p. 129; Mengoni cCCP P.  30/40-44; Grasselli p. 121-124/200-204; Mazzoni AS p. 153/219-220;

Prosperetti (CCP p. 48-50/53; Simi Cccp p. 132; Cassanova (ccp p. 260/262.

151 Vrelesplichtg verden door de Franse rechtspraak als geldig erkend in Soc.  5 en 6 mei 1960;  Soc.  28 juni
1978;  vgl.  Javillier Ddl p.  573-574;  Despax CC p 68-69;  Despax in EXNC p.  33;  Betten,  diss.  p.  152.

Instemmend:  Langlois,CI,  p.  287;  Despax DS 1971, p. 530; Brun/G p. 739: Brun/6(1978) p. 110/120. Maar die
vredesplicht  :s  beshst relatlef,  zie Despax (C p.  272.  211 slu,t tegen de afloop Man  een  c.8.0.  9een

stalkingen uit,  die de verkgever onder drulk zetten om een nieuve c.a. o.  aan te gaan,  zie Despax CC p.  275.

De vredesplicht van een bedrilistak-c.a.o.  laat onverlet het recht om op lager niveau actie te voeren voor
verdere   verbeteringen, vgl. Descamps, Conflits, p. 82; Despax CC p. 275. Zij bindt niet de ongeorganiseerde

verknemer  en  de gevene georganiseerden,  hooguit de 'militanten;  zie Despax CC  p.  275:  Giugni,  PO  p.

139/156/176.

16) In Italie kon er lange tijd ook veinig Jurisprudentie over gevormd vorden,  omdat zaken, vaarin de verkgevers

de vakbonden voor de rechter daagden altijd verden teruggetrokken,  vgl.  Giugni PO p. 141/152/155; Treu, ELL
p.   123/153.  Wei  varen  er enkele :aken,  vaarin c.a. 0.-vredesplichten aan de individuele verknemer  verden

tegengevorpen,  m.n.  Corte di Cassazione,  10-2-1971 n 357, vaarin vredesclausules bindend vorden geacht ook

voor de Individuele verknemer.  als dre tenminste lid is van een c.a.0.-partij. Oudere jurisprudentie genoead
bij Lizza, CICP p.  217, Mazzoni AS p. 232; Giugni DS 1964, p. 619-620: zie ook Mengoni CCOP p. 43; Treu ELL

p.  153; Betten, diss. p. 154. Maar met die Jurisprudentie is 'links' het dus ook echt niet eens, v91. Giugni
Diritto 1984,  p.  155-157; Giugni, CCIP p. 149; Giugni/M PS p, 99; Sconamiglio AS p, 292-293; Mazzoni AS p

231/260/262; Prosperetti CCCP p. 39-40; Grassell, p. 143-144; Betten, diss. p. 155.
17) Zo  is het erg onzeker of c.a. 0.-vredesplichten kunnen vorden tegengevorpen aan  individuele  verknemers.  In

Cass. 21.12.1981 speelde het punt vel,  maar kwam het Hof niet aan een uitspraak hieroatrent toe;  AR  Luik

17.5.1982, TSR 1982 p. 564-567 en AR Charlerot 27.6.1983 lijken bevesti9end; Idem oudere rechtspraak van voor

1981, vermeld bi; Vandermeulen p. 47-51. Ontiennend is AH Luik 19.10.1983. Uranken p. 360-366/373-374 erkent,
dat dit een zeer betvist punt is.  Niet verionderlilk dan ook het innerhik tegenstrijdige verhaal in EIRR
sept. 1982, p. 12; zie ook v. Eeckhoutte p. 251/259/279; Rigaux, diss. p. 240.
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In het Dultse recht moet hetzelfde effect bereikt worden langs
indirecte weg. nl. doordat wilde stakingen zonder meer verboden
zi-n '47 en Vla een streng gehandhaafde Einwirkungspflicht de
vakbonden onder druk gezet worden hun leden tot de orde te roepen
en geen steEn aan stakingen in strijd met de c.a.o. te verlenen. 8

Dat is de situatie op de noordelijke flank van de E.G. Hoe
zuidelijker van Tilburg men komt, hoe zwakker de binding aan de
Friedensfunktion der c.a.o. wordt.
Zeker, ook daar heeft men zich tot ver in de zestiger jaren
aangesloten  bij de traditionele concepten Uit "het Noorden"
m.b.t. vredesplicht, beinvloedingsplicht e.d.

8; '91. 4iedemann S p. IS:-289.
31 h. Luxembur, -'ain de ratom,rios- 99 uredes:'ichten met :9, .91 woorden in de wet genoemd,  zie art.  11, al. 1;

B .pemt ie. .K be nvlged;9945. ,t ·33-, :18 Kra.,r,toa 8. 144'146.
In Belgie neemt men aan dat er nakom,n95- en iredesplichten be.,taan. at 1(unnen :e door de ..a. oi.-partljen naar
eigen wens gemodelleerd vorden;  is dat n,et 9ebeurd dan ·: de vredesp;::ht 'immanent' , 991. Rigaux JTT 1983.
p. 196,  maB' dat & dan wei een 'relatieve' vgl. AP Mons 6.4.1979 ITT 1980, p. 199-204; Rigaux. diss. p. 107;
Magrez-S·: 1,0,   Dumon:·:i,del ,    p.    604;   991.    nk   l'an E.cihoutte  p.    277-278,    Nog  in,  de  zest,ger  iaren  nam   de
vakbeyeging ook heel vaak vredesplichten op :ich,  met name in het kacer vBP de zgn.   'socia19  programmatie',

zie Blanpain.  SP p.  68;  Bleeckx, p. 36. Maar 001 ia d,e fase verden de vredesplichtclausules gehandhaafd en
tege i eind :event'ger Jareti ze! fs vaal( bi :na absoiuut gemaait,  zip Vran,ken,  p.  355-356/759-361. Zie oot het
Arbeid:brad 1974, 0. 583-584; Magrez-Song. RBle, A 105; Papier-Jamouille/D p. 114; Arb.H. Mons 19.12.1977 TSR
p. 86-103; Vandermeulen ip Vandermeulen·'R p. 32-33;
Een bein,loedingsplicht wordt in Belgie niet als 'immanent' aangezien door Petit p. 33-34/41/127 en Gelisen p.
'0 door Rigaux, JTT 1983, p. :95: Vandermeulen in Vandermeulen/R p. 32-33; ze behoort echter zeker tot de.,3 weI
maatschappeli·ke realiteit. vgl. Petit p. 35.

In Frantilk stond e. staat de plicht tot 10·yale uitvoering van de c.a.o.  ook met zoveel woorden ,n de Franse
vet vermeld,  zie art.  L :35-3 (vroeger 135-1) CdT; vgl. Despax CC p. 271; Brup '6(19781 p. 120. Maar de grote
'linkse' vakbonden I.G.T.  en C.F.D.T. waren yars .an het uitdrukkeli ik stipuleren van vredespl,chten 19 de
C.8.3.  is'.  Rernaud,  DM p.  20;  Giugni PO p.  :39-140;  Javillier,  DS 198., p. 698-699.  Als c.a.0.-
irede:plichten  81  een- 'oorkwamen,  gaven zi i vaak aan!.eidin9 tot veel  verschi 'lende  interpretaties,  v91
Weiss.  P.  141/145-146,157.  Savatier, DS 1960 p. 599; Voor een cm:treder, v:edesclausule B de EGF-c.a.o. zie

Weiss,  p.  65/195'199;  Javillier, DS 1971, p. 270-272; Lyon-Caen DS 1968, p. 167; Despax, :lise, p. 52; Adam
c. s. p. 40-41/84-85; Jobel, p. 400; Dubois, AD p. 80.

In Italie had de vakbeweging altild vredesplichten op zich genomen;  heel expliciet deed zi i het vanaf 1960 in

het   sisteem  van  de  'cont-attazione  articolata'  ,'§21'  in  :uil  voor  het  verkri igen  var, een extra

onde,hanjeling.zonde op het niveau van de onder em,99; d:e onderhandelingen zouden zich moeten afspelen binnen

bepaalte  va ges,  aangegeven in de bedr: I fstak-c. a. 0.;  buiten d.e mar9es om :ou n,et voir 'extra's' gestaakt
mogen worden, 4L Treu ELL p. 252; Mengini C'CP p. 43; Napol,Ij Ddl p. 44-46: Giugn, PO p. 141-14:.
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- de "Einwirkungspflicht" gaat zeker niet zover, dat zij als een
garantieplicht wordt verstaan, tenzij c.a.0.-partijen dat zelf
uitdrukkelijk gestipuleerd hebben, maar zij vraagt wel om
"zachte" vormen van beinvloeden zoals,
-- het aansporen van de leden om zich aan de c.a.o. te houden,
-- het niet-openen van de stakingskassen,
-- desnoods het royement van het overtredende lid.4

Zoals in de voetnoten tot uitdrukking wordt gebracht is de Duitse
opvatting dan toch nog wel weer een graadje strenger dan de
Nederlandse en is de Deense misschien nog het allerstrengst, maar
dat dan omdat de Deense c.a.0.-partijen het zelf zo schijnen te
willen. ook zijn er soms juridisch-technische redenen voor de
accentverschillen. ZO neemt de Einwirkungspflicht in het Duitse
recht een nog belangrijker plaats in dan in het Deense en
Nederlandse recht, omdat in Duitsland de individuele werknemers
niet rechtstreeks aan de Friedensfunktion der c.a.0. te houden
zijns  -  in  het  Deense6  en  in het Nederlandse recht' kan  dat  wel.

Cvervolgnoo.t .3)

In Neder.1*MI 6eschouvt men de vredesplicht als immanent', 491 Bakeis (71 p.  163. Hoe relatief of absoluut
z' i  is,  hangt  in de eerste plaats af van de bewoording van de vredesplichtclausule in de  c.a. o.  vgl.  een

rapport van het Loonbureau ult 1982, zie ook De Leede, Asser. p. 261-262. Maar als de c.a. o. geen uitsluitsel
geeft  moet  de  doctrine  eraan te pas komen en die neigde in het verleden in meerderheid  nog  al  naar  het

absolute,  v91. de opvattingen van Cornelissens p. 94; Kamphuisen, p. 21-24; Mannoury, p. 52/57; Catz, p. 173-
174;  Levenbach VU p.  66;  :evenbach LR p.  109;  Levenbach,  Bundel,  p.  151; Mok, diss. p.116. Zle voor de
opvattingen van de Ministers in 1927 rap.  1937: vPe'Jpe, diss. p. 195-196/266-267; voorts Stolv'Jk, diss. p.
150-155.

Tegenvoordig overheerst een meer relatleve opvatting,  vgl.  Bakeis (7) p.  162;  De Jong,  diss.  p. 167/170;
Olbers,  SMA 1982,  p.  7 ev;  Fase CAOR p. 47-50; Rood. Nader, p. 17; 491. ook Pres Rb Amsterdam 10.3.1980 NJ
1980, 165.

4) In Dultsland vordt zvaar getild aan deze Durchfuhrungs- und Einvirkungspflichten,  vgl.   Wiedemann/5 p.  272-
285;  Reichel TVG p.  33,  die vilst op BAG 17.12.1958;  Sollner,  p.  81-82; Giugni PO p. 154/156; Hueck, AR-

Blattel p.  D.U.C. I en 11.2.  waaruit billI(t,  dat nog omstreden is in hoeverre de Einvirtungspflicht met zich
zou brengen,  dat een vereniging de statutair voorziene sancties moet nemen tegen een lid,  dat de c.a.o. niet

nakomt.

Een aansprakelijkheld van de vereniging/c. a. 0.-parti.1 voor het niet-nakomen var, de c.a. o.  door een van haar
leden bestaat echter niet; zie Hueck, AR-Blattel VII.B. I./VII.B. III.

In Denemarken bevat de General Agreement een beingloedingsplicht (art 2,  42 lid) en een  Verantvoordell Jkheid
van de centrale organisaties voor de naleving van centrale accoorden {art.  3, iste lid). De rechtspraal(t gaat
ervan uit,  dat vanneer de c.a.o.  zelf niet anders bepaalt,  er yel een zekere, maar niet een al te vergaande

garantieverplichting van de c.a. 0.-patti jen voor her gedrag van hun leden aan;  opmerkelijk is echter,  dat
meni9e c.a. 0. juist wei nogal ver gaande garantieverplichtingen vermeldt, 991. Galenson, p. 221-223.

In  Nederland  trekt een meerderheid van de rechtsleer deze beinvloedingsplicht zover,  dat de  vereniging  zo

nodig  haar statutaire sancties moet treffen om een lid,  dat zich niet aan de c.a. o.  houdt,  tot de orde  te

roepen,  491.  Kamphuisen p.  21; Cornelissens p. 94: Fase, CAOR p. 45; Bakeis (71 p. 163 twilfelt daaraan, In
ieder 9eval gaat deze verpli chting niet zover,  dat de vereniging een aansprakelijkheid heeft voor het  niet-

nakomen van een c.a. o.  door een harer leden,  tenzi J zij zoiets :elf op zich heeft genomen,  zie art. 8 WCAO,

laatste volzin;  vgl.  Kortenhorst/R p,  78. Merkelbach, diss. p. 109-110/124-143; Stolvi JI , diss. p. 160-163;
Mannoury,  p.  57;  ,Pe,jpe,  diss. p. 183/191/195/203; Kamphuisen, p.21: Fase CAOR p. 46; De Leede, Asser, p.
263.

5) Vgl. Wiedemann/S p. 272-282; Betten, diss. p. 161.
6) Vgl.  Gatenson, p. 220-221: Jacobsen, ELL, p. 40-41; EIRR febr. 1983, nr. 109 p. 2 voor een verhaal over forse

boetes;  Nielsen,  p. 72, die erop vijst dat deze vredesplicht niet de ongeorganiseerden bindt, al kunnen deze

laatsten altljd nog vegens verkweigering aangesproken of ontslagen vorden <538>.

7) Te funderen op de tel(st van art. 9,  iste hd WCAO.  Ugl, levenbach, Bundel p.  137-138/145-148; Fase CAOR p. 49-
50;  Bakels (7j,  p. 161; Pres. Rb Rotterdam, 27-8-1979, NJ 1979, 517 hield zelfs de ongeorganiseerden aan de

vredesplicht in de c.a. 0.; kritisch daarover Fase, TSR p. 313-314.
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De vredesplicht kan gestipuleerd of immanent zijn:
-- gestipuleerd is ze, wanneer ze uitdrukkelijk in de  c.a.0.

omschreven staat;
-- immanent is ze, wanneer de wetgever of de rechtspraak zegt,

dat ze bestaat ook al zouden de c.a.0.-partijen haar niet
gestipul eerd hebben.

De vredesplicht is:
-- een eigene Unterlassungspflicht: de c.a.0.-partijen mogen

zelf niets doet wat een collectieve actie dient;
-- maar zij is ook een Einwirkungspflicht: de c.a.0.-partijen

moeten al het mogelijke doen om hun leden af te houden van
collectieve acties.

De Einwirkungspflicht kan men opvatten als
-- een beinvloedinqsplicht ("Durchfuhrungspflicht") zodat men

bepaalde vormen van pressie moet uitoefenen op de leden om
zich van collectieve acties te onthouden; men kan ze ook
opvatten als

-- een garantieplicht, waarbij de c.a.0.-partijen zelfs moeten
instaan voor de naleving der c.a.0. door hun leden en
daarvoor dus ook aansprakelijk zijn.

Dat zijn de theoretische concepten.
In hoeverre zijn ze aanvaard in het positieve recht?

Het sterkst aanvaard zijn ze in Denemarken, Duitsland en in
Nederland, al gaat het ook in deze landen hedentendage niet meer
om de allerstrengste variant.
Mij dunkt, dat men de tegenwoordige positie in deze 3 landen als
volgt kan samenvatten:

- bij het vaststellen van de omvang van de vredesplicht wordt
primair uitgegaan van hetgeen daaromtrent gestipuleerd is:

- ontbreekt terzake iets, dan wordt dat ingevuld door de rechter,
omdat hij de vredesplicht als "immanent" beschouwt, maar de
ingevulde vredesplicht is dan wel een "relatieve", geen
"absolute"; dat laatste ziet men ook, ingeval de rechter moet
oordelen over een gestipuleerde vredesplicht, waarvan de
reikwijdte onduidelijk is.3

31 In Dgitil_aid beschouven rechtspraak en rechtsleer de vredesplicht als 'immanent'. Tenzt J
c. a. 0.-part lien zelf

anders geformuleerd hebben, is die vredesplicht naar Duits recht weI 'relatief', d.v.:. zi J geldt slechts voor
de materies,  die in de c.a. o.  regeling hebben gevonden.  Ze vordt echter in andere opzichten veer heel sterk

doorgetrokken:  staken  voor  aanvullingen van een bedrilfstaks-c.a.o.  op ondernemingsniveau wordt  ermee  in

strild geacht (teD:i j de c.8.0.-vredesplichtclausule anders bepaalt); de vredesplicht duurt voort, totdat alle
in de c.a.o.  woorziene geschillenbeslechtiqgsprocedures zi,r uitgeput;  ;edere maitrege! ,  die de tegenpart, 3
willens en vetens onder druk zet (bijv. stalkingsdreiging) vordt al als stri.idig met de vredesplicht beschouvd.
Ugl. Buchner p. 2074; Richardi, AR-Blattei p. XIII.A. 11.2, en E. II.2.; Hofmann TZF p. 714-715·'718-719: Ruthers
TXS p. 300; Kahn-Freund, UL p. 94-95; Giugni PO p.  133'!63; Blante I I p. 240-241; Simitis, p. 332-333:
Hensche, Firmen, p. 15; Betten, diss. p. 161; Daubler/H TV# p. 216-220.

In Den_elark  vordt de wredesplicht voor immanent gehouden (Nielsen,  p.  43-443 en door reehters en arbiters
nog ali tame!, )1 veistrekkend opgevat (Nielsen, p. 78): zo geldt zi j oot zaken, die niet in de c.a.o. geregeld
21.In  en maakt ze stakingen om per onderneming extra loon te verkrl Jgen boven een  branche-c.a. o.  ti.idens  de
looptlid van d'e laa:.te oB,echtma:,9 (daartoe strekkende c.8.0. 's zi Jn 004 vernietigbaar' ,  zie hcobsen ELL
p. 251 en deze}fde :chrii,-er eg p. 266-368, vaar h:, enkele kleine 'escape.' noemt - de belangr,ikste daa.van:
solidari-teitsacties,  zie art.  2 General Agreement,  vg'.  Hasselbalch,  Facets, p. 4.-43; Jacib:en ELL p

25/266; Galenson, p.234; Nielsen, p. 79 (561>.
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de naleving der c.a.0. door de c.a.0.-partijen zelve en - nauw
verbonden daarmee - de idee van de vredesfunctie der c.a.0.

Zijn de c.a.0.-partijen gehouden de overeenkomst te goeder trouw
ten uitvoer te leggen of mogen zij zich er naar believen OP
enigerlei moment van distancieren? Mogen Zij collectieve
strijdmiddelen aanwenden tijdens de loop der c.a.0.? Moeten zij
OP hun leden "inwerken" opdat deze de c.a.0. zullen naleven?
Moeten zij wellicht zelfs voor hun leden instaan? Onder welke
omstandigheden c.q. OP welk moment mogen zij ijveren voor een
c.a.0. op een ander niveau, wanneer zij al partij zijn bij een
c.a.0.?
En dan: kunnen Zij over dat alles eventueel in rechte tegen
elkaar procederen? Kunnen Zij elkaar wegens wanprestatie
aanspreken bij niet behoorlijke nakoming? Kunnen zij   dan
schadevergoeding vorderen? Of ontbinding der overeenkomst?

Vragen, die soms voor de doorsnee Nederlandse jurist nauwelijks
vragen zijn. Maar juist daarom is het aardig om erop te wijzen,
dat het denken alleen al aan dit soort kwesties elders in de E.G.
talloze vakbonden, maar ook menig werkgever met huiver vervult.
Laten wetgevers en rechters zich daar in vredesnaam buiten
houden. Wat wij doen met de c.a.0. is onze zaak. We zullen haar
meestal wel naleven, en als we dat niet doen, welnu, dan is er
een conflict, dat we ook zelf wel weer zullen oplossen.

Wij hebben gezien (543'. dat een dergelijke houding ln Groot-
Brittannie en Ierland zo is ingescherpt, dat ze tot op de dag van
heden het rechtskarakter der c.a.0. heeft bepaald: non legally
enforceable.
De c.a.0. werkt tussen de partijen slechts als een gentleman's"

agreement", binding ln honour only, niet vatbaar om aan het
oordeel van de gewone rechter onderworpen te worden, tenzij  de
c.a.0.-partijen dat zelf uitdrukkelijk afgesproken hadden.

Ook zagen wij  (43,  dat dat elders in de EEG in principe heel
anders ligt - de c.a.0. is daar wel een rechtens bindend
contract.
Tegen die achtergrond heeft de dogmatiek, vooral de Duitse, zich
sterk gemaakt in het uitwerken van theoretische concepten m.b.t.
de "Friedensfunktion" van de c.a.0.' Dat voert dan tot de aanname
van een vredesplicht - de plicht op beide c.a.0.-partijen om zich
tijdens de loopduur van de c.a.0. te onthouden van het entameren
van arbeidsconflicten (staking, uitsluiting e.d.)

De vredesplicht kan absoluut zijn of relatief:
-- absoluut is ze wanneer ze alle arheidsconflicten tijdens de

duur van de c.a.o. uitsluit;
-- relatief is zij, wanneer ze bepaalde soorten van collectieve

acties tijdens de looptijd van een c.a.0. nog mogelijk
maakt, bijv. solidariteitsstakingen, korte politieke
stakingen, stakingen m.b.t. aanvulling of invulling van de
c.a.o. Tp een ander niveau enz.

...   ... I.
11 Gedatee:Ze rec"t: .·19'  1'0'de  ...,4+9'  '8r' : 6 :·':I.ma. 8,    J ·2 ' r... e' ,8 n-rreu-·0'Mi LaS C. 25-20,

'.·erpr 'an,. App.nt c. 79; ::,d#,2. -<BR. r. 726-32
-11 Zie te:ciouv,r:er .,9, *9 -· ..8,·- 9  1'·f·.'::6··,:. =·.1 .3.. 9'  3'  4  .:.. .3.D'el I· -'.IR F. 115-116:

.  ..3 --i -oc.W-- Her.....e,
So'i'Or, F. 8!' 4.42nr TiF p. -'5;  Etil'I·'-,0 Ach*,pr. c. 27; Plc·,5 4, 1....'... .... ...

...... 7. 0- 9„ VF,·sen. c. 14-15: Eclct FTI,. c =Ed-:66; w.1,9,nie- C.'*E--:9: 33:,e·, F. -1- 2,5--·. --... ..7,
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49. De obligatoire werking der c.a.0.

De koudwatervrees voor de bemoeienis van de wetgever en de
burgerlijke rechter met de c.a.0. bereikt in diverse landen der
E.G. wel een hoogtepunt, wanneer het op de obligatoire werking
der c.a.o. aankomt.

Want, zoals we zagen <543> doet de c.a.0. doorgaans nog iets
anders dan het gedrag van de individuele werkgevers en werknemers
normeren.
Ze zegt vaak ook iets over de relaties tussen de partijen, die
haar afsloten: de vakbond(en) en de werkgever(sorganisatie).

Bijv.: of naderhand nog nieuwe partijen als c.a.0.-partij kunnen
toetreden; voor hoelang de c.a.0.-partijen met elkaar dit
contract hebben aangegaan; hoe zij zullen handelen, wanneer de
afloop der c.a.o. in zicht komt (opzeggingstermijn bijv. ?); of en
wanneer zij elkaar weer zullen ontmoeten voor onderhandelingen
over de verlenging; of zij tussentijds de c.a.o. kunnen opzeggen
en ZO ja met welke procedure; wat zij zullen doen met nieuwe
kwesties, die tijdens de loop der c.a.o. mochten rijzen en om een
accute onderhandeling vragen;  wat met geschillen moet gebeuren
(een geschillenbeslechtingsprocedure?);   wat er zij van de aan-
prakelijkheid wanneer men zich zelf niet houdt of wanneer haar
leden zich niet houden aan de naleving der c.a.0., enz.
Allemaal kwesties, die nog al eens in de c.a.o. worden geregeld.

Soms ook hebben de c.a.0.-wetten m.b.t. deze zaken iets geregeld,
bijv. wat betreft een maximale looptijd der c.a.0. (552) ; een
procedure m.b.t. de   opzegging   van   de   c.a.0. (§52>; regels m.b.t.
het weer met elkaar in onderhandeling treden aan het einde van de
looptijd   der c.a.0.<558); regels m.b.t. de aansprakelijkheid bij
schending der c.a.o. enz.

Zo zien wiJ dus, dat c.a.0.-wetten ook nog een betekenis kunnen
ontlenen aan de rol die zij hebben t.o.v. de obligatoire werking
der c.a.0-
Maar bij nadere beschouwing blijkt die functie toch veel minder
glans te hebben dan die betreffende de normatieve werking.
De meeste c.a.0.-wetten bevatten terzake van de obligatoire band
tussen de c.a.0.-partijen maar weinig dwingende bepalingen.
Voor zover er ten deze bepalingen zijn blijken de  c.a.0.-
wetgevers meestal de wijze terughoudendheid betracht te hebben om
die regels te gieten in het vat van regelend recht: ze gelden
alleen maar voor zover de c.a.0.-partijen niet zelf iets anders
hebben  a f gesproken   <552>.

Maar als de wetgever zwijgt, kan zich altijd nog weer de rechter
aandienen en regels ontwikkelen m.b.t. de obligatoire werking der
c.a.0.
En als de rechter dat doet, dan kruipt al gauw zijn bloed waar
het niet gaan kan, ontleent hij die regels aan de algemene begin-
selen van het verbintenissenrecht en neigt hij tot toepassing van
de gebruikelijke sancties aan het burgerlijk procesrecht, dat hem
vertrouwd is.
De c.a.o. is toch immers een contract <§43>?

Nu zal dat op enkele mindere punten ook geen kwaad kunnen, maar
de piuce de resistance komt snel voor onze voeten: de kwestie van
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Wie een dergelijk samenspel tussen de c.a.0.-partijen en de
rechter eens aan de hand van een concrete casus wil naspelen"               "

verwijs ik naar de aardige zaak Rb Utrecht 9.4.1980, NJ 1981,
108. De vraag is of hij/zij dan nog de uitkomst van de casus zal
onderschrijven. A4

Maar hoe het zij: uitleg en toepassing van c.a.0.-normen zullen
nooit geheel en al onder controle blijven van de c.a.0.-partijen,
zodra de normatieve werking der c.a.o. in rechte wordt aangenomen
en er een rijke varieteit van actiemogelijkheden bij de gewone
rechter in arbeidszaken is geopend.

En dat perspectief is voor de c.a.0.-partijen in Groot-
Brittannie en overwegingen65 Ierland zeker altijd een van de
geweest om geen legal enforceability van de c.a.0. na te"                                         "

streven.
Een koudwater-vrees, die nergens elders zo bepalend is geweest
voor het rechtskarakter der c.a.0., en waar men nu langzamerhand

66ook in Groot-Brittannie wel een beetje van begint te genezen.

51' 3..  fe e .5-  95 44: 9 -"0 2- I.a.0.-12-m, die 'de.  .: je .3.,. vnor bepaa:de t ,·d geacht vordt een

1.a. o. t. :Jr ,C- CPI'apaaider . A. ter: 1 ..,·943.49· · ,te·l , 2 maarden ··09, het verstri'Pep van le
bepaa":  t i.d .ch, ifte'    9 meedeelt,    dat  hi i  de arbeidsovereentomst  n ·et  venst  woort  te  zetter.  De  .echtsvraag
d.e hier rees: ·: :, 'r A-·Of :·a·,  9 ve,1.4"e k .er : F.:69 9-fhan je' 4. 2, dat e.n ont..lag„ers'unp,03 d,recteur
SAB Tiod, 3  ·s,    430  weI  eet  kenp 1 39eu  19-:·:,nder-me.1,   .88.  .3 t,eled' ging  18.1.  ·echts,ege  plaatsvIndt  en  de hil Fe
geer· Onts|89'18'9·Jnn·r.9 ·vere·-t is.  Ne had de intergretat·:-:ommissie '93, <9 0.3.·6.-par6 Je, t!'p en klaar
gesteld,  :et  c.3. ·.-parti ien net !391,/e kebber, Leoo,ji;  le Rechtbank j:htte d e opvatt,ng  'Uan  onvoldoende
Ifvlchi•  m38t de 59wn/n391 var de c.1.0  eti:499   r d 6:r.tlen·.m . ric t·.9 ve.en.

1.'00'   fe  08·.,a't  - 9 ,·an  le  recht:ant  · -  aan  te  yoerer.    33t  de:e  '  gt  .n  ie  1 , in  van  de al 9emene   iur i sprudentie
ro,lom deze   mater ·e  CHM 23 maar:  136.,   N.  :962,   167'.    433,  die  iiI' i:prsle.tie  i s  n.  ook  yee.   A  et   zonder

ki:tiek gebleven 491.  taber,  Problemen rond de dieristbetrekking voor be:aalde ti t 0,  Deventer, 1983, p. 571.
Ya- 6,3 iII  et I ..1, :-ver 4,0. ee..3 .er ancere r,cht·19 Ir,ge:'39en va . ne hii dat"3, 90.0-.4  1+ 10
get 9-t:.1,:ng 2. .:  2.:.-28:tl .e-· , 01 Joe.'

651 Tere·tend  ,.  3 1,  jat :6 Tilr .,ch r. :968 woo ver:ette tesen .en 8.315.vel .89 van de Donovan Commissle om  de
comp:tert  e   ··as  fe  Indust- ·31  tribuna' 1  u i t  te  ;t'ekker,  tot a l'e   'puten  u i t  de a:beidsovereenkomst 'because
14 s *·ould neces:irili , ·i.·':e  nterpretat,on of collecti'·5 39'eeme··t,', :·e G.unfe'.d, Future 5. 211:
Wejderbul r  WZL  i:.   306;   Clark S Wedderturn  :13'F p.    :83.   Fet  heeff  i i et mose·  : *:1.·.,do.en,  d34  je  !'Id.·strial
Tr,t nal s   .tee·1*   mee·   ema,:  1 9  ket  Br ·tse 3-beidsrect't  hetbe.  gemaakt  en  z,c h daarpee  0,4   steed:   ·leer   met
+92·etat   '.  2 1... '- - 1  zE 9:· i·,el,·.

561 1191. :'epo'e·   LJ :995, 1.  48.  3 . 'et fe·t, dat de c. a. 0.-part , :en In G-oot-Brittar'lie niet over eer e.gen
pa:nt 9: f'Oce<"9'reg"he,·j to.:hillea. -· ,06 31· een gemie onderient.
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Wat weet een willekeurige werknemer-bijzitter in zo 'n  rechtbank
nu van de arbeidssituatie in de visserij? Men zou dus eigenlijk
per bedrijfstak, waarin een casus speelt, uit die bedrijfstak
afkomstige "bijzit ters" moeten oproepen, maar dat gebeurt niet.
Bovendien blijkt instelling van een afzonderlijke rechtspraak in
arbeidszaken in tal van E.G.-landen geen enkele garantie,  dat

60arbeidszaken niet ook nog eens bij de gewone rechter belanden.

Al dit geworstel wijst erop, dat wij hier met een erg weerbarsti-
ge materie te doen hebben.
Aan de ene kant getuigt het - zoals Kahn-Freund zelf erkent61 _
van een wat middeleeuwse instelling om de regelmakende en
regeltoepassende functie in ddn hand te willen houden. Een
onafhankelijke rechter is een hoog goed. Het is ook niet
wenselijk, dat hij zich met zijn uitleg van de c.a.o. per se zou
moeten houden aan wat bijv. de  c.a.0.-partijen hem achteraf
zeggen, dat zij met hun norm bedoeld hadden. Zoals bij de uitleg
van een wet zo is het ook bij de normatieve werking der c.a.0.
wenselijk, dat de rechter zich wat losmaakt van de bedoeling der
partijen <§47 noot 6>.
Anderzijds moet toch ook verhoed worden, dat een rechter, zo maar
langs alle realiteiten van het bedrijfsleven heen, eigen inter-
pretaties aan c.a.0.-normen gaat geven.

Hier zal een evenwicht gevonden moeten worden, dat er m.i.  als
volgt uit moet zien: de rechter in arbeidszaken (of het nu een
gewone of gespecialiseerde is) is verplicht om de c.a.0.-partijen
(C.q. door hen ingestelde geschillencommissies) op zijn minst in
de gelegenheid te stellen om hem gezaghebbend uitleg te geven
over betwiste c.a.0.-bedingen. Aan die uitleg zou de rechter zich

62dan zo enigszins mogelijk gebonden moeten achten.
.ZO enigszins mogelijk".  Komen de c.a.0.-partijen aandragen met
een uitleg, die echt niet acceptabel is, dan zal de rechter -
gemotiveerd - een eigen uitleg moeten geven.
Dit alles wel op voorwaarde, dat de c.a.0.-partijen in staat zijn
om Vlot tot een gezaghebbende uitleg te komen - het gemiddelde
proces in arbeidszaken duurt al een tijd; het mag niet nog eens

63verder vertraagd worden.

60) In Groot-Brittannie zi.In naast de Industrial Tribunals ook nog vaak de 9evone rechtbanken competent;  in
Frankrijk naast de conseils de prud'hommes ook de gevone rechtbanken:  zie voor (verworpen) vakbondsvoorstellen

u:t 1978 om dat te veranderen Murcier DS 1979, p. 272,

611 Vgl. Kahn-Freund, LXL{II) p. 53-54.

62,1 'Jgl. Jacobs, NUvR p. 62.
In Frankrijk ken de gewone rechter een c.a.0.-interpretatiecommissie vel raadplegen maar hoefde hij het nlet;
nog minder hoefde hil zich aan derzelver uitleg te houden, vs!. Javillier DS 1976, p. 472-473; Brun/G (1978) p.

141/154.  In  de  vetsvijziging  van  1982  is nu echter bepaald,  dat als de  c.a.0.-partilen  In  hun  c.8.0.

vastleggen,  dat interpretaties van een c.a.0.-interpretatie-commissie de vaarde hebben van een  c.a.0.-beding,

dat dan de rechter in arbeidszaken zich er ook aan Mil houden, vgl. Supiot, p. 73.
63) In  tort geding zal het raadplegen van c.a.0.-geschillencommissies niet liGht gaan,  al is het niet  ondenkbaar

dat  laatstgenoemde commissies hun voorzitter machtigen om in relevante kort gedingen te verschijnen om  namens

de commissie een voorlopige uitleg te vertolken - als c.a.0.-partijen vaarde hechten aan het houden van invloed

op hun regelge,in9 zullen zi J er iets voor over moeten hebben om slagvaardig te verken'

Zie voor 9evallen, vaarin de rechter in kort geding 'op eigen houtie' c.a.0.-artikelen moest interpreteren SMA
1983, p. 114-115.
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Idging men daarin wat minder ver.

Naast andere redenenss is dat stellig een grond voor het feit,
dat de bedrijfsrechtspraak in menig land toch nooit echt een hoge

56vlucht genomen heeft.

Door tegelijkertijd de normatieve werking der c.a.o. in rechte te
erkennen en c.a.0.-bedingen te verbieden, waarbij i.a.0.-partijen
van de gewone rechter in arbeidszaken worden afgetrokken, maakt
de staat het onmogelijk, dat de c.a.0.-partijen volledig heer en
meester blijven van hun regelgeving.

Van de andere kant heeft de staat zich in de meeste  E.G.-landen
ook wel gevoelig getoond voor het gevaar van een "bedrijfsleven-
vreemde" rechtspraak. Hij heeft daarom de gewone rechter in
arbeidszaken geinjecteerd met het serum van de sociale pariteit:
de arbeidsrechtbanken, die momenteel in de meeste E.G.-landen
bestaan en waarin vertegenwoordigers van werkgevers- en

57 Alleen NederlandE.8 en I t a l i 659   kennenwerknemers zitting hebben.
iets dergelijks niet.

Maar is met de instelling van een specifieke arbeidsrechtspraak
verzekerd, dat er geen "bedrijfsleven-vreemde" uitspraken meer
zullen worden gedaan?

54,1  E,·  art.    2.   59  'id W. 41.11.1.Olll' kunnen a;bitrage-bedingen  niet algemeen  ve'bindend vorden  Ve'ltlaard.  Dit  zelfde
9eldt bindend adv,es clausules,  zie HR 8 juni 1951,  NJ 1952, 144. Dergeli jlte clausules tunnen echter vel :9
de niet .8.v. i.  :.3.0. ·70:·tome., maar ,m.treden is of iii dan ook via art. 11 WCAO niet-leden kunnen binden;
afw, izend v.d.  Heliden,  diss. p. 145 en Fase CROP, p. 55; vgl. ook zijn CAOR p. 92-93 er, voorts Mannoury, p.

79/82-83/97-99; Bake!3 18 SMA 1984, p. 192; Stolvijlt, diss. p. 20 -204; Kamphu,sen, p. 30/53; Mok, diss. p.
93-3:;  ..d.  Grinten,  SMA :97:,  p.  621;  ia al Merike:bach,  diss. p. 74-76 233 moeihjkheden op dit punt.
Inmiddels   staa:   ook   vast,   dat   het  aanvezig  z i in  van  bed: i j fs.rechtspraak  geen   ioorzieningen   in   KG   kan
beletten, vgl. Pres. Rb Utrecht en Zutpher 4.5.1982, RvdW/KG 1982, 85/87.

551 Zo  temt men in Neder'and de uit:praak :egen:  dat de niet-overheidsrechte: vaak toch angstvall,9 aan de regel
vasthoudt. tervill de overheidsrechter soms erg ontvankel:it is voor billijkheid, zie RiA p. 20;

56) in Frankrijk is er bi: veel c,8.0.-oart:jen lange ti.id een afkeer geveest van uitleg der c.a.o. door arbitrage-
commissies 3£ door toezicht door paritaire instituties,  al is dit aan het veranderen,  zie Adam c. s. p. 87-89.
De vetgever van 1982 heeft de instelling van paritaire interpretatte-commissies voor  bedrijfstak-c,a. 0.'s en
centrale  accoorden  verplicht  voorge:chreven  (art.  L 132-17,  2e  al. CdT), deze commissies  kunnen  bij

interpretatie-moeil:,kheden advies vragen aan de Nationale Commissie voor de collectieve onderhandelingen  art.

L :36-2, 4e al.1.

Ook in lerland bloeit de 'private arbitrage' niet erg, zie McCartne1 WEL p. 290.
En in Italie vervijst men de uitleg van bedrijfstak-c.a.c.'s graag naar het ondernemingsniveau,  vgl.
Mortillaro/F, Dd: p. 81: p. 290.

Zie In Nederland vroegere situaties in het trpografisch bedrijf beschreven bil Stolvilk, diss. p. 31-33/186-217

en in de landbouv bil Heida, diss. p. 204-222.

571 l'91. Die Gerichtsbarkeit in Arbeltssachen und in Sachen der Sozialen Slcherheit in den Landern der
europaischen Gemeinschaft,  E.G.-pabl,caties Arbeld:recht,  1968. Aaron, Comp. p. 336-344. Zie ook H. Naber -
Arbeidsrechtspraak In de Bondsrepubliek, SMA 1986, p. 254-260.

58) Zi j  lag Wei in de bedoeling van het parlement,  491.  de op 1.6.1927 aangenomen motie-Sannes,  maar daar  verd

nimmer uttvoerln9 Ban gegeven,  zie Levenbach, Bundel, p. 156; v Peijpe diss. p. 196. Voor recente opvattingen
over dit thema 991.  v.  Waarden in SMA 1982,  p. 526-530; v.d. Heuvel, diss. p. 277-278; Aaron, Comp., p. 356-

357.

591 Zie Treu, ELL p. 93-94: Aaron, Comp. p. 354-355.
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Het heeft er bovendien toe geleid, dat her en der de  c.a.0.-
partijen hun heil gezocht hebben in het opzetten van vormen van
"bedrij fs rechtspraak". 44 Kwesties m.b.t. de toepassing van de
c.a.0. worden niet voor de gewone burgerlijke rechter gebracht
maar voor eigen geschillenbeslechtende organen, voortkomend uit
het georganiseerde bedrijfsleven. Aldus houden de c.a.0.-partijen
ook na afloop van de c.a.0.-onderhandelingen greep OP hun
normstelling. .5

Maar als de wet de normatieve werking der c.a.o. in rechte erkent
is het voor de c.a.0.-partijen niet makkelijk om de interpretatie
van de c.a.0.-partijen geheel in eigen hand te houden. Al zijn
Zij nog zo willens om hun eigen geschillen alleen maar aan die
bedrijfsrechtspraak te onderwerpen46, en om deze bedrijfsrecht-
spraak ook ter beschikking te stellen aan de i.a.0.-partijen ,
dan nog blijft de gerede kans bestaan, dat de burgerlijke rechter
tot een interpretatie van de c.a.0. uitgedaagd wordt door een
rechtstrijd tussen i.a.0.-partijen, die geen gebruik willen maken
van de bedrijfsrechtspraak.

Soms hebben de c.a.0.-partijen geprobeerd een stokje voor die
eigengereidheid te steken48, gebrand als zij erop waren om alle
geschillen in de bedrijfstak aan die bedrijfsrechtspraak toe te
vertrouwen: de bedrijfsrechtspraak werd dan verplicht gesteld.

Maar dat botste weer met het grondrecht, dat partijen niet tegen
49hun wil van de rechter kunnen worden afgetrokken en in diverse

E.G.landen, met name in Belgiew, Frankrijkst, Ierland52, Duits-
landg hebben wetgever of rechters een streep door dat nagestreef-
de exclusivisme voor de bedrijfsrechtspraak gehaald. In Nederland

44) Algemeen:  Aaron, Comp. p. 344-353. Voor Groot-Brittannie zie Kahn-Freund, LZL (11) p. 52-60. Voor Nederland,
Kamphuisen,  p  8; Stolvilk HA p 296-303. in Denemarken: de private arbitration boards in de bedri jfstal:ken
(door een vet van 1934 zelfs verplicht voorgeschreven aan de c.a. 0.-partijen!) en,  sinds 1939:  de  Contract

Board voor geschillen tussen de centrale organisaties, zie Galenson, p. 209/227/230/232
45) Vgl.  Clegg,  TUCB p.  6.

46) Dat zi j dit kunnen is in alle E.6-landen zeker.  Ugl, voor Nederland, Mannoury, P. 76/77-84, Voor Belgid:
Petit p. 84/85. Voor Duitsland: ArbGG 5101, sub a, vgl. Sollner, p. 254. Voor Frankrijk: Pactet p. 103.

47) Dat zi j zulks ook kunnen voor Belgil erkend bi j Petit p.  85-86. Voor Duitsland: Sollner, p. 254-255. Voor
Nederland bij Borst, F.v.d. Venbundel, p. 28-37; v,d, Heijden, diss. p. 137-176.

48) Groenendijk, diss. p. 146-147

49) Het jus de non evocando, 491. A.F.M. Brenninkmei jer in de Jeukensbundel, p 346-366.

50) Vgl. art, 9, Ze lid Wet 5-12-!968; zie Petit p. 81-86: Magrez-Song, R#le p. 112.

51) V91.  Civ.  sec.  Soc.  9-7-1953; Soc. 7-2-1958; Soc. 24-10-1962; Cass. Ass. Pl*n. 6-2-1975; zie Savatier, DS

1976,  p.  473;  Aliprantis,  p.  219-231; Despax, CC p. 67; Ollier, p. 56/350-351; Lyon-Cae• DS 1973, p. 99:
Brun/6 p. 724: Brun/6 (1978) p. 110 (die overigens vat andere jurisprudentle noemt).

52) U91. voor lerland de case Macauley v Minister for Post and Telegraphs (1966) IR 345.

53) 55  101,  110  Arbeitsgerichtsgesetz 1953. Krachtens deze bepalingen zijn c.a.0.-clausules,  die de  i.a.0.-
parti ien van de Arbeitsgerichte zouden aftrekken,  vettelijk verboden,  behalve in enkele bedrijfstakken. Dan
zi Jn  er 5 108 ArbGG en § 9 TUG,  die villen,  dat de Arbeitsgerichte de uitspralten  van Schiedsspruche
overnemen,  maar  toch is iedere Schiedsspruch vegens beveerde strijd met een rechtsnorm voor beroep bil  het
Arbeit:gericht  vatbaar.  Walz p.  177 noemt het Duitse arbeidsrecht dan  ook  'schiedsgerichtsfeindlich'  -
volgens  Ramm,  Memoriam  p.  239-240,  is ze dat al sinds de Weimarer-tijd; in deze context bestaat  er  In

Duitsland dan ook geen probleem om Schiedsgerichtsklauseln (die dus nooit absoluut de 1.a. 0.-partijen van de
arbeidsrechter kunnen aftrekken) algemeen verbindend te verl:laren. v91. Wiedemann/S p.  262-264/652-653;
Daubler RdA p.  13:  Daubler,  Gr. p. 116-118. Zie over deze alles bijeen genomen zeer Secompliceerde relatie

Schreiber, ZfA 1983, p. 31-48.
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En als we nu toch aan het relativeren zijn, dan ook maar meteen
de totale ontluistering van onze "jewel" uitgeprobeerd:
Is het wel zo wenselijk, dat de burgerlijke rechter zich met de
naleving van de normatieve bepalingen der c.a.o. bezig houdt?

C.a.0.-bepalingen zijn vaak juridisch weinig scherp gesteld38,
geformuleerd als zij zijn in een situatie van loven en bieden
tussen veelal niet-juristen.
Kan de rechter - vaak slecht bekend met de omstandigheden in een
bedrijfstak  - c.a.0.-bepalingen niet zo interpreteren, dat ze
onwerkbaar worden? Of denken, dat hij leemtes in de c.a.o. moet
opvullen, welke daar nu juist in voorkomen, omdat tussen c.a.0.-
partijen  op die punten  ook geen consensus te bereiken viel.39
Kahn-Freund wijst er bijv. op hoe allergisch c.a.0.-partijen in
Groot-Brittannie zijn om juristen bij de uitleg van de c.a.0. te
betrekken. C.a.0.'s kunnen niet los verstaan worden van de
"                                           "customs and practices in de bedrijfstak/onderneming, die
grotendeels ongecodificeerd zijn en alleen maar door insiders
worden gekend. De c.a.o. kan door strikt juridische interpretatie
zijn geest verliezen. The power to interprete is the power to40

destroy " zegt hij.
41

En Supiot meent: le recours au juge professionnel signifie alors"

un retour  a l'hdtdronomie que les conventions ont precisement
11 42pour objet d'dviter.

De beduchtheid voor ondeskundige interpretatie van  c.a.0.-"                         "

bepalingen is dus niet typisch Brits (al zit zij daar wellicht
het diepst 342)) , maar men treft haar overal in de E.G. ln

meerdere of mindere mate aan.

Dit alles zal er zeker een reden voor zijn, dat van de hiervoor
breeduit geetal eerde actiemogelijkheden van de vakbonden bij de
burgerlijke rechter toch maar betrekkelijk weinig gebruik wordt
gemaakt.43

38) Kahn-Freund,  LXL(li) p.  127;  Sel lwin.  p. 394; Fase CAOR p. 92; Daubler.'H TIJR p. 45: Flanders p. 176 vi Jst
erop, dat het ook juist het goordeel is van de Britse benadering, dat de :.a.0.-normen Diet rechtens bindend
zijn, dat ze daarom ook niet zo exact hoei'en te zijn en hun interpretatle meer beheerst kan vorden door  de

geest dan door de letter.

39) De Duitse rechtspraai (BAG 25-2-:970 en 13-6-1973) en  echtsleer (Wiedemann/S p. 309-308; Reichel, TVG p. 311
bepletten terughoudendheid van de rechter in het opvullen van leeites in de c.a,o.  Zie hetzelfde voor Belgie

bl j Petit p. 131-132. En vor Italie bi j  Ma:zoni, AS p. 188.

In Denemarken echter de,nst het Arbeidshof er o.et voer terug de yaal armeli II( geconcipieerde en lacuneuse
teksten der c.a. o. aan te vul len door te 11 Jken naar het ge.'rd,k, inaar algemene beginselen „an het
arbeidsrecht enz. zie Hasselbalch, Facets, p. 46/49-50.

40) Kahn-Freund, LZL p. 62-66.

411 Kahn-Freund, The Impact p. 244.

42) Sup:ot, p. 72.

43) Dat althans bevond Groenendi jk voo. Nederland Ed,ss.  p.  :39-1.45,1 en Luxemburg (diss.  p. 155); :n Frankri jk

zouden ze wei #aal benut vorden (diss. 9, 150-1511.
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Daar kan men tegen inbrengen, dat rechters zich toch ook nog heelvaak hoogst terughoudend tonen om bij afwezigheid van een
duidelijke wetsbepaling belangenorganisaties een actierecht toe
te kennen als ze niet namens met name genoemde personen
procederen of als ze geen concreet eigen belang in de zaak kunnen
aangeven. 31

Ook die andere oude procesregel - "point d'intdrdt, point
d'action" - is nog verre van dood. 32

Maar mij dunkt toch wel, dat vandaag geen zinnige rechter nog
twijfel kan voeden over het "int6r&t", dat vakbonden hebben bij
een zelfstandige bevoegdheid om de naleving der c.a.0. in rechte

33te kunnen vorderen.

Dus zelfs voor haar grootste "juweel " hebben we anno 1986
eigenlijk geen "kroon", geen c.a.0.-wet, meer nodigl

Een conclusie, die nog treffender wordt als we ons realiseren,
- dat er ook nog een c.a.0.-recht is, t.w. het Duitse, waarin die
krachtige actiebevoegdheid van de c.a.0.-partijen nog niet eensbestaat34;

- en dat er ook landen zijn, t.w. Italie" en Denemarken", waar de
c.a.0.-partijen hun krachtige eigen actiebevoegdheid ergensbuiten een   c.a.0.-wetgeving om vinden -  ook in Frankrijk37
kunnen ze dat trouwens.

31) V91.  dit n09 pas in HR 25.4.1986, RvdW 1986, 86; Hof Amsterdam 8.11.1984 (nu in :assatie bil de HR, zie RvdW
In Raadkamer 1986, 11); zie ook Groenendi ik, diss. p. 129.

321 Zie Brun/G (1978) p. 73-78; Bakeis HA p.  30.  Dit aspect benadrukken Korter,horst/R p.  93-94 en De Leede,
Asser, p. 266, als voordeel van het specifieke art. 12, 2e lid WCAO.

33) Al 9. Haersolte, p. 12, noemde de voorziening van art. 12, 22 lid WCAO een overbodige bepal,ng; Mannoury, SMA
1964,  p.  81,  schreef, dat het huidige civiele recht niet meer dan een syndicale actie in de veg zou staan;
Bakeis,  HA p.  21/27,  meende,  dat de zelfstandige syndicale actie van art. 9 WCAO 001 zonder deze speciale
wettelijke  bepaling  :ou moeten vorden aangenomen.  Fase CAOR p.  64 beyond,  dat  ook  zonder  c.a.0.-recht
diagonale bepalingen evenals obligatoire bepalingen afdvingbaar zouden zijn.  Ugl.  ook hoe HR 19 maart 1976,
NJ 1976, 407 .en zelfstandige vordering:actie verleende aan een fonds. dat door CAO-parti Jen was opgezet, zie
Fase CROP p.  42.  U91. 001 Pres. Rb. Zutphen 24.5.1982 RvdW/KG 1982, 100, die geen probleem had om een eigen
actie van de vakbonden tot palev,ng van een 'sociaal plan' te erkennen ook at was dat we'licht nret gebaseerd
op  een  c. a. 0, loo: Belgie :onstateert T.  Lindemans in RW 1979'1980, p. 2082-2094, dat de rechters steeds
toegeef L iker zi in geworden em een yorderingsre'ht van de bonden 8an fe nemen,

34) .In dit la,id zi jr dus met nawe ;ago,al,· befalingen in een v.ren'3,195-0.8. c. niet rechtstreelks =Idwingbaar
dow   een   act ie van  zeg de  vakbond tege,A  een afz,nderl i ·1:e vertge:,er,    ;11.    Daub! er 'H Tr.'R p.    54;    : ,e   ook
50'Iner p.  82;  Dietz, Tarifl. F·. p. 150. Zie ook BAG, AP Nr. 7 zu § 256 ZPO, zip Rpichel Tr'G p. 50-51, die
op pag.  21 v ist op de mogel,ikhe,d van een ':Yndlcale actle' 418 een omveg nl.  de c.a. o. op te vatten ali
per overeentomst t.g.v.   je·den;    i:reuten dearop geven de contractanten een schadevergoedingsdanspraak 1:le
noot 28 uan 5451.  Idem Ddubler/H T'JR p.  53, d,e er echter op p. 54 op vilzen, dat die veg toch weI erg Smal
E,  imdat meD e; Been bepal ingen mee af kan dvingen,  die ten laste van de verkgever zi.in;  zi i tepleiten

dairom ve'.teri'ipa van 40 Durchfuhrungspfllcht van de wer#geve·sorganisatie t.a,v. de af.'onderl .ke
verkgever,  z,e p.  122, tervill eerder Daubler Das All p. 504-505 instelling van de s,„d,Cale Bette had
tepie t.  l'91.  Gok 409 Giugn i PO p.  :60/'62 :ue, de betekent S v n de Duitw 'omveg'-constructie t.3.v.  de
vrede:pl,cht.

35   Te we en:I:  de,Weteian  1973  Dp   et  F ·0 :esrecht  , 0 arbeid:zakeri,    ··91 .  Napo' , tano r.'CP  D.  158:  131 Jin i  I,r  tt..04 9,    lat   vel  de r,)* de  vragen  Orroept;   -- -i ELL  p.    123 ''50   on'i eit   even:el   de
mogeli„heid .8.4 valbe·aden om het normat,2,12 401 de, c.a.:·. in ·e.hte af te dvingen.

39'1 Pier be 6-t ze op ': Wet Jr bet Arbeidshoi.
371 T.v.   1 ·fe ·,st·,e'e-19·r,gs,et zart.  1 111.-'.1 ·-: '}; :le daar:.,er :t.0.:13 Gro.nendiilk, diss. p. 204-219, j,e

op  c.   21 5  + irmeldt,  dat  deze ad, emogel , :1:heid ook  veel  royaler vordt benut  dan  de actiemogel i jlheid  100;  de
bonden  om  namens  ·de  'eder  ·p  'elte 43;emi 4  der  :. 8. o.  te  ·,ragen.
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Zij kunnen alleen maar "bewaakt" worden door de c.a.0.-partijen,
liefst,5 in een rechtstreekse actie van de organisatie tegen het
lid van de wederpartij, dat de c.a.o. schendt.

En hier licht dan de "jewel in the crown" op: de extra proces-
rechtelijke kracht, de "action syndicale", die naar wij zagen
door menige c.a.0.-wet in het leven is geroepen.

En zet dat eens af tegen Groot-Brittannie, waar men verstoken is
van dit procesrechtelijke extra. 26

Als in dat land een c.a.0.-bepaling geen "appropriateness"  voor
"incorporation" bezit dan faalt iedere nakomingsactie. Want zo'n
actie kan alleen maar vanuit de i.a.0. geconstrueerd worden - de
c.a.o. zelf is non legally enforceable.

Alleen: hebben we heden ten dage nog wel net ZO hard een
uitdrukkelijke wetsbepaling nodig als ten tijde van de tot stand
brenging van de c.a.0.-wetten, toen het civiele procesrecht een
eigen vakbondsactie waarschijnlijk niet had toegelaten,27
Met name de Franse procesregel "nul ne plaide par procureur" werd

2/daar toen vaak tegen ingebracht.

vandaag de dag is het verschijnsel "groepsactie" echter allerwege
1 Tl opmars. In toenemende mate wordt het zelfstandige belang29

erkend, dat belangengroepen hebben om op eigen naam in rechte te
kunnen optreden ter verdediging van bepaalde zaken, die binnen
hun interessesfeer liggen. Men ziet dat in Nederland in het admi-
nistratieve recht (bijv. op het vlak van de ruimtelijke ordening)
en ook in het consumentenrecht en elders in het arbeidsrechtw
staat het momenteel volop ter discussie.

25) :loorbeeld van zo'n actie:  Dres,  Rb Middelbu,9 14.2.1980,  NJ 1980,  499:  natuurl l JI: Is daarnaast alti jd de

'omves'-construct,e mogeli Jk, dat de e,e organ.satie de andere vi jst op c.a. 0.-schending door haar lid en dat
dan lie andere partii een actie onderneemt tegen haar lid,  dat de c.a. o. schendt: maar in de realiteit van
alle dag kgmt die 'omweg'-constructie toch #,et zo goed uit de verf.

36) In dit land bepleit door Donaldson, p. 13 en Hepple (348, n. 66).

27) In  Frankrijlk verd de 'sindicale actie' eer:t eens door de rechters verleend,  toen veer herroepen,  doch  in

1913 toch weer verleend.  488, dit '9ezvalk' hield ook verband met de tvilfelachtige positie van de vakbonden

ali  p·ocesparti; in Frall: 11,  welke pas in 1920 verd opgeklaard <5510/14/24>,  zie uitvoerig Grouss,er p.
121/133-124'130-139;  voorts  Brun/611978)  p.  73-78.   In lerland ontkende het Supreme Court nog in 1928  de

procesbergegdheit van vakbonden :424 n 26>.
28) V91.  Despax CC p. 29'100-101; Brun'G p. 215'711-712; Brun'G (19781 p. 156; Durand/V p. 426; Blanpain, Schets

p. 235.

293 v91. „or Nederland Groenendi Jk, diss.; J.W. J. van den Oord, NJB 1982, p. 394 e.v.; J. de Boer in Staatkundig
Iaarboek 1985, p. 88 (n,Got la); noot v. d, Burg onder AB 1985, 643; noot Groenendijk in SMA 1982, p. 833; zie

ook art. 6.5.28,6. NBW.

30) Nu  overvogen terzake van de Selijke behandeling m,v in het initiatief-vetsontwerp van  D'66,  zie  Kamerstuk

19.507, maar pas Dog verworpen door de regering m.b.t. het wettel,jk minimumloon, zle Kamerstuk 19.286.
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In Duitsland neigen de meeste schrijvers ertoe het begrip
"                   "normatief eng voor te behouden aan normen, waarvan de naleving
ln rechte ook daadwerkelijk door door i.a.0.-partijen gevorderd
kan worden. Dus blijft er dan niets anders over, dan maar binnen
de obligatoire bepalingen de nuancering te leggen, tussen
enerzijds obligatoire bepalingen, die zuiver de relatie tussen de
c.a.0.-partijen raken en anderzijds obligatoire partijen, die ook
de rechtspositie van derden raken.22

Uit de Belgische en Britse definities kan men opmaken, dat daar
de onderverdeling wordt gelegd binnen de groep van de normatieve
bepa]ingen.

De Duitse leer kan men een zekere logica niet ontzeggen. Is het
immers niet zo, dat alle diagonale bepalingen, die zich tot de
werkgevers richten (en dat is het leeuwendeel van de diagonale
bepalingen) eensklaps pure obligatoire bepalingen zijn geworden,
wanneer zij opduiken in een ondernemings-c.a.0.?
Maar het onaantrekkelijke van de Duitse leer is, dat ze nog al
gauw kan voeren tot de consequentie, dat de diagonale bepalingen
verstoken blijven van "faciliteiten". zoals a.v.v. en nawerking.
Want die komen in de "klassieke opvatting slechts aan normatieve„

en niet aan obligatoire bepalingen toe.

In de Nederlandse drieledige benadering kunnen we die aspecten
meer pragmatisch "redden"; volgens de "Belgische leer" gaat het
zelfs ook theoretisch vlekkeloos.

OP die beide laatste sporen kan het verschil tussen de doorsnee„

normatieve bepaling en de diagonale bepaling beperkt blijven tot.

het ene aspect, dat niet weg te poetsen valt: de kwestie of
nakoming van een  c.a.0.-bepaling in rechte wel of niet door
i.a.0.-partijen te vorderen is.

Want inderdaad is het van een aantal c.a.0.-bepalingen, die
beslist wel "derden" raken, toch moeilijk denkbaar, dat hun
nakoming in voorkomende gevallen door een wederpartij bij de
i.a.o. zal worden gevorderd.

22; 791. Richard K !99/202,
23 1  Wat   a. i. v.    bet'.ft:    · n   Ne,jer'a d  '.824  PR  ..).6.1983 a'  u.tgemaapt,   dat  1'39onale bepal ingen   ook   3. v. ' i.

ve·11:ard kunrg vordert, re Pat·e'·  ' ) p. 171
In Be'Sie i- een  nterefsante kwestie ge,e:en rondom de recente Hu-telvetgeving.   Deze opent de mogeli ikheic

voor  c.a. 0.-afspraken, ,·38,5,1 verk· ever. belover. nie.ve a·be·dplaat.en te :ree*en :7 :uil tegen

arbeidst i id,erkortir·g met ,niever ing :a,·, 1·)3n.  De,921; Jite afspraken t.nnen a.v.v.  verkiaard vorde: 23 1,13,
Hooserbeot   :.   20 45   .9-baa't   z ch   daarove·,   mdat  hi i dergel· ,ke bepalingen aariziet als obligatoire
Depa'199*n. Maar dat is e,3 Du·t. ·le··' leneerd' Wadtom :e r et te :·en a'- '·collertief-norma:ieve' bepalingenp
Dan  s a. '.'...  niet 'pmeikellit ree'.
Wat j. lave,4,19 bet,oft: de:e kvest·e ,s 509 grotendeels onopgehelderd, Magre:-Song. Dumonbundel G. 599-602
meent dat 'collect,e#-normat eve bepalingen' niet in aanmerting komen voor Bauerk:4;  Cetit, p. 189, '- ier:
gen.Uancee:der - Aaverk,4 voor he bepal:n9en alleen mas; als :e tevens een ·Ddividue',e ve.King hebben.

Dultse-s z·.n naverking niet :itten .,oor At;chl.,:normen, bet-ieL'. che- r.: betriets:e-fas;en·33 9.ht! che
Noreen en rormen m.b.t. 6.meinsame Einr·chtungen 1.Hue .  A;,0-Blattei,  on Pe, che; ,  TUG  r   58).  001  kamphu, sen,

p. 36 zas geer :34'e·,, 39 ·41· r 612562:le Dep, ,:31·, .r, het *ers:hiet.
24) Het  's overigens goed om deze laatste. categorie :0 eng mogehik if te Dakenen.  ·1 5 8, maar er'93:ins een

'zir' ·: ·, ee,· act 2 ··a· eer ..' 2 v:d,dele ,·:, , ier):·,  far te.e 001 ee' 3ct e toestaan. Terecht zegt Fase CROP
:.  El:  ·e' .'Ae; Dehoo t -·.et bes'  -94 te: n ve,r hit -8.F.t:.924,19  M: i'· n:temi -3 dan o.,14 met HR 13
maart :981, NJ 1981, 505 (Punt De H.arI'; .i' 0-,; Fa.e ·n SMA :982 p. 62-53; 0"De-, :MA ;9 9, R. 6!r-620;
En  deze  zorg  i s  natuurhit  ook  de achter9rono  .,an  r.'raniess  Inconseque.tte.  .ermeld  11  Root  '5.
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Dit soort bepalingen noemt men in Nederland: diagonale
bepalingen. 14

In Belgie spreekt men van collectief-normatieve bepalingen"                                       "

tegenover "individueel-normatieve" bepalingen.ls
In Duitsland heeft men zich in de Weimar-tijd nogal het hoofd
gebroken over deze tussencategorieen16 en men heeft er nog altijd
geen sluitende redenering voor gevonden. Nu gaat men maar
typologiserend te werk, splitst de normatieve bepalingen uit in
een hele serie: "Inhaltsnormen" , "Abschlusznormen", "Betriebliche
und betriebsverfassungsrechtliche Normen", normen betreffende
"Gemeinsame Einrichtungen" e.d. en stelt dan van diverse van deze
soorten vast, dat hun naleving niet door individuele partijen in
rechte gevorderd kan worden. 17

Ook in Frankrijk worden variaties aangebracht op de al td simpele
tweedeling normatief/obligatoir. 1.

In Groot-Brittannie onderscheidt men "substantial rules" van
„                        „,9                                                                    „procedural rules en men onderkent,  dat er "substantial rules
zijn, die wel en die niet voor incorporation in de  i.a.0."                        "

vatbaar zijn. Hun appropriateness daartoe moet van geval tot"                            "

20geval vastgesteld worden.

Zoals iedere tussenfiguur, zo geeft ook de tussengroep tussen de
obligatoire en de normatieve bepalingen voedsel aan heel wat
dogmatisch geschil.
Moeten we nu concluderen, dat er in feite drie type  c.a.0.-
bepalingen zijn, normatieve, obligatoire en diagonale?
Of moeten we de tweedeling normatief/obligatoir handhaven en dan
maar binnen een van die categorieen sub-categorieen gaan maken?

In Nederland overheerst een voorkeur voor een driedeling. 21

14) Levenbach,  Bundel,  p. 96-100/136; Merkelbach, diss. p. 17; v. Haersolte In NJB 1937, p. 51; Bakels, Schets,

p.  159;  Kamphuisen p. 15-18/25-26/35-36;  Mannoury, p. 55; De Leede, Asser, p. 252/267-268/296; Fase, diss.

p. 25; Fase, CAOR p. 25-27/61-64.

15) Desolre St&8 p.  96-102;  Papier-Jamoulle/D,  p. 114-115, Vranken, p 373-385, gooit het onderscheid dan toch
veer door elkaar,  vaar hii zegt,  dat er ook collectief normatieve bepalingen ziin, vaarvan de naleving door
i.a. 0.-partijen in rechte ge,orderd kan vorden; zie daarover verder noot 24.

16) Vgl. Levenbach, Bundel, p. 134-136.

17) Reeds S nzheimer maal:te een indelin9 tussen Individual en Kollektiv (=Solidar)normen, vgl. Richardi K p. 226-

227.  Over  de  vraag  bi jv.  of  betriebliche en betriebsverfassungs-rechtliche  normen  door  het  individu

ingevorderd kunnen vorden: 491. Wagenitz, p. 53-61: Lieb Begriff, p. 444; Wiedematn Rat. sch. p. 422-423.

18) Vgl. Ollier, p. 339; Camerlynck, DS 1959, p. 410.

19) V91. Kahn-Freund, LZL p. 92-93; Flaaders, MZU p. 86-87/91/247.

20) Ugl.  Hepple/OH Empl.  Law (IV) p.  124/128-130;  Hepple/OH,  Enc p.  1110-1111;  Carby-Hall (1983) p. 11-16.

Primair gaat het daarbil om bedingen, die de relatie verkgever-vallbond Taken, lange-teraijn-beleid betreffen,
enz.  Zie enkele zakeR daarover genoemd in IRRR 22.7.1986 CIRLIB-deel p.  8-9).  Als de rechters dat soort
bedingen niet voor incorporatie vatbaar achten is dat met name zuur voor de verknemerszilde.  Van de andere
kant  bepleit die verknemerszilde veer vaak,  dat 'grievances procedures' en 'no strike clausuies' niet  voer

incorporatie vatbaar zullen zijn; daar dachten rechters vel eens anders over, vgl.  de zaak Barber v
Manchester Regional Hospital Board,  in Wedderburn,  CZM, p. 305; Wedderburn WXL p. 193-196; Wedderburn/D. p

14-52,  en daarom heeft de Labour-vetgever dienaangaande in 1974 strenge regels 9esteld in s 18 TULRA <§ 43,

n.  21>.  Of dat rechters nu van hun eigenzinnigheid afhoudt is twijfelachtig, als vij nu Hepple ILJ 1986, p

76/78 horen bepleiten, dat s 18 TULRA nog vat moet vorden aangescherpt.
En  de pendule slaat veer terug bi j de closed shop bedingen.  Dat is natuurlijlt veer plezierig voor de
vakbonden,  als de rechters die vatbaar achten om in de individuele arbeidsrelaties door te verken.  Dat
gebeurde lange tild ook vel,  vgl.  Hepple/OH Enc.  p.  1111-1112;  Bercusson EPA onder s 16;  Freedland,  p

15/374-375;  Wedderburn,  St.  p.  585;  Adell p. 57; Donaldson p. 13, maar daar zijn nu veer voorvaarden aan

gesteld door de Conservatieve vetgever in de Emploiment Acts van 1980 en 1982 <526>.

21) Dit is de opvatting van o.a.  Levenbach,  Bakels (7) p,  161  en De Leede,  Asser p.  267; anders Olbers, SMA

1979, p, 611 e. v.
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Bovendien hebben in het Nederlandse', Franse' en Luxemburgse
recht' 1 de c.a.0.-partijen de bevoegdheid om zich te voegen 1 n

een rechtsgeschil tussen i.a.0.-partijen, wanneer de c.a.0. in

het geding is.

Met het treffen van dergelijke bepalingen toonden de wetgevers in
kwestie, dat ze 009 hadden voor de maatschappelijke realiteiten.

De individuele arbeider of werkgever zal misschien nalaten om de
naleving van de c.a.o. in rechte af te dwingen. De arbeider omdat
hij zich te zwak voelt of zich van geen inbreuk op een  c.a.0.-
norm bewust is. De werkgever, omdat hij te weinig baat heeft bij
een actle, enz.1
Bezien vanuit het collectieve niveau is het echter van belang,
dat (vermeende) inbreuken in rechte (kunnen) worden vervolgd.
Vandaar dat het zinvol is, dat de c.a.0.-partijen ook over een
eigen, zelfstandige bevoegdheid beschikken om in rechte te ageren
tegen een  i.a.0.-partij, wat er ook zij van de Wil en de
mogelijkheid van de i.a.0.-partijen om zelf te ageren.

En als de individuele partijen wul tot ageren komen, dan kan het
best zijn dat zij wat weinig oog hebben Voor de collectieve
aspecten, die in het geding zijn. Het is goed. dat de c.a.0.-
partijen zich dan ook kunnen laten horen.

Maar er is nog een ander punt. Er zijn in een c.a.0. vaak nog
normen, die alleen maar de werkgever of alleen maar de arbeider
"raken". Waar dus geen concrete i.a.0.-partij tegenoverstaat, die
hun naleving zou kunnen vorderen.
Ik noem als voorbeelden: bepalingen in de metaal-c.a.0., die de
werkgever verplichten zijn vacatures bij het Arbeidsbureau te
melden, resp. het werken met ingeleende arbeidskrachten bindt aan
toestemming van de vakbond en de ondernemingsraad.
Dat zijn geen normen, die OP een concrete individuele
arbeidsovereenkomst zien, zodat een bepaalde werknemer haar
naleving zou kunnen vorderen. 12

9) Art. 125f Rv; 491. Mannourr F. 60; Kortenhorst/R p. 93/104-!05; Catz, p. 176; Kamphuisen, p. 43-44/57-58; Mok,
diss.  p.  147:  Fase CAOR p. 94/129. Daarnaast kent Nederland n09 de moge'ijkheid in het algemene burgerlijke
procesrecht,  dat derden :·ch tegen een voan,s,  welke #un rechten benadeelt, Ikunng verzetten, )01( indlen zil
noch in persoop noch vettelijk vertegenvoordigd of  indien :I J,  well(e i j vertegenwoordigen,  in het
rechtsgeding niet :,in geroepen of door voeging of tus:enkomst geen parti i zi.in geweest Cart. 376 Rvl.

10) Art. L 135-4, 22 alinea CAT, :ie Brun/G (1978) p. 158; Groppendi;t diss. p. 151-152.

111 Art.  Il,  4e lid CAO-Wet 12.6.1965;  Groenendi ik,  diss.  p.  152,  die op p. 155 stelt. dat ook de Belgische
organi:atie: die be·.oegdheid hebben al vermeldt de vet haar niet.

12) Dit soort argumenten b, i Kamphuisen p.  43/44;  Bakeis HA, p. 26; Mannour, p. 74-45; Ma,7 F. 22; Pet it p. 305;
Blanpain, Schets, p. 235.

13) U91.   algemeen:   Nipperdel-Sacker I!.8.11; Reichel, TUG p.  22-30 43; Petit p.  30-32; Ollier p.  339;  F.1 .Is {71
p. 161.
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48. The Jewel in the Crown: actie-mogelijkheden.

Een kroon schittert en de meest oogverblindende diamant van de
c.a.0.-wetgeving is stellig haar procesrechtelijke functie.

Zonder  c.a.0.-wet is de inroeping van de c.a.0.-normen voor de
gewone rechter in arbeidszaken veel omslachtiger, ZO niet
onmogelijk.
Wij zagen dat al uitvoerig in de paragraaf over de hulpconstruc-
ties. Wat een bokkesprongen moet de werknemer dan soms uithalen
om de rechter van de normatieve kracht van de c.a.0. te overtui-
gen.

Maar sterker nog: is het in een stelsel, waarin de c.a.0. niet
rechtens bindt, niet ook alleen maar hooguit de individuele
arbeider, die in recht om de naleving van de c.a.o. kan opkomen?
Terwijl juist die fraaie c.a.0.-wetten kwistig zijn geweest om
ook de c.a.0.-partijen acties toe te delen:

In het Nederlandsel, Belgische2, Luxemburgse3 en Franse'  recht is
de c.a.0.-partijen de bevoegdheid verleend om ten bate van een
lid van hen te ageren tegen een lid van de wederpartij,  dat
t.o.v. hun lid de c.a.o. niet naleeft.

Het Nederlandse; BelgischeG, Franse' en Iersee recht geven de
c.a.0.-partijen bovendien een eigen, zelfstandig actierecht
m.b.t. de naleving van de c.a.0.-bepalingen met normatieve
werking, naast het eigen actierecht van de individuele werkgever
en werknemer.

t) Art.  12,  lid 2 Jo art.  15 WCAO c. q.  art. 3 leden 2 en 4 W.AW.OVU; vgl. Kamphuisen p. 48/57; Mok, diss. p.
147; De Leede, Asser p. 268-269; Bakeis HA p. 23; Fase CAOR p. 52'135-126; Groenerdi 11 diss. p. 130-139.

2) Art.  4,  le lid CAO-vet 1968;  zie Blanpain,  Schets p. 235-237; Mazy p. 21-25; Petit p. 106/304-306; Magrez-
Song, 9610, p. 107; Lindemans p. 2090; Groenendijk, diss. p. 154-155.

3) Art.  11,  3e  lid  CAO-vet  1965 - de betrokkenen moeten vil vervittlgd vorden en de actie  kan  alleen  maar

uitgeoefend warden als de betrokkenen zich er niet tegen verzetten; zie Kayser, Ger, p. 525; Schintgen, p. 50-
50.3; Groenendilk, diss. p. 152.

4) Art. L 135-4 CdT (met hetzelfde voorbehoud als in luxemburg); 491. Ollier p. 300/309-312/353; Camerlynck/LC p.
567-571; Brun/6 p. 744: Brun,G Bilan, p, 215; Brun./6  1978) p. 156-157; Groenend:lk, diss. p. 147-151.

51 Dezelfde bepalingen 815 genoemd in noot 1,  daarnaast nog art.  9, 2, lid WCAO, zie Levenbach, Bundel, p. 136-
137; Fase CAOR p. 57; Groenendilk, diss. p. 132; Bakels (7) p. 159.

6) Art. 4, tste lid CAO-vet 1968, zie Petit p. 305-306.
7) Art.  L 135-5 CdT (oud art.  L 135-2 CdTI,  zie Brun/G (1978) p. 157-158: Supiot. p. 72; Murcier, DS 1985, p.

110.

8) Art.  32 Industrial Relations Act 1946,  vg:.  McCartney WEL p.  293-295;  Horgan, p. 32, maar die voorzlening

geldt alleen geregistreerde c.8.0.'s en dat zijn lerse c.a.0.'s zelden <533>.
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van de werkelijkheid.36 Een daarvan is de collectieve arbeids-
voorwaardenbepaling. De meeste normen, die daarin worden
voortgebracht, worden in tal van Westeuropese landen door "de
Staat" erkend. Maar dat laat onverlet, dat die normen aan een
eigen bron ontwellen.

Aan het begin van deze paragraaf stelde ik, dat c.a.0.-wetgeving
door menigeen als een "kroon" wordt beschouwd.
En omdat er door de geschiedenis heen veel te doen is geweest
over kronen, leek het mij nuttig om even stil te staan bij het
gehalte van ddze kroon.

36} Vgl.  daarover E. Ehrlich's theorie of 'living law' created b, societ.7 : rell. as bi the state'i formal legal

p,ovisions,  in E.  Ehrlich - Fundamental Princ:ples of the Sociology of Law,  Nev Yorlk, 1975 ('-·0'u tgave var.
die van 1936) p. 486-506; Ramm M, p. 196.
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Men kan de feitelijk normerende en de rechtens normerende
werkingen van de c.a.0. beschouwen als twee schijven, die wel
grotendeels maar niet helemaal op elkaar liggen. Zij geven dit
beeld:

6 Q € / rechtens 1 3 < E
1'  3   2/e n feitellik \3   g   
1

3- :  1 verzekerde  19 r 0    1
,    E E :£    regelings-  11 2   S   /
\  3 - T \   macht   / 9- . 5  /\:-,

- een overgrote meerderheid van gevallen, waarin de c.a.o. zowel
feitelijk als rechtens normeert;

- een aantal gevallen, waarin de c.a.0. niet rechtens normeert,
maar feitelijk wel;

- een aantal gevallen, waarin de c.a.0. in een van juridische
steun ontblote werkelijkheid niet zou normeren, maar juist
dankzij het recht wel.

Delegatietheorie en originaire theorie schieten m.i. te kort om
deze geschakeerde werkelijkheid te du i den. 33 Om toch in  de
behoefte van rechtstheoretici aan een sluitende fundering van de
regelingsmacht der c.a.0.-partijen te voorzien, wil ik wijzen op
Aliprantis'4, die m.i. een geslaagde poging heeft gedaan om de
Delegatietheorie en de originaire theorie tot een synthese te
brengen in zijn Receptie-theorie.

In deze theorie wordt erkend, dat de normen van de sociale
partners een niet-"staatliche" herkomst hebben. Zij ontstaan in
de rechtswerkelijkheid en kunnen daar best vaak vigeren ook al
zouden ze niet door de staat erkend worden. Maar de staat laat
heel vaak deze zaak zo niet bestaan. De rechtsorde van de staat
neemt de normen van de sociale partners over. Daardoor regeren
deze normen de lagere bronnen van arbeidsrecht, niet krachtens
"delegatie" maar krachtens receptie". De formulering van het"

Duitse Bundesverfassungsgericht 35 _ 'Rechtsregeln... .kraft Aner-
kennung durch die staatliche Gewalt" - brengt deze receptietheo-
rie mooi onder woorden.

De receptie-theorie laat volledig recht wedervaren aan de
rechtssociologische analyse. Zij verdraagt zich met het verschijn-
sel, dat ln de werkelijkheid normen van de sociale partners
kunnen voortbestaan (closed shop, zwarte lonen bijv.) ook als die
in de rechtsorde van de staat niet getolereerd worden. Zij
probeert niet kunstmatig de regelgeving van de sociale partners
in te passen in een monolithisch geheel van wetgevingsbevoegd-
heden. Naast de rechtsorde van de staat staan andere rechtsordes

333 l'9:.  MB-zw i AS :.  :22.  4 e :tolt, :8: de regelie. 19 hu d. c.,8.0.-parti ie,·i :ivel een #eitellike als een
derivat:eur

,

d e n' 4    ':

311 Ali:'ant :. p. 36-38.

75' '·151. B'Jeri6 24 2. f94. 7. .:4 - e :,l '3,4:heiltl81, 02'18tt·ng, dat ket legeven, dat de autonomle vin de C. 8.0.-
93-t,,en   .en   rechtsb ··:r,     4    iet mear  'anti·end  kon  vorden',   al  achtte hi j  vel een eflenning' door de
wetgever  nod, :.   ··91  Hinz  D.    2:-3;   Pi ·:tard,  F  14'30;   1.'Emphl  sen  p.  3,  Detit  p.  25; Mengon ((CP p. 20.
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De originaire theorie komt namelijk aardig in de kraam te pas van
degene, die geen inmenging van de staat in het  c.a.0.-overleg
wenst. Onder het motto: "What the State has not given it cannot
take away"... 29

Zowel de Delegationstheorie als de originaire theorieen Zi Jn
mijns inziens onzuiver. Ze zijn beide voor een stukje waar en
geen van beide helemaal waar.
De Delegationstheorie is weinig passend in landen zonder een
c.a.0.-wetgeving; daar bestaan  c.a.0.'s,  die in de praktijk
normeren, maar geen wet, die dat voorziet. 30 Ra-ra hoe kan dat
met de Delegationstheorie?

En zelfs in landen met een c.a.0.-wetgeving laat de delegatie-
theorie ons toch maar mooi in de steek, als wij een verklaring
willen vinden voor
- de rechtscheppende macht van de c.a.0.-partijen voor het

tijdstip van uitvaardiging  van de CAO-wet31;
- de normerende kracht van collectieve accoorden, die in deze

landen niet binnen de wetteli jke definities val len <545 n, D;
- de onnoembare gevallen in de dagelijkse praktijk waarin

32c.a.0.'s normeren ook buiten de door de wet genoemde gevallen.

Maar ook de originaire theorie kan niet altijd bevredigen. Wij
kunnen tal van gevallen onderkennen, waarin de c.a.o. alleen maar
normeert omdat de wet het zegt. Zou men de wet afschaffen, dan
zou de normerende werking wegvallen, omdat de sociale partners te
zwak zouden zijn om ze door te zetten. Daarbij denk ik dan vooral
aan de bedrijfstakken met een zwakke organisatiegraad. En aan de
naleving van normen, waar arbeiders geen staking voor over
zouden hebben om hun naleving af te dwingen.

29) Kahn-Freund in Ginsberg, p. 244.
30) Dit verklaart dan 001 de italiaanse kritiek op de Delegationstheorie.

Ugl.  In  dit verband de interessante EG-Hof van Justitie-zaak 165/82 Commissie vs Verenigd Koninkrijk,  o.m,
aangespannen,  omdat  Britse  vetgeving c.a. 0.-bedingen die mannen en vrouven ongelijk  behandelen  ongemoeid

laat. De Britse regering rechtvaardigde dit met de stelling, dat Britse c.a. 0.'s toch geen rechtskracht
hebben. Het EG-Hof van Justitie vees dit af, overvegende dat 'c.a. 0.'s,  zelfs zonder rechtskracht,
belangriike  feitell Jke gevolgen teveeg brengen voor de betrokken arbeidsverhoudingen,  met name doordat  zij

verworven rechten van verknemers vastleggen en de bedrijven, in het belang van de sociale vrede, aanvijzingen

Seven voor de voorvaarden vaaraan de arbeidsverhoudingen moeten of niet mogen voldoen. '

31) In Duitsland dus alle c.8.0.'S van voor 1918 en tussen 1945 en 1949,  vgi.  Ddubler Gr.  p. 113; in Belgie de

c.8.0.'s var voor 1945 enz.

321 Namel i jk in al die arbeidsovereenkomsten,  die zich eigenl i Jk niet naar de c.8. o. hoeven te richten, omdat er
geen  algemeen verbindend ver(laring is,  maar die dit in feite toch 'vrijvillig' doen (de 'uitstraling'  der

c.a.0.);  zie dit verschiin:el besproken bi j Boldt FTV p.  265;  Galperin, Die Stellung, p. 302/346; Rithers,
T&5 p.  303;  Wagenitz p.  12;  vHoYningen p. 139-140/148; Ananiadis p. 18; Frei, p. 2407; Badura RdA 1974 p.

133;  Teichmann p.  20;  Ri:hardi K p. 332/406; Sacker GuU p. 95; Daubler Gr. p. 229-230: Reichel TVG, p. 42.

Langlois CI p.  283-284;  Despax DS 1965, p. 384-385; Brun/6 p. 741-742; Durand/V p. 416;; Giugni DS 1964, p.
614;  Kahn-Freund LiL p.  143-144/149.  Vgl.  ook Lyon-Caen's uitspraak, NC p. 592; Rapports, p. 243, dat 'de
zegen van de regering, ook al vordt zij gegeven, niet altijd onmisbaar is.'

Hierbi,  denke men ook met name aan het verschijnsel van het 'wage-leadership' van de grote c.a. 0.'s,  zie J.
de Jong, p. 49/52; Pess, p. 160; Weiss p. 155; McCartner WEL p. 291; Flanders MZU p. 164; Galenson, p. 118.
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De Delegationstheorie heeft buiten Duitsland nog weinig
expliciete bijval gevonden, al valt ze elders23 in standpunten
van auteurs wel impliciet te onderkennen.

Vaker echter ontmoet men buiten Duitsland auteurs, die zich
uitdrukkelijk afzetten tegen de Delegationstheorie, vooral Ita-
lianen  en  met  name  ook de Fransman G. Lyon-Caen.

Laatstgenoemde verguisde haar als "een overmaat aan juristerij of
liever een tekort aan juridische analyse", betichtte haar van een
"geur van corporatisme" en zag er een gevaar in voor de autonomie
van de c.a.0.-partijen.25

De Delegationstheorie wekt de suggestie, dat de arbeidsvoorwaar-
denbepaling bij c.a.0. een bedenksel was van de staat, die hij
vervolgens aan de c.a.0.-partijen heeft gedelegeerd. Zo was het
historisch-bezien natuurlijk niet. "De vakbonden hebben in een
verbitterde strijd tegen de etat-police en de klassieke
Manchester-liberale staat, die alleen maar rechtsstaat wilde
zijn, de erkenning van hun zelfstandige regelingsbevoegdheid
veroverd; de staat heeft alleen maar een toestand gesanctioneerd,
die ze aantrof. Het overdragen van haar eigen publieke

26rechtsmacht was daarbij  niet  aan  de  orde", zo stelde Sdcker.
"Het recht van de staat wees hier niet de weg, maar volgde het
uit de maatschappij opgekomene aarzelend", zei Scholten.

Vandaar dat tegenover de Delegationstheorie alternatieve VisleS
omtrent de herkomst van de regelingsmacht opgeld doen, die men
onder de noemer van "originaire theorieen" kan brengen: de
c.a.0.-partilen hebben hun regelingsbevoegdheid niet te danken
aan de staat; zi J hebben haar zelf verworven in een epoche, toen
de staat helemaal niet geinteresseerd was in sociaal-economische
regelgeving. Zij is een origineel bezit van de c.a.0.-partijen,
dat deze niet aan de wetgever te danken hebben.

Een alternatieve visie, die vooral wordt vertolkt door linkse
arbeidsjuristen in Frankrijk en Italie, maar ook door enkele
Duitsers. "

231 1.191. ip Nederlaid Kamphuisen, p. 6, 2 e zegt 'dat heel het u,tzonderl lik rechtseffect der :.8.0. alleen
daarem recht Ii, cpdat de wet het n , eenmaa' 1.,tdiukkel I ik heeft bepuld. '
991. ook Adell p. 41/54: 'This effect tS ordered by statute. Therefore it exists with al! th8 capacity given
it bl statute, but :i the othe hand. with ':nit thit capacity..

In Italie :.t Mortati  in Mancin, 'R p.  23/39-41 op die I :.:,.  ,aar vero tegengesproken door anderen a" b.jv.
Sante,O Passaie'' , 489; 1. : 2. 170-:71.

243  v91.  Smuraglia  tr  Manc , n,..R  p.  '6-37
253  1.'91.  NC  p.  17/591/602;  in Rice,ca CCIP  p.  114  1, At  h f  er  , ·ieens  „er  gevoel 1 9 'toor'
261  Sacke'   p.   241'259 268-269,    die  ,3.ier i ge':  reif aanhange:  van  de :e'egat  op.theor,e:s'   Wei  een  bev' i:   van

Daub!er's ste":ng {Gr.  p. 11:), dat het voe:- ·,·ele iur.sten nog moe,liil: ,#orstelbaar .s, dat Aderep dan de

staat over een 'Komoeten:-kompeten:' beschikken.
271 Betekenis,  p.  7; ,4 dezelfde zir, ook Mgk,  d:.5.  p.  2; Lyon-Caen in NC,  p. 589-590'602. 'ie hem ook in

Papports p.  242:  ·" ce:e!.coe :in ooll Dai:'Er :3:,  :. 113; Bi,de,iltop+ r. Mayer-Mal, p. 10; Grugni, 920:teerd
dgor Napoletano CCEP p. 155: Smurag!': in Manc:ni'R DS p. 36: B,un'G p. 711.

28) l'g!.  Lyon-Caen, An.:, :e.  7.  172 e. v.; Lion-Caen, Role,  p.  229 e..'.;  ,n Du,tsland treft men deze theor,.eeD 339
bi j Me) itor, 8095, Iterscke!. Galper,n. B·Ejenicp-, maar eooral ti j Schnorr, velke Matste door Zangari cCCP p

187, 3,- '8•-5 telt' e-var. vordt aa .eve:er.

237



Wie regels geeft oefent macht uit en het uitoefenen van macht
vraagt om legitimatie.
En wanneer men net een periode beleefd heeft, waarin  het
uitoefenen van macht door de donkerste nachten van miskenning van
mensenrechten is gegaan, komt zo'n vraag weer heel indringend aan
de orde. Geen wonder, dat juist in het Duitsland van na 1945 een
probleem als dit aan de orde wordt gesteld.17

De Duitse litteratuur wordt op dit punt sterk beinvloed door de
neiging om iedere bevoegdheid tot regelgeving in een gesloten
systeem onder te brengen. De zgn. Reine Rechtslehre van Kelsen

1.wordt daartoe vaak in de arm genomen.
Men stelt dan vast, dat de bevoegdheid tot het scheppen van
objectief recht sedert de Franse revolutie in beginsel is ontzegd

19aan intermediaire machten tussen staat en individu.
Als men een dergelijke bevoegdheid dan toch bij zulke intermedi-
aire machten als de c.a.0.-partijen tegenkomtio, dan kan het niet
anders of zij moet toch "ergens" door de staat aan hen verleendziln." Er moet ergens een wetgever zijn geweest, die de c.a.0.-
partijen "delegatie" heeft verleend tot regelgeving.
Daarmee was de "Delegationstheorie" geboren.

Maar als de wetgever degene geweest is, die de c.a.0.-partijen de
bevoegdheid tot regelgeving heeft verleend, dan kan diezelfde
wetgever die bevoegdheid ook op een gegeven moment inperken en
zelfs weer helemaal terugnemen: Dat laatste werd echter als een
minder wenselijke consequentie van de "Delegationstheorie" ge-
zien. Na de ervaringen met Hitlers "legale" vestiging van een
dictatuur is men in het na-oorlogse West-Duitsland geneigd om de
bevoegdheden van de gewone wetgever te houden binnen de krijt-
lijnen van moeilijk veranderbare of zelfs onveranderbare consti-
tutionele regels. En dus werd er een variant bedacht: de c.a.0.-
partijen oefenen hun regelgevende bevoegdheid inderdaad uit
krachtens delegatie, maar dan niet van de gewone wetgever (in de
Tarifvertragsgesetz 1949), maar van de Grondwetgever  Cart.   9EI

2/GG). In Duitsland is dit momenteel de heersende leer.

17) Overztcht bli Hinz, p. 68 e.v.; Daubler, Gr. p. 112-119.

181 H.  Kelsen - Reine Rechtslehre,  22 Auflage, Wien, 1960; 491. Sacker K p. 274-277/281-282/296-297; Sacker GuU
p.  27!-272.  Zie echter tritisch over deze Reine Rechtslehre: A. Wilson - The Imperative Fallacy in Kelsen's
Theor;,  in M.L.R. 1981, p. 270-281 en P. Moore - Legal Norms and legal Science, A critical study of Kelsen's
Pure theory of lav, Honolulu, 1978.

19) Ugl. Durand/V p. 422; Brun/6 p. 715; Hinz, p. 24; Kahn-Freund, LXL <1) p. 168; Richardi K p. 14/30: Scholz p.
17.

20) Ugl.  Flanders,  MZU p.  41-42/95; Vol. p. 364, die 'regel-geven' het kenmerk van de c. a. o. noemt en c.a. 0. 's

daar bestempelt als 'agreed industrial by-lavs'.  Ook Kahn-Freund in Flanders p.  60 zegt:  the 'rule-making'

character is inhaerent in the collective bargaining process quite irrespective of the degree of legal  effect

which the State attaches to the rules made in autonomous sphere.'

Zip een interessante sociologische discussie over dit onderverp ook bij Goodman e.a. p. 14-30.

21} Richardi K p. 17-20.

22) Vgl.  Richardi,  K p.  17-20/59:  Sacker GuU p. 265-266/268-269; Sdcker,  K p. 296-297; Daubler Gr. p. 118-
'25 '192-193/224.
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Dat   is een heel wat vruchtbaarder vaststelling dan het
krampachtig pogen om de c.a.0. hetzij bij het privaatrecht,
hetzij bij het publiekrecht in te delenv, haar te benaderen van-
Uit een specif ieke "contractuele" dan wel een "reglementaire"
opvatting, zoals vele auteurs dat geprobeerd hebben. 12

Er is in het c.a.0.-recht een heel eigensoortige hutspot ontstaan
van publiek en privaatrecht'.3 die daar hybridische schepsels
heeft voortgebracht, die in het klassieke publiek- en
privaatrecht niet gekend zijn
We zagen dat al met de Unabdingbarkeit - die moeilijk te

verstouwen brok voor privatisten.

Maar ook de beoefenaren van het publiekrecht hebben er in  het
c.a.0.-recht hun "Zinneke"') bijgekregen: de algemeen verbindend
verklaring, een daad die zich eigenlijk ook bar slecht laat
indelen in de traditionele tweedeling:  daad van wetgeving/daad
van  bestuur.'
Een kwestie, die met name van belang is voor de vraag of er een
de algemeen verbindend verklaring vatbaar is voor rechtelijke
toetsing." Ja, die voor sommigen zelfs aanleiding is geweest om
te betwijfelen of zo'n daad wel past binnen het geheel van
constitutionele bevoegdheden. "

Toch zijn deze problemen allemaal maar trivialiteiten vergeleken
bij de veel meer fundamentele vraag, waar die c.a.0.-partijen hun
"wetgevende macht" in 's hemelsnaam vandaan halen.

113 Samenvatt,99 van d't det·at - Du,tilar·d,  :  4,1:' :. '4-108: Wiedeman, S p. 15 ; Dauble, Gr. p. 112; Pichard,
B p. 20,32/141-1:3; Sad w GuU z. 273.
D,t debat G de 2-inse re:ht.1.ee, bi  Rouast, DS 1960 p. 639-640; Brun G p. 709; Dursn: i.i :. :29.
In de It3Iiaanse !,tteratuur: Pess, p. 152; Mengoni CCEP p. 21.

121 l'91. Despa , We,kdoc. :. 5-7; Magre:-Song. Dumonbundel, p. 598.
131 A'dus ook Fase. d si  D. :19; Fase. CAOR p. 98; Brup,6 11979' p. 161-164.
14! Over de v·389 wat ·Mr :oort handel.49 dit .s,  'Akt .on Geset:gebung' of ".le:*3':,t:,958kt' 06 iet' .ul generis

is 'p" 9ps:h·p:PB.

1'9'.  i'.ir ...:sland 4 -ha:.3 1 '.09-173:  Wagenit: p.  78-84;  Peictel TUG p. 59; BAG 3.2.1965; FQG 10.3.1972;
Hersche'  We.en,  F.  162-164;  BVe,X 24.5.1977 Memt de a.v.v.  'ein Rechtset:ungsatt eigener Art .wischen
auter,omer Regelung :·id sta:ti :her O.cttset:ung'.
voor  Neder land:  Mok,    diss.  p.  40-41;  1:amphuisen  :.  62-63;  van  I.leen,  diss.  p.  43-44;  De .'ong,  SMA  1970.  p.  403-
404; Fase diss. p. 31; Fase :AOR p. 96: Batels (7) F. 169.
Voor Frankri lk: Despax '. p. 60; Brun/6 (!978) p. 159; Pec,,na, p. 350, die spreept van pen 'acte mipte'
In Belgie spreken Petit p. 194-199 er, Maz) p. 114-117 var. eeD '0·099dijbesluit'; 'janne: ITT 1980. p. 3 rept van
lets 'elgenaardigs'

151 Zo vordt in Nederland AROB-beriep afgevezen. omdat de a. v.v. ee. daad va-1 vetge,in9 :01.1 2:.n, v91. PAS in noot
onder HR 10 iun, 1983,  NJ 1984,  147;  civiet beroep bl i ikt scms mogeli JI (99'.  1(tgr.  R'daL '9.9.1979, SMA

1979, p. 8741; zte voorts Fa-e CAOR o. 96,106-IM, 4.nkel/J p. :72'253: Bakels (71, p. 170. Fase, Botsing, p

43; diss p. 194 en CAOR p. 140 bepleit, dat a.v. v. vatbaar is voor rechte,Ii ike toetsing.

In Dultsland staat bereep open bi i het Vervaltungsgerlcht,  .le W,ejemann/5 p. 657; W.3,n,tz, c. 95/86; andefs
S:t.:er. XEU.
In Belgie staat bereep tegen velgering a...v. ,'die gemotiveerj moet : :n, :ie art. 29, Wet 5.'..1968; open Di 

de Raad van State, z:e Det,t p. 303.

Ook in Frankrlit sta<t bi i de admin,strat·eve ·echter beroep open. vgl. Despax CE p. 63-396-398; Bron/6 p.

739; Brun/6 (!978' p . 159; L,,on-Caen, DS. 1973, p. 94.

16) Ugl.  voor Dults'and de Uerfassungs#189en. vermeld in 5 45, noot 80. In Belgle heeft de Raad var State :ich tri
zijn  adv:es over de c.8.0.-vet van :966 met d,t probleem beziggehouder en toen Seconstateerd,  dat deze daad

binnen  bet  Belgische constitut,onele .telsel past,  omdat ze op art.  78 8.6..  gefundeerd kan  vorden,  zie

Lenaerts,  Misce'la.,3,  p.  559 en  onde,  Ca·s ..  14.4.1980.  JTT 1980,  p.  290.

x) Brussels woor: 400, een straathonoje,  dat tot geen bepaald ras behoort.
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- in een enkel land wordt (net als bij wetten) hun naleving  door
de staat gecontroleerdB

- of zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd.9

Het c.a.0.-recht demonstreert daarmee wellicht beter dan welk
ander rechtsgebied dan ook, dat er in het moderne recht een

1 (iosmose plaatsvindt van privaatrecht en publiekrecht.

81 Voor Belgie: artt. 52 CAO-vet 1968 (voor vat de a.v.v.-c,a.o. betreft), zie Petit p. 111.
Ook Frankri,ik kende aanvankeliik overheidscontrole, die slechts de a.v. v.-c.a. o. betrof,  991. Durand DS 1956,
p.  216-217/220-221; Brun/6 p. 744-745; Brun/6 (1978) p.  160; Despax CC p. 60-61; Dehove, p.  46. De
socialistisch c.8.0.-vet van 1982 heeft dit echter uitgebreid tot alle c.8.0.-normen {art.  L 611-1 (dTh  zie
Jav,!lier, Riformes, p. 362; Murcier DS 1985 p. 110; Supiot p. 72.

In Nederland 1. slechts een overheidscontrole op a. v.v.-c.a. 0.'s voorzien en dan nog slechts zeer ad hoc {art.

10 W.AVV.OVVj, vgl, Mok, diss. p. 142/179-187; Mannoury, p. 108. Ze wordt weinig toegepast, aldus Fase CAOR p.

98/127.  Nog hedentendage wordt soms door val(bonden overheidscontrole op de naleving van c.a.0.-bepalingen
gegraagd (bilv. door de Industriebond FNV voor het schoonmaakbedrijf, zie Uk 18.8.1985. j

91 Met name Luxemburg heeft inbreuken op de verplichtingen uit de c.a.o. zonder onderscheid of het gaat om weI of
piet a. v. v. strafbaar gesteld via boetes (art. 13 CAO-wet)

Belgie kent alleen strafrechtelijlke sanctionering van a.v. v.-c.a.0.-normen,  zie art.  56 CAO-vet,  zie Vannes

JTT p. 5, die er nog op wlist, dat de vaarde van de strafsanctie wei vermindert doordat het besluit van a. v.v.

vaak  lang op zich laat vachten en de mogelijkheid van terugwerkende kracht voor een strafsanctie beperlit  is,

191. daarover ook Magrez-Song, Dumonbundel, p. 601-602 <546 n. 10>.

Vooral  in  Frankrilk  heeft  men  nogal  moeilijk gedaan  over  de  vraag  of  c.a.0.-normen  strafrechtelijk

gesanctioneerd konden worden vanvege het nulla poena sine lege beginsel;  zie het Franse RvS-arrest 22.3.1973,

zie Despax,  Mise p.  19-21,  en CdC Crim 14.2.1978 ('Plessis'),  zie Suplot p. 72; Javillier DS 1982, p. 703;

Pradel,  DS  1979,  p. 172-176) Voor 1982 stond dan ook alleen een strafrechtelijke sanctionering open  op

loonbepalingen in de a.v.4.-c.a.0.,  sinds 1982 op alle bepalingen van de 8.9,4.-:.a.D, Bovendien voorzag deze

wetsvi jz19ing,  dat strafsancties,  die gesteld ziin op de naleving van vettelilk Frans arbeidsrecht,  ook
toepasselijk  zijn op c.a.0.-artikelen,  die van die vettelijke bepalingen afwijken, mits tulks  door  het
vetsartikel In 1(westie uitdrukkelijk  is voorzien en het om een a. v.v.-c.a.o.  gaat (art. L 153-1 CdT).
Grondvetsbezwaren tegen deze laatste verruiming van de strafrechtelijke sanctionering van c.a.0.-normen verden

door de Conseil Constitutionel d.d. 10.11.1982 veggevulfd; vgl. Javillier, Riformes, p. 362/380-381; Hamon, DS

1983, p. 155-156/163-184; Chalaron, DS 1984, p. 505-510; EIRR 1983, p. 11.

In Italie verd de naleving van de krachtens de 1959-vet eenmalig algemeen verbindend verklaarde c.a. 0.'s (§33>
door de overheid gecontroleerd en strafrechtelijk gesanctioneerd,  vgl.  artt. 8 en 9 Van die wet; zie Giugni,
Diritto, p. 174; Simi CCCP p. 136.

In  Nederland  verd  de  nale,ing  van  de  c.a.o.  wei  strafrechtelijlk  gesanctioneerd  tijdens  de  geleide

loonpolitiek, maar dat was dan ook om die politiek kracht bil te zetten; vgl. Mannoury, p. 108. Nu bestdat
deze sanctie niet meer.

In Groot-Brittannie  is de c.a.0,  niet strafrechteli j.k gesanctioneerd en vordt haar naleving niet door de
overheid  gecontroleerd,  WZI is zulks het geval met de arbeidsgoorvaarden-regelingen,  uitgevaardigd door  de

Wages Councils,  491.  Kahn-Freund,  LZL (II) p.  151,  en van enkele Statutory Fair Wages Conditions,  491.
Wedderburn, WZL p. 206.

In lerland iets dergelijks met de regelingen van de Joint Labour Committees,  vgl.   McCartney WEL p. 294-295;
Redmond,  p.  159; van de geregistreerde c.8.0.'s kan de Labour' Court naleving met o.a.  boetes kracht bijzetten,
vgl. s 32 IRA, zie 0 Conaill, p. 249; Horgan, p. 32.

10) Termen,  die  m. i.  zeker nog vel onderscheidende vaarde hebben,  maar die geen absolute scheidende  betekenis

1:unnen vorden toegekend.  Zie dit in het Duitse recht ook erkend bil Sacker K p. 296-297; Richardi K p.  32;
Daubler AWD 1972,  p. 5. Voor Nederland: Mok, Opstellen, p. 12/15; J.J.M. v.d. Ven, Uan Opstall-bundel 1972 p
197;  J.v.d.Hoeven  - De  magische lijn,  in Bundel  Honderd  Jaar  Rechtsleven,  Zvolle,  1970,  p.  201-219.

MerI(elbach, diss. p. 71 noemt juist de c.a.o. als treffend argument, dat een principiele grens niet te trekken
valt. Voor het Engelse recht iets dergelilks ook bij Wedderburn LLZIR p. 35. Het hele onderscheid
privaatrecht/publiekrecht  verd  daar nooit zo sterk gemaakt,  maar opmerkelijk is,  dat het juist  in  Groot-

Brittannie nu vat meer accent krijgt, 991. lord Denning, Closing, p. 115-139. Zie ook hee het E.H.v.d.R.v.d.M.

in de zaak Feldbrugge, zelfs de sociale verzekering nog overvegend privaatrechtelijke trekken toekende, zie SR

1986, p. 84.
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- in menig land moet de rechter (net als bij wetten) ambtshalve
acht op ze slaans;

- in menig land neigt men ertoe c.a.0.-normen Uit te leggen
volgens de interpretatie-regels van het wettenrecht liever danvolgens die van het contractenrechts;

- in menig land is hun uitleg (net als bij wetten) zelfs voor
cassatie vatbaari;

5) In  Nederland  is het niet helemaal duidelijk of dat alleen zo geldt voor a.v.v.-c.8.0.-normen  of  voor  alle

c,a.0.-normen,  491.  Fase CAOR p.  96,  vaar hij het eerste lijkt te suggereren en p.  52 vaar het laatste
gesug9ereerd vordt.

6) In  Duitsland vorden de normatieve bepalingen der c.a, o,  door de rechter uitgelegd als varen  het  vettelijke

normen,  d.v. z.  velgens  de  objectieve uitlegmethode,  vaarbij dus de vii der partijen naar het tweede  plan

verdvijnt,  aldus een staande jurisprudentie,  die al teruggaat op het RAG en door het BAG is voorgezet,  991.

bijv,  BAG  17.11.1983,  DB 1984,  p.  1305;  zie Ananiadis p.  24-26;  Sollner p.  120;  Hogs in  AR-Blattei,

Tarifvertrag, X Auslegung; kritisch Daubler/H TUR p. 45-50. oak Relchel TVG p. 17, die geen onderscheid tussen

normatieve en obligatoire bepalingen wil maken.

In Frankrijk vorden de uitlegcriteria nog vri j eenzildig geput uit het burgerlijk recht,  991.  Brun/6 p. 749;
Despax, CC p. 63.

In Belgie overheerst nu vel de opvatting,  dat men,  zeker de normen van een 8.9.4.  c.a. o. moet interpreteren

volgens de regels van de vetsinterpretatie (vgl,  Cass, 10.9,1970 en Cass. 14.4,1980; AH Antverpen 221.3.1983:

zie ook Petit p. 22/130/131/136; Magrez-Song, Dumonbundel p. 603), maar er is toch ook nog vel jurisprudentie,
die sterk naar de bedoeling van de c.a.0.-partilen kijkt, vgl. AH Brussel 24.4.1979; AH Antwerpen 25.4.1979.

Voor Nederland: Mannoury, p. 16; Zonderlands noot onder arrest Kip, NJ 1976, 407; Kamphuisen, p. 10-11.

foor Italle: Mazzoni AS p. 186-187
Het  hele  punt  komt  voort uit het feit,  dat er klassiek bi j de uitleg van  het  vettenrecht  primair  verd

uitgegaak van de bevoordingen,  tervill in het contractenrecht 'de wil' van partilen zvaar v009. Maar er is de

laatste  decennia  sprake van een zekere convergentie,  nu ook in het contractenrecht steeds  meer  toepassing

wordt gegeven aan de 'vilsverklaring' (Uan Dunnis: vaar een vii is moet die vegl); 491. voor Duitsland
Ananiadis, p. 33; Sacker GuU p. 156-158/165-166/176-178; voor Italie Prosperetti CCEP p. 51

Maar een zeker 1(limaatverschil zal er wei blijven (vgl. Asser-Hartlkamp I! p. 270).
Misschlen is het ook niet zo gek om daarom in het c.a. 0.-recht de uitlegregels van de vet te volgen zodr*  het
gaat  om de normatieve verking,  en de uitlegregels van het contractenrecht te volgen zodra het gaat  om de
obligatoire werking.  Ugl. Ananiadis, p. 19/24-25/42-44/50/53/77-79, ide Steinke p. 978-979: v. HOIningen p

150; Dietz, Tarifl. Fr. p. 147-148; contrair Relchel TUG p. 17.

7) In Du.tsland zi jn alle c.a.0.-normen Rechtsnormen (zie de tekst Van 51 Abs 1 TUG), derhalve Gesetze  in
materiellen Sinn en aldus is hun uitleg ook .oor cassatte vatbaar.
In  de  andere  '4'  met  c.8.0.-wetgeving is e, meer de neiging vel  de  a.v.v.-normen  als  rechtsnormen  te

beschouven (zie Mok, diss. p. 42), maar de andere c.8.0.-normen niet (v91. Kamphuisen, p. 10; idem de AG onder

NJ 1960, 173) en die nuancering ziet men bliv. op dit punt jeorverken:
In Nederland komt volgens klassieke opvatting cassatie van c,a. 0.-normen alleen in aanmerking als zil B.V.v.
zi in verklaard, niet a': zi j slechts in een gevone c.8.o. vermeld staan, ugl. HR 16.3.1962, NJ 1963, 222 en HR

5.12.1967,  NJ 1968,  36, eerdere lurisprudentie vermeld bil A.-6. onder HR 1.11.1957, NJ 1960, 173; zie ook

Mot,  diss. p. 42; Fase, diss. p. 91 en kritisch daarover in zi in 62 proef:chr.ft:telling; Fase CAOR p. 92/96.
uit A.-G. onder HR 10.6.1983, NJ 1984, 60 mag men opmaken, dat die opvatting heel voorzichtig vat in bevegin9

raakt.

I n    B e l g i e    maal[t men dezelfde tveedeling als (klassiek) in Nederland,  zie Hof van  Cassatie  14.4.1980  en

21.12.1981,  zie Uannes JTT 1982, p. 329-331; Petit p.  133-134: MagrerSong, Dumonbundel, p 602-603.

Idem in Frantrilk, 491, Brun/6 p. 745; Langlois, Cl p. 293.

In  Italic  bestaan  geen a.v.v.-c.a,0.'s;  de uitleg van normen uit gevone c.8.0.'s  is  niet  voor  cassatie

vatbaar,  vgl. Mengoni CCCP p. 33/35, maar - daar gaan de Italianen veer' - via vat omvegen is dat toch wel te

bereikep, aldus Treu, ELL p. 94.
In Groot-Brittannie is de Incorporatie van een bepaling der c.a. o.   in een i.a. o.  een toepassing van recht en

niet een vaststelliq van een felt en als zodani9 vel veor beroep vatbaar, v91. Freedland, p. 39.
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47.  C.A.0.-wet9evin9, een kroon van welk allooi?

Voor menig jurist en politicus is de wettelijke Unabdingbarkeit
van de c.a.0. niet minder dan een kroon.1 Een kroon op de afkeer
van de rechtsorde van het individualisme; op de vermaatschappe-
lijking van het recht.

In de eerste helft van deze eeuw heeft die kroningsceremonie
zelfs velen in verrukking gebracht: zij droomden van een volle-
dige verpubliekrechtelijking van de c.a.o. De c.a.0.-partijen als
wetgevers pur sang. De c.a.0. als een publiekrechtelijke
verordening. Automatisch unabdingbar voor allen in de bedrijfstak
(5513/19>.

De pervertering van dat soort gedachten, met name in  het
fascisme, heeft er zeker toe bijgedragen, dat deze overspannen
idealen na 1945 niet verder zijn gerealiseerd, al zijn ze her ender  nog  even kort gekoesterd.2  De c.a.0. is in belangrijke mate
in de privaatrechtelijke sfeer gebleven' omdat de schepping ervan
wordt overgelaten aan particuliere organisaties van werkgevers en
arbeiders.
Zij zijn onafhankelijke lichamen in ons maatschappelijk bestel.
Hun onafhankelijkheid t.o.v. de staat is gegarandeerd in  het
grondrecht van vrije vakorganisatie.
Zij verkeren met elkaar naar gelang zij er lust toe hebben.
De c.a.o. is het product van hun geslachtsdrift.

In menig E.G.-land heeft de Staat als een echte suikeroom zijn
apparaat van burgerlijke rechtsvordering aan de nieuwe spruit ter
beschikking gesteld.
Maar is daarmee de nieuwe spruit kind van de staat geworden?

Natuurlijk zijn door die wettelijke Unabdingbarkeit heel wat
publiekrechtelijke trekjes de c.a.0.-normgeving gaan aankleven.
Vooral bij c.a.0.-normen, die a.v.v. verklaard zijn4, springt dat
sterk in het oog:

11 Ugl. Richardi K p. 95.

21 In Nederland met de Wet op de bed,lifsorganisatie,  1950,  die het in theorie mogell Jk maal(te,  dat c.a.0.'s
loonverordeninger :ouden worden, maar dat is nimmer zo 'ingevuld'.
Zie voor Nederland en Belgie ook 5 19, n. 10/11.
In Frankri lk verd r,ind 1950 nog eeg verpubliekrechtel l Jking van de c.a,o. overvogen, V91. Despax, CC p. 22
In  !talle was in fe,te de 9ekunstelde constructie van art.  39 Gv <5§2733> een paging om 'pen

derde yeg'  te

vinden tussen enerzi,ids een syndicalisme,  dat geheel autonoom zou staan tegenover de heteronome ordenin9 en

ander:Ilds een publiekrechtel:Jk sindicalisme,  dat men o*der het fascisme had gekend en niet weer terug wilde,
:ie Ma:zoni AS p. 134; Treu Ddl p. 15-16/25; Simoncint CCCP p. 290.

Over  de wraag of in Duits'3nd een volled:ge verpubl iekrechtel l Jk ing van de c.a. o.  nog weI overeentomstig  de

Grondvet :eu z:,f, :te R chard  K p. 57-58; Ga:per,n, Stel:ung, p. 347.

3) I,i de:e zin ook voe Nederland: Kamphuisen, p. 8/10.71'13'20; Mot, diss. p. 22.'36; v.d, Grinten, SMA 1972, p
626; ScholteD, Betetenis, p. 37; Bakels HA p. 2:.
Uoor :u:tsiand:  het BAG en de mee,derke,d de· :ch"i jvers, 491. Picha·d F p.  142.
Voor Frankri .1, Despar CC p. 62-63; Bron/6 p. 948-749; Durand/V p. 400.

4) Vgl. Mot, diss. p. 17, die de a. v.v, zag als het begin van de p.b.0.; idem ook de M:nister en de Warner. vgl. v
Pe, ipe diss.  F.  257, die 9:· op p. 204-205 op vi i-t, dat in de jaren '20 Blgemeen over de 'publ iekrechtel l Jke
regellrg uan de c.a.0.' gesproken werd.  als men de a.v.v.  bedo,Ide; ook Van Ueen, diss. p. 28 ziet de a.v.v.
Bi' lin op' chui,en ·,en de c.a.0.  ·n publiel:rechteli jke richting; idem in Frinki .:r Brun·'6 C1978) p. 163. Toch

·elende de Franse Read van State d.d. 4.3.1960 zeIf: de a.v.v. c.e.n. n09 zozeer tot het privaatrecht. dat hi J

le vraag naa, derzelue: 9eldigheid r33' 9 . :,ele rechter verwees.
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Let wel, dat ge deze antwoorden uit Labour-gezinde monden kon
horen. Maar de Conservatieven zijn nu druk doende om de poten
onder de "self help"-stoel weg te zagen: Wages Councils, Fair
Wages-resolutions, closed shop, mass-picketing, "secondary"
industrial action, het werd en wordt door de Conservatieve
wetgever   ( en  door de rechter l ) telkens weer aangepakt (5521/22/26/35/37>.

Geen wonder, dat Labour daar faliekant op tegen is. Het hele
Britse  c.a.0.-systeem kraakt in zijn voegen als de "self-help"-
sanctionering wegvalt, want de rechts-sanctionering, zoals de
algemeen verbindend verklaring van de continentale stelsels kent
men er niet.25

Wij kunnen dus vanaf het continent de Britse worsteling enigszins
meesmuilend gadeslaan. Maar dan is er Denemarken om ons eraan te
herinneren, dat er ook nog een fatsoenlijke uitgave van het self-
help-alternatief bestaat.

Daar kent men geen algemeen verbindend verklaring. De closed shop
behoort er tot de maatschappelijke realiteit ook al mag er niet
wettelijk collectieve actie voor gevoerd worden en zijn  de
werkgevers er eigenlijk tegen <526>. Maar kennelijk zijn de sociale
krachtsverhoudingen in dat land van dien aard, dat dat zo toch
allemaal kan functioneren.

Ik ben toe aan een afronding.

Algemeen verbindend verklaring, de begeerde vrucht in  het
continentaal-Europese rechtsdenken, blijkt een verboden vrucht te
Zljn voor menig Britse geest. Maar het alternatief, de closed
shop, zal voor velen in West-Europa weinig aanlokkelijks hebben,
zeker niet in de Britse versie.

Algemeen verbindendheid der c.a.0. is door de rechter
vermoedelijk nog moeilijk te construeren. Daar lijkt nog steeds
tussenkomst van de overheid voor nodig <545>.
Maar is dat wel zo'n wenselijke constructie?
Men ondermijnt er wellicht de organisatiekracht mee. Men zet de
deur open voor overheidsinmenging.
Maar van de andere kant: kan men zonder? Alle Schmutzkonkurrenz
is nog niet verdwenen. A.v.v. kan een alternatief zijn voor
wettelijk arbeidsrecht.  "Self-help"-alternatieven voor de a.v.v.
bekoren ook niet altijd.

Rechtsvergelijking toonde ons dus iets van het betrekkelijke van
het rechtsinstituut der algemeen verbindend verklaring.
Het toont niet haar onzin, maar wel dat we haar belang nu ook
weer niet moeten overtrekken.

251 ED dat maakt dan begri ipellik,   dat men nu een vettelijke regeling van de normatieve verking der c.a.o.  ook
door links hoort bepleiten, v91. Hepple, ILJ 1986, p. 76/78 (542 n. 28>.
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Maar er is de dreiging van het hellend vlak, dat c.a.0.-partijen
zich gaan koesteren in het gemak van de algemeen verbindend
verklaring en een beetje overheidsinmenging dan maar op de koop

.,toe nemen.
Ook op dit probleem kom ik nog uitvoeriger terug in §§54/55.

Nu iets over het alternatief voor de algemeen verbindend verkla-
ring: de closed shopn in combinatie met de boycott.
Sterke Britse vakbonden eisen, dat de arbeiders in de door hen
beheerste bedrijfstak/onderneming lid zijn van de vakbond. Dat
wordt in c.a.0. vastgelegd. En werkgevers, die daar buiten blij-
ven staan worden geboycott, door niet-toelevering van grond-
stoffen of niet-afname van hun producten; door "mass-picketing .

en meer van dat soort technieken. Inderdaad, zo gaat het soms
.ook. Er is een self help"-alternatief voor de algemeen verbin-

dend verklaring:23

Maar wij, "continentalen", mogen de Britten wel attenderen op de
nadelen van hun "self help"-alternatief.
Het werkt alleen in bedrijfstakken of beroepsgroepen, waar de
vakbonden echt sterk genoeg zijn om een vuist te maken. In
bedrijfstakken of beroepsgroepen waar de vakbeweging minder
aanslaat faalt het.
En dan: dwang op onwillige arbeiders om lid te worden van een
bond en het hele gedoe om onwillige werkgevers op de knieen te
krijgen met boycotts en masspicketing e.d. is ook niet ZO

lAverheffend voor een rechtsstaat.

Och, antwoordt men daarop van gene zijde der Noordzee: voor die
zwak-georganiseerde bedrijfstakken hebben we het instrument van
de Wages Councils ,§533·'53'. Hun "orders" zijn wul rechtens algemeen
verbindend (aha, men kent de a.v.v. daar dus ook, maar
verstopt:). En die "self-help"-sanctionering, nu die lijkt ons
wel, het houdt de geesten militant en van de rechters in arbeids-
zaken hebben  we  toch  geen  hoge dunk (5542/50' .

C,Gortzett,33 neot 20)
E.  ·n Frankriik kan de Mniiter 001 zelf het init atief nemen en algemeen verbindend verklaring door:etter,
ack a' z .. . .t al'. :.8.1.1.-parti,21 490 483' mee eens ''·:9'. art, 133-8 CdT).
in de Nederlandse en de Franse constructie i: het m,tsdien niet uitgesloten,  dat a.v.v.  toch een ustrument
goor de 0,.rheid wordt om Atv.  te radicale val(bondsopstellingen te ondergraven.  Dit vordt in Nederlard
iles,Briatee, d doo, Fase,   Pe Pousbundel  2.    91,   maar  veel  scherper  heeft  dat  alt i jd  1 9 Frantrtilt  gespeeid.  De
p , euve  :c·cial , st i ·:che  ..a. 0.-vet  van  1982  4eeft  met  het  009  daar:F  algemeen  verbindend verk laring  benoe, 1, Jkt
,91· ',9.t 9,et inmogellic gemaakt" , yannee, „ du:del'Jpe Oppostie tege,·i be:taat 43, minstens 2
ref e;entit e,ve jt ,onden, zie art. L 133-11 CdT; zie Pecyna, 2. 350-351.

I:) 1.191.  44'4 vo, rbeeld,  diss.  D. 28, die er:p w· Et, dat s.a.c.-part.,99 tot de con:'d ie Puaften komen, d:t
her bete- ·s c.a.0.-:epai,Dgen met eer, lets minder gunst:ge intoul aan te gaar.  die wel i.'.·.'·.  worden.  dan
gunit gere bepa  .:gei,  #881:an je 5.v v.   worjt 3evelgerd, vaardoo· ee, niet onbetekende minde,heid niet zal

:,,n gebon·de,7.  In rrankr ik eD Be're speelt 992 fur,t nog nadruph': iker,  omdat :3. r 2'lee: maar  a. 1.·i.
·itogel, ,·  's '.·an c.a o.'s, die ge:loten zi in binnen eet, romania :ri m·xte' ,r.:nkr .:' reso. 99-1 '23.r·ti
em,te', organ,smen. jie i beide 41(en und,; ·78Jr'Ittelic":,2 ,·ir eert uge.·4 f.-·1.:·,ins'.i .tiari; · 91· V..8,

A:li-i :1 a·t  L 133-1 rdT e, een advies van de ron:pi' d'Etat van 23. 11.1979.
22., I.'91. ·00· :- :'44'r.at ·eve, 70)r de a. v. 3. 001 Eve. 41 .:. :. 23-2· . M£1, ji.:. 2. 30, 99-meldt, ddt de :19:e:

:hop als alteriat ef:.i: de a.v. werd wer Dger 2,aar jervo;De, :p het advie- ·,ar je 1'297 0.3d van Ar'e·j;

egi.  Nk 1"o·te,4..st/P o. 43 '·Z,1.  1.le'en :agen 3. v.,  ib ct 31: middel tc: best· i d,n·i '131, tet ··9' f '11.1..
'·dmaatschap, ·.gl. , Pe·ipe, di:s. p. 199-26:.

5' 8 2: -;13:,3 -:preek' Dat:5 e·,  hs - I' :.  503-502 73„ ''Set: 3'e E.e,et :·r' j.,·: le:it j·e E,tfiltirig von
ED,181.m D:u:k ..:. e 4 litere::en,e'*:etun. .m '·e.nts relen' 28um.'

2:1  1.19: :91 ..k   d.   dispjter  van  de  3"a f i iche Donder met  de  u·:ger·ers  Shay  11994 4  en  5.rdoch  (1986),    het   laat:te
bescIii ever,  d:,-  '·  D.    Ew  19  en  B.    '43F  .   -  The Wa:pi  3 D, spute and  Brit,sh Labour Lav,  ·8  1 1986345  Jmbridge
Lay Journal.
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En de Minister gaat, alvorens zo'n besluit te nemen, toetsen.
Kwantitatief:
- is a.v.v. gerechtvaardigd gezien de omvang van de adhaesie, die

de c.a.0. zonder a.v.v. al heeft?,7

Maar ook kwalitatief:
- komt er een bepaald minimum-niveau van bepalingen in voor?18
- is de inhoud van de c.a.o. wel rechtmatig 455>?
- is  a.v.v.  wel opportuun in het kader van het regeringsbeleid

(554>?

ook al loopt het met die kwalitatieve toetsingen meestal niet
zo'n vaart19, toch zetten de c.a.0.-partijen, die een beroep doen
OP algemeen verbindend verklaring de deur open voor overheids-
inmenging in hun regelgeving.
Akkoord, ze hebben dat in eigen hand. Ze hoeven geen algemeen

20verbindend verklaring aan te vragen.

17) Soms vordt dit uitgedrukt in door de vet gestelde meerderheidsvereisten.

Ugl.  voor Nederland art.  2,  iste lid W.AW.OVV;  zie Catz p. 1788; Kortenhorst/R p. 131; Levenbach EGKS p.

670;  Mannoury p.  93-94; Verkerk SMA 1972, p. 709; Mok, diss. p. 50-54; Van Veen, diss. p. 18; Fase CAOR 56-

57/102-104; Rood, Nader, p. 25-26; ,Peilpe, diss. p. 248/267-268; zie ook nog HR 10.6.1983, NJ 1984, 147, zie
Frenkel in SMA 1984, p. 701-702.

Zie voor Duitsland 5 5 Abs 1 Satz 1 TVG: vgl. Sollner, p. 132.

Soms vordt dit vereiste gesteld door bepaalde vormvereisten, die in feite 'meerderheidstoetsingen' zijn.

In Belgie 1(unnen alleen c.a. 0.'s, afgesloten in paritaire comitis algemeen verbindend verklaard vorden; 0, in
dat  kader  afgesloten  te kunnen vorden moeten alle vergevers- en verknemersorganisaties  in  dat  paritaire

orgaan  er mee accoord gaan;  in zo'n paritair orgaan hebben alleen maar representatieve organisaties zitting

C,91. artt, 24, 28, 39 Jo. 3 van de CAO-vet; zie Petit p. 199-200.

In  Frankrljk  moeten  liefst alle representatieve organisaties partij  zijn;  indien  niet,  dat  kennen  er

obstakels  gelegd vorden op de veg naar a, v. v.,  vgl.  artt.  L 133il CdT,  zie Cover de voorgangers van die

bepalingen) Despax Mise p.  101;  Brun/G (1978) p.  130-131;  Adam,  c. s. p. 57-58.

In lerland kan alleen een geregistreerde c.a. o.  algemeen verbindend vorden en conditie voor registratie  is,

dat parti j bi J haar ziln de substantieel representatieve organisaties,  491. Stewart IRA, p. 45-46; McCartney

WEL p. 295; Horgan, p. 31.

18) Vooral  in Frankrijk  is dit stert - 'le ligislateur a voulu que la convention itendue soit une charte

professionnelle complite", zegt Rodilre DS 1982, p. 712. (Nieuv) art. L 133-5 CdT, zie Javillier, Riformes p.

377-378,  geeft  vat  dat betreft nog veer een uitbreiding In vergelijking tot oud art.  L  133-10  CdT,  zie

daarover Ollier,  p, 357; Despax Mise p. 101: met echter de ontsnappingsmogellikheid van art. 133-11 (nieuv;
art. 133-12 oud), zie Despax DS 1971 p. 539/542. Bovendien kunnen de c.a.0.-partiien makkeli jk aan deze eisen

voldoen, omdat de inhoud van de betreffende bepalingen de Minister doorgaans niet interesseert. Nietszeggende

frases volstaan reedsl

In lerland is conditie voor registratie (en dus voor het vatbaar ziln voor a. v, v. j,  dat de c.a.o.  clausules

m.b.t. geschillenregeling en vredesplicht bevat, zie Asmal, p, 15; McCartney WEL p. 295; Stevart IRA, p. 46.

19) Frenkel/J p. 173.

20) In  bilna  Seen land gaat de overheid eigener beveging over tot algemeen verbindend verklaring,  maar  altild

slechts op verzoek van minstens 9*n der c.a.0.-partilen en gehoord alle belanghebbenden.
In Duitsland kan de Minister alleen algemeen verbindend verklaren op aanvraag van #*n der c.a.0.-parti jen  en
mits hit daarvoor instemming heeft van een comiti, dat paritair is samengesteld uit vertegenvoordigers van de

centrale organisaties van verk9evers en verknemers (55 Abs 1 TV61.

Ook  In Luxemburg is algemeen verbindend verklaring zonder een brede instemming van alle betrokkenen wet
mogelijk (vgl. art. 9, 22 lid CAO-vet).

In  Belgie kan algemeen ve,bindend verklaring plaatsvinden op verzoek van lin van de in het  paritair  comiti

vertegenvoordigde  organisaties,  saar  gezien het feit,  dat alleen een door alle organisaties  endertekende

c.a.o.  voor  algemeen  verbindend  verklaring in aanierking komt is hier een  'passeren'  van  een  bepaalde

organisatle toch niet denkbaar.
In Nederland gaat de Minister ook alleen maar tot algemeen verbindend verklari89 over op verzoek van minstens

een c.a. 0.-parti j.  Maar hier is het niet nodig, dat alle c.a.0.-partijen ermee instemmen; vertegenvoordigers

van  de  'top'-organisaties van verkgevers en verkne,ers vordt 'slechts' 0, advies  gevraagd  vorden  (art. 4

W.AIM/.OUV); zie Fase CAOR p. 101.

{ver„019 van deze noot op de volgende pagina)
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ook  is het nog al onaantrekkelijk, dat men in enkele landen de
zgn. "wetstheorie" hanteert, waardoor c.a.0.-partijen, wanneer
eenmaal de c.a.o algemeen ver·bindend is verklaard. de controle
over de c.a.0. kwijt zijn. Zonder de medewerking van de Minister
kunnen ze er tijdens de loopduur van de a.v.v. niets meer aan
veranderen.'

Voor de wervingskracht van de vakbeweging is a.v.v. van dubieus
gehalte. Enerzijds beschermt het de georganiseerden tegen
Schmutzkonkurrenz, maar anderzijds ontneemt het werknemers ook
een motief om zich te organiseren - als ongeorganiseerden ook
automatisch de zegeningen van de c.a.o. deelachtig worden, waarom
zou  je  je dan nog organiseren (vakbondscontributies tikken
aan:).Qll

En tenslotte moet men zich kritisch afvragen of men niet met het
instrument der a.v.v. de overheid een makkelijk handvat geeft tot
bemoeienis met het hele stelsel van functioneren van het  c.a.0.-

'.overleg en met de inhoud van de c.a.0.

Immers in geen der E.G.-landen is de c.a.0. automatisch algemeen
ver·bindend. Zij is het in Duitsland, Frankrijk, Ierland en de
Beneluxlanden slechts door een handeling van een overheidsorgaan
Cmeestal: de Minister voor Arbeid/Sociale Zaken).'

121 in Nede·;ind Seldt .e yet.the:··e,  a'dus Mei.  diss.  :.  4. 97; Kortenherst'P, p. 121; Levenbach, LR p. 114:
Fase.  CROP, p. 11--1'.5-1.:.,-1Ii; r.enk.' J p. 172. .,Fs·ipe, diss. p. 250 vi,st er evenvel op, dat dit toch niet
dvingend i t de vetsges,hiedeni: te herle,den is: hii {p.  559), vt.leg,  diss.  p.  45 en Jacobs, NU,R. p. 52
Flezer 9 Col de 'co•tractgtheer,e' t'amp*u,ien.  c.  55 62-53 meent.  dat be:de theo:,een v:or Nede-land

onbruil(baa· ziin.
In Beigie du d' de tekst van art.  33,  22 lid c.3.0-vet - le richting van de contracts-theorie; de conclusie
van Adv.-Gen.  Lenaerts bi i Cass.  14.4.1989.  JTT 1980,  p. 23.9, :veemt naar de ,et.theorie; zip hierover 101:

Magrez-Song, Dumonbundel, p. 605-606.
'n Duitsland geldt le contracts:heo· e,  491. Reichel, T!.'6 p. 74; Richa·d, 1 168. De tekst var, 5 5 Abs, 5 '1,16
duidt ook in die richting.

In Frankriii is de contractstheorte de heersende opvatting, vgl. Durand, DS 1956, p. 215-217 220; Pouast, DS

!960.,ks;.,642; TDes ai.3(C5F.  61:  Despax.  Mise  P.  402;  langl o :s  C!  F  293-394.  Pet  9,·:t  h, r  mee,t  herle, d  urt

in Lu,emturg he-'eid men Aetiel fde uit de telst un art. 4, 1.te lid Luxemburgse c.8.0.-vet.
7cor  nes  ee. ander  e· gument  :eger  de Yetstheore:'1 verwe.er Pair §49 noot 24.

: 31 1,191.   Grinfeld,   Future p.   211;   Mancint,   C&MO p.  !36; Giugni  in Mancini/R p.  176.  Helemaal zuiver verit dit
argumelt  niet.  ,·ant  gec :a. ;eerder in d.enst van een ingeorgan.seerde verkgever hebben geen baat  bi i  een

gevone c.8.0,  en krilgen die nu door a. v.v.  vel; onSeorganisee·den hebben toch in de realiteit vaal: al re:ht
op dezelfde cond:t·es Als c.a.:.-verhemers.

141 Mok.  d,ss.  p.  11-12/19/24 vermeldt b·J:.  lat NU.V-voorman 'Jan den Tempel  iuist het belang van .en
p6b'iek.·echte;iike reget:n9 der c.a.o.  bajatelliseerde en hi j concludeerde,  dat het voordeel van de algemeer.

.,erb :ident verklarina 'a. een c.8.6.  kletner s dan het nadeel, dat ontstaat als de staat voor .ulk een
'e'n.ske.: 4 0' SeD,ed tot Ir'gri,oer en temoei ing moet zomen.  06, MI#,ster Slotemater de Bru·ne legde   eer

verband tus.en a.v.v. en greep op de loonvorming, zie v. Pellpe, diss. p. 235.

151  Zgn.    'kan'-telst  in Nederrand art  2,   iste  lid W.AUU.OUU.    In Bel9ie art.    28 Yet  van 5-12-1968:  19 L·-emburg
,-t.  9,  lite 3'.  Wet van, 1:,E.i955.  In Franp,· it irtt. L 133-8 en  33-9 CdT; ::e Despax, CC p. 384-385. Ip

Duit.land f 5 Abs : T'.16.
Ir Frankr .1 ve:d  ·r, 1950 een ameridering van de c.a. 0.-vet om c.8.0.'5 8ut:mat,s:h aigemeen  te-b r,je: 1 te
'ater :4, u·tdrukle':;t :ervorpen,  v:'.  De.piy. fr p. 22. De tellst ia, vt. 39 Ital laaqse Gre.dvet .oer:let

ve'  In  8utomatisch  8!gemeen  verb,ndende c. a. 0.' 1,  Tiaar d,e bepaling verd  n,mmer  ·;  een  organteke  vet

, -3.verit 5327·'37>
De lerse Ir,just·,81 Relations Act 1946 opent de moge'Iikhe,d van pegistret,e var, ..a.0.'s; a': :  vol joen aan
ee·   aarta'  i n  de vet  gepoemde  e  ser  'shall'  het Labo '  C)art  ze al gemee.  verbindend  ver*  3.er.  1 :  25-3.'   IPA),
., 3 1 6      ,     1   8 '    9 e r der    ge z    e,   he b ber,   , §33 '    Ardt    : an   de ze    regist r a t  ie- m o g e l     ; k he,  d      p    Wer land   rauvel  :  Its   gebruil

gemaakt,  z i e  ook  McCartnv  WEL  p. 295. As,al,  p.  8.
161 In le,land d,or registratte bit het Labour Court (artt. 25-33 Ind. Rel. Act 19461.
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Nee, te stellen, dat de algemeen verbindend verklaring haar zin
heeft verloren, zou een onverantwoorde generalisatie zijn.De wat op en neer gaande praktijk' van het aanvragen van algemeen
verbindend verklaringen bewijst dat ook wel.
Trouwens, het is ook veelzeggend, dat vandaag de dag her en dervanuit rechtse hoek de a.v.v. weer onder vuur wordt genomen.8

Het aardige van het instrument der a.v.v. is ook, dat het de
wetgever de mogelijkheid biedt tot wat terughoudendheid  - "een
alternatief voor staatsbemoeienis" zei men vroeger vaak. Als
bepaalde normen door uitbreiding van een c.a.0. algemene geldingkunnen krijgen is een van de belangrijkste argumenten voor
wettelijk arbeidsrecht - nl. de algemene gelding - weggenomen.9

Een voorproefje: - ik kom er uitgebreider op terug in §53.

Dat betekent echter niet, dat wij blind moeten zijn voor de
zwakke kanten, de nadelen en de bezwaren, die aan de algemeen
verbindend verklaring kleven en het alternatief dat ervoor
bestaat.

Een zwakke plek bijvoorbeeld is, dat de wetten of rechters soms
terugwerkende kracht" en nawerking (544' van de algemeen verbin-
dend verklaarde regels niet of slechts in beperkte mate toelaten.
Bij een betrekkelijk korte looptijd van de c.a.0. vermindert dat
wel het nuttig effect van de a.v.v. gezien ook de dikwijls lange

11procedure die daarmee gemoeid is.

7 j  in  Bel gle,   vaal  de Bes luitiet  var  1945  je  a. v. ':.  Schiep,  *'er: daar,an  in  4  ·9rote  industrie aanvankel iii:  toch
wein 19 9ebfuil:  gemaakt,   al,dus  Chlepne·  2.    )20-331,    , dem Petit  p.    192 200:    , dem Cooman  d'Wer l :Bckhove;  .el
echter voor de meeste NAR-c.a. 0.'s,  :ie Carton,  p.  95.  Momenteel z'Jn er ook in de bedri,fstalkken vee'
a. v...-verzoeken, meldt liannes, JTT :980, p. 3.
In franF I JI ropd 1975 niet veel a.u. v. meer, vgl. Langlo.s C. I. p. 284.
In Duitsland betrof de 8.V.V.  in 1977 ca. 20% van de arbeidsverhoudingen, aldus Schverdtfeger K p. 61.

81 Zie  n  Duitsland de 'llerfassungstlager' tegen de a.v.v.  · 545,  Root 80) en .1 1983 809 de aand,ang om  het
instrument vat minder te hanteren, vgl. RdA 1984, 108-109.

In Nederland de  hit l e I  vin  de Kritische Ondernemers  op de a. a. ,.,    : ,e E-abants  Dagblad 27.:1.1985.    :Iii   001
een  graag m afschaffing van de a. v. v. zi jdens het CDA in Kamerstuk :8753,  nr 4,  p.  3:  ook de  :ase HR
10.6.1983, NJ 1984, 147 bevilst, dat sommige vertge,ers het 1109 iteeds moelli,k hetben met de a. .v.In Gruot-Br,ttir:rtie de af:chaffing door de Tories van de ,ncidentele verbindend verlklaring ·'333'

9) Zle ook Kortenhorst/R p.  42,  die het een voordeel van a. v.v.  noemt, dat il j 'decentrallsatle van de sociale
vetgevini' mogel l Jlt maakt. Datzelfde signaleerden Mot, diss p. 40. sfamphuisen, p. 51 en Minister Slotemater de
Bruine, zie v. Pe,Ape, diss, p. 206/246.

10) in Nederiand heeft a.v.v, geen terugverkende kracht, zie art. 2, le lid W.AVV.OVV.
In Belgie ts de terugweriende tracht maximaa: 1 jaar,  zie art.  32 CAO-vet,  zie Petit,  p. 209-215. Ug!. ook
Cass. 28.11.1973 en Magrez-Song, Dumonbundel p. 601 over enkele problemen met deze voorzlening.
In Duitsland aanvaardt de Jur,sprudentie slechts binnen enge grenzen terugverkende kracht, zie BAG 3.11.1982 -

4 AZR 1255/79.

11} Vg!. HR 10.6.1983, NJ 1984, 147 met noot Frenkel in SMA 1984, p. 701-702; Fase, De Pousbundel, p. 89.
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46. De Algemeen Verbindend verklaring.

De conclusie van de vorige paragraaf was, dat een wettelijke
regeling der c.a.0. eigenlijk alleen nog nodig zou moeten zijn
als men algemene verbindendheid der c.a.o. wil bereiken.

Een begeerlijke vrucht, die vanaf de vroegste tijden de voor-
standers van een wettelijke regeling heeft doen watertanden.

Ze hebben haar uiteindelijk weten te verkrijgen via de figuur van
de algemeen verbindend verklaring, zoals die bekend is  in

Duitsland, Frankrijk, de Benelux-landen en Ierland. In Groot-
Brittannie; Denemarken' en Italie' bestaat zij niet.

Maar is algemeen verbindend verklaring anno 1987 nog wel zo'n in
de maatschappij levende behoefte?
Het antwoord op die vraag dient ook weer heel genuanceerd uit te

vallen.

Het idee van de algemeen verbindend verklaring is ontsproten aan
de angst voor "Schmutzkonkurrenz": het verschijnsel, dat
werkgevers, die niet aan een c.a.0. gebonden zijn, werknemers
tegen ongunstiger voorwaarden dan die der c.a.0. kunnen laten
werken, waardoor hun productiekosten lager zijn dan die in

ondernemingen, welke zich netjes aan de c.a.0. houden. Die
laatsten worden zodoende uit de markt geprijsd.4 In de harde
economische tijden van voor de Tweede Wereldoorlog was dat een
reeel gevaar en de algemeen verbindend verklaring was daar een
probaat middel tegen.s

In tijden van economische voorspoed is het gevaar van Schmutz-
konkurrenz zeker minder groot. Als werkgevers moeten vechten om
iedere arbeidskracht, zoals dat in de zestiger jaren het geval
was, kunnen zij zich al helemaal geen lager betalingsniveau meer
veroorloven.6
Maar zelfs nu de tijden van economische recessie zijn weerge-
keerd, vormt Schmutzkonkurrenz niet meer zo'n groot gevaar.

Zolang de werkloosheidsuitkeringen op een behoorlijk niveau zijn
en werknemers niet verplicht zijn om werk, dat beneden de c.a.0.
in die bedrijfstak betaalt, als "passend werk" te aanvaarden
(557>,  krijgt de Schmutzkonkurrenz  nog  niet  veel  kans.
Alleen: hoelang blijft dat nog zo met al het snijden in  de
sociale zekerheid en het verscherpen van de criteria Voor

"passende arbeid", welke overal in West-Europa momenteel aan de
orde zijn? Bovendien:

In tal van gevallen kunnen ongebonden werkgevers het zich heel

wel permitteren om c.a.0.-normen aan hun laars te lappen.
Ik denk bijv. aan rechten, die sommige werknemers niet veel
interesseren: pensioenrechten, bijdragen aan scholingsfondsen,
medezeggenschapsbepalingen, voorschriften, die er duidelijk zijn
voor de veiligheid (in het beroepsgoederenvervoer bijv.) enz.

1} Afgezien v'an enkele hiermee vergelljkbare procedures, die nu echter meest tet het verleden behorer 533'
21 Zie Hasselbalcti, racets p. 43; N,elser. p. 73; anders Cordova, Comp. p. 328.
31 Afgezien uan de met a. v.v. ..rgei.,kbare id.e achter de vet Van 1959 '533.
1 SO'!re·, 5. :32; *104, diss. p. 5'40; Kamflluisen, p. 51; Fase CAOR p. 95; 1 eneziani, Appunt, p. 34; Merteltich,

1:. p. 1. 17:; Fo:te,ihorit P p. 42
51  Kahn-Fr2und,  LgL  p.  153;  Kahn-Freund,  IPSL  F.  3;  Du·and " p.  416;  Iaubie·,  5-   F.  191.
6,1 1.191. Giugni, Diritta, p. 147; Cordova, Comp. p. 328.
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Dat moge de werkelijkheid zijn; de vraag blijft of de rechtsordeiets dergelijks als automatisme kan sanctioneren, zonder dat
bijv. de wetgever tussenbeide gekomen is om daar zijn zegel aante verlenen. Ik denk dat men in de meeste West-Europese landen
zover toch nog niet is. Integendeel, zelfs als de wetgever al
ingeschakeld wordt, kijkt men in Duitsland nog bezorgd: "Der
Gesetzgeber darf seine Normsetzungsbefugnis nicht in  beliebigem
Umfang auszerstaatlichen Stellen uberlassen, soll der Burgernicht schrankenlos einer normsetzenden Gewalt nicht staatlicher

1,83Einrichtungen ausgeliefert werden.

Ik ben toe aan conclusies.
De keiharde dominantie, de Unabdingbarkeit van de c.a.o. over de
i.a.0., is zeker construeerbaar zonder wet.

 1 84Maar de "bokkesprongen , die men daarvoor moet uithalen zijn wel
van een oplopende moeilijkheidsgraad.

Het lichtst zijn ze voor arbeidscontracten, waarin niet
uitdrukkelijk contrair aan de c.a.0. gestipul eerd is. Met een
beetje goede wil is daar de gelding der c.a.o. op te leggen.

Moeilijker wordt het al bij arbeidscontracten, waarin expliciet
contrair aan de c.a.o. gestipuleerd is, terwijl partijen toch lid
Zljn van de c.a.0.-partijen. Hier de Unabdingbarkeit-diamantpuntgaaf te slijpen vereist heel wat vakmanschap.

Maar arbeidscontracten tussen partijen, die niet bij  c.a.0.-
partijen georganiseerd zijn aan de c.a.o. onderwerpen, terwijl zedaar expliciet van afwijken, dat is zonder   "romeinse
rechtsvinding" welhaast onmogelijk.

Zijn alle rechters van zo'n stijl van rechtsvinding gediend, tot
in de verste uithoeken van de E.G.? Het staat te betwijfelen. Er
mag dan, bijv. aan de juridische faculteit in Tilburg, menig
rechtsgeleerde Zi Jn, die de wetgever niet nodig heeft om
wenselijke Oplossingen voor dringende maatschappelijke vraag-
stukken te vinden.
Maar wat koopt de automonteur in St. Anthonis, die vacantiegeld-
volgens-de-c.a.o. wil hebben, daarvoor?
Voor zijn rechtspositie is het wel zo gemakkelijk, als de Wet de
Unabdingbarkeit der c.a.o. boven elke twijfel verheven heeft.

Om Bregstein te citeren: Tenslotte is het dringend noodzakelijk,
"

dat omtrent een normencontract geen onzekerheid bestaat. Het
recht moet zeker in een materie als de onderhavige althans in
grote trekken kenbaar zijn zonder dat de rechter het heeft
gevonden. ""

Het  is  een krachtig argument voor een ordentelijke  c.a.0.-wet.Maar is het een afdoend argument? Wij moeten eerst nog wat verder
speuren.

83) Vgl. BUer#G van 15.7.1980, p. 214 (557 n, 20>: v91. ook Fase, De Pousbundel, p. 87-88.
841 'Juridiek kromme sprongen' noemde Eyssel ' ze, RM Themis, 1905.
85) Bregstein,  Ontvikkeling p.  149;  991. ook Mok, diss. p. 96-97. Insteamend ook Bakels, HA p. 20. Vgl, ook de

voorden vaarmee Groussier Cp. 294) zijn project voor een CAO-vet verdedigde: 'le but unique du projet proposi
est de fixer la Jurisprudence la o'u elle est trop Incertalne,  et de la corriger sur les points o'u elle se
montre trop manifestement en oppos,tion avec les rbgles qui nous paraissent dkouler de la nature m#me de  la

co9vention.'
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Nee, ik denk met name aan de wijdverbreide opvatting in
rechtsleer74 en rechtspraak75, die de c.a.o. tot gelding brengt ten
aanzien van alle arbeidsverhoudingen binnen haar werkingssfeer,
georganiseerd of niet, op grond van art. 36 It. Gr. (het recht
van de werknemers op behoorlijke arbeidsvoorwaarden) en art.  3
It. Gr. (het gelijkheidsbeginsel).

Helemaal zonder haken en ogen is dat overigens niet. De
constructie lijkt alleen maar geschikt voor de bepaling van het
loon, minder of in het geheel niet voor die van andere arbeids-
voorwaarden. En ook in het vlak van de beloning moet men nog maar
afwachten of de rechter het volle c.a.0.-loon langs deze weg zal
opleggen. 76

ZO OP het eerste gezicht leent de Italiaanse vondst zich voor
export - het recht op behoorlijke arbeidsvoorwaarden en het
gelijkheidsbeginsel worden vrij algemeen in de E.G. als grond-
rechten beschouwd. Bovendien zijn er soms privaatrechtelijke77

78aanknopingspunten van dit soort.
Maar het is de vraag of men overal even grif als in Italid bereid
zal zijn om deze grondrechten zo uit te leggen, dat daar de
toepassing van de c.a.0. erga omnes uit tevoorschijn komt. In
Duitsland bijv. wordt nadrukkelijk verworpen, dat de  c.a.0.
louter krachtens de Gleichheitsgrundsatz algemeen verbindend zou
zijn. De procedure van a.v.v. acht men daar juist alleen maar79

"verfassungsgemdsz" doordat de "staatliche Mitwirkung"  haar
democratisch legitimeert. 80

Zeker, het afsluiten van collectieve contracten door privaat-
rechtelijke organisaties is allerwege in opmars. Men ziet het in

.1de filmverhuur, in de verzekeringswereld e.d.
Die binden formeel wellicht slechts hun leden, maar maken het
toch vaak materieel onmogelijk voor Auszenseiter om aan hun

82normen te ontsnappen.

74) Mazzoni AS p.  166/184;  Grasselli,  p. 84; Mengoni (CCP p. 17/31-32/37; Giugni in Mancini/R. p. 179: Giugni,

Diritto 1984, p. 72/150.

75) Cass. 5.2.1958 n 338; Cass. 8.8.1978 n 3867; zie ook rechtspreak vermeld bi j Mengoni (CCP 31-32; Grasselli p.

84.

76! Treu, ELL F !48-150,

77) Vgl.  art 23 UN Verklaring Rechten v. d.  Mens;  art. 7 Intern, Verdrag Soc. Ec. en Cult. rechten: artt. 2 en 4
ESH; zie ook Belling, p. 81

78) in Nederland bijv. het billijkheidsbeginsel van artt. 1375 en 16374 BW; vgl. Merkelbach, diss. p. 157.

79) Vgl. Daubler/H TUR p. 75.

801 Ugl. BVerfG 24.5. 1977, p. 7-27; BVerfG 15.7.1980, p. 322-352. In Belgie meent Lenaerts, Miscellanea, p. 559,
dat een automatisch algemeen verbindend zijn van c.a. 0.'s yel constitutioneel is,  vanneer dat maar gebaseerd

is  op  de vet,  en het bestuur de bevoegdheld zou hebben tot onverbindend verklaring ingeval van strild  met

wet,  algemeen belang e.d.  Discussie over de mogelijkheid of de venselijkheid van de invoering daarvan  verd

109 gevoerd in het kader van de tot stand brenging van de CAO-vet van 1968, zie Petit, p. 173-175/198.
81) Vgl.  Petit p.  20-21/25;  Kamphuisen p. 6-7; Bakels (7), p. 157; Mazzon. AS p. 118-119; Savatier, DS 1960 p.

601-602;  Langlois,  Cl,  p.  284-285.  Anders nog Rouast,  DS 1960,  p.  641. Zie ook Jacobi, 9eciteerd door

Richardi,  K p.  133,  die al in 1929 de C.8.0,  zag als een der eerste erkenningen van de voorrang van  een
collectieve vilsverklaring bowen die der individuele viI op het gebied van het privaatrecht.

221 Kamphui:en, p. 6/10;  Bregstein, Ontvikkeling, p. 148-149, meende zelfs met privaatrechtellike middelen  de

a.4.v.  een hee' eigd te kunnen verklaren, hoevel hii een vettell Jke regeling tech vel nodig achtte;  ritisch
daarover Mok, diss. p. 96-97.
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Best mogelijk dus, dat de hulpconstructie van de mandatoire
verklaringen anno 1987 wat meer solide is dan rond 1900. Maar
opnieuw: we kunnen er niet alles mee bereiken. Naar ik vrees geen
perfecte Unabdingbarkeit. En zeker niet een binding aan de c.a.0.
van werknemers of werkgevers, die geen lid zijn/waren van een
c.a.0.-partij. 71

Nu we in het voorafgaande de "spankracht" van de diverse hulp-
constructies verkend hebben, moet de balans worden opgemaakt: is,
bij al die hulpconstructies, hedentendage een c.a.0.-wet nog wel
nodig om de normatieve werking der c.a.0. in rechte te
verzekeren?

Alle hulpconstructies hebben hun zwaktes, maar het verrassende
is, dat hun optelsom toch nog wel een behoorlijk ver dragende
constructie oplevert.

- de normatieve werking der c.a.0. is zonder twijfel verzekerd,
ingeval de i.a.0. expliciet naar de toepasselijkheid van een
c.a.o. verwijst.

- de normatieve werking der c.a.o. is voorts verzekerd ingeval de
i.a.0. zwijgt over de toepasselijkheid van een c.a.0., maar
daar ook niet mee in strijd is, mits we niet te zuinig zijn met
het toepassen van de hulpconstructie "gebruik/custom";

- de normatieve werking der c.a.o. kan voorts verzekerd worden in
i.a.0.'s, die uitdrukkelijk strijdig zijn met de  c.a.0.,
wanneer de partij, die de c.a.0. niet nakomt, wel lid is van
een c.a.0.-partij - hi€r kan de gecombineerde toepassing van
de mandatoire verklaringen en het idee van het contract-
schendend contract uitkomst brengen, eventueel ook dat van het
derden-beding, OP voorwaarde dat we daarmee alle aspecten der
Unabdingbarkeit kunnen bereiken (maar daar ben ik nog niet ZO
gerust op).

Resteren de i.a.0.'s, die expliciet strijdig zijn met de c.a.0.,
waarvan de werkgeverspartij,  die van niet-naleving der  c.a.0.
wordt beticht, geen lid is van een c.a.0.-partij.
Die kan men met de besproken hulpconstructies zeker niet aan de
normerende werking der c.a.o. houden.

Maar dan zijn het de vindingrijke Italianen, die een nieuwe hulp-
constructie ontdekt hebben:

d) de grondrechten

En dan bedoel ik nog niet zozeer de enkeling, die uit art. 39 van
de Grondwet.  dat de vrijheid van vakvereniging noemt, conclu-

7- deert, dat de c.a.o. unabdingbar is.

Al' 42' 0,: wepoi,e·'OIl, ELIX' i 12".
_' 091.  ··e, FE;e, -POD 6. -5, d e :egt, d8t per:t de ;et var, '937 .ep nipuve :.ntvillkel :19 inluidde ,·an vat met

testaande p- ivaet.e· 44911 Jle :n?tiumenteD nlet be·ellbed, ids;  de wet van 1927 bracht z. 1. n,et veel #leuvs.
M.   3 .kest  hti iaarmee dat .; f'92' alle aspe:ten van de Una.bdingbarteit 004 nog nie: 9 vaststaand varen
binnen de trins, die door de vet van 19.-- bps'.reter verd; ugl. ook Hekkelman. SMA 1977, p. 723 en Zonderiand.
EMP !977, p.  '5.3.  9'gau,,  d   1. 299'29! 32.2t e· :(.9 :teejs .87 lit, :3: -12:'·-t':che hu pconstructies
B 4, Voll.·eT j. 1: 1. De Be'3.sc#8 ..3. ,. A,r i.0242 ,et' 43 r,Iet eens de pa-ti;er :inden, die haar gesloten
het.ben  :,1.  omdat de va;b:RAer. 15 E..,·: 3220 lecht.cers ort :I,he:' hebben ert dus e'9„1· ;  helimaa; D'it
handelingste·oegd :ouden zlin),

73; 6,85:211·, p. 78-90 82 ; ander s   Me!19 -, r. i    ·.CCP   p.    32-33.
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Ik voor mij ben graag geneigd om aan te nemen, dat men met de
mandatoire verklaringen een heel eind komt.
Wanneer
- de statuten uitdrukkelijk de bevoegdheid tot het aangaan van
c.a.0.'s bevatten en

- de leden op het afsluiten van een c.a.0. invloed hebben kunnen
uitoefenen,

dan zullen de meeste rechters de leden in hun i.a.0.-contracteren
60 Men is immers in verenigingwel aan de c.a.0. gebonden achten.

tot zo'n handelen gekomen omdat men enige orde wenste. Dan is het
niet reeel, dat een willekeurig lid zich aan de  c.a.o.  kan
ontrekken.

Voorts geloof ik wel, dat het moderne civiele recht deze gebon-
denheid ook zal doortrekken tot
a) hen die tot een c.a.0.-partij toetreden, nadat de c.a.0. is
afgesloten 61

b) hen die uit een c.a.0.-partij treden,  nadat een c.a.0. is
afgesloten (tot het moment waarop die c.a.0. expireert)62

63c) hen die tegen de c.a.o. waren, maar overstemd zijn.
Aspecten waar het burgerlijke en verenigingsrecht van rond 1900

64nog al moeite mee had.

Tot zover goed. Maar daarmee zitten wij nog niet precies op de
golflengte van de Unabdingbarkeit. Unabdingbarkeit wilde immers
zeggen <544> : automatische absolute nietigheid en substitutie van
het i.a.0.-beding door de c.a.0.-norm, in te vorderen ook door de
i.a.0.-partij.
Welnu al begin van deze eeuw erkenden Messina, Merkelbach en
anderen, dat je zo'n volmaakte dominantie van de c.a.o. niet met

65de mandatoire verklaringen kon verkrijgen.
Denkbaar is, dat de rechter op vordering van een  c.a.0.-partij
een  i.a.0.-partij wegens het sluiten van een  "contractschendend
contract voor schadeplichtig houdt./66

Maar wordt louter civiel- en verenigingsrechtelijk gezien, de
betreffende i.a.0.-bepaling daardoor nietig? wordt ze automatisch
gefatsoeneerd? kan zulks ook door de benadeelde  i.a.0.-partij
worden ingevorderd 67
Vragen, die volgens recente uitspraken van van der Grinten 68

Hekkelman en Fase naar Nederlands civiel- en verenigingsrecht69 7/

nog altijd negatief te beantwoorden zijn en ik heb ook in  de
buitenlandse litteratuur geen aanwijzingen gevonden voor het
tegendeel  (545 n. 40>.

60) 191. art. 46, Boek 2 NBW; Bakels (7) p. 162.

61) 191. Asset-,4.d. Grinten, p. 273; vgl. ook Hekkelman, AA 1978, p. 297-299.

62) Ugl. Asser-v. d. GrinteD, p. 273, die dit viI laten afhangen van de inhoud van de rechtshandeling

63) Vgl. Asser-v.d. Grinten, p. 274

643 Zie dit voor wat categorie bl betreft bi j Merkelbach, diss. p. 92-96.

65) Zie Merkelbach, diss. p. 57-60/160.
66) Zie voor Duitsland (531 n 23>.  Voor Nederland: Mannoury, SMA 1964, p. 74 e.4. Voor Groot-Brittannil dit idee

bi j Kahn-Freund,  MLR 1943,  p.  118,  maar later is hij daar niet meer op teruggehmen, zie Lewis, Legacy p.
617, noot 30.

67) In  de  vilftiger  jaren  had  Kamphuisen,  p.  6/10  dit  al  bepleit,  maar  hij  gaf  zelf  toe,  dat  dit

positiefrechtelijk nog niet zover vax

68) US!. Asser-v.d. Grinten, p. 275.

69) Hekkelian SMA 1979, p. 211.
70) Fase, CAOR p. 45/51/54; 491. ook Bakeis (7) p. 157.
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als organisaties een c.a.0. afsluiten, zij dit autonoom doen en
niet zonder meer als vertegenwoordigers van hun leden- -  een

4Bopvatting, die de gangbare is geworden in de Duitse theorie en
die  ook  in de Britse   rechtsleer en jurisprudentie overweegt.

Ook Italie zag maatschappelijke ontwikkelingen. die niet zonder
gevolg waren voor het realiteitsgehalte van de mandatoire
verklaringen. Daar had rondom 1970 de militante houding van de
arbeiders zulke vormen aangenomen 421' dat het gezag van de
traditionele vakbonden tot een minimum was gezakt. De arbeiders
stelden hun eisen op in massale fabrieksvergaderingen en de
vakbondsbestuurders mochten hoogstens nog als boodschappen-
jongens naar de ondernemers fungeren.
Dat  streelt de theorieen van "zaakwaarneming" en "mandaat":
Maar die fabrieksvergaderingen waren instuiven voor jan en
alleman en het was dus niet puur van de "leden" dat de vakbonds-

SObestuurders hun opdrachten kregen.
Niet goed dus voor de verenigingsrechtelijke fundering der c.a.0.

Ondanks al deze problemen rondom de mandatoire verklaringen
zijn zij in de zestiger en zeventiger jaren toch weer in de een
of andere vorm opgepoetst in rechtstheoretische beschouwingen van

57Bottichers... Richardisi, Ramms• , Tomandlss, Rehbinder'6, Langlois en
Mannoury-8. Velen staan echter sceptisch tegenover deze theoriedn.-

4') Daarnaa.4 nog een Kombinations- ot Kummulationstheor e,  we,ke ervan uitging,   dat de  valverenigingen  de

c.a.o. op eigen naam en namens hiin ledep hebben 8092:loten,   vgl.   U,n: p.   25-27/32;   301!net:   p.   :09.  In
4*derland iets dergel i Jks b j R.bbens Pe'lette:,   z.e kamphuisen,   p. 5.  !dem i·, Denemarken, Jacobsen, ELL p.
252.  In  Bel 3, e  :verv' e·p  AH Mons 7.6.1983,  .TTT  1983 5.  372 nog,  dat  er  tus:en  valtbond en  leden  een  relatie  van
lastgeving 'n de zin van 2-tt. 1984-2010 BW zou ziln.

48) Ugl. BAG 17.12.1958, zle Reirhel, TUG p. 33.
19) Wedderburn, 6'ZL p.  186, al zegt O'Higgins in Mayer-Maly p. ".9-240, dat Kahn-Freund, die in 1943 dit

stagdpunt Greot-Brittannie binnengebracht heeft. d.t naderhand veer zou hebben verlaten.

50! Mazzoni AS p.  359/372-373/377; Peggio, Conflits, p. 103; She::i, Bull BGrd. p. 199-200; Prosperetti, C(CP P.

51; Giup· 5·r,ttj, 2. 72/153. Om nog iets van de mandatoire verklaring te redden bedacht men toen vee' een

d.,ferentiat·e,  velte de mandate.re concept.ie overeind h,eld ·,0:r de wer'gevers,  maar het varen vo# de
verl.Demers, ·.·c'. 1.mi (Cr.P p.  136; Mengoni (CCP p.  36. Het #er:-h, jnsel, dat valtbor,dsonderhande'aars tot
'boodschappeniongens'  gereduceerd verden,  werd -DDd 1970  )ok voor wai Nedpriand betreft ges,gnaleerd 100'
Cohen Tervaart. AvA p. 149; F. v.d. :jen. Cr;sis, p. d. t'oor :e'land: Blum· p. 64-66.

51) Ugl. in dit verband ook de kritieken op Schoordl Jks opvatting, dat het derden-beding een mandatoire grondslag
heeft - A treedt op als onbevoegd vertegenvoordiger van de derde C, Schoordijk, diss. p. 103 e.v.

523 Botticher, p. 20; Hinz p. 22-24; Sacker, GuU p. 146-149.
53) Richardi K, p. 16-17/137-141/163-165/177-179.
54) Ramm, Die Parteien des Tar,fvertrages, Stuttgart 1961, p. 7Off; Hirz p. 27; Daubler, Gr, p. 191,

55) Th.  T:manj'  - der !':' 'ekt,·,vp-trag - do:h e,n ;,st·ument des Privatrechts,  Zeltschrift fur Arbelts- und
Soz:a'recht, 1969. p. 206-212.

561 Vermeld bIJ Sacker, K p. 295.

57) Cl p.  283 e.v.  Tegen diens verklaring met 'mandate tacite',  Lazerges, Rev. Tr. Dr. C. 1975 p. 245-247. Zle
ook 9. de Quenaudon DS 1981, p. 409.

58) l'91. Mannoury, SMA 1962, p. 76-81. In z: rn De CAO p. 62-63 was hi i  daarover nog voorz,cht,ger. Vergelijk ook
Bakels en Uos in Hedendaags Arbeidsrecht, p. 20/364.

59) Sceptisch ·n Duitsland het BAG.  l'oorts Sacker.  GuU p. 243/246-247; Diuble., Gr. p. 190-191; en ook Richardi
relf,  zie  K, p. 134-135. Uoor Italic: Grasselh , p. 23; Men9oni COCP p. 32/35; Grandi COCPp. 170-171. Uoor

Frankrilk: Lazerges iii Rev. Tr.Dr,C. 1975, p 245-247.

221



Echt blijven bloeien zijn de mandatoire verklaringen in Italie.
De Italiaanse Codice Civile kent in de artt. 1723 en 1726 een
drietal mandaatsvormen en de meeste auteurs vinden in een of
meerdere daarvan wel voldoende terug om de normatieve werking vande c.a.o. te kunnen duiden.38 Maar
- die normatieve werking beperkt zich dan wel tot de  i.a.0.'s,
waarvan beide partijen lid zijn van de organisaties, die de
c.a.o. hebben afgeslotenw;

- het erkennen, dat de i.a.0.-partijen aan de c.a.0. gebonden
ziln is een ding; het daaruit dan ook concluderen, dat de met
de c.a.0. strijdige bepalingen nietig Zi Jn en automatisch
worden gesubstitueerd door het relevante c.a.0.-beding is nog

..weer iets heel anders - niet iedere schrijver gaat zover.
Kortom, men is in het Italiaanse recht nauwelijks verder gekomen
dan waar men driekwart eeuw geleden al overal in Westeuropa stond
met de inschatting van bruikbaarheid en zwakte van de mandatoire
verklaringen. 41

In Groot-Brittannie is ook de nodige ervaring opgedaan met de
bruikbaarheid van mandatoire verklaringen, die daar onder het

47begrip "agency theory" vallen. De jurisprudentie is niet con-
43stant te noemen.

Twee decennia geleden kreeg de "agency theorie" een heel
politieke lading. De rechters gingen haar aangrijpen om de
arbeidsverhoudingen te disciplineren: de leden-arbeiders moesten
zich maar houden aan wat de bonden hadden afgesproken met de
werkgevers; de vakbondsbestuurders aan wat de leden hun hebben
opgedragen; en dientengevolge moesten de bonden ook maar instaan
voor   wat   de   1 eden deden. 44

Ontwikkelingen die niet bepaald hebben bijgedragen aan de
populariteit van de "agency theory" in linkse kring.* Kenners
van de industrial relations verwierpen haar OP sociologischegronden. 46

En daarmee waren we eigenlijk weer terug bij dezelfde discussie,
die Lotmar aan het begin van deze eeuw had losgemaakt met zijn
Vertretungstheorie. Provoceerde hij daarmee niet Sinzheimer om te
komen met diens "Verbandstheorie", waarin wordt benadrukt, dat

38) 'Teoria del maridato irrevocabile', kampioen daarvan Santoro Passarelli; 491. Pessi, p. 157-158; Mazzoni AS p.

144-147/159-161; Giugni PO p. 155; Treu, ELL p. 148.

39) Mazzoni AS p. 145-147/158-159/162-163/184; Giugni Diritto, p. 145-146.

40) Mazzoni AS p. 145-146; Glugni Diritto, p. :40-142: zie hierna p. 222.
41) Brun/6 p. 709; Durand/V p. 425-426; Donovan p. 128-129: Kahn-Freund, Lt: p. 72.

42) O'Higgins in Ma7er-Mall P. 247-248; Kahn-Freund, LZL p. 71-72.

43) De klassieke  ververping van de agency theory in de case Holland v London Society of Composers. Uooral, omdat

er in de commen law de neiging bestond om de vakbond toch meer te zien als een 'legal entity", apart van ziln

leden,  vgl.  McCarthy TU,1 p.  500.  Toepassing van deze theorie evenvel bl Jv. tri de cases Deane v. Crailt en
Edwards v Strvays Ltd (1964) 1 WLR 349 e.a.;  zie Rideout (IV) p.  374-375;  O'Higgins in Mayer-Maly p.  247;

Hepple/OH Enc.  p.  1108-1109/1512;  Hepple/OH EL(IV) p.  126-127;  Cronin/6 p. 18; Bercusson EPA onder s 16;
Drake p 277/294-295; Wedderburn Wll p. 185-187; Wedderburn, CKM p. 272/283-286; Kahn-Freund, CAuWL p. 114-
115: Kahn-Freund, LS p. 26-27: De Jong, diss. p. 43.

44) Met  name  in de cases Rookes v.  Barnard;  Heatons v.  TGWU;  Mordecai v.  Beatus;  Chappell v.  The  Times.

Achtergronden over de Heatons case in Hawkins BIR p. 108-110 en Crouch p. 80.
45) Zie Hepple in noot onder Singh case; Kahn-Freund in RR p. 187; Hepple/OH IEL p. 59.

46) Zie bijv. Flanders, MXU p 238-240. Zie kritiek op deze gronden van  een Jurist, Wedderburn, WKL p. 186-187.
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Deze clausules worden door rechtspraak en rechtsleer voor
rechtmatig gehouden, juist omdat ze "positief" zijn.1 Negatieve
worden niet geaccepteerd, want een derden-beding kan alleen maar

31ten voordele van een derde strekken. Daardoor kunnen de Auszen-
seiterklauseln ook niet bewerkstelligen, dat de arbeidsverhou-
dingen bij ongeorganiseerde werkgevers door de c.a.0. genormeerd
worden.

En daarmee zitten wij dan meteen bij de inhaerente zwakte van het
derden-beding, rond 1900 al onderkend en eigenlijk anno 1986 nog
recht overeind: men kan er wel ten gunste maar niet ten laste van

32 En dat is toch een handicap voor de c.a.0.derden mee bedingen.
die uit haar aard nu eenmaal lusten en lasten oplegt.
De conclusie is dus niet, dat het derden-beding als hulpconstruc-
tie onbruikbaar is. Maar wel, dat met haar toch op vele momenten
geen rechtseffect aan de c.a.o.  kan worden gegeven, waar dat met
de Unabdingbarkeit wel kan.

c) mandatoire verklaringen

Onder deze noemer33 schik ik al die verklaringen, die de norma-
tieve werking van de c.a.0. op de i.a.o. willen afleiden uit het
idee, dat op een of andere wijze de arbeiders de vakbond(sver-
tegenwoordi gers) en de werkgevers hun organisaties hebben gemach-
tigd om in hun naam een c.a.0. af te sluiten en dat zij op grond
van die verstrekte machtiging in hun individueel contracteren

34gebonden zijn aan de c.a.0.
Ze bestrijken verschillende figuren uit het privaatrecht, zoals
de zaakwaarneming, de lastgeving, de vertegenwoordiging, maar ook

75het verenigingsrecht als zodanig.

De belangrijkste architect van de mandatoire verklaringen is
Lotmar, die in 1901 kwam met zijn theorie van de "vollmachtlose
Vertretung (Vertretungstheorie)" om de normatieve werking der
c.a.0. te verklaren.36 Diverse andere schrijvers zijn hem daarin

37met de nodige nuanceringen gevolgd.

303 Zie over deze bedingen en hun aanvaardbaarheld Wagenitz p.  96;  Galperin Die Stellung, p. 346; ,. Horningen
p. 145; Hanau GE p. 162; Lieb, Begriff p. 447-448; Wiedemann Rat, sch. p. 424; Sbllner, p. i09; Pichardi K p.
202-203.

31} Schierdtfeger K p. 61; Richardi K, p. 202-203, die op F. 218 009 vermeldt, dat Nipperder heeft voorgesteld om
het ten laste van derden contracteren aan de c.a. 0.-part,Jen toe te staan.

321 Voor Frankrijk zie Despax,  p.  29;  veor Nederland, zie Kamphuisen, p, 4; De Leede, Asser, p. 264-265; voor

Duitsland zie Sd:ker,  GuU,  p. 171/274; men maakt daar een onderscheid ondernemings-c.a.0.'s en verenigin95-

c.8.0.'s. Alleen In het eerste geval heeft de Auszenselter een vorderinjsrecht; In het tweede geval alleen le

vakbonden, vgl. Daibler/H TUR p. 75.

33) Algemene term, gebezigd door Adomeit, Rechtsquellenfragen :m Arbeitsrecht, Munchen 1969, p. 127/155.
34) Sillner, p. 110; Sicker GuU, p. 243; Sicker K p. 296-297.
35) In Nederland m.n.  artt.  1390 BW/art.  6.4.1.1.  NBW (zaa|:vaarneming) en 1829 BW 'lastgeving/mandaat;,  vgl.

Kamphuisen,  p.  16;  491. ook SER-Advies d.d. 20 april 1979, uz. Repre,entativiteit, SER-pub' 'Citle 1979'6.
Zie ook Schoordijk, AG p. 407 e. v., vaar hij zegt: 'De iechtsfigeur van de zaakvaarneming is door rechtspraak

en  rechtsvetenschap  nogal  eens  aangegrepen  om tot  bevred'gende  resultaten  te  komen,  dear  yaar  een

onmiddellijk voor de hand liggende rechtsfiguur ontbreekt. '

36) US'. Hinz p. 18-21; Mengn CCCP p. 1' '19-2:'27; Molk, diss. p. 3; Giggn, PO p. 131.

371 Ugl. Kortenhorst/R p. 85: Mok, diss. p, 3; Melenaar Deel 1!A p. 359; Despax CC p. 29; Brun/6 p. 709; Petit p.
13/14;  Horion,  NP p.  130; Ka•Fhu·ser, p. 5 (die Star Busman noemt). Mancini CZMO p. 156; 613901 Diritto, p.
118-119 (die met name Messina noemt}.
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b) het derden-beding

Een tweede figuur uit het privaatrecht, die al vroeg te hulp werd
geroepen om de normatieve werking der c.a.0. te verzekeren, is
het derden-beding. Zulks gebeurde door auteurs in Duitsland20,
Frankrijk21, Italie22 en Nederlandn.
Engeland liet hier verstek gaan. Daar werd en wordt nog steeds

24

het adagium Nemo alteri stipulari potest hooggehouden.
Elders in West-Europa heeft men zich al decennia-lang steeds
verder van dit adagium afgewend. Het derden-beding heeft burger-
recht bekomen, inclusief soepele opvattingen over aanvaarding
door en eigen vorderingsrecht van de derde-begunstigde. En het
derden-beding is ook steeds belangrijker geworden in   het
maatschappelijk verkeer. 2S

En zo laat het zich verklaren, dat in landen zonder c.a.0.-wetge-
ving deze hulp-constructie in zwang is gebleven om de  c.a.0.
normatief te laten werken. Met name gebeurde dat in Belgie26 tot
1968 en het gebeurt nog steeds in Ita lie.27
Maar ook in landen met een c.a.0.-wetgeving verleent het derden-
beding af en toe nog goede diensten.

28Afgezien van enkele andere voorbeelden denk ik dan met name aan
de zgn. positive Auszenseiterklauseln in Duitsland: het beding,
dat men in talloze c.a.0.'s tegenkomt, dat de c.a.0. ook zal
worden toegepast op degenen, die niet krachtens de wet aan de

29c.a.o. gebonden zijn.

20) Vgl. Sillner, p. 109.

21) V31· Despax, p. 29; Brun/G p. 709.

22} M.n. Gall:la, :ie Mancini (&MO p. 156, bestreden door Messina, zie Mancini CXMO p. 136; Pessi, p. 150.

23) Artt. 1353/1376 B.W., art. 6.5.3.5. NBW, zie Asset-Hartkamp 11, p 363-375. Vgl. woorts Kortenhorst/R, p. 85;
Mok, diss. p. 3; Molenaar IIA p. 359.

24) Volgens K,hn-Freund, omdat K,et Engelse recht het derden-beding nret kent,  zie Kahn-Freund L&L p. 73, Kahn-
Freund, 1.Bul 'L F. 115; Cro·.'n/G p. 94; De Jorg, diss. p. 43; O'Higgins in Mayer-Maly, p. 239: Welderburn, WZL
p.  185;  D, r i x  p.  83-84.  ,# i  het  9irt  if Appeal  heer:te echter  tv,jfel  of  deze  strenge  leer  tegen het derden-
beding nog wei ken bli iven gelder„ 991.  Be·cusson EPA onder s 16.  Het Schotse recht kent het derden-beding

wbl, zie Casey SF, p. 36-41: Hepple/OH Enc. p. 1512; Hepple, ELL p. 22.
251 Dir:r, p. 77-91; Schoordilk, diss.; 491. oak R. Zvitser fprfst) Rond art. 1376 BW, Lei,jen, 1984.
261 991, worion, NP p. 130.

271 Ugl. 6,ugn, Diritto, p. 152, die vervi,Et naar Cass. 5. E.!98! g 36 0.
281 in  Nederland  briv.  em  er een rechtstreeks verterings,echt van een bIJ c.a.o.   ingesteld  fonds  tegen  de

af.onder, i ike werligever mee te construe:en,  vgl.  HR :9 maart 1976,  N.1 1976,  407;   91.  Fase, CQOR p. 42.
Krit i .ch  daareve-  Heklkelman  i r AA  !978,  p.  301-302.

In Duitiland vo;dt het derden-bed,89 nog benut t. b. 3.  'et 3:e,en in re:hte. Zoals v , 109 :u'len :,en „ 548
kept 42: Duit:e ..3.0.-recht niet de :in.  ;,ndica'e a:t,9. Om het nu toch mogeli;k te maker.. dat een c.a.0.-

partit ageert yegens ee.. Inbreuk op de c.8.0.  :n de Individuele arbeidiverhoudin9 vordt de hulpcon:tructie
Van het derden-beding te baat genomen, Le BAG 31.10.1958; :,e Re,:hel TUG p. 21.

291 In  concreto  ze:n dat alle ongeorganiseerde verknemers In dienst van de georganiseerde verkgever, omdat  -
naar w 5  . 544 zagen,  de Du tse c.a. 0.-vet slecht: d e ,.8.9.'s hor :e c.a.o.  ienormeerd acht, vaar,;an :n
de verkgever en de verknemer '1 1 :'an een c.1.0.-p,rtii :i,n.  De 'posit,ue Aus:ense,ter-Alau:eln' vinden hun
rat, '  ·n  de  ).grvegende afkee' ia- werigeve'. im ,-lersche'd 19 arbe d.:Gorydarde' te moet:· .anbrengen

tiE:en   un yerk,emers en In de :019 van de vakbonden om ' nderbieding' van de c.a. 0.   #:r ongeorganiseerden

te veorkomen, 491. Daubler/H TUR p. 54/165; Richard: K p. 202-203.
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Vooruitgang vergeleken met 1900 is wel wat meer tastbaar in "het
middengebied", t.w. de gevallen, waar de i.a.o. niet expliciet
tegen de gewoonte ingaat, maar waarin veel omtrent de arbeids-
voorwaarden in het vage is gelaten. Anno 1986 bespeurt men bij
rechters in diverse E.G.-landen zeker wel een grotere bereidheid
om in die gevallen de binding aan de c.a.0. aan te nemen.
Rechters zullen bijv. minder gauw het gewoonte-bruggetje terzijde
schuiven met het argument, dat de c.a.o. nog pas kort gold of nog

'7niet wijdgenoeg verbreid gold.

Maar niet te vroeg gejuicht. In Groot-Brittanniete en elders in
West-Europa19 worden nog steeds gevallen gesignaleerd, dat zelfs
in deze sfeer van de "blauw-blauw"-gevallen toch geen toepassing
aan deze hulpconstructie werd gegeven.

Conclusie: de hulpconstructie van de gewoonte mag dan sterker
zijn geworden, Zij is zeker nog lang niet zo krachtig als de
Unabdingbarkeit.

17) Zo liet in Frankri Jk de rechtspraak al gauv de 'duur'-eis m. b, t.  de verking van de Grenelle-accoorden <§21>
vallen, zie We,ss p. 212.

Ook  in Groot-Brittannie heeft lien bepaalde eisen voor de toepassing van het gevoontebruggetje laten  vallen,

491.  Adell p.  39;  Kahn-Freund Lll p.  146;  Freedland, p. 15: Hepple/OH IEL p. 57; Hepple/Oil Enc. p. 1110:
Case; SF p. 34.

Ook  uit Italic komen positieve berichten:  de rechtspraak Saat er van uit,  dat ali een  niet-georganiseerde

werl(9ever de c.a.o.  niet vii toepassen,  hi J dat van meet af aan uitdrukkelijk moet stellen; heeft hij  de
c.a.o. al feitell jk toegepast, dan bindt hem dat ook (vgl.  Cass. 19.3.1978 n 2479; Cass. 5.11.1979 n 5719;
Tass. 24.3,1979 4 3015; zie Giugni Diritto p. i48-149.

In Beigie coBstatee:de AP Antverpen 5.10.1979 TSR 1979,  p.  435-443, dat een in het geding gebrachte 'codex'
Ic.8.0.3  voldeed aan de criteria van 'langdurigheld van zlin toepassing,  algemeen karakter en eenvormigheid

van de basisregels' om hem bindend te achten.

In  Nederland vond ook Hekkelman,  SMA 1979,  p.  227 het facet van 'geruime tijd algemeen geldend' toch vel
nod,9.

18) Als  leading case van dat denkeR vordt in Groot-Brittannie aangehaald:  Young v Canadian  Northern  Railvays,

1931, vgl. R:deout p. 73; Sellvin, MLR p. 383/399; Kahn-Freund, LXL p. 73: De Jong, diss. p. 10: O'Higgins in
Mayer-Maly p.  249/262;  Hepple/OH IEL p. 57; Hepple/OH En:. p. 1110; Adell p. 39-40; Wedderburn/D, p. 46-47;

Casey,  IJ  p.  6-7. In die casus Vas het negeren van deze hulpconstructie terug te voeren op  's  rechters

overta:ging,  dat  de c.a.o.  nu eenmaal 'non legally enforceable' was <543> en diezelfde redenering komt nog

tot  op de dag van vandaag bl J rechters voor,  zoals pas veer bleek in de EAT-uitspraak in de case  Marley  v

Forward Trust;  het COL t of Appeal moest eraan te pas tomen om dit recht te zetten, vgl. Hepple in ILJ 1986,

p.  76,  die nog andere gevallen van onvrede met het niet normatief laten doorverken van de c.a. o.  vermeldt.

Daarnaast  vordt een negeren van deze hulpconstructie soms verkregen,  doordat de rechter de zgn.  'officious
bystander test' aanlegt ('stel dat lemand de contracterende 1.8.0.-partilen had gevezen op de c. a. 0.,  zouden
:, 4  dan  gezegd hebben:  0,  Ja,  natuurlijk geldt dip") en dan tot een moeilijk  te  doorgronden  negatief

antwoord komt.  Leading case van dit argumenteren is de Singh case (1974) 1RLR 131 met noot Hepple;  vgl. ook

Carby-Hall (1983) p. 9. Kritisch over deze o.b.-test Lord Denning, Discipline, p. 36-41.

19) Voorbeelden van negeren van deze hulpconstructie in lerland genoemd bij Redmond,  p. 58.  In Duitsland bevatte

BAG 26.10.1983  (DB 1984,  p.  1303) de opmerk ing,  dat uit de toepassing van eell c.a. o.  op de  'gebonden'
verknemers  geen 'betriebhche Ubung' herleid kan vorden,  die ook tet toepassing van de c.a. o.  op de n,et-
gebonden verinemers  :ou verplichten. Als echter de 'betriebliche Ubung' veergeeft,  dat de c. a. o.  ook op
ongeorganiseerden vordt toegepast, dan gaat deze hulpconstructie vel op, aldus Schverdtfeger K p. 60.

In Denemarken vordt btiv.  wei In principe geaccepteerd,  dat men zlch stilivilgend aan de c.a. o.  kan binden

door de practi ik om haa, toe te passen, maar rechters nemen zoiets toch niet gauv aan; er moet een deugdelijk

bevijs voor geleverd verdell, v91. Jacobsen, ELL p. 247-248.

In Nederiand is vermeldensvaardig een wtspraak van AG Mok :n NJ 1985,  p.  1214,  vaarin deze  de  gedachte

vervierp, dat een c.a. 0.-beding, dat vaorkomt in c.a.0.'s waaronder 1,1 miljoen mensen vallen, aangemerkt ma9

worden ali een gebruik of een bestendig gebruikelijk beding,  nu er in Nederland ca.  3,4 miljoen verknemers
under een c.a.o. vallen.
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Maar meteen zien wiJ daar ook het grote wak in deze ijsvloer
opdoemen: doorzetting van de normatieve werking via deze "custom"houdt OP, waar de expliciete contraire wilsuiting van de
individuele contractspartijen begint.' Hebben zij bijv. expliciet
een loon van maximaal 500 gulden per week bedongen, dan kan geenc.a.0. tot de betaling van een loon van, zeg 600 gulden
verplichten.

Ook in Ierland'' Italiee en Denemarken' wordt de hulpconstructie
van de gewoonte nog weI eens te baat genomen en zelfs komt dat
soms voor in landen met een c.a.0.-wetgeving, Belgie'°, Neder-landlt, Duitsland,2 en Frankrijk".
Maar de resultaten lijken nergens meer-belovend te zijn dan in
het Britse recht: het gewoontebruggetje "houdt" maximaal zolang
er niet contrair bedongen is. Is dat laatste wel het geval, dan

1.breekt het contrair bedongene zonder pardon de gewoonte.

Rechtstheoretisch is die bevinding overigens niet onvermijdelijk.Want sinds 1900 zijn er wel degelijk her en der de nodige tech-
nieken ontwikkeld, waarmee de rechter het expliciet contrair met
de c.a.0. bedongene zou kunnen laten buigen voor de gewoonte om
c.a.0.-normen toe te passen. Ik denk daarbij aan de in Tilburgbeminde techniek van de normatieve uitlegn of de meer Leidse
techniek van de beperkende werking van de goede trouw.16 Voor-
beelden van hun toepassing tot het onderwerpelijke doel heb ik
echter nog niet gevonden.

51 Leideide ca,e:;  Hulland :.  Sander: .:945; .1.5 78 :.A.  en Gas: 1 Lti v Mercer (1974,1 !(R 420.  lioor deze en
ipdere ca.:es .·31.   Ride,ut.  p.  78-BO; Kahi.-Freund: LSL p.  141'146-150; Kahn-F:eund, CAuWL p.  118; K.h,-Freund,
LS p. 29-30; F,tr-rr.unt, Hommage, p. 157; Ber:uss:; EPA onder . 16; Wedderburn, YXL p. 188-189; Hepple OH IEL
e.    50;   'depp'e OH  .   Enc.  p.  1033,1109;  O'H' ga·ns  I n  "tater-Mal),  p.  '49-251;  Adell,  p.  33;  (3:er  SF  p.  35-35:
Lewis, Le:,07 P. 617: De .929, d," f. --'..
Podmo".d, p. 59'164.

81 Treu, ELL p. 149, Maz:o,t, AS, p. 16: met :p p. 146,182 :i,n -eser;es
9) Jacotsen ELL, p. 35.

10) Tot :968 yas dit In Belg,e,  6,1 gebreke 484 eM :.a.0.-;et ook een #,eelvu lig toege:a:te hulpcon:tr j:tie, :le
Hot:or.. NP i. 130. De c.a.0.-wet ":r· 1968 'eeft iu de:e iulp-,ast:.ctie 49 eens ge·.odit':eerd n vt. 26, dat
reg:  :ie: een :n paritair comite atgeslit:·· Mad.· ..t a.   .,Hasrde c.2.0  ongebo·dener· b,Edt v'ang ze
niets  :. r.tra.:i  -ebben :fge.pr:,Iken,    z i e Pet·t  1.   47 770-173:   Kahn-Freur,d,   :SL  p.    142-146.  Maar  ook  indere
collect,eve contracten lunnen hetzelfde effect sorteren door tocn .1.,/ terug te grilpen naar het  B.W.-artikel
van  'getruik;  991.  AP An'verper  5.10.1979.  TS.P  :9-9,  :.  435.

 :' Moieriar.  Dee' ' c.  E';9; 1'3m:'.··,en.  p. :1: M.oX diss. D. 9"99, die daa, uoor 31 :e MiT /1 je CAC-wet i·dr
'927 :,te,: t.    1-  t:  M:rn„·,     2.  56:  Weliermar,  SMA  :979 p.  217 222-229: Fase, CAOR C. 55; Ie Leede, Asser.
p. 2E6.

r: w,e' 5:edt j %12 9'lf '·-:' che &·31.ttl.,13., keu'3St, 2,9 K.*Der:e,-9:..· , : '! B: D.uble- U TI.t  0. 76
'.,  r..    f9-3-!969 e. aidere ir,e:ter.   ·,erm.'3 6, . Prun'G {!9781 0 119;  Pictet, p.  10'., Weiss D.  =12; De.paz DS

'965 :.  96-323; Brui'i 9,13,1 F  206; Oil,er DS 1982, p. 683; Despa, DS 1982. p 674 diev!,st oF de
.p-c*,;:he : yap '··.839' '6.·t.  1131 -11 om ee :,·rfende tra:kt ,·an co''ect·.··e i:corden te verl,ritgen,  die
1 .:  401 doer  361  6  -  :e-  · ,;  ·et  . f   O.enaudor ,  W  :091 .  c.  4(--1'  er.  Chaick:  3  3  192_,  t.  679-675  1 :eme·,
11< SPeclm 43 230 1'10 LIYMn :r rame :e e nd.-ftit,-3I-eccl)•den met 3-*:ecJm,:4  2 .· i  3.audu DS
:922 1. 505-710 4 .:t -,F .1-:)',den t:;sen vitb,,4.' en ccr3*·d·, :19 709't: hogerve'me'de noot 3.

14; Zle :-7 Veder' ,Itd deze kliSS·eve Op•,3:t'#3 '09 eens i,tge,proken '1  Qsser-Hartkamp  11.  :   255  en  9,wel,p ma·, SIA :9-c 0 22'-220. ":·or Ii. Ie: ' et., E-L I. 26. 70·0  :rl-Ir, ·i Su:. 8.!I. 198-, r 1973. IP !'r.
") 1.13'. 3.All.Gr:·.P, 06 I. 21-33.
16,1  4,   49,-4 vn:  :L  :.  369-288
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leven in de E.G.-landen, waar men geen c.a.0.-wetten kent. En
zelfs in landen, waar men dergelijke wetten w61 kent, worden ze
nog wel eens uit de la gehaald, om de gelding van de c.a.0. te

construeren
a) ten bate van individuele arbeidsovereenkomsten, die niet

krachtens de c.a.0.-wet aan de c.a.o. gebonden zijn;
b) wanneer deze c.a.o. niet zou voldoen aan alle wettelijke eisen

en derhalve krachtens de c.a.0.-wet geen Unabdingbarkeit ZOU

bewerkstelligen.3

a) gewoonte/usus/custom'

Kan men niet zeggen: wanneer in een bedrijfstak of onderneming
het naleven van een c.a.0. gtbruikelijk is, dan moet de rechter
de c.a.0. ook maar doorzetten als hij eens geconfronteerd wordt

met een geval, waarin de c.a.o. niet werd nageleefd?

De gedachte is op zichzelf voor de hand liggend - gewoonte wordt
in alle lidstaten van de E.G. aanvaard als bron van bepaling van
de inhoud van overeenkomsten. En het is dan ook met name in  het
Britse recht, dat rechters inderdaad heel vaak via dit

ezelsbruggetje de normatieve werking der c.a.0. tot gelding
brengen.5

3) Voor Nederland denke men aan G.a.0.'s afgesloten met verenigingen zonder rechtspersoonlilkheid, 491. Mannoury,

p. 7-8; aan n:et ondertekende c.a.0.'s,  zie voorbeeld bil Frenkel e.a. p. 111; aan niet op schrift gestelde

accoorden, die een einde maken aan een staking, zie v, Haersolte p. 7-8, aan allerle, onderhandse akten tussen

vakbonden en ondernemers, houdende bilv. werkgelegenheidsgaranties, afvloeiingsregelingen e.d., zie v. Schaik,

Nader,  p.  106;  aan c.a. 0.'s, die niet ex art. 4 Lv zijn aangemeld, en dat blijkt meer dan eens te gebeuren,

tie Kamerstulk :7695,  nr.  8;  z,e Fase,  CAOR p.  36.  Voorts Levenbach VV p.  45-46, die overigens contraire

uitspraak Rb. Haarlem vermeldt. Zie ook het SER-Advies over de representativiteit, april 1979; Hekkelian, SMA

1979, p. 211; Koning, Frenkelbundel, p. 261-263.
1.loor 63nkr,lk kan men denken aan de c.a.0.'s, die tussen 1946 en 1950 niet aan goedkeuring verden
enderworpen,   ie Brun'G p.   716/741-742/746-747; Brun/6 Bilan p. 206; Brun/6 11978) p. 104-105/164; Despax CC

p.  45/67/84-94/102;  Despax DS 1965, p. 385; Langlois Cl. 291/294. Ook vordt in Frankri jk meldin9 gemaakt van
talloze accoorden, genaamd 'constat', 'procts-verbal de fin de conf lit', 'accord informel' e. d. zie Lyon-Caen,

Rapports p. 240; Weiss p.  158;  Despax CC p. 92-94; Martin, p. 46; Savatier DS 1960, p. 600. Het b
efaamdste

voorbeeld daarvan:  de protocollen van Grenelle,  vgl.  Weiss p.  211-212;  Brizal, P. 135; Lyon-Cain DS 1968;

Lion-Caen, Rapports, p. 242: zie ook hierna noot 13.

4) Lange  tijd  zijn  er  subtiele onderscheidingen gemaakt tussen deze begrippen,  zie voor  het  Engelse  recht

Bercusson  EPA,  sub  s 16;  Adell,  p.  33.  In Nederland varen er 'gebruik' (art.  1375 BW en 1637q  BW)  en

'bestendi9  gebruikel'Jk  beding' lart.  1383 BWI,  zie over de eventuele verschillen in  hun  rechtsgevolgen,

vanneer  z'J  vorden  aangenomen  bij  standaardcontracten  e. d. H.G. Van  der  Werf  - Gebondenheid aan

standaardvoorvaarden, Arnhem,  1980,  p.  59-62. Asser-Hartkamp 11 p 250-252 maakt geen verschil meer tussen

gebruit  en  gevoonte,  nog vel tussen beide begrippen en het begrip bestendig gebruikelijk  beding.  Het  NBW

spreekt In art. 6.5.3.1. van 'gevoonte'. Over het vegvallen van het verschil tussen 'gebrulk' en 'gevoonte' in
het Belgische recht: Blanpain, in TSR 1976, p. 249.

5) Leidende  case  alreeds  in 1858:  Hill v Level,  157 E.R.  366 (531 n 2> en talloze  cases  sedertdien,  vgl.

Hepple/OH EL(IU) p.  128;  Hipple/OH Enc. p. 1107/1109-1110; O'Higgins in Marer Maly, p. 248-251; Kahn-Freund,

LXL p.  141-143/146-148;  Kahn-Freund,  CAuWL p.  117;  Kahn-Freund,  LS p. 28-29; Wedderburn, WXL p. 188-190;

Wedderburn/D p. 46; Wedderburn, CXM p. 290-292; Cronin/6 p. 17-18; Adell, p. 29-32/34-40; Rideout p. 76/78-
79;

Freedland,  p.  14/37. Het 'custom'-bruggetje wordt benut ongeacht de vraag of verl:gever of verknemer lid zijn
van een c. 8.0.-partij, vgl. Kahn-Freund, LS p. 29.
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decennia verandering in gekomen. Hoewel formeel de arbeidsvoor-
waarden van ambtenaren nog wel vaak eenzijdig door de overheid
worden vastgesteld, gebeurt het materieel steeds meer in een
sfeer van onderhandelingen met de bonden van overheidspersoneel. 11

Mij dunkt, dat overheidspersoneel niet uitgesloten kan worden van
de toepassing van het grondrecht op vrij collectief onderhande-len." Het is een kwestie van mode of men dat wel of niet in het
jasje van een c.a.0. steekt - ambtenarenbonden blijken dat vaak
zelf nog niet eens te willen:13 Als materieel de onderhandelings-
vrijheid er maar is.
In het verlengde ligt de arbeidsvoorwaardenvorming van werknemers
in de semi-overheidssfeer, staatsbedrijven e.d. Ook die willen
nog wel eens uitgezonderd zijn van het "gewone" c.a.0.-regime.14
Materieel zullen ook deze werknemers het recht OP collectief
onderhandelen vrij moeten kunnen uitoefenen.

b) het niveau van onderhandelen

Het lijdt m.i. geen twijfel, dat de sociale partners de vrijheid
moeten bezitten om naar eigen goeddunken het niveau van hun
onderhandelingen te bepalen - centraal niveau, bedrijfstak- of

15 In Frankrijk was deberoepsgroepniveau, ondernemingsniveau.
c.a.0.-wet in dezen vroeger ooit wel discriminatoir en dat heeft
Franse rechters16 toen ook aanleiding gegeven tot een krachtige
bevestiging van de libre negociation a chaque niveau".17.

11) Algemeen:  Cordova,  Comp. p. 313. Voor Nederland: J.C. I. de Pree in SMA 1981, p. 313-317. Voor Belgie: Ri9aux

in JTT 1983, p. 197-198; Rigaux, diss. p. 166-167.

12) V91.  specifiek  het IAO-Verdrag 151,  Trb 1970,  50,  met name art.  7;  zie voor de voor9enemen  Nederlandse

bekrachtiging Kamerstuk 18.265.  Voorts, meer algemeen, I.A.0.-Verdrag 154 en artt.  5 en 6 ESH,  die ook
betrekking hebben op overheidsdienst.

13) In Nederland vervierp enkele Jaren Seleden de ABVA bijv.  809 het gebruik van de c.a. o.  als formeel  'jasje',

tervi il de ACOP-studie Naar Cao's bil Overheid en Ondervils,  Zoetermeer,  1979, die richting juist vees. V91.

ook H.  Borghouts/J.J.  Martini in SMA 1983,  p.  371-385.  In Belgip is de heel eigen sfeer van overleg bij de

overherd geregeld in,  eerst het KB van 20.6.1955,  nu de vet van 19.12.1974,  vgl.  J. Gennen in JTT 1975, p.
129-136:  Rigaux,  diss.  p.  168-178.  in  Duitsland vorden c.a.0.'s uitgesloten geacht voor de  'offentlich-

rechtliche  Dienstverhaltnisse",  die  Daubler/H TUR p.  74-75,  die er op vilzen,  dat men toch ook  daar  de
'Kollektivvertragsfreiheit' niet 9eheel kan uitsluiten.

14) 20 sloot de Franse c.a. 0.-vet van 1950 het aangaan van c. a. 0.'s met tai van staatsbedrijven uit (artt. L 131-2

e, L 134-1 CdT met uitzonderingenj,  vgl.  Despax CC p.  170-171/180-184;  Despax, Mise p. 51/52. Hetgeen niet
wegnam,  dat  er met deze bedrilven toch collectieve contracten (statuts de progrh,  conventions  salariales)

verden afgesloten,  he zelfs vaak een voortrekkersrol vervulden' zie Weiss p. 191-193; Lyon-Caen, DS 1970, p.

162-164;  Langlois,  CI p.  284.   In de Mitterrand-hervormingen van het CAO-recht is in nieuv art.  L 134-1 de

uitzonderingspositte van dit personeel echter in grote mate ongedaan gemaakt

In  italie is lange tijd het personeel van de 'publico impiego' verstoken geveest van het recht op  collectief

onderhandelen. Uanaf eind zestiger jaren kvam daarin geleidelijk verandering hetgeen nu is uitgekristalliseerd

In  de  kadervet van 29.3.1983 op de staatsbedrilven.  Deze vet erkent uitdrukkeli jk het recht op collectief
onderhandelen voor deze sector,  maar geeft vel een heel eigensoorti9 regime aan dit collectief overleg,  vgl.

Giugni Diritto, p. 197-210.

15) Vgl. ook par. 4 van LA.0.-Aanbeveling nr. 163 en ILO Freedom, p. 98.

16) V91.  Franse Conspil d'Etat 21.7.1970,  zie Droit Social,  197L  p.  112. Murcier DS 1985, p. 105; Rotschild-
Souriac, p. 730: Rodihe DS 1982, p. 712.

17) Lion-Caen, Tendences, p. 37-38: vgl. nieuv art. L 132-il CdT.
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Maar ook hier kunnen weer problemen opdoemen: sommige werkgevers-
organisaties willen nog wel eens hun leden onder druk zetten om
niet  "cavalier seul" te gaan met eigen ondernemings-contracten
met de bonden. Is een daarop gerichte statutaire bepaling dan
nietig; een handeling onrechtmatig?
Is een staking voor een ondernemings-contract onrechtmatig als er
al een bedrijfstak-c.a.o. is?

Het gaat hier niet om een academisch probleem. Het is voor
vakbonden een serieuze optie, om als zij met een werkgeversorga-
nisatie niet tot een accoord kunnen komen te proberen een
afzonderlijke werkgever over de streep te halen; of om bij een
afzonderlijke onderneming nog een stapje verder te gaan als Zij
met een werkgeversorganisatie een minimum-contract hebben
afgesloten: of om nog actie te voeren voor een "betere" c.a.0.,
wanneer "tammere" vakbonden zich hebben neergelegd bij een
"onvoldoende" c.a.0."
Dan toont honderd jaar c.a.0.-praktijk, dat daarbij allerhande
weerstanden worden ontmoet: bepalingen in statuten van de werkge-
versorganisatie; royement en eventueel boycott door andere werk-
gevers; rechtsvorderingen om het "andere" contracteren te verbie-
den" ; om stakingen voor het "andere" contract onrechtmatig te
verklaren, enz.

Hier loert een effectieve beperking aan de vrijheid van
collectief onderhandelen die in de diverse E.G.-landen heel
verschillend benaderd wordt. Dat varieert van het ene uiterste,
Duitsland en Denemarken, waar een disciplinering van het onder-
handelingspatroon krachtige ondersteuning vindt in het c.a.0.- en
het stakingsrecht (549 n. 3' tot die in Groot-Brittannie, Frankri jk
en Italie, waar een zeer grote vrijheid heerst (537'49>.

Nu is "multi-echelonnering" intussen overal al een kenmerk
geworden van het hele c.a.0.-gebeuren '§21>. Alleen zijn er

landen, zoals Denemarken, Duitsland en Nederland, waar men vindt,
dat je die "multi-echelonnering" nog best mag kanaliseren en met
rechtsregels kunt omgeven. Elders leeft, wellicht door ervaring
Wijs geworden (vgl. in Italie het echec van de contrattazzione

20articolata <521)) die hoop wat minder.

Waar I.A.0.-Aanbeveling 163 ook heel duidelijk de noodzaak van
"coordinatie" tussen diverse onderhandelingsniveaux erkent (par.
4). lijkt het mij, dat wij hier moeten afstevenen OP een
verantwoorde tussenoplossing. Mijn voorstel daartoe:

18) Casus,  die  bljo.   in  Frankrlik heel gebruikellik Is,  maar die zich In Nederland lange Jaren  toch  wein'9

voordeed - betendste voorbeeld vas de metaalindustrie in 1972.  vgl.  De Leede,  Asser, p. 255; Fase, CAOR p.

50;  Hof Amsterdam 13 april 1972,  NJ 1972,  192.  Misschien qaat ze in de toetoist ook in Nederland meer
viorkomen, 991. de entvikkel,ngen rond de bank- en Philips-c.a.o, In Nederland, 1986; Fase, De Pousbundel, p.
89-90.

19) V91.  de  tvee  verloren  kort gedingen,  vaarmee in Nederland in de  zestiger  jaren  verk9eversor9anisaties

individuele verkgevers probeerden af te houden van het betalen +an hogere lonen,  NJ 1963.  503 en 504; zie v

Petipe, diss. p. 461/483.

20) V91. Cordova, Comp. p, 319
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De vrijheid tot collectief onderhandelen op een bepaald niveau is
alleen rechtens voor inperking vatbaar, wanneer dat gebeurt door
een expliciete overeenkomst tussen c.a.0.-partijen van een hoger
niveau.
Die expliciete overeenkomst zal wel gesloten moeten zijn tussen
organisaties, die een meerderheid van werkgevers en werknemers
vertegenwoordigen. 2i

En die expliciete overeenkomst mag het collectief onderhandelen
22op het lager niveau niet helemaal verbieden.

Belemmeringen in de statuten van werkgeversorganisaties zijn in
deze visie dus niet geldig.23 Duidelijke vredesplicht-clausules
in c.a.0.'s, die beantwoorden aan bovenvermelde criteria,
daarentegen in principe wdl.

c) ratione temporis.

Het grondrecht van vrij collectief onderhandelen vraagt, dat de
sociale partners ook hierin een zo groot mogelijke vrijheid aan
de dag moeten kunnen leggen. Willen zij contracteren voor een
bepaalde of een onbepaalde tijd? Voor een of voor twee jaar? Met
terugwerkende kracht?

Allerlei soorten accoorden zijn denkbaar. De keuze daaruit moeten
de onderhandelende partijen in zo groot mogelijke vrijheid kunnen
maken24 afhankelijk van hun doelstellingen en de situatie van
het moment.

Dit uitgangspunt betekent, dat c.a.0.-wetten op dit stuk geen
keurslijf mogen zijn. Bepalingen m.b.t. de toegestane duur vanc.a.0.'sa, de data van in werking treding26 en terugwerkende

21) Met deze 'representativiteits-eis' voorkom  ik dat minoritaire c.a. 0.-partijen op een hoger niveau de
onderhandelingsvrijheid  kunnen  beperken  van  grote vakorganisaties.  Deze  overveging  schraagde  ook  Hof

Amsterdam 13 april 1972, NJ 1972, 192, vgl. De Leede, Asser, p. 255.

22) Er moet in mijn visie voor c.a.0.-partijen op het lagere niveau altijd nog vat te onderhandelen  overblijven.

Zie voor de achtergrond van die opvatting miln beschouvingen in 556.

23) Anders Fase,  CAOR p.  50,  die statutaire belemmeringen vel geldig acht;  ze belemmeren in zijn visie alleen

niet de geldigheid van de c.a.o,   Ik stel daartegenover,  dat ze de afsluiting van zo'n c.a,o.  vel feitelijk

zullen belemmeren en dat ik dus liever een oplossing kies,  die daar lets aan doet.  Fase,  Ingijpen,  p. 37,

acht stakingen in strild met een exclusiviteitsclausule mogeli jk; ik geef hierin dus vat andere nuanceringen
24) Dit beginsel in de litteratuur onderschreven door Geilsen, p. 21: Kravaritou p. 141; 561 lner p. 126; Reichel,

TUG p. 19/21; Ollier p. 339: Despax CC p. 185: Petit p. 109/110/158.

25) In Nederland artt.  18 en 19 WCAO, zip Merkelbach, diss. p. 151-153: Kamphuisen p. 49-56, Mok, diss. p, 43.
In Frankrijk geldt, dat de c.a.o. voor bepaalde tijd maximaal een looptijd van 5 Jaar kan hebben (art. L 132-
6,  2e volzin CdT;  vgl.  Brun/6 (1978) p.   111). De c.a. o. voor bepaalde ti Jd bl i jft bi j het bereiken van de

expiratiedatum voortbestaan als een c.a. o. voor enbepaalde tild, tenzij door partijen anders is bepaald (art.
L 132-61: in Frantrijk zi Jn echter de meeste c. a.0.'s voor onbepaaide ti Jd, vgl. Rernaud, DM p. 79.
In  Luxemburg bepaalt de vet,  dat de c. a. o.  een minimale looptild heeft van 6 maanden en een maximale van 3

laar (z,e art. 10, iste lid Wet 12.6.1965).

In Belgie geldt, dat de c.a. o. kan vorden aangegaan voor bepaalde tild, voor onbepaalde tijd of voor bepaalde

ti Jd met een verlengingsbeding (art. 15. iste lid c.a. 0.-vet).

26) In Nederland: art. 7 WCAO  lid 1. zie Ko-tenhorst/R p. 76; Kamphuisen p. 20/36; De Leede, Asser, p, 257; maar

dit dan vel jo. art. 4 Wet op de loonvorming.

In luxemburg geldt als regelend recht, dat de verking der c.a. 0. 88Rvallgt op de dag, volgend op die vaarop de

neerlegging heeft plaatsgevonden (art. 3, 20 lid CAO-vet) en dat een niet-opgezegde c.a. o. voor bepaalde tild

geacht vordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tild.

Eenzelfde voorziening komt men ook in Frantrilk tegen (art. L 132-10 CdT)
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kracht27, de opzegging28, opzeggingstermijnen29, opzeggingsvereis-
ten3° enz. moeten ofwel hooguit marginaal zijn ofwel bijv. slechts
van regelend, niet dwingend karakter zijn.

Een onderzoek van de in de E.G. bestaande c.a.0.-wetten leert,
dat zij meestal aan dit uitgangspunt voldoen. Vooral de  c.a.0.-
wet van  Duitsland betoont zich hierin uitermate terughoudend  -
Zij bevat nauwelijks bepalingen terzake. De c.a.0.-wet van
Nederland is een goede tweede met wel veel bepalingen in  deze
sfeer, maar die zijn bijna alle van regelende aard.
De c.a.0.-wetten in Frankrijk en Luxemburg bevatten wat meer
dwingende bepalingen, die zeker in het eerstgenoemde land te
maken hebben met de vele chicaneuze praktijken, die daar
voortdurend spelen, zowel bij sommige werkgevers als bij sommige
vakbonden.

In Denemarken bestaan er vrij wat regels t.a.v. de beeindiging en
opzegging van  c.a.0.'s en ook een c.a.0.-praktijk, die nogal
rigide aandoet: 1 maart als gemeenschappelijke expiratiedatum,
bij voorkeur meerjarige c.a.0.'s met openingsclausules, enz.
Maar dit alles is neergelegd niet in een wet, maar in  de
September-Overeenkomst van 1899 (met latere amenderingen) en in
de Standaardregels, die de sociale partners in 1936 hebben
vastgelegd. Dus hier heeft men te doen met een zelf-binding der
sociale partners. 31

271 Wetten ze99en daarover zelden iets. Rechtspraak en rechtsleer oordelen doorgaans genuanceerd. Ugl. voor
Nederland:  Kamphuisen.  p.  33/36;  Mannoury,  p. 22-25: Fase, CAOR p. 34-35: Rood, Nader, p. 16;  De Leede,

Asser, p. 257-258.  'joor Duitsland: Sollner p.  130; Freii p. 2410; Reichel TUG p. 40: Hueck, Arb.-Blattei
IV.C. Il; Richardi,  K p.  431.  1.loor Frankriik:  Langlois Ci p.  292.  Voor Italie: Grasselli p. 75; Giu9ni,
Dir:tto, p. 180-182. Uoor Belgle: Petit p. 26-27/111/115/157-158/221.

28) Uoor Belgie art.  15,  22 1,d,  dat zegt,  dat opzeggin9 mogelijk is voor c.8.0.'s,  die zijn aangegaan  voor

onbepaolde tiid en voor c.8.0.'5 voor bepaalde t'Jd met verlengingsbeding.

Voor Nederiand: art. 21 WCAO, vgl. Kamphuisen p. 50.

In tegenstellin9 daarmee bepaalt de c.8.0.-vet in Frankriik Cart.  L 132-8,  42 lidl,  dat vanneer er aan een

zi,de  meerdere  partpers  zlin,  op:egging door een dier partners slechts voor die ene partner geldt  en  de

c.a.o.  tussen  de  anderen  bl' Jft gelden {291.  voor oude rechtspraak al  Despax  CE  p.  193-194;  Despax,

Tendances, p. 320-330; Despax, DS 1984, p. 532; Langlols, DS 1982, p. 285-287.

In  Belgie, zie Petit p. 26-27/221,  en in Duitsland vordt opzegging door de rechtsleer  slechts  woor  de

toekomst mogelitl  geacht.
De cao-vet van Luxemburg (art.  10,  3e lid) laat Zovel gehele als gedeeltelijlke opzeeging van de c.a.o. toe.

De Belgische vet stelt, lat gedeeltell Jke opzegging slechts mogell Jk is, indien de c.a.o. zulks uitdrukkel l Jk
heeft bepaaid Cart. 15, 22 lid CAO-Wet).

Insgel t iks  de  hit U  rechtsleer,    vgl.  Hueck  UllI.A. I.,  die  deelopzegging  eveneens  vii  erkennen vanneer beide

partlien erin toestemmen, en recente rechtspraak BAG, zie Der Betrieb 1986, p. 756,

In Frantriik heeft de rechtspraak ICass. Soc. 21.11.1973) bepaald, dat deel-opze99ing alleen maar mo9811 jk is

als de c.a.0.-partilei het daar geramenlijk mee eens zi in,  zie Cass.  16.10.1974, besproken b, 3
Brun/6 1978,

p. 115: zie ook Langlois Cl p. 297 Langlots DS 1982, p. 285-287; Despax DS 1984, p. 532.

001 wordt ver¥orpen een volledige opzegging,  vaarb'J naderhand een:ijdig door de verkgever weer een deel der

c.a.o. in verking vordt gesteld, vgl. Rong*re DS 1975, p. 104-106.

291 In Nederland: art. 19 WCAO.

In Frankri 111 schri ift de vet ali regelend recht een opzegtermt in van 3 maanden voor Cart. L 132-8 CdT).
In Lu·<emburg viI de vet,  dat voor de opzegging van eer c.a.o. van onbepaalde tijd een termijn van 15 dagen A
3 Ind In acht wordt genomen (zie art. 10, tste al. CAO-vetj,

Ip Denemarken bepaalt de September-over.entomst (als geamendeerd),  dat een opzegtermi in van 14 dagen in acht
moet vorden genomen, zie Galenson p. 238.

301 In Nederland: art. 20 WCAO. In Frankrl Jk zegt de c.a. 0.-iet (art. 132-8 CdTI, dat opzegging moet gebeuren aan
alle andere endertekenarer der c.8.0 en 'neergelegd' meet vorden.

31) Galenson p. 102/107.
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d) ratione materiae

Tenslotte de vraag of de c.a.0.-partijen ratione materiae vrij
collectief onderhandelen hebben. Kunnen zij iedere kwestie, die
hen voor de voeten komt, bij c.a.o. regelen?

32Als wij kijken naar de wettelijke definities dan worden wij wel
iets, maar niet veel wijzer.

We leren eruit, dat de "onomstreden" inhoud van een  c.a.0.
betrekking heeft OP de loon- en arbeidsvoorwaarden van de
werknemers en op de collectieve betrekkingen tussen werkgevers en
vakbonden.

Alles goed en weI, maar de jurist gaat er pas zijn beste bril bij
opzetten, wanneer hij in de c.a.o. zaken aantreft, die niet zo in
dit vanzelfsprekende vlak liggen.
En dan blijkt meteen, dat die wettelijke definities toch allemaal

33weinig nauwkeurig zijn en niet erg geschikt om ons uitsluitsel
te geven over de vraag, waar de regelingsbevoegdheid van de
c.a.0.-partijen ratione materiae precies zijn grenzen vindt.

32) De Nederlandse vet (art.  1 WCAO) spreekt van een overeenkomst...waarbi i voornameli ik of uitsluitend vorden
Reregeld arbeadsvoorvaarden,  bil arbeldsovereenkoisten in acht te nemen;  het vroegere artikel 16378 BW  vas

enger  van definitie.  Over de betekenis van het voord 'arbeidsveorvaarden' zie HR 10.6.1983,  NJ 1984,  147;
over  de  betekenis van het voord  'voornamelilk'  verschillende  opvattingen,  vgl.  Kamphuisen,  p.  13-14;

Levenbach, LR p. 106; Mannoury, p. 4/15; Hekkelman AA 1978, p. 299-300; De Leede, Asset p. 258-259; Fase CAOR

p.  22-24,  991.  ook de voorgestelde definitle voor het NBW:  'een overeenkomst houdende regeling van of in
verband met arbeidsvoorvaarden'; kritisch Zonderland in SMA 1977, p. 166-168.
De Belgische vet (art.  5 Wet 5.12.19681 heeft het over een akkoord...vaarbii  individuele en coliectieve
betrekkingen tussen verl(gevers en verknemers in ondernemingen of in een bedriifstal( worden vastqesteld en. de
rechten en verplichtingen van de contracterende partilen vorden gereqeld; vgl. Petit p. 20/23/30-31.

De  Luxemburgse  vet  Cart.  1 Wet 12.6.1965) rept van un contrat relatif aux  relations  et  aux  conditions

9hirales de travail.

De Duitse vet (51 Abs 1 TUG) zegt: Der Tarifvertraq regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien

und enthalt Rechtsnormen, die den inhalt, den Abschlusz und die Beendigunq von Arbeitsverhaltnissen sovie

betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen konnen;  491.  Daubler/H K p.  105-109/111;  de
Duitse Grondvet (Art. 9 Abs III) heeft het over coalities zur Wahrung und Forderung der Arbeits- und

Wirtschaftsbedingungen: voor de juridische betekenis daarvan voor het regelingsdomein der c.a.0.-partijen,

vgl.  Sacker,  1&8 p.  31;  Schverdtfeger K p.  6/39;  zie ook de vroegere,  nog minder ruime definitie in de
Weimar-Constitutie: Lohn- und ArbeitsbedinAungen (Art. 165 Abs 31, zie Retchel TVG p. 23; Daubler Gr. p. 203,

De Franse vet (art.  L 131-1 CdT) spreekt over:  l'ensemble de leurs (d.v. z. die der salarth, AJ) conditions

d'emploi  et de travall et de leurs garanties sociales;  vroegere definities vermeld bi j Despax CC p.  98  en
Despax, Mise, p. 28.

De lerse vet (s 25 Industrial Relations Act 19461 heeft het over:  an agreement relating to the  remuneration

or the conditions of elipl_01-4 of torkirs,; zie Stevart p. 46; McCartney WEL p. 295: Redmond p. 46;
Verdrag  154  van  de  internationale Arbeidsorganisatie verstaat  onder  Collectieve  onderhandelingen  alle

onder handelingen     om   -arbeijs--   en lege,lk still Inist VY-aaidin- va:1 -te_lellelli -  en/Lf -bl  bit.r.itliple_fuls en
verkqevers en verknemers te regelen;  en/of cl betrekkingen te regelen tussen verkgevers of hun  organisaties

In een of meer verknemersorganisaties (zie art. 2, Trb 1982, 99).
lenslotte  zi J nog vermeld,  dat ook de (tortstondige) Britse Industrial Relations Act nog een definitie  van

c.8.o.  bevatte, zie Cronin/G p. 95 en dat Lyon-Caen NC p. 587 melding maait van een poging van Dehove om een

eenheids-definitie te ontverpen.

33) Pichardi, K p. 180; Sacker, GuU p. 255; Daubler Gr. p. 126-127/185.
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Men kan zich daar natuurlijk makkelijk van afmaken - l'esprit de
negociation souffle 011   il   veut   et  dans des directions parfois
surprenantes" zegt Despax luchtigjes. 34

Maar aan serieuze onderhandelingstafels is het toch wel een zwaar
argument, wanneer de ene c.a.0.-partij de andere kan voorhouden,
dat een bepaalde materie niet tot de regelingscompetentie van de

c.a.0.-partijen behoort.
In landen, waar de c.a.0. rechtens iets voorstelt riskeert men
dan toch dat een rechter de betreffende bedingen nietig verklaart
of een nakomingsactie afwijst.

Bovendien is er in tal van landen ook een heel belangrijk verband
met het stakingsrecht: alleen voor iets wat deel kan uitmaken van
een c.a.0. kan men ook rechtmatig in staking gaan. "Was sich
tariflich regeln laszt, is auch erkampfbar zeggen de Duitsers,/35

dus als je maar van een bepaalde materie kunt argumenteren, dat
het geen "tariflich regelbares Ziel is, heb je meteen weerI36

mooi een stukje beperkend stakingsrecht gefabriceerd!37

In het Britse recht ligt er dezelfde relatie: de wettelijke
definitie van c.a.0.38 _ "any agreement or arrangement. . . relating
to one or more of the matters mentioned in sectiioonn 29(1)"  -
blijkt precies te refereren naar de omschrijving van de materies,
waarvoor in Groot-Brittannie legaliter gestaakt mag wordent 39
Simitis kan men nazeggen, dat "de vrijheid om de inhoud van de
c.a.0. te bepalen in belangrijke mate wordt bepaald door de
stakingsvrijheid ..0

Dat alles maakt dan dat de vraag naar de grenzen van de  c.a.0.-
regelingsbevoegdheid ratione materiae toch niet puur theorie is-,
ook al duikt ze niet zo vaak in rechtsgedingen op.

34) Despax, DS 1982, p. 672.

35) U91. Th. Bunge - Tarifinhalt und Arbeitskampf, Konigstein/Ts, 1980, die aangeeft, dat er 00 deze regel toch
ook wei vat uitzondeingen :1 jn

36) Beuthien,  JA 1970 p. 140; Daubler, Das A l p. 126: Daubler'H K p. 111; Daubler/H TUR p. 184: Schverdtfeger K
p.  32.  Vgl.  ook hoe hit Deskundlgencomiti ESH een van de grenzen van het stakingsrecht van art.  6,  4 ESH
heeft proberen af te leiden door een definitie t. vinden over de toelaatbare inhoud van de :.a.0., zie hierna

noot 70.

37) Een  recent voorbeeld is het debat over de toelaatbaarheid van ign.  Besetzungsregelungen;  opintes  over  le

'tarifliche Regelbarkeit' daarvan bi, Daubler/H TUR p.  15/20;  R. Wend - Die Zulassigieit Tarifvertraglichen
Arbeitsplatzbesetzunjsregelungen, Bielefeld, 1984. Uiteindelijk kvan daarover dan een BAG-uitspraak d. d.
19.6.1984, 1 AZR 361/82, DB 1984, p. 2415.

38) 5 30(1) Trade Unions end labour Relations Act.

39) Want s 29 (1) bevat de befaamde 'golden formula' 136).

40) Simitis, p 329-332,  die er overigens op wilst,  dat men in Amerika vil c.a. o. en stat:ngsrecht or,tkoppeld
heeft.

41) In Nederland verd ze nog niet zo lang geleden indringend aan de orde gesteld m.b.t. de Ivestle of c.8.0.-
part,jen de bevoegdhe,d hebben om het verken met uitze,dkrachten te reguleren,  491. v. d. Woude, SMA 1977, p

70,-709.
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Een vlot antwoord op deze vraag kan men vaak uit werkgeversmond
beluisteren:

De c.a.0.-partijen mogen zich alleen met "sociale" kwesties bezig
houden, niet met "economische". C.a.0.-partijen moeten niet op destoel van de directies gaan zitten. En "economische" kwesties
horen in handen te blijven van het "management".  Zij hebben een
directierecht, een domein, waarop ze zelfstandig beslissingenkunnen te nemen. Een directierecht, dat zelfs ook nog bepaalde"sociale" kwesties niet vatbaar maakt voor regeling bij c.a.0.42
Zij kunnen daar op allerhande manieren een juridische fundering
onder schuiven: het eigendomsrecht, het vennootschapsrecht, het
arbeidsovereenkomstenrecht enz.
En in Denemarken hebben de vakbonden in de befaamde September-
overeenkomst  van  1899 (513' zelfs het directierecht van de werk-
gever erkend: 43

Deugt die redenering in het kader van een grondrechten-denken?

Zonder twijfel bestaat de harde kern, de historische kern44 ook
van de regelingsbevoegdheid van de c.a.0.-partijen uit sociale
materies, eerst en vooral de lonen", premies en toeslagen van
allerlei aard; arbeidsduur, vacantie en verlof; regels m.b.t. het
aangaan en beeindigen van arbeidsovereenkomsten, getalsverhou-
dingen, leerlingwezen; veiligheid en gezondheid; personeelsvoor-
zieningen, sociale fondsen46; (aanvullende) sociale zekerheid47,vakopleiding*, enz.

d21 Ugl. Cordova, Comp. p. 324.
431 Jacobsen, CBD p. 358.

44) Vervi 'zing daarnaar in BVerfG 6.5.1964, zie Sacker, 1&8 p. 33; Diubler, p. 203.
45) De c.a.o.  is pr·mair loonvindingsinstrument, zegt Simitis p. 331.

46) Dit in Nederland uitdrukkeli jk gebilli ikt in HR 19 maart 1976,  NJ 1976,  407 en HR 10.6.1983,  NJ 1984, 147;
zie De Leede, Asser, p. 268; Frenkel in SMA 1984, p. 701-702.

In Duitsland kent de Tarifvertraggesetz een speciaal artikellid over de Gemensame Einrichtungen,  maar in de

practijk komen die veinig voor (54 Abs.  2), zie Reichel, TUG p. 50; Fahrtmann/H p. 94-97: Kettner, p. 85-93;
Hanau GE p. 165-168; Wiedemann, Rat. sch. p. 422-424; Nipperdey-Sacker, Ill.DV.

In Belgil daarentegen hebben de zgn.  fondsen voor Bestaanszekerheid een zeer hoge vlucht genomen  (526).  Ze

verden  voor het eerst geregeid in een vet van 28.7.1953,  later in een van 7.1.1958,  aangepast bl J vet  van
18.12.1968:  vgl.  Cassimons,  p.  305-306;  Petit p. 112-113/124; Blanpain, FvB p. 12-19; Deleeck, p. 55-62;

Bleeckx, p. 37.

47) In vele E.6. landen is de rol van de c.a. o. op dat gebied de afgelopen decennia steeds verder uitgekleed door
het  vettel,Jk  recht,  maar in sommige landen heeft de c.a.o.  door de jaren heen toch  nog een  belangrijke
betekenis  behouden.  Dit met name in frankrijk;  zie over de juridische proble,en daarmee in de jaren zesti9
Despax,  CC p.  107-108;  Poulnals, DS 1968, p. 499-504, Durand DS 1960, p. 48; Lyon-Caen, DS 1973, p. 98-99,
actualiteit in het numiro special van Droit Social (awril) 1986 - La Protection Sociale Compllientaire.
Ugl.  voor Duitsland:  P.  Hanau/F. Becker - Die Tarifvertragliche Regelungsbefugnis der Sozialversicherungs-
trager,  OTV-Publ.  1982,  Stuttgart; voorts de referaten over Sozialrecht-Tarifrecht voor de jaarvergadering
van de Deutschen Sozialrechtverbandes, 1984.
De functie van de c.a. o.   in dit vlak kon de komende Jaren best vel veer eens aan kracht gaan vinnen, vanneer
de  tendens  zich  doorzet om het vettel'lke sociale zekerheidsregime tot  een  minimum-bescherming  te  gaan

beperken, vgl. SMA 1985, p. 271-272.

48) Vgl.  Frenkel,  Scholing,  p.  8-23.  Zie ook de Belgische Metaal-cao, vaarin loon vordt ingeleverd t.b.v.
scholingsfaciliteiten, zie Social Europe 3/85, p. 118.
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Maar het "sociale" laat zich niet nauwkeurig afscheiden van het
"economische". In feite zijn ook alle "sociale" materies  al
"economisch"  van aard - "aan alles hangt een prijskaartje".  Als
de  c.a.0.-partijen zich daarmee mogen bemoeien waarom dan niet
met primair "economische" beslissingen, die ook "sociale" conse-
quenties kunnen hebben?" Het lijkt een open deur intrappen, maar
bij onze oosterburen zit die deur toch nog stevig op slot.

SO

Ook het argument, dat er zoiets als een eigen directierecht van
de werkgever bestaat, dat onaangetast moet blijven, kan geen
stand houden. "The borderline between the scope of bilateral
rule-making power of management and unions and the scope of
unilateral rule-making power of management is as fluid and
controversial as that between the royal prerogative and the

legislative power of Parliament in the course of constitutional
history" zegt Kahn-Freund heel beeldend."

Inderdaad is de hele ontwikkeling van het autonome en het
heteronome arbeidsrecht 6dn afknabbeling van het directierecht
van de werkgever.
Het opmerkelijke daarbij is echter, dat dit directie-recht, hoe
sterk het ook aangevreten is, nimmer compleet werd uitgehold.
Integendeel, dankzij de ontwikkeling van de industriele productie
kan dit directierecht zich dag-in-dag-uit weer in tal van nieuwe
strapatsen uitleven.

De ene dag besluit de directie om beeldschermen op de bureaux van
haar bedienden te plaatsen, de volgende dag stort men zich in de
kunstsponsering, weer een dag later neemt men een financieel
belang in een concurrerende firma.

Het excercitieterrein voor directies om besluiten te nemen is

anno 1986 eerder groter dan kleiner dan in 1786 en 1886. Er is

daar constant een duizelingwekkende ontwikkeling aan de gang,
waar heteronome en autonome regelgevers alleen maar heel amechtig
achteraan kunnen lopen.

Deze dynamiek, die het ondernemerschap eigen is, maakt ieder

persisteren bij een eigen, te ontzien stukje directierecht
ongeloofwaardig en daarmij m.i. rechtens ook niet houdbaar.
Het directierecht wordt zeker aangetast bij elke nieuwe  c.a.0.-
voorziening - maar dat kan geen doorslaggevend juridisch argument
daartegen zijn.

49) Is het onaardig om nog eens in herinnering te roepen, dat in de dertiger jaren verkgevers juist probeerden de

val(bonden te betrekken bi j hun monopolistische prijsbeleid? Dent in Nederland bijv.  aan prattijken in het
grafisch  bedriif,  v91.  Stolvirk,  diss.  p.  36-37/157-160;  aan  het 'extra rood-contract' in  de  Friese

baltsteenindustrie,  zie Rood,  diss.  p. 54-55. Dergell jke bedingen ko•en niet voor a.v.v. in aanmerking, zie
art.  2,  5e  lid sub d W.AVV. OVV,  zie Kortenhorst/R p.  141,  maar kunnen dus vel bil  gevone  c.a. o.  lets

dergelliks kende men ook in Belgie in de dertiger laren, 491 Petit p. 15/117-118.
50) Want  daar  acht  het overheersende deel van de rechtsleer c. a. 0.-regeling  van  econo•ische  aangelegenheden

ontoelaatbaar, zie Beuthien, JA 1970, p. 132/145-146; Birk, Memoriam, p. 29

51) Kahn-Freund,  LKL p.  91/126;  zip ook Daubler,  Gr, p, 66-67; Weiss, p. 201. En Giugni, Diritto, p. 200, die
zegt,  dat de grens tussen unilaterale vaststelling en collectieve vaststelling mobiel is, een variabele, die

uitsluitend van de krachtsverhoudingen afhangt:  hi; tekent daar echter vel bij aan, dat dit in de sector van

de Italiaanse staatsbedrl Jven anders Is;  daar Is de regellngsbevoegdheld ratione •ateriae door de vetgever

afgebakend.  Zie voor Duitse c.a. 0.-clausules,  die het Weisungsrecht van de directie inperken:  Wagenitz, p.

57/60/64-65;  Reichel,  TUG  p.  28-29/44,  die  o.a.  vervi ist  naar een cordeel daarover van het  BAG  d. d.

16.10.1965.
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Natuurlijk, zou een c.a.o. het aan een directie onmogelijk maken
om nog leiding te geven aan een onderneming, dan zouden er

S2werkelijk juridische bedenkingen rijzen.
Maar dat heeft nog nooit een vakbond nagestreefd. Vakbonden
willen niets liever dan dat een onderneming OP een energieke
wijze wordt geleid.
Als zij zich inlaten met meer en meer kwesties, dan is het niet
om de directie het leidinggeven onmogelijk te maken. Maar om te
bereiken, dat dat leidinggeven zich binnen bepaalde sociale rand-
voorwaarden afspeelt.

En zo kan men inderdaad vaststellen, dat de c.a.0.'s in West-
Europa langzaam maar zeker rijker" van inhoud worden.59                        11                                                    54

Dat begon in de zestiger jaren met bepalingen omtrent arbeidsom-
56standighedenss; nu praat men soms over databescherming.

Toen ging het nog over automatisering , nu is de invoering van....

nieuwe technologieen de grote topic. 58

52) Een  zeker voorbehoud lijkt mij alleen op zijn plaats voor bepaalde facetten Van de arbeidsverhoudingen  b'J,

vat de Duitsers noemen, zgn. Tendenzbetriebe, vgl. daarover WiedemanD/S p. 163-169.

53) Men  vindt  ¥el de analyse,  dat in West-Europa de c.a.0.'s tot eind vliftiger jaren nogal  traditioneel  van

inhoud varen, tervi,1 men in b,Jv. de V.S. al eerder aan 'rilkere' c.a.0.'s toe was. l'oor Duitsland onderkent

Daubler,  Gr p.  8 daarin een naverking van de fascistische tiid en laat hij op p. 245 Gr zien hee Sinzheimer

In dezen al progressief vas.  Over Sinzheimer in dit opzicht ook Durand/U p.  416.  Voor Groot-Brittannie: de

bevindingen van de Donovan Commissie terzake, zie Flanders MZU p. 158.

54) Algemeen:  het georganiseerd overleg in de lid-staten van de Gemeenschap, Problemen en  perspectieven - serie

sociale politiek,  nr. 40, Brussel, Juli 1979. Voor Duitsland: Daubler Gr. p. 178. Voor Frankri jk: Reynaud DM
F. 92. Voor Nederland: Relnaerts, Frenkelbundel, p. 242-248.

55) Wat in menlge c.a.o.  tot uitdrukking kvam in regels m. b.t.  de snelheid van de lopende band, het toelaatbare
lavaai,  de 'aankledin9' van de veriplet,  enz.  Een ontwikkeling die zich vooral in italic heeft voorgedaan,

v91 Ghera DdL p.  65-72:  Napoli/V p.  44-45/47; Celia Ddl p. 88. In mindere mate ook in Frankri jk, vgl. EIRR
1976,  nr. 31 p. 18; robert, p.  402·'407; Weiss p. 113. En in Duitsland, ·ugl. Kern in Kritische Justiz 74, 9.
33/35/39; Gunther RdA 1974, p. 153-156; Mitbestimmungs Gesprache. 1974, p. 135/140.

561 In  Groot-Brittannie z'En vanaf 1980 verscheidene 'data protection agreements' afgesloten,  vgl.  EIRR  maart

1983,  nr.  110, p. 19-20. Vgl. ook een cio bi j de Duitse firma Massa, vaarin data-verzameling over kassibes
718 hun kassa's aa, banden wordt gelegd, Social Europe, 3/85, p. 118

57) Deze  :'in  vooral in Groot-Brittannid opgekomen,  oidat daar de vakbonden vanouds een sterke  'job  control'

veten uit te oefenen en tai van 'restrict,eve practisps' automatisering en rationalisering in de veg stonden.
'n de zestiger jaren hebben enkple grote Brit:e ondernemingen dergeltike practijkei proberen af te Mopen  met
extra  loonsverhogingen  !8 ruil voer de invoer,ng van nieuve productiemethodes  ('productivity  agreements' 

(556 n.  66>:  tot op de dag van vandaag veten de vakbonden de vinger aan de pols van nieuve automatiseringen
te houden door 'stattls quo'-bepalingen in de c.8.0. 's,  iolgens welke zonder hun instemming de werkiever Seen
vermindering of ve,andering in de verkgelegenheid mag brengen door het :nvoeren van nieuve  productietechnie-

1 en, vgl. Groenboek p. 22/26: Flanders, MSU p. 203-204.
In Duits:and heeft ie: ontv,kkelina een flauve parallel 9evonden in de afsluiting van zgn.

Rational i: terungsschut:abkommens;  vgl. Belkirch p. 84; Wiedemann Rat. sch. p. 420; Sim,tls p. 331; Daubler/H
":12 p.  153-155/185-187;  1.'.  Punggaldier - Kollekt:vvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorgai,sit·or u44
Rationalisierung, Frankfurt 8/M, 1983; een recente evaluat,e in E!RR 146 Cmarch 19861 p. '4-15.

58) 99'.  algemee  M. Hutsebaut in Arte,dsblad 1981, p 814-829; v03, hitsland de irafische c.a.9. van 1978, zie
M. Weiss, Droit Social 1985, p. 761.

in  Denemarken  bestaat  er  vanaf 1981 gen centraal accoord tussen L.0 en DA over  de  invoering  yan  nieuve

technologie, zie Social Eur,pe, 3/85, p. 118.

In Belgie is er de zgn.  NAR-Overeenkomst nr. 39 van 13.12.1983 betreffende voorlichting en overleg inzake de

sociale gevolgen ar,  nvgering van nieuve technolo9ieen;  z,e JTT 1984,  p.  297-300;  ISP 1984,  p. 449-45d:

eerdere documenten vermeid bi) 6. De Broeck. A-beidsblad 1983, p. 77-106.

In   lerland vas  er  de  bank-c. a. o.    van  1982 met  bepal Ingen  over  4   9.Jer Ing  var   .  euve   technologipen,    2 -e
Redmond, p. 161.

In Fra tritk het accoord van 1985 in de textiel m.b.t. omschol·49 v.or Banpass,n9 Ban nieuve technoi,gle, zie

B'T Bulletin 1985, p. 423.

Zie voor de ontvil:kelingen binnen de E.6.: 5 60 noot 25.
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Het vakbondswerk in de onderneming verscheen op de agenda van
c. a.0.-onderhandelaarse; sommige  c.a.0.'s gingen ondernemings-
raden extra rechten toekennenw; ja zelfs de structuur van de
vennootschap leek de erg progressieven een onderhandelbaar object
toe. 6, Dat is nu wat stil gevallen. Ook de vermogensaanwasdeling

62is nog slechts af en toe aan de orde.
Maar volop actueel zijn nog steeds "werkgelegenheidsaccoorden" in
welke  vorm  dan  ook. 63

59)  In Frankrilk bevatten  de  c. 8.0. 's al jarenlang bepalin9en  dienaangaande,  meestal  voortbouvend  op  de

vettellke bepalingen <556>.  Voorbeelden:  c.a.0.'s in de zestiger jaren met Renault en Berliet, vgl. Weiss,
p. 159 e. v.; Rong#re p. 102-103; Olher, p. 296. De Franse vet bevordert tegenvoordig dit proces door voor te

schrilven, dat c.a.0.'s - villen zij voor a.4.4. in aanmerking komen - bepalingen van 'droit syndical' moeten

bevatten (art. L 133-5 CdT),  vgl. Camerlynck/LC p. 526/528.
001( in Italic zi Jn regelingen op dit punt schering en inslag, zie Napoli/V DdL p. 45-46; Reggio, Conflits, p.
104-105: Treu, DdL p. 165.

In Denemarken vordt de positie van de shop stevards in de c.a. 0.,  ja zelfs in de General Agree,ent (art. 8),

gere9eld, zie Jacobsen, ELL p. 230-233.

Itt Nederland clausules over het bedrijvenverk o. a.   in de metaal-c.a. 0.,  v91.  J.  de Jong,  p.  47/52 en in

andere c.8.o.'s, zie rapport Vakbondsverk in de onderneming, DCA SoZa, 1984.

In  Duitsland  verd  het streven van de DGB om per c.a.o.  het bedrijvenverk te  begunstigen,  op  juridische

gronden betvist, zie Berkirch, p. 84; Hoffmann, TZF p. 721; Daubler, Gr. p. 97-98.

60) In Frankri Jk, Duitsland en Nederland draagt de vetteli ike regelin9 van de medezeggenschap  ook in zekere mate
een minimum-karatter en kan daarop bi j c.a, o.  vorden voortgebouvd (556>. Een ontvikkeling die echter nog pas
in de kinderschoenen staat.

Voorbeelden van c.a. 0.-regelingen m.b.t. verkoverle9, vermeld bil Daubler, Gr. p. 82-83.

In  diverse  andere landen zijn de organen van Mstitutionele medezeggenschap  (zoals  de  ondernemingsraden,

veiligheidscommissies e.d. 1 niet 9ecreeerd door de vetgever,  maar zi jn zi j product van overeenkomsten tussen
de sociale partners.

In  Denemarken zulks op basis van de mantelovereenkomsten der centrale organisaties DA en LO en een  centraal

accoord van 1947, zie Jacobsen, ELL p. 234: Hasselbalch, Facets, p. 43/51.
In  Groot-Brittannie  en  lerland  vorden soms ook works councils ingesteld op  basis  van  de  c.a.0.,  zie

Groenboek p. 28. Voor Italic: zie Treu ELL p. 117.
611 Nog pas enkele zeer prille voorbeelden daarvan in Duitiland, vgl.  Daubler, Gr. p. 95. In Dultsland ziin de

meeste  auteurs zonder meer tegen,  enkele genuanceerd voor of tegen en enkele zeer uitgesproken  voor:  491.

Wiedemann/S p.  167/244-245;  Simitis,  p.  328;  Richardi K p. 244; Reichel, TUG p. 30; Beuthien JA 1970, p
131/136-137;  Beuthien,  ZfA 1983,  p.  141-168;  Beuthien,  ZfA 1984,  p.  1-30:  Daubler, Gr. p. 90-99/100-
103/107/195;  Daubler/H,  TUG  p.  178-180.  USI.  Blanke Il p.  171-173 over een geval dat Duitse verknemers
staakten voor medezeggenschapsrechten en die ook verkregen: de Bode-Panzer-Strelk van 1946.

In Frankri jk is Lyon-Caen,  DS 1970,  p.  170 hierover positief, maar dergelijke bedingen zijn daar toch geen
realiteit,

In Nederland zijn vel eens c.8,0.-bepalingen inzake vertegenvoordigers van verknemers in het bestuur van
gesubsidieerde en gepremieerde instellingen aan de orde, v91. M.J.C. Janmaat In SMA 1983, p. 743-759.

62) Momenteel sterI( 14 ontvikkeling in Denemarken.  Tijdens het socialistisch bevind (1981-1986) ook in Frankritk
bepleit, zie EIRR ott.  1983, p,  17-18.  Zie over de ontvikkelingen in dit viak uitvoerig Bulletin of
Comparative Labour Relations, nt 12, Deventer, 1983.

63) Belgie, vgl.  Petit p.  118,  Itan entele verigelegenheids-c.a.0.'s laten zien en datzelfde geldt ook voor
Frantrijk.

in Nederland hier en daar 'arbeidsplaatsenovereenkomsten' vgl. fase/V p. 558-562.

lets dergelijks sporadisch ook in lerland, zie Redmond p. 14.
Maar  vooral  in Italic Is men in de zeventiger Jaren heel ver 9egaan op dit punt.  Zo  verplichtten  sommige

verkgevers zich bij c.a.o.  tot investeren in Zued-Italic;  FIAT verbond z,ch om stapsgevijze de productle in

de sector van de openbare transportmiddelen te verstevigen,  enz,,  v91. Mortillaro CCCP p.  106; Veneziani,

Appunti,  p. 53; Treu, ELL, p. 138; Daubler/H TUR p. 181-182; Glugni - La participation des travailleurs en

Italic, Rev.  International de droit compari, 1976, p. 727 en Ghezzi, Bull. Bord. p. 203-204.

In  Dultsland is men,9 auteir ertegen,  dat zaken als investeringen e.d.  onderverp van c.a.o.  vorden,  vgl,

W. Zollner in Zeitschrrft fur Arbeitsrecht !973, p 236; anders Daubler/H TUR p. 183; Diubler, Das A I p.
128/129;

294



Het moge waar zijn, dat enkele van de meest opmerkelijke
ontwikkelingen zich met name hebben voorgedaan in die landen,
waar de zgn. institutionele medezeggenschap het zwakst ontwikkeld
is. Dus met name in Groot-Brittannie, Ierlandw en Italie.65
In die landen heeft de c.a.0. medezeggenschapsfuncties66 gekre-
gen, welke elders door de werknemers via ondernemingsraden of via
hun vertegenwoordigers in directies of raden van commissarissen
worden vervuld.

Het overzicht over de recente ontwikkeling in de "rijkdom"  der
c.a.0. maakt in elk geval wel duidelijk, dat een afstemming van
de grenzen van die regelingsbevoegdheid op een momentopname in de
historische ontwikkeling hoogst ongelukkig zou zijn.
Het zou verstarrend werken, te weinig dynamisch zijn om ruimte te
bieden aan nieuwe ontwikkelingen en wordt dan ook m.i. terecht
verworpen door Hekkelman67. Sacker68 en Daublere.

De Experts van het E.S.H. hebben het maar opgegeven om een mooie
omgrenzing van de regelingsbevoegdheid der c.a.0.-partijen te
geven. Ze spreken van any bargaining between one or more"

employers and a body of employees ( whether "de iure or "de.

facto") aimed at solving a problem of common interest, whatever
. 70its nature may be.

Eerder liet IAO-Aanbeveling nr 91 het object van de c.a.0. al in
het midden„ en voor Denemarken, waar de wet nergens de  c.a.0.
definieert, concludeert Jacobsen,2, dat "in feite iedere kwestie
tussen werknemer en werkgever in een c.a.0. kan worden geregeld".

64) MacNeill in Nevin, p. 57-58.

65) Giugni, Diritto, p. 46.

66) In Italic sprak men van 'negoziatione codecisionale' en van 'ruoli di compartecipazione*, vgl. Ghera Ddl p.
68/73.

67} Helkelian AA 1978, p. 300.

581 Vgl.  Sacker,  die spreellt van een 'situatie-betrokken, variabele, reagibele competentie-afgrenzing, niet ali

een  starre competentie-af9renzing...volgens historisch aangetroffen inhoudsopgaven',  van een  'functioneel-

teleologische  interpretatie van het vrijheidsrecht van art.  9 III 66' en het 'Kernberetch'  omschrijft  als

zich  uitstrekkende  'tussen het bestaansminimum en de regel :99 op een voor het algemeen  belang  schadel Yke

9, Ize'. zie IKB p. 37'38; Grundpr. p. 50.
691 Daubler, Gr. p. 187/192/194/199/203 zet z,ch eveneens if tegen een afstemming op tegenvoordige of historische

verkeli,kheld  en  tegen een absolute 'Wesensgehalttheorie' 9 kiest net als het BVerfG voor Ben  furctionele

bepal 4.  Hi j omschrijft het Kernberetch als te oavatten 'alle aspecten van het productieproces' en 'heel de
binnenstructuur van onderneming en bedrlif'

70) Conclusions IU, p. 50; zie ook fase, AKG p. 28.

711 ILO  Freedom,  p.  204 acht het in strild met IAO-Verdrag 98 'to exclude from collective  bargain,n9  certain

quest,ons - particularly those concerning condition. of employment';  vgl.  ook Pankert, Intervention, p. 11;
Cordova, Comp. p. 324.

"23 Jacobsen, ELL p. 35/37"52.
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Slaan we ZO niet door? In principe "alles" als toelaatbaar
regelingsobject?
Me dunkt dat dat nog wel zal meevallen. Vakbonden vragen echt
geen regelingen in een c.a.0. die niets met "de arbeid" te maken
hebben. Zouden zij dat doen, dan zijn de werkgevers mans genoeg
om dergelijke eisen af te wijzen. En de vakbonden zullen geenstaking kunnen entameren om zoiets toch af te dwingen.
Wordt er gestaakt voor een bepaalde eis, dan zal dat heus wel met"de  arbeid" te maken hebben. 73

Werkgevers kunnen dan natuurlijk hun toevlucht nemen tot de
rechter in de hoop om een stakingsverbod te krijgen omdat de
inzet van de staking niet "tariflich regelbar" is.
Maar de  praktische werkgever zal wellicht toegeven en via een
c.a.0.-beding aan een bepaalde eis tegemoetkomen.

Dan wordt er weer een grenspaaltje verzet. Het c.a.0.-regelings-domein ondergaat weer een verwijding.
Maar is dat zo rampzalig?
Deze complexe 20ste eeuwse samenleving moet blijven draaien. Waar
de machine vastloopt, moet geolied worden. Als dat gebeuren kan
door de c.a.0.-partijen, waarom niet? 't Is ook nauwelijks een
revolutionaire eis te noemen. Wie Fase74 leest zou het zelfs
eerder systeem-bevestigend kunnen noemen: "Ik geloof", Zo
schrijft hij, "dat als de werkgevers OP deze voorstellen
constructief willen inspelen zij binnen korte tijd een andere
vakbeweging aan de andere kant van de onderhandelingstafel zullen
aantreffen. Het onthouden aan de vakbonden van medezeggenschap
over andere zaken dan het arbeidsvoorwaardenbeleid bevordert een
agressieve houding van de vakbeweging, omdat zij zich OP dit

/75beperkte terrein volledig waar moet maken.

Het grondrecht van vrij collectief onderhandelen/contracteren
vordert naar mijn idee een royale opstelling t.a.v. het
regelingsdomein van de c.a.0.-partijen. Het is geen sluitende
theoretische beantwoording van de vraagstelling. Maar het lijkt
mij wel de enige realistische conclusie.

731 Ilk  Deem  dat  ook  aan van c.a.0.-bepalingen als die velke Italic In de  zeventiger  jaren  zag,  vaarin  de

verlgevers  zich verplichtten sociale bildragen te voldoen aan plaatselijke  overheden,  vgl.  Grasselli,  P.

177/202; Mortillaro/f, Ddl p. 76.

Of  vaarin  het een en ander verd vastgelegd over hervormingen in de  gezondheidszorg,  de  huisvesting,  het
openbaar vervoer, de belastingen en het schoolsysteem,  zie J.  de Jong,  p.  96.  Vooral bl J het maken van
afspraken  op  centraal niveau kan men ontzettend ver gaan,  omdat nu eenmaal onnoemelijk veel zaken  met  de

positie  van  de verknemers te maken hebben.  In Nederland zagen vI J ook nu en dan aanzetten in die  rlchting

Inota-Vos,  1971,  zie J.  de Jong,  p.  45-46;  de voorvaarden aan het regeringsbeleid,  die verkgevers en
verknemers In 1976 stelden, vilden zl J tot een centraal accoord komen, 491. v. d. Linden, p. 9)

74j Fase,  diss. p. 476-478, vaar hi j beplett het invester ngs-, het  nkomens- en het verkgelegenheidsbeleld bij
de c.a,0.-onderhandelingen te betrekken; een zeer royale opvattlng vertolkt hij ook in AKG p. 15,

75) 491. ook het slot van mi jin beschouvingen in § 50
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53. Een monopolie, prerogatief of privilege van regelgevin9
voor de sociale partners9

Zowel de staat met zijn wettelijk arbeidsrecht als de sociale

partners met hun normgeving beheersen de individuele arbeids-
overeenkomst en de "industrial relations" op ondernemingsniveau.
Vraag daarom: kan men aan het grondrecht OP vrij collectief
onderhandelen/contracteren wellicht ook het beginsel ontlenen,
dat de staat terughoudend moet zijn met zijn materiele
arbeidsrecht en daarin de sociale partners voorrang moet laten?
Ja misschien zich wel helemaal van regelgeving moet onthouden?
Hebben de sociale partners een monopolie, een prerogatief of

privilege van regelgeving?

Feit is, dat sinds meer dan 100 jaar de Westeuropese wetgevers
zich  net zo goed met de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig-
heden hebben bezig gehouden als de sociale partners.'
Dat heeft alom geleid tot stelsels van rechtsnormen, die nu eens
van "heteronome" dan weer van "autonome" herkomst zijn.
Heteronoom, als Zij gecreeerd zijn door de staat; autonoom,
ingeval zij afkomstig zijn van de sociale partners.2

Zeker, er zijn accentverschillen. Domeinen, waarop de heteronome
regelgeving het beeld bepaalt (arbeidsbescherming en sociale
zekerheid3 bijv.) en domeinen, waarop de autonome regelgeving
overheerst (de loonhoogte bijv.)
Er zijn landen, waar traditioneel de heteronome regelgeving op de
voorgrond stond (bijv. Frankrijk' en Italies) en landen waar

juist de autonome regelgeving de toon aangaf (Groot-Brittannieb,
Ierland' en Denemarkenp. In andere E.G.-landen zoals Duitsland'

1) Ugl. Sinzheimer, Achtergr. p. 26.
2) Zie deze begrippenhantering bi J Molenaar,  Oratie.  Kritisch daarover Levenbach,  Bundel,  p. 101-105/166/171,

Slotemaker, p. 4 spreekt van 'organisch' arbeidsrecht i.p.v. 'autonoom' arteidsrecht.

31 Ugl.  Grunfeld,  Future,  p.  207.  De sociale zekerheid is overvegend vettelijk recht gevorden  in Groot-
Brittannie,  Duitsland,  Nederland,  Terland.  Voor  dit laatste land zie McCartney WEL p.  290,   In Belgle en

Frankr 44 heeft het autonome recht op dit terrell nog veel gevicht behouden <552 n. 46/47).
41 Frankri ik legt vanouds sterk de nadrulk op het vettell Jk arbeldsrecht, omdat daar doior de ongelijkmat,92

spreiding van de vallbondsterkte de macht van het c.a.o.-recht nogal tekort schiet,  vgl. We,;s, p. 155; Adell,

p.  41.  Men ziet daar het vettelilk arbeidsrecht dan ook in zijn functle dat het een 'meer z.kere of meer
algemene basis geeft aan spontane initiatieven', Lyon-Csen, DS 1973. p. 93.

5) Hoevel  Giugni  DS 1964,  p.  617 hier relativeert,  dat er aanvantell Jlk na 1945 toch  maar  vein'g  yetteli jk

arbeidsrecht  tot stand 1(vam door onmacht van de vetgever en vantiouven van links.  Een leemte,  die toer,  .31
nodig moest vorden opgevuld m.b. v.  de eenmallge a. v.v.-vet van 1959 (§33>.  Sindsdien neemt de vet wee-  ee.
belangrilker plaats in,  maar Napoletano CCCP p.  156 en Mancin. CSMO tekenen daarb, 3 aan, dat :,·eel var vat de

vetgever presteert, door de vakbeveging sceptisch bezien vordt.

6) In Groot-Brittannie is het vettell JI arbeidsrecht vanouds vat bescheiden geveest, omdat men vertriuwde M 1,

eigen  kracht van de sociale partners tot regelge,Ing: het idee van 'self help' en abstential,sm /512'),  :,e

Flanders Vol.  p. 353-355/358/366-369; O'Higgins in Mayer-Malr p. 235/237/259/267; Lewis, Hist. p. 7-10/:3-15;

Hepple/OH Enc. p. 1009; Hepple/OH EL (!VI p, 3-4; Wedderburn, LL& IR p. 37.

7) Casey, IJ p. 1/16; Asmal p. 8-9; 0 Coneill, p. 15-16/186-190.

8) Jacobsen ELL,  p.  26.  Zo geldt In Denemarken het vettelilk arberdsor·ereenl:omstenrecht alloen maar H,r ,iet-
handarbeiders en enkele bijzondere groepen,  vaar de organisatie zval is;  z,e Galensor, p. 257;  Lacobser. ELL

p. 26/29.

9) Het idee van de Tarifautonomie le,dde hier velisvaar tot een :ekere terughoudendhe,d,  zie Sa,ker, Grundpr. p.

49-50;  Daubler,  Gr.  p.  202-203/213,  maar  dit land heeft toch alti id ook wei veel vettel,il:  arbe,dsreht
gekend, bijv. m. b. t. ontslagrecht, vacantie; zie voor een moo: beknopt overzicht Schverdtfeger K p. 14.

297



en Belgie was de situatie meer halfslachtig. Maar dit zijn niet
1.

meer dan grove indelingen, die door de ontwikkelingen in  de
afgelopen decennia vaak veel van hun onderscheidend vermogenverloren hebben. 11

Het is dus gewoon niet mogelijk, dat edn van beide concurrerende
regelgevers zonder meer tegen de ander zegt:  dit is mijn domein,
scheer u weg: In de grondwetten van Duitslandw, Nederland,3 en
Frankrijk staat de regelgevende taak van de wetgever op sociaal-

1.

rechtelijk terrein ook met zoveel woorden vermeld en in Italiels
heeft de Corte Costituzionale een regel gevingsmonopolie voor de
sociale partners ontkend.

Ik geloof, dat die zo'n monopolie ook helemaal niet wensen. In
alle Westeuropese landen is men het er wel over eens, dat een
samengaan van beide vormen van regelgeving mogelijk en wenselijk
is, omdat nu eenmaal autonome" en "heteronome regelgeving i eder"                                             "

hun eigen charmes en tekortkomingen hebben.

Autonoom recht kan doorgaans vlotter gecreeerd en gewijzigd
worden dan wetgeving. Op die manier speelt het makkeli jker op de
realiteit in dan heteronoom recht. 16 Het l S soepeler, staat
dichter bij de dagelijkse realiteit", het kan makkelijker een
voortrekkersrol vervullen. Maar van de andere kant: het blijft al
gauw beperkt tot ondernemingen en bedrijfstakken, waarin  de
vakbeweging sterk staat, zodat vele werknemers van deszelfs

18 En het blijkt ook wel eens ooitvoordelen verstoken blijven.
makkelijker aan de kant te schuiven.
"Vantaggi della generalita della legge e della elasticitd del
negozio collettivo staan tegenover elkaar./1 9

Dit zijn allemaal factoren, die in het ene geval door de
betrokkenen anders worden ingeschat dan in het andere. Daarvan
maar ook van de politieke en maatschappelijke krachtsverhoudingen
hangt het af hoe de uitkomst is: heteronoom of autonoom.

101 Vgl. Bleeckx p. 40.

11) Algemeen: Clegg TUCB p. 101. Uoor Groot-Brittannie oprukken van het heteronome recht, aangeduid bil Flanders
M& U p. 128/299; Levis, Hist. p. 10/14; Hepple/OH, Enc. p. 1014 en deze bronnen noemen dan nog niet eens meer
de enorme hoeveelheid vetteli ik arbeidsrecht, die er in dit land tijdens de zeventiger Jaren is gel:omen. Over
de motivatie daarvoor in (m. i, onzuivere) vergel l Jking tot andere landen: Wedderburn, IRiC p. 83. Het Labour-

TUC-programma, 1986, vraagt nog weer om meer heteronoom arbeidsrecht, 991. IRRR 23.9.1986 (IRLIB-deel p. 16).
Voor Denemarken reppen Hasselbalch, Facets, p, 52-53, en Jacobsen ELL, p. 33-34, van de toename van vetteli jk
arbeidsrecht.

Over deze verhouding in Nederland: Van der Grinten, SMA 1972, p. 620/624.

Voor  Frankrijk  verd  in  de  loop van de zestiger Jaren  een  duidell Jk  achterblijven  van  het  vettelilk

arbeldsrecht vast9esteld,  dat toen verd ingehaald door ontvikkellngen pn de autonome sfeer.  v91. Despax, CC
p.  1;  Weiss,  p. 39-40; Lyon-Caen, DS 1968, p. 447; Lyon-Caen, Rapports, p. 244; Lyon-Caen, DS 1973, p. 90;

Ollier, p. 323; Despax EgNC p. 26; Langlois Cl p. 284.

12) Vgl. art. 74 nrs 11 en 12 Bonner Grundgesetz, z:e Belling, p. 162; Daubler/H TUR p. 78

13) Art. 19, Ze lid Grondvet van 1983.

14) Art. 34 Franse Grondvet; zie ook C.C, 5.1.1982, zie Hamon, DS 1984, p. 161.

15) Zie Corte Costituzionale 19.12.1962, n 106; Giugni, Diritto, p. 128.
16) Vgl. Pecyna DS 1984, p. 346; Cordova, Comp. p. 310.

17) Brun/6 p. 708. Bal:els (7) p. 175.
181 Ugl.  Grunfeld,  Future p. 208: Hepple, ILJ 1981, p. 66, die erop vijst, dat uit sociologische onderzoekin9en

blijkt,  dat  het  vaak bi j vrouven en bultenlandse verknemers is,  dat de 'industrial muscle'  entbreekt  om

autonoom collectief arbeidsrecht te creeren.

19) Veneziani, Appunti p. 47.
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Wetgever en sociale partners kunnen dus zeer wel beide tegelij-
kertijd aan het spitten, planten en wieden zijn in het sociaal-
rechtelijk tuintje.
Er is geen grond voor enig exclusivisme. Ook het grondrecht OP
vrij collectief contracteren kan geen argument opleveren om een
I                   „monopolie van regelgeving van de sociale partners ergens in dit
tuintje te verdedigen.

Maar is er misschien wel plaats voor een zekere voorrang", een.

bepaald " voorrecht", een prerogatief of privilege voor de
normgeving bij c.a.0.?

20Deze kwestie is in de Duitse litteratuur nog al eens uitgediept
en verschillende schrijvers zijn tot de overtuiging gekomen, dat
de staat in deze inderdaad terughoudendheid past. De sociale
partners ZOU OP arbeidsrechtelijk terrein een normstellings-
prerogatief toekomen t.o.v. de staat. Schrijvers kunnen zich
daarvoor baseren op herhaalde uitspraken in de jurisprudentie van
het Bundesverfassungsgericht in de trant van:
"Der Staat hat seine Rechtsetzungszustandigkeit zuruckgenommen
und die Ausgestaltung der Rechtsordnung in weitem Masze den
Tarifvertragsparteien uberlassen. //21

Het punt doet wat denken aan de discussie, die men bij ons en ook
elders wel eens gevoerd heeft, en waarin schrijvers geprobeerd

22hebben om de keuze autonoom/heteronoom recht te moraliseren.

Ik moet daar niet veel van hebben. Met Kahn-Freund stel ik vast,
dat de grens tussen materiele arbeidswetgeving en regelgeving
door collectief onderhandelen bepaald werd en wordt door
culturele, economische, geografische, historische en politieke
factoren. 23

Daar kan men geen objectief-wenselijke voorrangsregel voor geven.

Enkele voorbeelden, eerst uit Nederland: het vervroegd uittreden,
nog steeds autonoom recht, omdat de materie kennelijk (nog?) niet
rijp wordt gevonden voor wetgeving24; het vakbondswerk in de
onderneming  en een nieuwe percentageregeling voor gehandicaptena,
beide enige jaren terug beoogd door de wetgever, maar nu in het
kader van het dereguleringsstreven weer primair aan de sociale
partners doorgeschoven.

20) Biedenkopf,  Grenzen,  p. 188-189; Daubler Gr, p. 202-205/213-216; Wiedemann/S, p. 65-69: Sacker, Grundpr. p.

49-50;  Lieb,  RdA 1972,  p.  131-134/142;  Canaris,  p,  199/208-210/213/216; Thiele p. 1045-1046; Richardi,

Richterrecht p, 270/272-274; Siicker GuU, p 258-261/294.

21) BUerf6 14.6.1983, p. 215; zie ook BVerf6 20.10.1981 p. 246; BVerf6 1.3.1979, p. 367; BVerf6 24.5.1977 p. 340-

342;  BUerfGE 18.12.1974,  p 306;  BVerfGE 27.2,1973,  p.  316;  eerdere rechtspraak, m,n, BVerf6 6.5.1964 en

BUerfG 19.10.1966 gaven veel minder voet aan deze theorieen.

22) Al Potthoff,  Arbeitsrecht,  1928,  p,  90,  zag de c.a.o. tot functie hebben: bescherming van het economisch

leven  tegen schematisering door vet of bestuur; Flanders,  MZU p.  42/175 kiest op ethische motieven  voor
autonome rechtsvorming.   Insgelijks Molenaar,  Oratie, p. 6/25; Arbeidsrecht 1, p. 376-378. Contra: Levenbach

in Bundel, p. 29; Sinzheimer in Achtergr. p, 27. Molt, Opstellen, p. 7-8.
231 Kahn-Freund,  LZL p. 38; Ueneziani, Appunh p. 17; Kahn-Freund - Collective bargaining and legislation in lus

privatum gentium,  Festschrift Max Rheinstein,  Tubingen,  1969 p.  1023. 6. Scelle, Le Droit Ouvrier, Paris,

1929  p.  104  zei:  'La  dilimitation  du  domaine propre de l'activit# parlementaire  et  de  celui  de  la

riglementation autonome est une question d'ipoque et d'opportuniti.

24) Vgl. de Adviesaanvrage Min SoZa aan St. v.d.A., 1985, zie SMA 1985, p. 399.

25) Wet van 16 mei 1986, Stb. 300.
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Dan uit het buitenland: in Belgie26 en Denemarken27 zijn diverse
kwesties, zoals de ondernemingsraden, het vakbondswerk in de
bedrijven altijd of lange tijd goeddeels autonoom arbeidsrecht
gebleven. Maar de "autonome" regels van de September-overeenkomst
in Denemarken 13\ en van de Matignon- en Grenelle-accoorden in
Frankr i j k '5§15/21) werden op wens van de sociale partners later ge-
deeltelijk in wettelijk recht geconverteerd.

Uit dit laatste blijkt, dat men de tegenstelling heteronoom/auto-
noom ook niet te absoluut mag voorstellen.28 Veel wettelijk recht
is in feite de neerslag van wat reeds eerder in c.a.0.'s gemeen
goed was geworden. Vaak is de wet niets anders dan de juridische

"

formulering van overeenkomsten tussen de organisaties van
werknemers en werkgevers", zegt Kahn-Freund.29 In Frankrijk en
Italie spreekt men wel van de "lugislation ndgocide"/" leggi
negoziate/leggi contrattate".30

Ik geloof dus niet, dat het zinnig is, orn een bepaalde voorrangs-
regel tussen het autonome en het heteronome arbeidsrecht te
geven. C.a.0.-partijen zijn natuurlijk in vergelijking tot andere
maatschappelijke groeperingen wel geprivilegeerd, dat ze  zo'n
belangrijke normscheppende competentie hebben. Maar ten opzichte
van de staat beschikken zij niet over een "privilege" of  "prero-
gatief" van regelgeving.

Hooguit kan men zeggen, dat de staat zich ervoor moet hoeden om
niet te veel gras voor de voeten van de sociale partners weg te
maaien - dan zou het grondrecht van collectief onderhandelen
onaanvaardbaar worden uitgehold.
Maar is dat er gevaar wel?
De wettelijke regels zijn doorgaans minima, die voor de sociale
partners genoeg ruimte laten om daarop voort te bouwen met
normen, die gunstiger zijn voor de arbeider.

Wetgeving in de vormen van minimum-normen tast dus in het
algemeen gesproken het grondrecht van vrij collectief onderhande-
len/contracteren niet aan. 31 Dat kan dus voor werkgevers nooit

32een argument zijn om het tegen te houden.

26,1 Blanpdin, Schets, p. 240-241.
271 Jacobsen, ELL p. 230-239.

281 Vgl. Levenbach, Bundel p. 101-195·166-'.71.
29; En hij illustreert dat met diverse woorbeelden, Das Gesetz, p. 52; Ddubler, Gr. p. 114; Bakels 17) ,p. 164.

Alleen  Lyop-Caen  overdrl Jft weer vat,  vanneer h'J stelt:  het vettel.it arbeidsrecht drulkt de wil  van  de

sociale partners uit, het codificeert, vat de sociale partners in autonome rechtsvorming hebben opgebouvd, NC

p. 592/602; zie ock Lyon-Caen, DS 1973. p. 90; Lyon-Caen, Rapports p. 243. Zo ,s het nu ook weer niet altijd.
Vgl. ook n,9 J.M. Verdie,/P. Langlois - Aux confins de la t4orie des sources du droit: une relation nouvel!e

entre la loi et l'accord cellectif, In Receuil Dalloz Sirel, Chron. 1972, p. 253-260.

30) Voor Italic:  Veneziani,  Appuntl,  p. 53-54; Glugni, Diritto, p. 173. Franse voorbeelden 9eneemd bil Durand,

Medez. ;  Savat;er RdA 1986,  p. 43; Be'91srhe bl J Van Acker, p. 63/257; een goed Nederlands voorbeeld zou men

1,Jpnen onderkennen  in  de Structuurvet,   491.   Schit p. 307-319;  A. T. J. M. Jacobs  - De Structuurvet
arbe,dsrechteli ik beschouwd, le,den 1976;  Deense  goorbeelden  de  Wetten  op  het  Arbeidshof  en  de

Bemiddelingsdienst, zie Jacobsen ELL, p. 223.

ill Daubler, Gr. p. 213: Daubler:H TUR p, 79; Grunfeld, Future p. 210.

32) Wat onverlet laat hun potitleke bezvaren tegen het oprukken van het vettelilk arbeidsrecht; in Denemarken dit
01 Hasselbalch, :acets, p.  53-54; in Greot-Br,ttapitie bi: P,deout, Second, p. N 12-18.
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lets anders is of "links" er wel verstandig aan doet om altijd
maar naar meer wettelijk arbeidsrecht te streven en niet eens watmeer aan de sociale partners over te laten.
Als men de autonome sociale rechtsvorming laat verslappen, kan
dat het bewustzijn van de arbeiders ondermijnen, dat socialeverbeteringen strijd en organisatiemacht behoeven ! 33

Vanuit die zorg wil ik de aandacht vestigen op enkele wetgevings-
technieken, die m.i. nog wel eens wat vaak onbenut worden
gelaten.

Ik wijs dan in de eerste plaats op wetgevingstechnieken, waarbijde wet zo wordt geformuleerd, bijv. als raamwetgeving, dat er
voor de sociale partners nog het nodige overblijft ter uitwer-
king. Dat er juist een stimulans tot collectief onderhandelen
uitgaat van een wet - ik werk dat nader uit in §57.

In  de tweede plaats is er de mogelijkheid om wettelijk arbeids-
recht slechts aan te bieden voor de bedrijfstakken, waarin  het
collectief onderhandelen/contracteren niet goed functioneert.Men ziet die techniek in Duitsland, Groot-Brittannie en Ierland
aangewend in de sfeer van het minimumloon.
Duitsland kent een Gesetz uber die Festsetzung von Mindest-
arbeitsbedingungen. Het minimumloon, dat volgens deze wet door

34

de overheid wordt vastgesteld geldt alleen voor werknemers in
bedrijfstakken, waar geen collectieve contracten bestaan.
In Groot-Brittannie en Ierland zijn er Wages Councils resp. Joint
Labour Committees ingesteld (§33>, die wettelijk verbindende mini-
mum-arbeidsvoorwaarden vaststellen, maar alleen in de bedrijfs-
takken, waar het collectief onderhandelen niet wil vlotten.
Nederland had die weg ook OP kunnen gaan - het kent het
instrument van de bindende loonregelingen ex BBA, thans ex Wet opde Loonvorming (artt. 5/6)35, maar men is toch de (Franse) wegopgegaan van een algemeen geldende minimumloonwetgeving.36

33} Zo  vermeldt  Galenson  p.  257,  dat de Deense bonden altijd tegen  een  arbeidsovereenhastenvet   voor  de
handarbeiders zijn 9eveest, oidat het hun interesse om zich te organiseren zou  verzvakken.
In Groot-Brittannil stonden de vakbonden medio zestiger Jaren negatief tegenover vettelijk arbeidsrecht, vgl.

Levis,  Hist, p. 14-15, maar gingen ze daarna vel om een 'vetteli jl(e vloer' vragen, aldus O'Higgins in Mayer-
Ma|7, p 259-267; Flanders,  Vol.  p.  353.  Maar  het  blijft een in die kring omstreden zaak, zoals  de
veelvuldige debatten over de (on)venselijkheld van een algemeen vettellik minimumloon aantoont. In 1986 lijkt
de TUC definitief 'door de bocht' ten gunste van een vettelilk minimumloon,  zie IRRR  23.9.1986,  p.  16-17.

Uelen  bij  'links'  staan en/of stonden gereserveerd tegen vettelijk arbeldsrecht omdat men toename  van  de
juristeril ducht, vgl. Wedderburn, IRZC p. 84; 991. ook de tritiek van Frier, Mellish en Collin-Squires op de
meest recente Britse ontslagvetgeving, die zij zien als versterking van het management, omdat het de
vakbonden minder nodig zou maken voor de rechtshandhaving, zie Hepple/B p. 57/61; Taylor, p. 277/278.
Duitse kritische geluiden bil Simitis, p. 329.

Franse bit Durand/V p. 417; Jobert, p. 398:  Adam c.s. p. 47-48.
34) Gesetz vom 11-1-1952,  BGBI.  1 5 17: gllner p. 136; Reichel TUG p. 18: Canarts p. 213-214; een voorloper al

in de Kaligesetz van 1910, zie Belling, p. 29-30.

35} Over de bindende loonregelingen op basis van het BBA;  vgl. Bakeis, Schets 17), p. 179; vUeen, diss. p. 33;
Fase,  diss.  p.  58/71-77/83-97;  Fase CAOR p.  88-89/140-142; Frenkel/J p. 184-185. Eerder al (maar theorie
9ebleven} die in de Huisarbeidsvet 1933.

36) in het SER-Advies Minimualoon d.d.  31.5.1985 hebben verkgevers voorgesteld het vettelijk minimumloon af te
schaffen  in het :gn.  c.a.0.-gebied,  maar de werknemers voelen daar niets voor en de regering lijkt het ook
niet over te nemen, vgl. Kamerstuk 19208, volgnrs 1-2.
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Flanders" meende, dat ieder wettelijk systeem van minimale
arbeidsvoorwaarden een uitzondering voor "established collective
bargaining machinery" ZOU moeten bevatten. Natuurlijk, de

rechtsbescherming van de werknemers binnen het  c.a.0.-gebied
wordt er wat zwakker door, afhankelijk als zij wordt van de

steeds weerkerende krachtmeting tussen de sociale partners. Maar

is  dat niet goed voor de strijdvaardigheid en organisatiezin van
de werknemers? Ik geef het maar in overweging.

Hoogachting voor de "Duits/Britse" techniek komt men tegen in het

in het internationale sociale recht.38
Zo zegt het Europees Sociaal Handvest39, dat in die lid-staten,
waar bepaalde materies gewoonlijk behoren tot het domein van

c.a.0.-regelgeving, de staat geacht wordt zijn verplichtingen te
zijn nagekomen "zodra deze bepalingen door zodanige overeenkom-
sten.... worden toegepast op de grote meerderheid der betrokken
werknemers".
Een formulering, die als voordeel heeft, dat zij het grondrecht
op vrij collectief onderhandelen/contracteren maximaal recht doet
wedervaren, omdat zij het opdringen van wettelijk arbeidsrecht
niet nodeloos stimuleert. Maar haar nadeel is w61, dat het niet
onder een c.a.0. vallend deel van de werknemers van de regel

verstoken kan blijven.

In het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie treft men
soms een formule aan, die op dat punt meer sluitend lS. In enkele

Verdragen wordt gezegd:

De  bepalingen van dit Verdrag,  voor zover hieraan niet op andere  vilze

uitvoering  is  gegeven  door  collectieve  overeenkomsten,....dienen  te
vorden uitgevoerd krachtens nationale vetten of voorschriften.

840

Aldus wordt de nationale wetgever dus slechts tot een

complementaire wetgeving gedwongen.

Bovenstaande formules worden in het kader van de E.G. nog maar

zelden benut, waardoor de E.G. momenteel het opdringen van

wettelijk arbeidsrecht misschien wat te sterk stimuleert. 4, Met

name in Denemarken wordt dit door menigeen ervaren als een van de
kwalijke aspecten van het E.G.-lidmaatschap.

42

De Denen mogen echter ook best de hand in eigen boezem steken.

Hun stelsel van c.a.0.-recht garandeert nu eenmaal onvoldoende de
algemeenheid  en de doorzetbaarheid  van c.a.0. -normen <5§33/46>.  Zou
het dat wel doen, dan ZOU bijv. de uitvoering van  E.G.-

Richtlijnen langs de weg van c.a.0.'s acceptabel zijn.3, zoals

het dat bijv. wel met het Belgische c.a.0.-recht het geval is.

37) flanders, CB, p. 48. Idem ook Durand/U t. Ill p. 507-508.

38) Vgl.  algemeen R.  Faupel - Tar,fhoheit und Volkerrechtl,che Ilertragserfullungspfhcht,  Nomos,  Baden-Baden,

1969.

39) Art. 33 ESH,

40) Art.  1 IAO-Verdrag 132 betreffende vacantle met behoud van loon;  vergelijkbare bewoordingen in art.  4 IA
O-

Verdrag 154.
41) Eerste  fenomeen lu ook in E.6.-verband:  het 1983-concept Utifde Richtll Jn Harmonisatie  U

ennootschapsrecht,

dat  als  een van de vier toegestane verknemers-participatiemodellen noemt:  c.a.0. 's,  die op dit  punt 
 aan

bepaalde minimum-voorvaarden voldoen <562 n. 19>.

42j Hasselbalch, Facets, p. 56-57.

43)  Vgl.  uitspraak E.6.-Hof van  Justitie 30.1.1985  in  zaak  143/83.
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In Belgie nl. kent men de mogelijkheid, dat zgn. interprofes-
sionele CAO' s worden afgesloten  " in de schoot"  van de Nationale
Arbeidsraad, een paritair samengesteld college, waarin  de
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben.
Dergelijke  c.a.0.'s kunnen algemeen verbindend worden verklaard
en gelden dan dus eigenlijk ten opzichte van de totale
beroepsbevolking (behalve wanneer er uitzonderingen worden
gemaakt) . 44

Ook Frankri jk45 kent een aantal voorbeelden van zulke algemeen
verbindend verklaarde interprofessionele c.a.0.'s.

Het is een opmerkelijke techniek, die het mogelijk maakt, dat
internationale normen toereikend in het nationale recht verwerkt
kunnen worden zonder dat de heteronome wetgever eraan te pas
hoeft te komen.

Hierbij houden de voordelen van de "Belgische" techniek nog niet
OP. Ze is bovendien prima geschikt om de  "centrale"  sociale
partners in staat te stellen om geheel naar eigen behoeften
algemeen geldend arbeidsrecht te creeeren.
Hun samenzijn groeit zodoende uit tot zoiets als een "sociaal
parlement".

Men kan daar natuurlijk ook zijn vraagtekens bij zetten. Leidt
een dergelijk procdd6 er niet toe
a) dat het wetgevingsproces in belangrijke mate uit de

openbaarheid verdwijnt, omdat c.a.0.-onderhandelingen zich nu
eenmaal zelden in die sfeer afspelen?

b) dat het algemeen belang en belangen van derden door de sociale
partners wellicht minder behartigd worden dan door de gewone
wetgever?

Staatsrechtelijke puristen zullen dan misschien meer voelen voor
de Italiaanse variant, waar de Italiaanse SER formeel de
bevoegdheid heeft om door haar opgestelde wetsontwerpen door het

46parlement te laten behandelen. Maar die variant blijkt nu juist
in de praktijk niet erg aan te slaan.

Trouwens, ook het Belgische model werkt natuurlijk alleen maar
als er bij (bijna) alle grote centrale organisaties zowel aan
werkgevers- als aan werknemerskant de politieke wil is om tot

47centrale accoorden te komen. En hoe vaak is dat geen utopie?
Men zou kunnen zeggen, dat de techniek alleen functioneert, als
de sociale partners "de hete adem" van de wetgever in de nek
voelen. Als wetgeving dreigt, wanneer zij zelf niet tot een
accoord komen.

44) 0. Vanachter, 30 jaar, p 255-257; Rombouts, p. 13-17/66-74; Magrez-Song, Role, p. 117-127; Carton, p. 81-
100;  Rigaux, JTT 1983, p. 192: Blanpaln SP p. 69 noest de sociate partners dan ook 'sub-vetgevers'.

45) In  Frankrijk zijn sedert 1947 diverse centrale accoorden over onderverpen m,n.   in de sfeer van  de  SOCIale

zekerheid door ministerieel besluit alsemeen verbindend verklaard,  991.  Brun/G (1978) p.  147-149,  hetgeen
daar tegenvoordig ook zonder twijfels kan op basis van een uitdrukkelijke vetsbepaling, art. l 133-1,

46) Treu, ELL p. 23.

47) Ugl.  hoe in februari 1981 in Belgie geen 'normaal' NAR-accoord bereikt tea vorden, omdat de socialistische
ABVV niet mee vilde doen. Het centrale accoord dat de gematigder christell ike en liberale ,akcentrales toen
niettemin  op 13.2.1981 met de verkgevers sloten <§22> kon niet krachtens de c.a. 0.-vet  algemeen  verbindend
verklaard vorden (want die eist,  dat alle partiten een c. a. o. onderschrijven) en verd toen maar via speciale

vetgeving (Herstelvet 10,2.1981) algemeen verbindend verklaard, vgl. Uranken, p. 392.
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Wij hebben hier dus niet te doen met een alternatief voor een
niets-doen van de wetgever. Het "Belgische" model is alleen
aantrekkelijk als een   " zet"   in een "combinatie": de wetgever
stelt een bepaalde wet in het vooruitzicht - de sociale partners
kiezen eieren voor hun geld en maken snel een eigen regeling, die
zich voor a.v.v. leent - de wetgever (tevreden dat het probleem
materieel is aangepakt) ziet alsnog af van wetgeving.

Het  is een "combinatie", die naar mijn smaak in het arbeidsrecht
gerust eens vaker benut zou kunnen worden, in het nationale
rechte zowel als in het E.G.-recht. In Deel IV zal ik er ook
weer op teruggrijpen.

Een andere techniek waarmee de wetgever de c.a.0.-partijen tot

eigen regelgeving kan stimuleren, is die, waarin hij de wet ZO

formuleert, dat zij niet alleen vatbaar wordt voor louter uitwer-
king of voor afwijking-in-melius, maar zelfs voor afwijking-in-
peius door de sociale partners.

Men zal vragen: wat is dan nog het nut van zo'n wettelijke norm?
Mij dunkt, dat het nut is, dat de machtsverhoudingen aan de tafel
van het collectief onderhandelen er wat door verschoven worden.
De werkgevers kunnen niet meer botweg nee zeggen tegen een
bepaalde maatschappelijke vooruitgang. Zij moeten per bedrijfstak
of onderneming met hele toegespitste argumenten komen om de
vakbeweging te overtuigen, dat de wettelijke norm onhaalbaar is.
Want zonder c.a.o. geldt de wettelijke norm.

Voor een progressief-ingestelde wetgever
49 is het uitvaardigen

van dit type norm ook aantrekkelijk, omdat men zich niet meer zo
moeizaam hoeft bezig te houden met alle stro, die tegenstanders
van sociale vooruitgang altijd wel weer op de weg van de wetgever
weten te plaatsen: als de norm ergens niet haalbaar is, omdat ze
te veel geld kost, niet praktisch realiseerbaar is, enz., wel dan
zullen de c.a.0.-partijen daar in die concrete situatie wel een
uitzondering op maken.

Progressief-ingestelde wetgevers zijn niet zo vaak aan de macht.
En als zij het eens zijn duurt die macht doorgaans niet zo lang.
Maar juist daarom moet dit type van wetgeving hen aanspreken: het
wetgevingsproces van dit type normen kan veel sneller gaan.
Primair is nu de politieke wil; de juridisch-technische uitwer-
king hoeft minder hoofdbrekens te kosten. De wetgever draagt
slechts de diamantsteen aan - de sociale partners zullen haar OP
bedrijfstaks- en ondernemingsniveau wel verder slijpen.

48) In  de Adviesaanvrage van de regering aan de SER van 19 juni 1979 is de mogelijltheid geopperd,  dat  centrag

accoorden algemeen verbindend touden kunnen vorden verplaard,  091.  Fase,  diss.  p.  495-496.  Ik zie niet,
vaarom dit 61 niet mogelijk is op basis van de huidige W.AUU.OVV.

49) Geen vander,  dat deze techniek  dan ook volledig verd doodgezvegen , de 'llerkenning van de mogel. ilheden om
door  middel  van  vettell jlke maatregelen arbe,dsduur te ver:orten/herverdeling van  arbe,d  te  bevorde

ren',

Kamerstuk  18.600, Hoofdstuk XU,  rr.  81.  Geen va# alle argumenten,  die :n dit stult tegen vettelijke
maatregelen verden aangevoerd, zou dan nl. 909 hout gesneden hebben'
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Wettelijke normen waarvan de c.a.0.-partijen niet alleen in
melius maar ook in pelUS kunnen afwijken, zijn in   het
arbeidsrecht al geen onbekenden meer.
In Duitsland spreekt men van "tarifdispositives recht"sO, in
Nederland van drie-kwart dwingende normen.51 Ook elders in de

"                                         "

E.G.5 2 en zelfs in het internationale arbeidsrecht treft men ze
aan. ..

Maar tot nu toe werd die techniek praktisch alleen maar toegepast
voor wat marginale bepalingen, die in deze of gene bedrijfstak ofonderneming wat lastig hanteerbaar mochten zijn.
Een echte forse sociaalpolitieke betekenis hadden ze niet.

./In eerdere teksten heb ik dat betreurd en erop gewezen hoe deze
wetgevingstechniek heel bruikbaar is voor het stimuleren vanhoogdringende ontwikkelingen als arbeidstijdverkortings e.d.
Voor mij was het dus een kolfje naar mijn hand, zoals de Franse
regering onder Mitterrand begin 1982 met grote voortvarendheid de
39-urige werkweek invoerde, daarbij gebruik makend van de
techniek van het 3/4-dwingend recht (vgl. art. L 212-2 CdT).56
Maar veel meer gebruik van deze techniek hebben progressieve wet-
gevers nog niet gemaakt.

Opmerkelijkerwijze is een andere hantering van de techniek van
het 3/4-dwingend recht veel meer in zwang gekomen.

50) Of ook vel van Zulassungs- of Tarifoffnungsklauseln.  Zie opsommingen bi j Canaris p. 199; Richardi, Richterr.
p. 271; Herschel DB 1971, p. 2115: Reichel TUG, p. 27-28; Wagenitz p, 66; Wiedemann/S p. 95-102; Herschel RdA

1973, p. 151: Daubler/H TUR p. 82-83.

51) Zie artt. 1638hh, 1639f, 1639h, 1639 1, en 16391: BW; artt. 11, 16, 17 en 18 WMM; voorbode ervan het vervorpen
amendement Dresselhuis c. s, op art. 28 Arb.W., zie Molenaar 1, p. 393-395. Over de geringe benutting van deze
mogelijkheden zie Olbers,  SMA 1983,  p. 453. Zie over deze techniek ook Fase, CAOR p. 25/73-75; Ascher-Vonk,
SMA 1970, p. 298 e.v.; Asscher-Vont In Brunbundel, p. 13-22. Onzuivere beschouving over het driekvartdvingend
recht bij Zonderland, Arbeidsovereenkomst, p. 155, Aanvending van deze techniek n09 veer voorgesteld door de
SER en in het ontverp NBW t.a. v. art. 1638d BW, Olbers SMA 1979, p. 853.

52) Zie voor oudere voorbeelden in Belgie:  Carton,  p. 92-93/95/98.

Voorbeelden in Groot-Brittannie:  EPA s 107;  ss 18,  65,  96, 107 en 140 EPCA, ss 40(1) en 4212) Patents Act
1977; vgl. Hepple, ILJ 1986, p. 78: Wedderburn zei daarover: 'nev individual empioyment legislation
acknowledges, in its structure, the primacy of voluntary collective bargaining", zie IRXC p. 84. LllIP. p. 36;
zie voorts Hepple/OH EL(Ill) p.  57/77/127;  een voorloper had men trouvens al in de Baking Industry (Hours of
Work)  Act,  1954;  491,  O'Higgins in Maler-Maly p 259-260; Flanders,  CB p.  48:  voorts in  de sociale
zekerheidsvetgeving;  zie  voorts  Rideout p.  41;  zie ook C.  Bourn,  Statutory Exemptions  for  Collective
Agreements (1979) IU p. 85-99, die vermeldt, dat ze vein,9 9ebruitt vorden; idea Hepple, ELL p. 45.

In Frankrijk was er de vet op de 8-urige werkdag van 23.4.1919,  die heel beknopt was,  maar zeer veel ruinteliet aan de c,a.0.-partijen om erop te varieren;  door 9oedkeuring van de Raad van State 1(onden die c.a. 0. 's
dan reglementaire kracht krijgen, zie Sce!le p. 105-107.
Zie voor oudere voorbeelden in Denemarken: Jacobsen ELL p. 32/40,

53) Vgl. le IAO-Verdragen 72 en 91 over de betaal.de vacantie in de zeevaart.
54) Jacobs, NUvR p. 38: een gellikgestemd pleldooi bi J Hepple, ILJ 1986, p. 78.

55) Vgl. Jacobs, Meulenhoff-bundel p. 72.
56) Ugl. Javillier, Riformes, p. 192-194/366; Pecyna, DS 1984, p. 352: Supiot, p. 71. Zie ook EIRR febr. 1982, p.

18. Voor de invulling in c.a.0.'s zie EIRR 01(t. 1982, p. 21-22.
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In het kader van de actuele discussies over "deregulering"  en
"flexibiliteit" is zij ontdekt als een probaat middel om van al

te star arbeidsrecht   af te komen57 :
- in Belgie heeft men nu recentelijk afwijking bij c.a.0. van de
wettelijke arbeidstijden58 en van de regels m.b.t. vervroegd
uittreden mogelijk gemaakt;59

- in Duitsland hebben de Beschaftigungsf6rderungsgesetz 1985 en

de nieuwe Arbeidstijdenwet diverse normen 3/4 dwingend gemaakt.
60

- in Frankrijk werd door werkgevers ernaar gestreefd, dat meer

wettelijke normen 314 dwingend gesteld zouden worden; de
regering-Fabius had daar wel oren naar, mits de invulling  dan
ZOU geschieden in wat men noemde "accords donnant-donnant ", 61

maar door oppositie van de C.G.T. is daar voor maart 1986 niet
veel van terechtgekomen.

- ook in Italie heeft men een aantal normen 3/4 dwingend
gemaakt.62

- in Luxemburg de wet van 24.12.1977 tot verlaging van de

productiekosten van ondernemingen, die in moeilijkheden
verkeren. 63

- in Nederland de AMvB van 12.6.1985 tot " verlichting" van art.
8  BBA. 64

Nu ging het in heel wat van die gevallen ook om normen, die
eenvoudigweg niet meer zo star gehandhaafd konden blijven en

waarvan versoepeling heel goed mede aangemerkt kan worden als een
werknemersbelang (de vakbonden zouden er anders bij c.a.0. toch
ook geen medewerking aan gevent)

Maar toch is deze hele ontwikkeling is bij sommige linkse
arbeidsjuristen in het verkeerde keelgat geschoten. Zij wijzen
erop, dat vakbondsleden het hun bonden bepaald niet in dank
afnemen, als die te hunnen ongunste afwijkingen van wettelijke
voorschriften overeenkomen. "Fur die Gewerkschaften is  die
Ausdehnung der Tarifautonomie auf die Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen somit ein wahres Danaergeschenk" zo smaalt
Daubler.65 "Ihr Verhandlungsposition wird geschwacht wenn erreich-
te Schutzpositionen zur Disposition gestellt und damit kommerzi-
alisiert werden." En dat laatste gebeurt immers. "Le droit  du
travail acquiert le statut de "capital" n6gociable.

/66

57 1 Ugl. Fase, De Pousbundel, p. 87.

58} T.v.  in het KB 179 van 30.12,1982,  zie TSR 1984, p, 27-28 (de zgn. experimenten-Hansenne).  Zie voorbeelden

van die accoorden in EIRR aug. 1983, p, 6, EIRR lan. 1984, p, 7-9 en EIRR okt. p. 13-16. De vet van 14.3.1986
heeft deze mogelijkheden verlen9, maar de sociale partners villen 9een nieuve experimenten meer op deze veet.

Ze villen een meer definitief regime van flexibiliteit,  vaarvoor de aodaliteiten verden neergelegd  in  een
NAR-Advies en een concept NAR-c.a. 0., zie A. de Koster in JTT 1986, p. 301-306.

Dan is er verder het KB 225 van 7.12.1983 en in de Sociale Herstelvet van 22.1.1985 (zie met name art. 76 van

die vet); vgi. Uranken, AZE p. 67-97/369-374, Saelaert p, 133-160; Van Hoogenbemt p, 47-85.
59) Zie EIRR 1983, p. 5.

60) Zie EIRR okt. 1984 p. 25-28; zie ook al Lovisch, Heminisse, p. 197-214.

61) Zie Soubie, DS 1985, p, 614-616; zie ook Savatier, RdA 1986, p. 43.

62) T,v. in diverse vetten na 1978 m. b.t.  de arb.  ov.  veor bepaalde tijd,  de mobiliteit van de verknemers en
zelfs op een onderdeel van de vet op de gelijlte behandeling m/v, 491 6iugni, Diritto 1984,  p.  153/189-190.

63) Zie ILO-Freedom, p, 104

64) Stcrt.  118:  zie Frenkel/J p. 235; zie ook SMA 1986, p 325/661. Dit besluit maakt art. 8 BBA overigens niet

echt 3/4-dvingend, omdat, als er geen c.a. o. tot stand komt, de verkgever toch vrij is de arbeidstijd nu tot
36 resp.  32 uur te verlagen'  Maar ja,  de norm van art. 8 BBA vas ook vel erg rigide. Ook de Wet ti,delijke

voorziening vettelijlt minimumloon van 27 juni 1985, Stb.  403,  kan men tot op zekere hoogte in dit rijtje
onderbrengen.

65) Daubler/H,  TIm p 86.
66) A. Roudil in Droit Social 1985, p. 85; bitisch ook Savatier, RdA 1986, p. 43.
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Het driekwart-dwingend recht is dus - zoals alle vruchten van de
beschaving - een techniek om genuanceerd te bekijken. Ze kan de
vooruitgang, maar ook de achteruitgang dienen.

Vanuit die kritische instelling nog enkele kanttekeningen bij
deze wetgevingstechniek.

Als zo maar iedere c.a.0. wettelijk recht kan uitschakelen, dan
moet men OP zijn hoede zijn voor misbruik. Het kan dan
aantrekkelijk worden voor werkgevers om c.a.0.'s af te sluiten
enkel met de meer tamme vakbonden om zo de wet te ontlopen. Ineen land als Frankrijk bijv. is dat een redel gevaar, vandaar dat
deze wetgevingstechniek daar aanvankelijk bij linkse arbeidsju-risten OP kritiek is gestoten.67 Nu heeft de socialistische
Franse wetgever beveiligingen tegen dat gevaar ingebouwd door een

68zgn. oppositierecht te geven aan de grootste vakbonden.
In Italie heeft men bepaald, dat invulling van 3/4 dwingend rechtalleen kan geschieden bij een c.a.0. die gesloten is door de

69meest representatieve organisaties.
Eerder had men in Nederland" en in Frankrijk" de variant ont-
wikkeld, dat afwijkingen door c.a.0.-partijen van een wettelijke
bepaling alleen maar mogelijk zijn onder goedkeuring van de
overheid en ook in het Italiaanse 3/4 dwingend recht72 en in de
recente Belgische "flexibiliteitswetgeving" is die constructie
benut . 71 In het Luxemburgse voorbeeld staat afwijking onder
controle van een tripartite commissie.

Ander probleem: kunnen de sociale partners 3/4 dwingend recht zo
opvullen, dat er niets meer van de wettelijke regel overblijft?
dat grondrechten worden geschonden enz.?
Niet denkbeeldige gevaren, die in Duitsland rechtsleer en
rechtspraak al aanleiding hebben geveven om daar barridres tegenNte verzinnen.
De wetgever kan daar zelf al iets aan doen door in de formulering
van de 3 l 4 dwingende norm een "bandbreedte" aan te geven,

75waarbinnen c.a.0.-partijen kunnen afwijken.

67) l'91. Lyon-Caen, in DS 1973, p. 90/191; Aliprantis, p. 48-52; Adam, c.s. p. 54-56.
68) Art.  L 132-26 (dT bepaalt,  dat c.8.0.'S die afwijken van vetteli ike regels of van 'hogere' c.8.0.'s alleen

rechtskracht hebben,  indien zi j niet op tejenspraak zi ji gestuit bi J vakbonden,  die de c.a.o.  niet hebben
ondertekend en die een meerderheid onder het personeel vertegenvoordigen;  vgl.  Javillier, R#formes, p. 192-
194/366.  Kritisch hierover Lyon-Caen,  DS 1982, p. 688. Voorts Supiot p. 67-68; Pecina, DS 1984, p. 351-353;
Pelissier DS 1984, p. 683-384; Murrier DS 1985, p. 107.

691 Perone/U p. 12.

70) T,v, in 1922 in de Arbeidsvet, 491. v. Peijpe, diss. p. 146-148/207.
71,p Zie noot 52.
72) Giugni, Diritto, p. 190.

73) Vgl.  het KB van 30.12.1982. Het gaat hier dan am een scort 3-parttien c.a. 0.'s, stelt Saelaert p. 153, Vast.

Maar nu blijkt ook in Belgie het kritische pant met deze techniek: zo'r verslechtering-brengende c.a.o. kan
vorden afgesioteD 001' 315 nlet alle vakbonden haar ondertekenen.  Een ABW-lilacht daartegen veri afjevezen
door de Raad van State 8.1.1986,  zte ITT 1986, p. 171-172. Minder omstreden was dan een techniek: die men in
Belgie al langer kende, nl.  dat in sommlge gevallen de Koning op voorstel van een bevoegd paritair comiti en
na  advies  van de Nationale Arbeidsraed een vettel.ite ,egeling voor een bedr,ifstak buiten  toepassing  kan

verklaren, vgl. t jv. art. 3 Wet van 15 juli 1964 betr. de arbeidsdaur, :,2 Petit p. 76.74,1 Zip OBnarls,  p. 199; Daubler'H TUR p. 81-82; zie ook Mannoury, p 52
751 Ri:hardi K p. 167. Men. treft dit bi iv. aan in de Nedeilandse 3/4 dvingende bepalinger, in de WMM.
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Dan de vraag: welke wettelijke bepalingen zijn 3/4 dwingend?
Alleen maar die, waar dit er met zoveel woorden bijstaat of ook
andere? In Duitsland hebben rechters namelijk wel wettelijke
bepalingen als driekwart-dwingend beschouwd, hoewel dat er niet

expliciet bijstond ("tarifdispositives Richterrecht" )76.  Daar is
iets voor te zeggen, omdat ooit wel eens in de maatschappelijke
werkelijkheid blijkt, dat het beschermende karakter van een
wettelijke bepaling overbodig wordt als regeling op het collec-
tieve niveau plaatsvindt. 77 Toch lijkt mij dit een glibberig pad,
dat men maar zoveel mogelijk moet vermijden. Wettelijke
bepalingen zijn alleen vatbaar voor afwijking in peius door de

c.a.0.-partijen als de norm daarin uitdrukkelijk voorziet.78 En
een  c.a.0.-beding moet alleen maar als een "invulling" van een
toelaatbare afwijking in peius worden opgevat als dit door de
c.a.0.-partijen ook zo beoogd is en de c.a.0.-tekst dat ondubbel-

79zinnig kenbaar maakt.

Tenslotte is vooral voor Duitsland nog relevant de vraag, wie er
allemaal gebonden zijn aan de invulling van 3/4 dwingend recht in
niet algemeen verbindend verklaarde c.a.0.'s. In het Duitse recht
bindt immers de niet a.v.v. c.a.0. alleen de werknemers en
werkgevers, die beide lid zijn van een c.a.0.-partij (544>.
"Auszenseiter" horen volgens menigeen dus ook niet door de

80
invulling van 3/4 dwingend recht geraakt te worden. Een recente
wet heeft dat nu ook vastgelegd, uitgezonderd de gevallen, waarin
de i.a.0. uitdrukkelijk de c.a.0. van toepassing verklaart.St
Anderen wijzen nu echter op het maatschappelijk onaanvaardbare
van een situatie, waarin invulling van 3/4 dwingend recht tot

gevolg ZOU hebben, dat georganiseerden slechter af zijn  dan
ongeorganiseerden. 82

Het probleem lijkt typisch Duits, maar is toch ook enigermate
naar Nederlands c.a.0.-recht83 aan de orde door de opmerkelijke
"tussenfiguur"  van  art.   14  WCAO  <44>.

76) Ugl. Wiedemann/5 p. 105-108; Richardi, Richterr. p. 272-273/275-276/285-294: Lieb, RdA 1972, p. 130-131/141-
142;  Canaris,  p. 203-204/223-224: R. Kappler - Voraussetzungen und Grenzen tarifdispositiven Richterrechts,

Berlin, 1977.

77) Denk bijv. aan de bepalingen, die ztch richten tegen loonbestedingsdvang. Moeten die ook vorden tegengevorpen

aan c.a. 0.-parti en,  vanneer die bilv.   Inhouding vakbondscontributie op het loon voorzien? Het Franse recht

Is In deze nog 81 soepel,  zie Soc 9-4-1962:  Aliprantis p.  296;  idem Duitsland,  zie Wiedemann/S p. 91. In

Nederland deed men moeili ik over eventuele c.a. 0.-bepalingen m.b.t. het spaarloon,  Daar is de vet toen  ook
voor gevijzigd, Wet van 8 april 1971, Stbl. 214, zie Frenkel in SMA i970, p. 295.

78) In dezelfde geest ook Giugni, Diritto, p. 190-191: Daubler/H TUR p. 87.

79) Ugl.  de zaak Nulten vs Discount Hilvarenbeek BV (zie RvdW In Raadkamer 1986, 21).
80) V91. Hertvig, p. 282-288; Herschel, Verveisung, p, 21-24; BVerfG 24.5.1977 en BVerf6 14.6.1983  lieten al een

pritisch geluid over het constitutioneel bedentel,jke van binding van Auszenseiter aan invulling van 3/4-
dvingend recht horen, vgl. Daubler/H TUR p. 76.

81) Zie nu 56, sub 2 Beschaftigungsforderungsgesetz.

82) U91. Daubler/H, TUR p. 87.

83) 1191. Hekkellian, SMA 1979, p. 220-221/228.
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Autonome en heteronome normen kunnen met elkaar verkeren, maar zij
moeten het wel doen als egeltjes - voorzichtig.
Wetgevers dienen niet tot wetgeven op sociaalrechtelijk terrein
over te gaan voordat zij de sociale partners een redelijke kans
hebben geboden hun gevoelen omtrent de voorgenomen wetgeving te
laten blijken.
In de meeste Westeuropese landen kent men vandaag de dag
inderdaad instituties 41> en procedures om dit in goede banen te
leiden.84 Meestal loopt dat dus wel, al komen er nog wel eens
haperingen voor, wanneer "de politiek" ooit harder wil lopen dan
de sociale partners. 85 Van die laatsten mag men natuurlijk wel
verwachten, dat ze hun opinies over de voornemens van de wetgever
niet op zijn elf-en-dertigst kenbaar maken.

84) Voor Nederland de consultat,e van de SER c.q.  de Sticht ng van de Arbeid;  voor Denemarken zie Jacobsen, ELL

p.  223; in Dult.land hebben de val:bonden geen recht om gehoord te worden,  al is het jaar weI gebruikeli jk,
vgl.  Schveritfeger, K p. 46. 001 diverse IAO-:,lerdwgen bevatten lit aspect, v91. bl Jv. IAO-Verdrag nr. 154,
art. 7

85) vgl, destiiA   de  ergernis  bti  de SEP, dat   :1 1   gepasseerd   verd   bi i   de   advt.er ing   .mtrent     de

aanpassirgsvoorste'len van de WWV
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54. Loon- en inkomenspolitiek.

Tot nog toe hebben we het vriendelijk gehouden. De autonome en de
heteronome sociale regelgevers werden voorgesteld als vredige
"voordeurdelers", die in goede verstandhouding werkzaam zijn in
hun collectieve achtertuintje van sociaal-economische regel-
geving.
In werkelijkheid is het echter, om met G. Lyon-Caen te spreken,
een "ongemakkelijke, soms explosieve combinatie."'
Het collectief zelfbeschikkingsrecht kan voor de staat ook
gevaarlijk zijn - zij zal de rechtsmacht van de sociale partners
dan ook nooit onvoorwaardelijk kunnen erkennen, zo zegt hij.2

In de klassieke staatsleer is dat laatste ook geen probleem. Want
de wetgever is souverein. Hij vermag de grenzen te bepalen van de
autonomie der c.a.0.-partijen.
Maar al onder die klassieke staatsleer kwamen er theorieen OP,
welke de staat tot een zekere terughoudendheid maanden, zoals die
van de souvereiniteit in eigen kring3 en het subsidiariteits-
beginsel.

Meer eigentijds is het om dit te gieten in het vat van het
grondrechten-denken. Als het recht op collectief onderhandelen
een grondrecht is, dan mag de overheid er niet zo maar naar
welgevallen inbreuk op maken. Zij moet terughoudend zijn  met
ingrijpen.'
Daarmee Wil niet gezegd zijn, dat we naar een ander uiterste
kunnen doorschieten: de c.a.0.-partijen doen maar wat ze willen;
ze  hebben een onbeperkte "Tarifautonomie".
Grondrechten zijn niet absoluut; ze zijn onder omstandigheden aan
beperkingen onderhevig.

De waarheid ligt dus ergens tussen die twee polen:
De c.a.0.-partijen hebben recht op een verregaande mate van
autonomie - de staat kan daar zo maar geen afbreuk aan doen. Maar
ze hebben geen recht op absolute autonomie - de staat kan er,
indien strikt noodzakelijk, grenzen aan stellen.

"Ergens tussen twee polen" - kan dat niet preciezer?

Helaas staat de theorievorming over de toelaatbare beperking van
grondrechten nog in de kinderschoenen.5
Enkele gangbare theorieen zijn:

a) die van de  "Kernbereichsgarantie" of de "Wesensgehalt-
garantie", die in het moderne Duitse staatsrecht ontleend wordt
aan art. 19 Abs 2 Bonner GG.6
Volgens deze leer bestaat een grondrecht uit een "harde kern",
waar de wetgever van af heeft te blijven.

1) Lyon-Caen, NC p. 592.

2) Lion-Caen,  NC p.  589;  in RD 1963 p. 15 had hi j al geschreven: 'cette r*9lementation nigoci h ne se contente
plus de compl*ter la ligislation,  de l'adapter aux exigences d'une profession:  elle la concurrence,  elle la

devance, elle l'ignore'

31 Ugl. Slotemaker, p. 14-15.

41 Daubler/H Tim p. 78-80.

5) Vgl.  Torfs,  NJB 1984,  p.  1102-1105;  K. Rimanque - Noodzakelijkheid in een democratische samenleving - een

begrenzing van beperkingen aan grondrechten, in Liber Amicorim F. Dumon, Antverpen 1983, p. 1217-1234.

61 Zie  over  de  Kernbereichsgarantie Wiedemann/S p.  61-62;  Schwerdtfeger  K  66-67:  Burkens, p. 145.
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Inderdaad vinden wij deze theorie in Duitsland ook toegepast OP
de kwestie van de grenzen aan de autonomie van de  c.a.0.-
partijen. Zo sprak het Bundesverfassungsgericht uit:

Die Verfassung gevahrleistet jedoch die Tatigkeit der Koalitionen nicht

schrankenlos.7

Nach   der   Rechtsprechung  des   Bundesverfassungsgericht   ist   den

Koalitionen (Geverkschaften) nur ein 'Kernberetch' koalitionsgemaszlger

Tatigkeit verfassungsrechtlich garantiert.8

Dem Betatigungsrecht def Koalitionen durfen aber nur solche Schranken
gezogen  verden,  die zum Schutz anderer Rechtsguter von der Sache  her

geboten sind.9

De theorie van de Kernbereichsgarantie komt men ook in Frankrijk
tegen. Daar spreekt  men  van een "minimum intangible".10

b) een theorie, die in Nederland meer gangbaar- is, is die van de
belangenafweging. Als grondrechten met elkaar of met andere
beschermwaardige belangen in conflict komen zal er een grens
gevonden moeten worden door onderlinge afweging van de belangen.

Lange tijd heeft de Nederlandse overheid zich ook inderdaad deze
benadering tot de hare gemaakt voor wat betreft de grenzen aan de
autonomie van de c.a.0.-partijen. En het is nog niet ZO lang
geleden, dat Zij nog stelde, dat het "human right" van vrij
collectief onderhandelen moest worden afgewogen tegen andere
"human rights", zoals de rechtvaardige inkomensverdeling en de
werkgelegenheid. '2

Geen van beide theorieen lijkt miJ erg geschikt om OP de
onderhavige problematiek toegepast te worden.

Ik zie niet goed, hoe de theorie van de Kernbereichsgarantie  de
staat enige interventiemogelijkheid laat juist op het punt, waar

zij er kennelijk het meeste behoefte aan heeft, t.w. de lonen -
men zie mijn beknopte vermeldingen van de diverse types van
loonpolitiek in West-Europa in §§ 15/18/21-22."
Want vormen de lonen niet toch altijd nog de "harde kern" van de
regelingsmacht der c.a.0.-partijen (§52>?

En de theorie van de belangenafweging is mij te onbestemd. Wat
Zljn die andere belangen, voor wie het recht op vrij collectief
onderhandelen halt moet houden? Wie maakt die afweging? Hoe
gerust kunnen we erop zijn, dat dit grondrecht dan toch niet erg
gauw moet "inleveren "?

7) BVerfG 26.5.!970, p. 306; zie ook BVerfG 1.3.1979, P. 373 en BVerfG 17.2.1981. p. 220.
8) BVerfG 18.12.1974.  p. 305; zie ook BVerfG 26.5.1970, p. 305; BVerfG 19.11.1954, p. IOE; Bll. fS 30.11.1985, p.

321; BVerfG 1.3.1979, p. 368; BVerf6 2.0.10.1981, p. 247.

91 BVerfG 6.5.1964, p. 303/306; Blle·fG 1.3.1979, p. 369; BUerfGE Drberbe:ct 'u;:  2BUR 335·'78  e. 99.,f,5  17.2.193' ,
p. 246; vgl. Schwerdtfeger K p. 66.

101 Vgl. Hamon, DS 1984, p. 163.

11) Burkens, p. 167; Torfs, p. 1103.

12) Zie het standpunt van de Nederlandse re9erin9, zoal. zii dat ke,baar maakte Jan de heer Windmu,1.r,  :le
Windmuller-rappirt, p. 12-13.

13) Zie ook OECD-publicatte Socially Responsible Wage Policies and Inflation, Parii. 1975.
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Stappen wij voor het moment dan ook af van deze poging om met een
algemene theorie een oplossing te vinden voor het vraagstuk van
de toelaatbare beperkingen op het grondrecht op vrij collectief
onderhandelen en zien wij eerst hoever we komen met de ervar ingen
in diverse E.G.-landen wat de juridische toelaatbaarheid van
looningrepen betreft.

Opmerkelijkerwijze is dit debat het drukst gevoerd in het land,
waar de overheid nu a] 35 jaar lang nimmer heeft ingegrepen in de
loonvorming, Duitsland:

Op het kookpunt van de conjunctuur in de zestiger jaren werd daar
het idee ontwikkeld van een "Gemeinwohlbindung" voor de  c.a.0.-
partijen14, die dan geconcretiseerd zou moeten worden binnen de
Konzertierte Aktion <52i>. In dat kader namelijk kan de bondsre-
gering krachtens § 3 StabG aan de c.a.0.-partijen "Orientierungs-
daten" geven, ook m.b.t. toelaatbare grenzen van de loonontwik-

15keling. Heel wat auteurs nu verdedigden de rechtsverbindendheidvan deze "Orientierungsdaten" voor de c.a.0.-partijen.
Door de sociale partners, met name de vakbonden, is dit echter
nooit aanvaard, de wetgever heeft dit ook nooit zo bedoeld,6 en
ook de jurisprudentie wijst niet zo duidelijk in die richting.
Weliswaar hebben zowel het Bundesverfassungsgericht17 als het
Bundesarbeitsgericht uitgesproken, dat de c.a.0.-partijen "reke-

'.

ning moeten houden" met de invloed van hun c.a.o. op het algemeen
welzijn en "verantwoordelijk zijn tegenover de samenleving", maar
nergens is dit geconcretiseerd tot een rechtsverbindendheid van
de "Orientierungsdaten".19

Mijn eigen opvatting is, dat een binding van de regelingsmacht
van de C.A.0.-partijen aan het in acht nemen van economische
planningsgegevens de vrijheid van die partijen praktisch volledig
wegneemt. Regeringsdeskundigen zullen in hun planningscij fers
niet graag te "hoog" gaan zitten; vakbonden kunnen het voor hun
achterban nauwelijks maken c.a.0.'s af te sluiten, die nog onder
zuinige streefgetallen blijven. En als het afsluiten van
c.a.0.'s, die deze cijfers te boven gaan, verboden is, wat is er

20dan nog over van een recht op vrij collectief contracteren?

14) Vgl.  1.  Knebel  - Koal itionsfreiheit und Gemeinvohl,  Berl in,  1978;  nog andere constructies opgesomd  bl J

Daubler/H,  TUR p.  20-21;  zie ook Adomeit 'n NJW 1984,  p.  595-596;  W. Rifner - Zur Gemeinvohlbindung der

Tarifparteien, RdA 1985, p. 193-199.

15) Overzicht bi J Wiedemann/5 p. 92-94/130; Blanke {11) p. 259-262/265; Daubler/H TUR p. 126-130.
16) Blanke III) p. 257-259.
171 BVerfG 18.12.1974, p. 307; Schverdtfeger K p. 40.

18) Vergelijk het tveede princ,piele stakingsarrest BAG,  AP Nr.  43 zu Art.  9 Abs 3 66 Arbeltskampf,  991.
Schwerdtfeger K p. 40.

19) Schverdtfeger K p.  41; 491. ook het Bundesgerichtshof, BB 1978, 930, vaarin uitgesprolken vordt, dat C.8,0.'S
ook dan geldig ziln, vanneer zij een ongunstlge uitverking op de economische s,tuatte hebben.

20) V91.  Fase,  diss.  p.  476,  die zegt,  dat als de overheid bil een geleide loonpolitiek de mutaties van de
arbeidsvoorwaarden maximeert dan vel dvingend voorschrtlft,  het Sevaar groot vordt, dat er dan Seen c.a.0.'s

meer  vorden  afgesloten.  Hil staaft dit met de toestand oRder de v geur van de Machtigingsvet 1974 toen  er

nauveli,ks c.a.0.'s tot stand kvamen.
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Maar - als gezegd - het Duitse debat is puur academisch gebleven
nu de Duitse overheid zich steeds van ingrepen in de lonen heeft
onthouden. Grappigerwijze is er trouwens in Duitsland steeds ddn
overblijfsel van de geleide loonpolitiek van kort na de Tweede
Wereldoorlog (518) in het wetboek blijven staan: het verbod op
automatische loonindexatie. Maar die hebben de Duitse vakbonden
ook nooit nagestreefd, dus zelfs over de juridische aanvaardbaar-
heid daarvan is  het debat altijd in getheoreticeer blijven
steken. 21

Ook in Frankrijk was tot voor kort een wettelijk verbod22 tot
automatische loonindexatie het enige fenomeen van restrictieve
overheidsbemoeienis met de loonvorming in het particuliere
bedrijfsleven. De Franse vakbeweging streefde die automatische
compensatie wel degelijk na en de autoriteiten hebben toen

23 En wie liep er nu in dejarenlang maar een oogje dichtgeknepen.
"boomperiode" naar de rechter om tegen een loonsverhoging bezwaar
te maken?
Maar in de recessie kwamen de belangen anders te liggen. De ge-
adieerde rechters hebben het wettelijk verbod toen zonder pardon
gehandhaafd.24
En het grondrecht op vrij collectief onderhandelen dan?
"La fixation des remunerations salariales aussi que leurs
accessoires de toute nature reldve de contrats librements pass6s
entre employeurs et salararias" zei de Franse Cour de Cassation
eens en hij bestempelde dat als een "principe fondamental" van

25 Volgens Lyon-het Droit du Travail in de zin van art. 34 Const.
Caen betekent dat "1'impossibilit6 pour le pouvoir r6glementaire
de porter atteinte & la libre n*gociation des salaires", maar, zo
erkent hij meteen, dit heeft geen constitutionele rang. De
wetgever mag ingrijpen in de loonvorming. 26

In Luxemburg, traditioneel in de sandwich tussen Frankrijk en
Duitsland, schrijft de wetgever de c.a.0.-partijen nota-bene
juist verplicht voor, dat zij de automatische loonindexatie en
nog enkele andere beloningszaken in hun c.a.o. moeten opnemen.

27

Aan de andere kant heeft de wetgever hier sedert de zeventiger
jaren wel enige keren in de indexatie ingegrepen.

In Italie is tot twee maal toe een wettelijke ingreep in  de
automatische indexatie van de lonen (scala mobile) betwist bij de
Corte Costituzionale, maar beide malen ving men bot. 2e

21) Vgl.  5 3 WihrG 1948; 191.  Wiedemann/S p. 91-92; Nies, p. 172-173: Belkirch p. 82; Knevels, p. 81; Daubler/H

TUR p. 131-132.

22) Ugl. art. 79 Verord. 30.12.1958/10, des finances pour 1959: art. L 141-9 CdT.

23) In  het accoord van Grenelle verd zelfs de ve9 9evezen naar de automatische  loonindexatie;  de  staatssector

ging daarin voorop, Sevolgd, maar niet algemeen, door de particaliere sector; zle LIon-Caen, DS 1968, p. 447;

LIon-Caen DS 1970, p. 170; Meryl DS 1973, p. 355/357-358: Jobert, p. 400; Brun/6 (1978) p. 109. Men leek zich

te koesteren in een arrest van 1964 dat het verbod van de !959-vet eng uitlegde,  zie Mery DS 1973,  p.  355-
356/362; zie verder LIon-Caen, DS 1973, p. 98; Despax, Mise p. 20-21/52.

24) V91.  Soc.  2 mars 1977:  Aliprantis,  p.  180-182; Pelissier, DS 1984, p. 685; Savatier DS 1983, p. 221-224;

Savatier DS 1984, p. 687-694.

25) CdC 11.6.1963.

26) Lion-Caen, Tendances, p. 36-37.

27) Ugl. art. 4 van de CAO-vet van 12 Juni 1965, zie Kravaritou, p. 4; Schintgen, p. 41.

28) Al  van  het eerste ingrijpen in de scala mobile (1977) verd de grondvettelijkheid betvist,  maar  geoorloofd

geacht door de Corte Costituzionale op 30.7.1980,  zie Treu,  ELL,  p.  142;  daarna opnieuv na het ingrijpen

in 1984, zie Giugni Diritto, p. 192-195.
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Men hield er slechts de erkenning aan over, dat deze materie via
een referendum aan de bevolking mocht worden voorgelegd, hetgeen
op 4 juni 1985 geschied is - het eerste referendum in West-Europa
over de ontoelaatbaarheid van wettelijk looningrijpen. Als de
bevolking "si" had gestemd, hadden nog daags na de verkiezingen
de loonzakjes aangevuld moeten worden. Een "snoepje van de week"
dat toch niet zoet genoeg bleek om de meerderheid der Italianen
van  een  "no"  af te houden.

Van het specifieke aspect van de automatische prijscompensatie 
weer terugkerend naar het algemene punt van ingrijpen in  de
loonvorming, kom ik dan via Ie_r-1-a-nd, waar een looningri Jpen van
de regering wel eens in rechte ter discussie werd gesteld, maar
men bakzeil haalde'O, bij Nederland. Dit land kende een lange
periode van algemene overheidsbeheersing van de loonvorming, maar
tot ca. 10 jaar geleden kwam de vraag, of de overheid rechtens
wel de bevoegdheid tot ingriJpen in de loonvorming  heeft,
eigenlijk noch in de litteratuur, noch in de rechtspraak aan de
orde."
Zeker, tot begin zestiger jaren werd de overheidsbemoeienis in
feite ook "gedragen" door de wil van de sociale partners (§18>.

Het ligt dan niet voor de hand om de bevoegdheid daartoe
juridisch ln twijfel te trekken. En ook toen die consensus
ophield rees er wel een felle politieke strijd om het al dan niet
gewenst zijn van voortdurende instrumenten van overheidsingrijpen
rondom de Loonwet van 1970", maar in dat debat kwam nooit  de
vraag boven: mag de overheid, ook al heeft ze een legitimatie van
het parlement, wel ingrijpen?
Pas half zeventiger Jaren groeide voor het eerst een meer

juridisch-kritische opstelling tegenover het overheidsingrijpen.
Vanuit de vakbeweging werd de kwestie aan de orde gesteld bij de
Internationale Arbeidsorganisatie in Gendve en er werden enige

.Y

3.rechtszaken aangespannen, die alle verloren werden.

291 In Ned.rland vas indexat,e tot de zestiger ia,en uitgesloten in het kider var, de geleide  'ootpoi,t,ek.  maar

vist Philips op een 9egeven moment een doorbraak te 10,rereo, 191. Fase, diss. p. 307-416.

In Belpe bestond de automatische pr,.icompensatie al lapger.

In Groot-Prittannte was het beeld utteenlopend, z,e Goodman'T 2. '81-198.
In sommige landen heeft de overheid op een bepaald moment geprobeerd het ·.fl.toire effect van deze clausule.
te verrinderen,  . et door ze zonder meer te verbieden, maar door te prutsen aar, de  :ndexatiectifers  (er
bepaalde elementen u t te halen), 981. Weiss, p. 216-218

Zie  algemeen  vergel·Jkend ove deze mater e het artikel 'MachinerY for adJusting Wages and Salertes to  the

cost of Living, Working paper of the Service of the Commission, Bulletin of Comparative Labour Relations nr.

7, :9'6, p. 256-288

30) H,er verd de verenigbaarheid met de grondvet van vetten, die de National Wages Agreements als maximum voor de
trend  van  '139ere' c.a.1.'s ste!.de,  aangevochten.  Daartoe strekkende vetteg wa·en n'.   in  1973  en  1974

ult9evaard,9d voor het bankbedrilf: zit verden 'gedragen' door de sociale partners, ,91. 0 Conaill p. 11/212.

De bet·effende case, Covdon  s Minister for Labour, High Court, unreported 11 Juni 1980), was niet succesvol,

zie Redmond p. 94.

312 20 zag de belangrt.ikste Nederlandse auteur op het gebled van de loonpol t ek,  Fase,  :p :1 In dissertatte dit
probleem ve', year hil b'JV.  stelde 'De hele ivest,e draalt om de autonomie van de c.8.0.-part!Jen' Cp.
483/487) maar hi i ivam dlenaan9aande niet fit een uitgeverite theorie.

t/32) Ugl.  i.,oos p.  88, 48 :egt: 'dat de be'issing van de,yakbeveging om haar loonpolitieke autonomie uit handen
te geven achteraf gezien een grote bele;dsfout jeveest is. '

33) Overzicht klachten tot eud 1983 tr· Windmeller rapport p. 4-5; voor latere zie noot 51; uitvoerig over de
Nederiandse  kla:hten  bi i  de  I.A. 0.:  v. d.  Praak.  NU 1985,  p.  55.

34) Pres, Rb 's-Gravent·age 16.5.1980, NJ 1980, 533; Pres. Rb 's-Gravenhage, 19.12.1980 Ircli,r. 80/933 ; zie Fase,
CAOR p.  156; Pres.  Rb. '--Gravenha9e 21.1.1982; PidW/KG 1982, er. 12: ook ,n SMA 1982, p. 124-130 met noot
F3Ee; Pres. Rb ':-Gravenk,ge 24.3.1982 RvdW/KG 1982, 60; zie Balkels in SMA 1983. p. 117-118.

314



In de litteratuur was het ondergetekende, die in 1982 verdedigde,
35dat looningrepen maar beperkt juridisch toelaatbaar zijn.

Het referentiekader voor deze kritische beschouwingen werd
gevormd door internationale verdragsbepalingen. Met name artt.
5/6 van het Europees Sociaal Handvest, art. 8 van het VN-Verdrag
betreffende de Economische, Sociale en Culturele Rechten en de
Verdragen nrs. 87 en 98 van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Zijn looningrepen daar wel mee te verenigen 36

De instanties die de naleving van de beide eerstgenoemde
verdragen moeten controleren werden er nog niet op aangesproken,
maar wel de I.A.0. Hoe dacht men er in Gendve over? Een eerste
indicatie gaf het rapport van het I.A.0.-Deskundigencomitd inzake
de vakverenigingsvrijheid van 1977. Daarin stelde het comit6 zich
OP een nogal restrictief standpunt. Het wenste looningrepen
slechts te gedogen indien "such restrictions should be imposed
a) as an exceptional measure;
b) only to the extent necessary;
c) without exceeding a reasonable period;
d) and be accompanied by adequate safeguards to protect workers'

living standards //  . 37

Als we proberen om deze I.A.0.-benadering in een theorie te
"vangen", dan is dat m.i. toch zeker niet die van een
„                                         „Kernbereichsgarantie voor de autonomie van de sociale partners,
en ook niet het idee van een belangenafweging.
Ik ZOU haar eerder willen kwalificeren als een  "exceptie-
benadering": het grondrecht zal normaliter gerespecteerd moeten
worden. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden mag de
overheid gebruik maken van haar bevoegdheid om in te grijpen en
dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden.
Of in de woorden van Fase:  "loonpolitieke wetgeving moet uitzon-
deringswetgeving zijn".38 Ze moet gereserveerd blijven voor - om
van Peijpe te citeren - "werkelijke noodsituaties.39

De I.A.0.-benadering past in de totaalvisie op de collectieve
arbeidsrechtelijke grondrechten, waarvoor deze organisatie staat.
Immers, wat blijft er nog over van het vrije functioneren van
vakverenigingen en van het stakingsrecht-, wanneer de overheid de
loon- en inkomensontwikkeling duurzaam gaat voorschrijven? "The
imposition of incomes policy by law must affect the very insti-
tutions of collective bargaining", zegt Wedderburn terecht.41

35) Jacobs,  NUvR p.  43-46;  later ook Fase,  CAOR p. 155; en Fase, De Pous-bundel, p, 102: contractsvrijheid is
geen kvestie van opportuniteit,  maar van principe;  eerder hadden Fase/V p.  519 al geschreven: '1'autonoile

des parties aux contrats collectifs de travail est considerie camie chose fondamentale'.

361 U91. Frenkel/J p. 218-220.

37) )91. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Vol. A, 1977,
p. 155-156. Criteria overgenomen in ILO Freedom, p. 103-104. Zie ook Pankert, Intervention, p. 12; Pankert,
Influence, p. 630-637; Cordova, Camp. p. 332.

38) Fase, CAOR p. 156.

39) v Peljpe, diss. p. 560.

40) In Nederland hn onder de vigeur van de geleide loonpolitiek nauvelijks legaal gestaakt vorden, zie Fase, TSR

p.  300-301.  In  Groot-Brittannie  verd  in  s  16  van de Prices and  Incomes  Act  (21)  het  staken  voor

loonsverhogingen boven het toe9estane maximum verboden,  zie W.  Sergeant/E.  Roldhouse - Prices and  Incomes

Freeze, London 1966, p. 22/42.

411 Wedderburn, WXL p. 216.
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Nu leek het er eerst even op, dat de Nederlandse looningrepen van
de zeventiger jaren nog wel binnen de perken van de exceptie-
benadering vielen.2, maar toen het ingrijpen alsmaar doorging /3

heeft de I.A.0. een zwaarder gewicht gegeven aan haar visie op"               "

de toelaatbaarheid van looningrepen44 door Prof. J.P. Windmuller
OP een direct contactmission" naar Nederland te zenden. Prof"

.SWindmuller bracht januari 1984 rapport uit.

Strikt juridisch had men kunnen stellen, dat het rapport-
Windmuller geen rechtsgevolgen heeft. Zolang Neder land niet in
het kader van de I.A.0.-constitutie wegens schending van zijn
verdrags-verplichtingen wordt veroordeeld en op die grond wordt
uitgesloten, zou men, volkenrechtelijk gezien, kunnen doorgaan.
En met zo'n veroordeling en uitsluiting zou het zo'n vaart niet
lopen. In het pluche van de Geneefse vergaderzetels zitten zonder
enig blikken en blozen talloze delegaties met heel wat meer boter
OP het hoofd. Meest afkomstig uit de Tweede en Derde Wereld,.,

maar het is interessant om vast te stellen hoe men ook vanuit
Denemarken47, Belgie48 en Canada49 begin tachtiger jaren loonpoli-
tieke ingrepen van de overheid bij de I.A.0. is gaan aanklagen.

Maar Nederland wil graag een voorbeeldig "internationalist"  zijn
en dan is het wat ongemakkelijk om op een wereldforum ln een
kwaad gerucht te staan.
Dus is hier de afgelopen jaren in een sneltrein-vaart kentering
gekomen in de opvattingen over toelaatbaar overheidsingrijpen in
de loonvorming.

De SER baande daartoe de weg met een reeks adviezen, welke nog
slechts een heel beperkte juridische ruimte voor looningrijpen

42) Nog in 1977 oordeelde het Deskundigencomiti JAO, dat de le:wmaatregel 1976 geen schending 'ian de IAO-
verplichtingeg ,nhield, zie Pankert, Igtervent,09, p. 17-18; Bakels (71 p. :90-191,

431 Uoor een uitvoerige beschri.iving van de details van dat in9rl Jpen, zle Fase, Ingri Jpen, p. 38-48.
44) Inmiddeli was deze miterie bi; de I.A.0. :el f r,99 yeer eens 11 )'c,'le omiang te: discussie gekomen in de jarei

1980/1981,  toen daar net Verdrag 154 op de bevorder 1,9 van het col lectief onderhardelen aan de orde vas. Een
suggestie Jan het bureau usn de LA.0. or ie 'Jer.oening van het blizondere belang van de c.a.0.-partijen met
het  algemeen  belan9' 31. Ideaal  i het Uerdrag op te nemen,  ieed :chipbreuk - men v.nd de  term  'algemeen

belang'  te vaag en h.eft van de weeromstuit pu juist in je p-eambule Vdn het Ue·d,89 nog eens  duidelijk
9esteld,  dBt het Verdrag tedoeld is 'A promouvoir la nZgociation collective libre et volontaire';  vgl.
Parillert, Interuenti)n, p. 9.

45) Tel:st opgenomen In het laarlilk.e rapport :.d.  I.A.0.-Commis- :e van Nperts terz8ke x3n de naleving van de
Z.A.C -forventies, 1984; zip ook Kamerstuk 18.100, Hnofdst.ut VU nr. 59 en L.  Betten in SMA,  p. 489-495;
Pankert, inte'vention, p. 16-18; Fase, De Pous-bundel, p. 99-101.

46' 991. rappert Freedom of Association and Collect·ve Bargaining. ILO, Genive, 1983. Pankert, influence, p. 632-
633;  vgl.  ook Pantert, Intervention,  p.  7,  die stelt,  dat de lander, vaar nog nvoit t. ingegrepen, een
T,Inder4eid  iormen;  maar:  'les orgares de :Mt,Ble font gtn# 8'ement Freuve d'une b,enieillance relative
grande & l'igard des pais tel: que la Be'3,que - 01 1.. Pays Ras - 0'u de g'·3nds efforts sont

' tradit'nrine'lement deple,es pou: rh.ler  es 9,ands problises konom ques et sociaw par voie de Con:ensi

entre toute; lei partws aux reta'.lon: p,off,5 onnelles' {Pantert, Intervegtion, p. 19).
 71 K13(hten tegen ngrepen 1. 1982 a. 1984 in de indexatle,  velte het Expertencomite inderdaad heeft atgekeurd,

49 ETRP Juni 1985, nr. 137, p. 3 en EIRR aug. 1985  1-9, p. :.

48) In Belgie de b.voegdheld tot ingrispent in de Herstelvet van 4.2.1982 {BS 4.2.1982,  p. 8811. ZIe daarover ook
.'. Ceuleers, p. 2588-2592, 4,e ze str: jd'9 acht met IAO-llerdrag 99; Pankert, Intervention, p. 17-18 stelt het
IRO-gordeel  wat  genianceerder 40'.  Over':ens heeft OP Antverpen in januarl 1986 KB 278  uit  1984 nietig
verk'aard, omdBt het de 3renzeD ·,3.n de Macht,9.ngsvet te buiten 9:33.

49) USI. Pankert, Irterientlip, p. 14; Panke-t, Influence, p. 634-635.
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wilden laten.50 En na nog enkele rochelingen van de oude loon-
politiekst heeft de wetgever nu in 1986 definitief afgerekend met
een 40-jarig bewogen verleden van bemoeienis met de loonvorming.
De Wet OP de Loonvorming werd zodanig geamendeerd, dat de
regering nu krachtens deze wet eigenlijk alleen nog maar kan

52ingrijpen ingeval van een noodtoestand.
Voor wie zich de verhitte debatten over deze Wet rond 1970
herinnert is het ontnuchterend om vast te stellen hoe deze enorme
ommekeer in 1986 nauwelijks enig stof deed opwaaienl

Heeft de overheid nu onder normale omstandigheden geen enkele
verantwoordelijkheid meer voor de inkomensvorming?
Zo is het natuurlijk ook weer niet. Alleen zal die overheid die
verantwoordelijkheid moeten uitleven met andere instrumenten dan
die van het botte ingrijpen in de collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming.
Nu dit de nieuwe toekomst is voor het inkomensbeleid geeft het
pas om daar eens even bij stil te staan.

Er resten de overheid natuurlijk nog heel wat instrumenten om
tegengas te geven, wanneer de sociale partners te ver mochten
gaan: monetaire politiek, belastingpolitiek, prijsbeleid, enz.53
Volgens sommigen zou 't wel eens kunnen zijn, dat die instrumen-
ten om een erg draconische aanwending vragen-, maar daar ziet het
onder de huidige economische omstandigheden nog niet naar uit.

50) Ugl.  met name het SER-Advies van febr. 1983, (nr. 83/01) Vaarin de SER komt tot een elgen formulering van de
uitzonderlijke  omstand.gheden vaaronder de overheid zoL mogen ingrijpen in de loonvorming;  een formulering,

die dicht aanligt bi i die van de I.A.0.-Deskundigen uit 1977,  491. Frenkel/J p. 210; Fase, Ingrl Jpen, p. 50-
53.  8 latere adviezen m.b.t.  de trendvolgers (SER-Advies Loonvorming in de niet op winst gerichte sectoren

d.d.  16.12.1983 nr. 83/21, zie Frenkel/3 p. 189-1901, en het SER-Advies inzake de pri Je bergepen {Advies nr.
85/2 Van 15.2.1985) is deze hin van benade,1·19 door de SER voortgezet, vgl. v.d. Braak, NV 1985, F. 60-62.

51) T.v.  eind 1984 toen in het kader van de Ziektevet-voorstellen een ingreep En de desbetreffende c.3.0.-
bepal ingen verd voorgesteld.  FNV en CNI) hebben zich laarop meteei weer tet ren*ve gevend met een klacht. Het
uiteindehike vettellike ingrilpen viel echter 'zachter' ult (Wet van 3.4,1985, Stb. 2151; toen med,0 1985 de
Minister van WVC in de omroep-c.a.o. wilde ·ngr· jpen, dreigde de FNI.1 opnieuv met een Hacht b: 1 de I.A.0.

52) Kamerstukken under nr. 19028; als enige toelaatbare omstandigheld van Ingrijpen vermeldt de wet nu: 'een zich

plotseling  voordoende  noodsituatie van de nationale e:(nomle,  veroorzaakt door Un of  meer  schoksgevilze

optredende exte.ne gctoren';  pen Ingrupen kan tan maar Bio,gstens 6 maanden j:ren, eventueel een•aal met 6
maanden te verlengen;  er kan alle., miar Inges,epen vorden al: dat gepaard gaat met 'de  aankond:ging .van
andere maatregelen' en er dient voorzten te worden in 'een adequate bescherming van de 'ever.sstandaaid van de
verknemers' {nieuv art.  10 Wet op de Loonvorming);  een tel:st die m. t. voldoet aar de vorengenoemle criter;a
van de I.A.0.  Zie voor een bespreking van bet aanvankelijke vetsontverp,  Fase,  De Pous-bundel,  p.  100;
Frenkel/J p. 185-187; Reinaerts, Frenkelburdel, p. 245-247.

53) Teichmann p.  43-44/68-69;  Flanders, MZU p. 56-58/61-62/105; Roberts, Confl its, p. 65-66; Roberts, IR p. 27-
2 8. I n dezelfde  geest ook PvdA er CDA in je schri ftel l Jke vourbereidipg wai de vilziging van de Wet op  de
Loonvorming, .ie Famer:tuk 19028, nr. 5, p. 1/4.

54' Flanders en Roberts op de plaat:en, gpnoemd  n de vor'ge voetnoot.
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Ze hoeven trouwens niet altijd onvriendelijk uit te pakken. Er is
ook een sympathieke uitgave denkbaar, zoals een belastingverla-
ging, wanneer de c.a.0.-partijen zich binnen bepaalde grenzen
houden. In Groot-Brittanni655, Denemarken en Italie57 gooide menS6

S8het al eens over die boeg.

Schieten er ook in de sfeer van het sociaal recht nog sturings-
middelen over?
Men zou kunnen denken aan de algemeen verbindend verklaring, de
ambtenarensalarissen, het minimumloon en de sociale zekerheid.
Wat is hun bruikbaarheid?

De algemeen verbindend verklaring is - zeker in Nederland - wat
OP de achtergrond geraakt als instrument van inkomenspolitiek
juist omdat men veel vlotter tot het veel radicalere directe
ingrijpen overging.
Nu dat laatste teruggedrongen is komt het zwakkere sturingsmiddel

59van de a.v.v. weer in het vizier.

Denkbaar is, dat de Minister een limiet vaststelt t.a.v. de voor
hem maximaal toelaatbare loonontwikkeling. Gaat de  c.a.o.  daar
boven uit, dan komt zij niet voor a.v.v. in aanmerking.
De Minister kan dit sturingsmiddel zelfs nog met twee
verschillende krachten hanteren. Uitgaan boven de norm kan voor
hem aanleiding zijn om de hele c.a.0. a.v.v. te onthouden, maar
ook kan hij zich ertoe beperken slechts de bepalingen, die zijn
norm te boven gaan, a.v.v. te onthouden. Hoe sterker de afwijking
van de Ministeriele norm hoe sterker de onthouding van a.v.v. zou
kunnen zijn.

Men moet de kracht van dit sturingsmiddel noch overschatten noch
onderschatten. Zeker in een hoogconjunctuur en in de sterk
georganiseerde sectoren v.h. bedrijfsleven zal 's Ministers norm-
stelling weinig baten - de c.a.0.  "regeert" in die situaties op
eigen kracht (3§46/47>. Maar in tal van andere gevallen ZOU dit
sturingsmiddel wel degelijk effectief zijn. Zozeer zelfs, dat ik
al bijna kan voorspellen, dat als men het in Nederland eens zou
gaan hanteren er een storm van kritiek zou opsteken.
In een laagconjunctuur en in zwak georganiseerde bedrijfstakken
worden de c.a.0.-partijen er wel degelijk mee onder zware druk
gezet.

55) U91.  de belastingverlaging,  die de Britse Labour-minister van Financi# Healy in 1976 aanbood,  wanneet  de
sociale partners binnen bepaalde grenzen tot een accoord kvamen,  zie Tallor p.  136; Crouch p. 97; Jenkins/5

p. 22-23.

56 1 Vgl.  het aanbod van de Deense regering in 1983 tot belastingverlaging als er een centraal acoord zou vorden
afgesloten, dat zich binnen een zeker maximum bevoog, zie EIRR april 1983, p. 20-22.

57) Zie  ook  de  belofte  van de Italiaanse rege,14 van 1983 om belastingconcessies te doen  als  men  tot  pen

he,ziening  van de scala zobile zou geraken; dit leidde tot het tripertite centraal accoord van begin  1983,
zie EIRR februari 1983, p. 3 en mrt. 1983, p. 5-7; zie ook Giugni, Diritto, p. 47.

58) Voor dergeli ike ideeen in Nederland ca.  1972,  zie Windmuller/6 (!I), p. 168/171-172/176; zie ook v.d. Burg,
Beleid.accoorden, p. 210.

59) In  1936 verd het zo ook nog gezien door Regering en Kamer:  ee,st het minder zvare middel van  de  veigering
a.v.4. beproeven; daarna pas de o.v.v., zie v Peijpe, diss. p. 250/260/267.
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Mag de Minister zo'n pressiemiddel dan wel hanteren?
Hij kan natuurlijk - zoals mijn schoolleraar deed - glimlachend
stellen: ik geef je geen straf, ik onthoud je alleen een gunst.
Immers, de c.a.0.-bepalingen, die boven 's Ministers norm
uitgaan, blijven rechtsgeldig voortbestaan in de sfeer, waarin

die c.a.0. "op eigen kracht" effect heeft. Ze krijgen alleen geen
algemeen geldende kracht van wet.

Maar zijn er nog overheidsgunsten in een rechtsstaat?
Is a.v.v. geen recht geworden?
Vormt het geen bestanddeel van het grondrecht op vrij collectief
onderhandelen?

Rechtsvergelijking wijst uit, dat het overal in de E.G. subtieler
ligt. Voor zover de a.v.v. al bestaat - en dat is niet overal in
de E.G. het geval 3533'46)

- heeft de overheid zich altijd de be-
6/voegdheid van een doelmatigheidstoetsing voorbehouden.

Ik meen dan ook, dat het hanteren van de a.v.v. als loonpolitiek
sturingsmiddel niet zonder meer ontoelaatbaar isbl, al zal men
wel oog moeten hebben voor deszelfs onmiskenbare negatieve
kanten: wordt het instrument gehanteerd, dan zal het namelijk
beslist het scherpst die bedrijfstakken treffen, waar werkgevers
zich het betalen van lage lonen makkelijk kunnen permitteren  -
door lage organisatiegraad van de werknemers, door royaal
arbe idsaanbod, enz. De bedrijfstakken met veel "grijze arbeid",
vrouwenarbeid, gastarbeidersarbeid, enz. Precies.
Die onthutsende conclusie houden we even vast.

Dan het sturingsinstrument van de salarissen van ambtenaren en
bij de semi-overheid, het minimumloon en de sociale uitkeringen.
In Nederland is men jarenlang gewend geweest, dat de overheid in
deze sectoren zich onthoudt van een eigen beleid. De
ambtenarensalarissen volgden bijna automatisch de trend in het

62bedrijfsleven. Hetzelfde gebeurde met de gesubsidieerde sector,

60) Slechts  in Du, .land vermeldt de vet deze toetsing uitdrukkelilk zie 55 Abs 1,  5 2 Il'G:  vgl.  Sollner  p.

132/134; Wagenitz p. 79-81.

In  Nederland is het 'algemeen belang' geen voorvaarde voor algemeen verbindend verklaring,  maar mag toch de

alsemeer verbindend verklar,ng niet met het algemeen belang str,jden,  v91.  Mok,  diss.  p.  57-62; Uan Veen
diss,  p.  47;  Catz,  p.  178b;  Kortenhorst/R p.  130-131; Fase, diss. p. 28/102; Fase CAOR p. 95-96/116; v

Pelipe, diss. p. 246.

In Frankrill: vordt bet bestaan van een 'opportuniteitstoetsing' bevestigd door Despax IC p.  395;  Brun/G
(1978) p.   145.

In Belgie vordt het bestaan van deze toetssteen bevestigd door Carton,  p. 88;  Mazi,  p.  119; Petit p. 200;

Uannes, JTT 1980, p. 3.

In Greot-Brittannie,  vaar de a. v. v.  niet (meer) bestaat (533> erkende Bercusson ILJ 1976,  p.  147, dat een
overheid moeil ik een c.a.0.  819emeen verbindend kan verklaren zonder met zichzelf :n tegenspraak te  komen,

yanneer die c.a.o.  Md·e·st tegen het :nkomensbeleid van de overheid.

Deze  toetssteen komt ook zeer duidelijk naar voren in de te,oegdheid tot intrekking van de algemeen  verbin-

dend vertlaring, tie voor Belgie art. 34, le lid Wet van 5.12.:968; v91. Mazy, p. 134; In Duitsland 4 5 Abs 5

TVG;  vgl.  Sitzler.  XFII;  ,11 Frankri ik art,  L 133-16 CdT (oud art.  L 133-18); v91, Despax CC p. 386-387;
Langlois C. I. p. 294-295; in Nederlead dit niet ir de vet maar wei in de MvT, vgi. v Veen, p. 43/45-46.

61) En moet dus vat terugtomen op mi in te absolute uitspraak dienaangaande 10 Jacobs. NU,R p. 61.
62) 1191. C.K.F. Niellvenburg - Ambtenaren elI het trendbele,d, SMA 1982, p. 227-245; F.H. Bouman - De consequenties

van aanpassingen van het 'trendbeleid' voor de ontwikke'ing van de ambtenarensalaris:en,  Sjciaal-economische

maandstatistiek: Supp. 1994, p. 37-46; fase, Ingr ipen, p. 33. Zie ook J.W. de Pous. ESB 1990, F. 1473.

319



met de uitkeringen van de sociale zekerheid en met het wettelijk
minimumloon.

Daar lag juist ook zo'n belangrijke motivatie voor een
overheidsinmenging in de loonontwikkeling: men realiseerde zich
de uitstraling daarvan op de totale economie vanwege al die

koppelingsmechanismen.
Gaat de overheid zich echter meer systematisch onthouden van
ingrijpen in de private collectieve sector, dan kan het voeren
van een eigen beleid in ddze sectoren ineens heel zinnig worden.

Is niet de logische consequentie van het erkennen van het recht
OP vrije collectieve onderhandelingen, dat allerlei koppelingen
minder automatisch worden,63 Kan iemand van de overheid ver-
wachten, dat Zij blindelings een trend in het bedrijfsleven
volgt, waarop zij moeilijk nog invloed kan uitoefenen. Is dat
niet de prijs, die betaald moet worden voor de "Tarifautonomie"?

En inderdaad ziet men ook, dat sinds enkele jaren de Nederlandse
overheid afstand is gaan nemen van al deze koppelingen. 6/ Dat
past dan in het beeld, dat men ook in andere Westeuropese landen
gewend  isES: daar kende men nergens  zo' n systematische bemoeienis
van de overheid met de inkomensvorming in het vrije bedrijfs-
leven, mede niet omdat men daar ook nergens zo algemeen al die
koppelingen heeft gelegd.

Wel rijst meteen de vraag, tot hoever dit  "ontkoppelen"  ook
feitelijk mogelijk is.
Voor ontkoppelen in de overheidssector zijn de marges erg smal.
Het overheidspersoneel kan gaan staken - andere landen wisten dat
al lang, Nederland ervoer het eigenlijk pas goed sinds eind
1983. 66

Maar ook zonder die dreiging is het voor de overheid niet
makkelijk een inkomensbeleid te voeren, dat al te zeer uit de pas
loopt bij dat van het vrije bedrijfsleven.
In de gesubsidieerde sector gaat een overheidssturing ook al niet
zonder bezwaar, omdat werkgevers en vakbonden in die sectoren
weinig moeten hebben van een betuttelende overheid. Zie in Neder-
land het geworstel  met de loonvorming  van de "trendvolgers".67

63) Vgl.  Fase,  diss.  p.  489:  'Het  verdient aanbeveling,  dat de overheid haar voorzichtige pogingen om  van

trendvolger tot trendzetter te vorden, krachtig voortzet.'

641 Zie J.W. v.d. Braak - Pleidooi voor een zelfstandig intomensbeleid van de overheid in Openbare Uitgaven 1983,

p. 214-228.

65) Voor die eigen overheidspolitiek in Frankrijk Jobert,  p, 398; G. Lyon-Caen, DS 1970 p. 164; Despax, Mise p.

9;  in Groot-Brittannie:  O'Higgins,  in Mayer-Maly,  p.  256;  in Nederland: Fase, Ingrijpen, p. 64-68; voor

Italic Giugni, Diritto p. 203.
66) H.  Borghouts - De ambtenarenstakingen:  een stap op veg van de emancipatie van ambtenaren,  Tildschrift voor

Openbaar Bestuur 1984, p. 207-210.
671 Zie  over de trendvolgers-problematiek Windmuller-rapport,  p.  12-18 en SER-Advies 83/21. Voorts Frenkel,

Invloed, p 285-287; Frenkel in SMA 1983, p 646-650; Betten in SMA 1985, p. 489-495; Frenkel/J p. 187-190;
Batels (71 p. 191-192; Fase, De Pous-b„del, p. 98-99. En tie Fase CAOR p. 149-151 voor de diverse tijdelijke

vetten t.a. v. deze groep.  Uiteindelijk is er nu de WAGGS van 19 december 1985, Stb. 1985, 695. Hierin poogt

de overheid primair sturing te geven door een globale budgetnorm;  maar de c.a. 0.'s in deze sector vorden vat

strakker  in de gaten gehouden en als ultimum remedium houdt de Minister een specifieke  ingreep-bevoegdheid.
M. i. gaat de overheid met beide laatste irtervert,emogelijkheden veer te ver. Waarom is er meer nodis dan het
toepassen van de bud9etnorm? V91. ook v. Peilpe - Loonvorming in de collectieve sector, SMA 1986, p. 358-374.
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Dat zijn dus allemaal "natuurlijke factoren" die ervoor zorgen,
dat de inkomenspolitiek voor de overheidssector en de gesub-
sidieerde sector over een wat langere termijn gezien nooit echt
totaal "ontkoppeld" kunnen worden van de trend in het vrije
bedrijfsleven.

Men moet dus vrezen, dat de enige echte ontkoppeling, die er al
met al inzit, die is van het wettelijk minimumloon en van de
uitkeringsgerechtigden. Zij lijken zonder veel economische bezwa-
ren "ontkoppeld" of - eufemistisch: "op afstand gekoppeld" - te
kunnen worden. Alleen voor sommige principielen en ten tijde van
de verkiezingen ook wel voor opportunisten kan het wat lastig
zijn!

Het hele arsenaal van a.v.v. en ontkoppelingen kan dus al met al
best eens erg "onsolidair" uitpakken. Het kan de inkomensver-
schillen in de samenleving vergroten en vooral de "minima"
treffen. Men ziet dat m.i. in alle Westeuropese landen om ons
heen. De inkomensverschillen (waaronder die tussen werkenden en
niet-werkenden) zijn daar veel groter dan in Nederland.

Ik ga nog een stapje verder met dit nu toch wel ineens somber
wordend verhaal.
Mij dunkt, dat de overheid, wanneer zij zich niet duurzaam met de
lonen mag bemoeien, ook niet meer zo'n grote mate van
verantwoordelijkheid kan dragen Voor het realiseren van"volledige werkgelegenheid"."
Immmers, 1n een situatie van economische voorspoed beschikt de
factor arbeid over een geduchte "bargaining power"69 waar werk-
gevers dan ook niet veel weerstand meer aan bieden. " De vak-
bondsleiders worden meegezogen in de kennelijke wetmatigheid om
deze "bargaining power" uit te buiten.71 Een "haasje-over" van
lonen en prijzen, eerst leidend tot een inflatie-spiraal en dan
uitlopend OP stagflatie, recessie en werkloosheid is   het
gevolg.

Een overheid, die niet kan beschikken over een duurzame
bevcegdheid tot bemoeienis met de lonen - die toch zo'n
strategische functie hebben in het economisch proces" - mist
ongetwijfeld een interessant instrument om in die "Teufelskreis"
in te grijpen. Ze heeft nog wel andere sturingsinstrumenten over,
maar  misschien schieten ook die tekort. Dan moet de wal van de
werkloosheid het schip van de loonkostenstijging keren.

681 Vi'. :.c.Jbs. NICM-9, p 5-7.
69} P.berts, Con:lits. p. 63.68; 1,3.-aen, 4( f. 589; 2:ubler, 6. :. :94',-'.85 :88; re·chman„ g. 30-d3/62.
'01 Tel:hmaip F. 40-43

bl FIBnders. 81 e. 364.
721 Te':4*en,n, O. 6-; rlander:, M:U p. !82-163; De,tert-, :e,c, ·-:. p. EC.
0.,j Fise, j·:s. 2. mt
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Linkse economen, zoals nog niet zo lang geleden Tinbergen, De
Galan, Van den Doel en anderen hebben dat meestal scherp ingezien
en het pleit voor een duurzame overheidsbemoeienis met de lonen
hooggehouden. 74

Maar dan natuurlijk niet alleen met de lonen - dat ZOU

onrechtvaardig zijn. 3e moet dan de hele inkomensvorming
aanpakken. 75 En inderdaad heeft de Nederlandse overheid nog in

de zeventiger jaren een poging gedaan om tot zo'n  alomvattend
inkomensbeleid te komen. 76 Dat heeft ook tot een reeds wettelijke

77 78
maatregelen geleid, met name t.a.v. de niet-c.a.0.-lonen en de
vrije beroepen. 79 Maar al die zaken zijn geleidelijk verwaterd

80en anno 1986 is er niet veel meer van over.

74) Zte deze auteurs in ESB 1976,  p.  264 en 828. Dat veil:laart ook, vaarom socialistische vakbonden en partilen

het altiid pen beetle moe,lijt hebben om zich principieel tegen overheidsinvloed op de arbeidsvoorvaardenvor-

ming  uit  te  spreken.  Zie  voor Nederland rede Den Ull,  De Volkskrant 6.4.1981 en artikel Peper  in  De

Uolkskrant 5.1.1982:  ook in het SER-Advies van 18.2.1983 hield de FNV nog meer rulate over voor overheidsin-
gri Ipen dan het CNU,  zie Fase, Ingrijpen, p. 50. Dit duidelijke dilemma lost men nu op, met de stelling, dat
'inkomenspolitiek in een kapitalistische samenleving' uit den boze is, zie rede Kok, De Volkskrant febr.

1981; zie ook v Peilpe, diss. p. 409-416.

Thompson·'E,  p. 158, 9even dit dilemma voor Groot-Brittannie veer: 'Labour has traditionalll seen itself as a
party of planning: Yet this was an area in which the unions vanted 8 laissez-faire and decentralised policy'.

Kahn-Freund schreef in 1959 (Ginsberg) p.   244:  'The strong public opinion In favour of Industrial  autonomy

mal perhaps ultimately prove a national veekness. It would seem to frustrate any idea of planning in the area

of ·ndustrial relations'.

Tech was hii zeer gehecht aan 'collective autonomy",  vat Clark & Wedderburn Ll&IR,  p. 217, toeschrijven Ban

zi Jn Weimar-ervaring.
75) Jg'. Uab Veen, diss. p. 81: Flanders, MZU p. 46; Sacker, 1&8 Garantie p. 38; Wedderburn, Wll p. 216.
76) T.v. met de Interimnota inkomensbeleid 1975, Kamerstuiken 13399, Frenkel/J p. 206-207.
77) Daarnaast het vetsontverp openbaarheid van inkomens,  Kamerstukken 14467,  ingetrokken op 15 Juli  1985,  zie

Frenkel/J p.  207-208. De vetgeving m.b.t. de gesubs,dieerde en de gepremieerde sector, zie hiervoor voetnoot

67, en bet idee van de vermogensaanvasde! ing Kamerstuk 13965, later vetsontwerp 15007, inmiddels ingetrokken;

zie Frentel/J p. 212-213.

781 De  eerste  vet vas die van 25.1.1978,  Stb.  1978,  18;  de tweede vet dateerde van U. 12.1980 en is  steeds

verlengd tot 1 Januari 1987; daarna zal geen verlenging meer plaatsvinden;  Frenkel/J p. 191; Rood, Schip p.
163-i64; en Fase, De Pous-bundel, p. 97-98; Fase, Ingri ipen, p 75-64.

79) Panvankel' Jk  probeerde de regering deze inkomens te beheersen via de Prilzenvet, maar na enige rechterlijke

ultspraken (Pres.  Rb 's Gravenhage,  7.11.1980,  NJ 1980, 606; HR 1.7.1983, RvdW 1983, 1311, die een streep
door die rekening haalden.  is geverkt met tildel,jke vetgeving;  onlan95 is een ontwerp voor een definitieve

vetgeving  ingediend,  maar  dit  ontverp  past nu zo slecht in de totale  trend  van  niet-ingrijpen  in  de

1komer:vorming,  dat het mij zou verbazen al: het vetsontverp de eindstreep haalt;  vgi.  M.P. v.d. Hoek, in
SMA 1984, p. 514-521; Frenkel/J p. 190-191; R.A.A. Dult in SMA 1986, p. 293-296.

80) Eerst deed de petgever al een stapje terug met de veel minder ambitieuze adviesaanvrage over een raamvet  op

de inkomensvorming,   :ie Frenkel/J p.  208-210:  4. d.  Braak, NV !984,  p.  85-95.  De in noot 50 al vermelde SER-

Adviezen  Ileten ook van die aanpak wein49 heel en koersten geheel af op onthouding van staatsbeaoeienis;  de

regering  heeft  zich daar b'J aangesloten,  zie notitie inkomensontvilkkeling en  -verdeling  van  8.12.1983,

1(ame-stultten 18189, zie Frenkel/7 p. 211-2.12. 'n beleid gaf zii dit gestalte door af te zien van een Raamvet,

door  de Wet op de looonvorming te herzien <554 n.  52>,  door de vet-niet-c.8.0.-Inkomens niet te  verlengen
(554 1.  78>, de WAGGS af te zvatten <554 n. 67>  en het vetsontverp openbaarheid van inkomens in te trekken

(554 n. 77>.
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Dit (voorlopig) laatste deel van het Neder landse loonpolitiekefeuilleton illustreert, hoe moeilijk het is voor de overheid omonder normale democratische omstandigheden sturing te geven aan
de ontwikkeling van lonen en inkomens.

"Links" Wil dat eigenlijk wel graag, want de groteinkomensverschillen zijn haar nog altijd een doorn in het oog.Maar "links" hecht ook aan de onderhandelingsvrijheid van de
vakbonden, aan zeggenschap van de werknemers in hun eigen
arbeidssituatie en aan het stakingsrecht.

En dat laatste is niet goed te verzoenen met het eerste. 81

In West-Europa wordt een al te betuttelende overheid moeilijkaanvaard. De overheid moet halt houden voor grondrechten, actie-groepen, andere "machten" in de staat.
Men kan dat verschijnsel met een modeterm de vergruizing van de

.

samenleving noemen; of met een al wat ouder begrip
.

82pluralisme".
Ook inkomenspolitiek ondervindt haar beperkingen van dit
pluralisme. "Die Zuerkennung weitgehender Vereinbarungsbefugnissean die Sozialpartner gibt der Staats- und Gesellschaftsstruktureine Wendung zum Pluralismus".81

Zeker, achter het pluralisme loert de hydra van de refeodalise-
ring van de samenleving.w Waarin helemaal geen orde meer heerst
in de jungle en iedere groep de andere weer op leven en dood gaatbestrijden tot behoud van eigen privileges.
Wil een pluralistische maatschappij niet in sectarisme uiteen-
vallen, dan is er een mechanisme nodig, dat de concurrerendegroepen samenbindt."

Daarom is het ook verre van mij om een ingrijpen van de overheidin de autonomie van de sociale partners volstrekt uit te sluiten,
als het maar op basis van "consensus" gebeurt - een "convenant"tussen overheid en sociale partners, een "social contract" of hoe
men het verder ook wil noemen. B6

81) Ugl. Rood, diss. p. 106.

82) Het  concept  van 'pluralisme' is al oud.  Ugl.  H.J.  laski - The plurallstiC State,  in The Foundation  of
Sovereignty and othEr essays,  Nev Yort,  1921.  Voorts Clegg, Plural:;m,  p.  309-312/316.  Het concept van
'pluralisme' als kenmerk woor de Britse situatte is daar geintroduceerd door Kahn-Freund,  891. Wedderburn in
LLZIR p.  33·47/68 en Lewis in LLZIR,  p. 114/117-118; matxistische tritiek op dit concept: rox en Goldthorpein Indistr,al Relatons: A Social Critique of Pluralist Ide01097,  in IR & Wider Societi, p. 302-324;  :revoorts J.E.  Goldschm,dt in Staatkundig Jaarboek 1982,  p.  179-187 en in. Staatkundig Jaarboel: 1983-1984,  p.351-260; L.  Pralke - Pluralisme en Staats,echt,  Deventer,  1974; Ugl.  ook Roberts,  Conflii., p. 71, die
spreekt van een 'federale souy.reiniteit'

833 Kruger,  F.  9; Cordova,  Comp. p. 310; ook wigens Fase, d,ss. p. 156-157, past de autortomie van le c.a.0.-
part :eR ·i de covceptie :'In .en 7;dra; stische samenleving dis de onze,  vaarin meerdere :entra va] macht en
ve:antvoordel· ikhe·d 988.t elkaar t.st&..gn, d:ss. f. 128, tel(ent zich tot ket plu,alisme. Lyon-Caen

p.1    R i d,                                                                                                                                               h e t
NC  p.  589 merI(t op,  dat de macht van de stast geextrapoleert vordt door de vakbonden,  maar Bok  door
Ge·Aezen· 08 K.JI:'13tlorals N:.

84) T.  Habermas - St U| turwandel de: Offentl,chke:t, 30 Auft.  Neuvied u Berlin,  1968 p.  157#f; vgl.  ook H.
Morgenthag - The Nev Despot,sm and the Nev Feodalism, The Dilemma of Pot it·:i. 1955, p. 119.

85) £1299, Plurt ,sm, p. 309.

86) Het Britse 'social contract' Van rond 1975 was hiv. niet precies het convenant vat .k hier bedoel, omdat het
per  akkgort vas tussen de Labiar Pa-f, en de TUE. iaar verder ledereer.  001 08 verigeve·s buiten stonden.
Maar voor d,e laat,ten was het  oonmatigende en stak,ngsverminderende effect wei moo meegenomen.
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Als men in gemeen overl egm tot afspraken weet te komen dan kan

er m.i. niet gesproken worden van een inbreuk op het grondrecht
van vrij collectief onderhandelen, omdat men in privaatrechtelijk
verkeer van de uitoefening van eigen grondrechten mag afzien

(§55).

Een op consensus gebaseerde overheidsbemoeienis met de inkomens
heeft volgens mij de voorkeur boven geen overheidsbemoeienis,
omdat in zo'n kader ook weer allerhande koppelingen tot stand

gebracht kunnen worden, waardoor de inkomens niet te ver uiteen
gaan lopen en ook de overheid een grotere verantwoordelijkheid
voor de werkgelegenheid kan nemen.

Zo'n "convenant" is echter niet of maar heel marginaal een

beleidsoptie voor een centrum-rechtse regering - de vakbeweging
is niet bereid onder zo'n gesternte af te zien van haar

onderhandelingsvrijheid.
88

Gegeven de onwettigheid van niet OP consensus gebaseerd
overheidsingrijpen zit er voor een centrum-rechtse regering  dus
niets anders op dan "onthouding" wat de loonvorming betreft.

Een regering met "links" erin heeft in theorie wel wat meer

mogelijkheden voor een inkomenspolitiek. De vakbeweging is dan
veel eerder bereid tot een "convenant". Maar ook hier moet men

het niet te rooskleurig zien.
De grondrechten van vrij collectief onderhandelen en stakings-
recht zi jn niet uitsluitend "macro-rechten". Iedere werkgever,
iedere vakbond, ja zelfs iedere georganiseerd optredende groep
van werknemers kan deze grondrechten uitoefenen, en een "wegte-
kenen" ervan door de toppen van werkgevers- en werknemersorgani-
saties kan natuurlijk alleen maar zolang als "de basis" daartoe
machtiging geeft.
Claimt een van de bonden, een "autonome werknemersgroep" of ook
een werkgever zijn vrijheden terug, dan kan dat niet worden

geweigerd.

Of er dan nog veel van het "convenant" overblijft hangt af van de
vraag, hoe sterk die "terugtrekkings"-beweging is. Werkt ze

aanstekelijk, dan ligt het "convenant" binnen de korste keren in
het water.

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog volgden werknemers
en werkgevers vaak braafjes de "consensus"-bereidheid van de

toppen van hun organisaties. Daarom kon bijv. in Nederland de

geleide loonpolitiek zo lang stand houden en verdroeg zij zich89

tot ca. 1960 ook met het grondrecht van vrij collectief
onderhandelen, zoals ik dat vandaag de dag versta.

90

87) Opvekking daartoe in ILO Freedom, p. 102.
88) Dit enderscheld tussen 'links' en 'rechts' 81$ regerin9ssituatie vordt gemaakt door Clegg, TUCB p.  81-82;

Blanke,  Funkt.  p.  156; Fase, jiss. p. 232,327. Het betelende b.jv, dat in Ital·e en Frantr' 111 decenn,alang

geert enkel zicht vas op overheidfbemoeienis terustend op consensus. In Ita!ie leek daa· eind zeventiger laren

een  kentering in te tomen,  toen de PCI met het kabinetsbeleid 'geassoc,ee'd' vas;  ·n Frantr , 11  insgel,jks

t,Jdens de reger,09-Mauroy; maar heide situaties W.eken slechts ,an vaorbijgaande aard.

89) Getasee-d 3's z j in die Jaren overvegend vas op 'consensus, 991. Le,enbach, DNL p. 13; Fase, dis:, p. 337; v

Pellfe, diss. p. 392-393; Frenkel'J p. 175-176.
90) Ir, de viift'ger Jaren varen er trouvens at bariten 9 die consensus getomen, zoals bleek ult de staking 'n de

Amsterdamle i:amantirkstr,e,  dle·.,erd iebroker. met een loonregehng v.h. College van Pillsbe,·ddelaar., Zle

Fase, De Pous-bundel, p. 85-86.
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Maar sedert de zestiger jaren zijn "achterbannen" overal veel
"mondinger" geworden, minder dociel, en aanvaarden zij  het
wegtekenen van hun grondrechten niet meer over een langere
periode. 91

Wij zagen dit in Nederland gedurende de zestiger en zeventiger
jaren; in Groot-Brittannie bleek hetzelfde in de nadagen van het
"Social Contract", 1977-1979; en eigenlijk ook in Frankrijk, waar
Mitterrand niet de communisten binnenboord heeft kunnen houden.

Als dit cultuurbeeld aanhoudt is er ook onder een regering  met
links geen zicht OP een duurzame overheidsbemoeienis OP
"convenant"-basis. Niet omdat dat juridisch niet zou kunnen, maar
omdat het er door de politieke cultuur niet inzit.
Me dunkt, dat zo'n regering dan niet tot ingrijpen mag overgaan,
maar de onderhandelingsvrijheid van de sociale partners rr.oet

respecteren.

Al met al is mijn visie op het grondrecht van collectief onder-
handelen en de inkomenspolitiek tegelijkertijd soepel en star.
OP basis van consensus is een inkomenspolitiek mogelijk en
legitiem.
Is er geen consensus te verkrijgen, dan acht ik overheidsingrij-
pen uitgesloten behoudens in tijden van exceptionele nood.
En omdat ik de kans op consensus laag inschat, kan het meestal
slechts "onthouding" zijn, wat de klok slaat.92

Het is niet anders. Een harmonische inkomensontwikkeling OP
vrijwillige grondslag is een paradijselijk ideaal. De zondigheid
van de mens maakt, dat we het hier op aarde zelden realiseren.
Maar het is een uitdaging om er naar te blijven streven. Met

93 Dat voortaantelkens nieuwe oorspronkelijkheid en eerlijkheid.
Nederlandse Ministers naar de onderhandelingstafels toegaan

9/zonder het mes van ingrijpen in de achterzak is wat dat betreft
al winst.

91) Vgl. v. d, Burg, Beleidsaccoorden, p. 226-227; Peper, De Uolkskrant 5. L1982

92) Behalve op basis van het bovengeschetste grondrechten-denken kan men ook tot een dergelijke slotsom 1(omen

vanuit een meer rechtssociologische benadering over de doorzetbaarheid van een geleide loonpolitiek,  als die

niet door de sociale partners gedragen vordt. Zo stelde Kahn-Freund,  UL (Il) p.  51: 'What I cannot see is
that  any  government (outside a totalitarian dictatorship) can by threat of legal sanctions impose upon  the

tvo  sides  of  industry an incomes policy which either of them rejects....No sanctions the law  has  at  Its

disposal can effectively compel them to impose a restraint on wages if they are determined not to impose  it.

The  only  social technique available is persuasion: Ook Fase gelooft niet,  dat de overheid met  dvang  kan

bereiken, vat het bedrijfsleven niet vii (Fase, diss. p. 302/323/488-489) en die opvatting vinden we ook bl J
tai van andere schrijvers, zoals H. ter Heide/M.M. Sanders - Mogelijkheden en onmogelijkheden van de centrale

loonpol itiek,  SMA 1981,   p.  108-119; Flanders, MZU p.  46-47/106/118/193.  Lron-Caen, DS 1973,  p.  99; Burlitt,
p.  177. Deze laatste schrijft op p.  174-176 ook over de practische moeilijkheden om een loonpolitiek te
controleren.

Toch moet men dit aspect van de zaak ook niet overdrilven.  Geen enkele wet vordt 100% nageleefd.  En uit de
diverse  rapporten  van  de Loontechnische Dienst over de naleving van de loonpolitieke  maatregeler  van  de

zeventiger en de tachtiger Jaren blijkt, dat die maatregelen toch nog vel in redelijke mate verden nageleefd.
Ik  vind  dit rechtssociologische punt tegen een niet op consensus berustende loonpolitiek dan ook  niet  het

sterkste argument, al moet het zeker vel meespelen.
93) De  methode  van  'overreding'  is verenigbaar met het grondrecht van  vrij  collectief  onderhandelen,  991.

Pankert, Influence, p, 636-637.

94) Behalve in de G. en 6.-sector.
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55. Verdere beperkin9en van de c.a.0.-autonomie.

De loon- en inkomenspolitiek was zeker de hoofdschotel, maar
laten we de salades niet vergeten.
Ook buiten de macro-economische inkomensvorming wil de staat niet
altijd alles van de c.a.0.-partijen slikken.
Die c.a.0.-partijen kunnen namelijk wel zo veel regelen 552 en
het kan zijn, dat de staat daar paal en perk aan wil stellen uit
nog andere motieven dan het inkomenspolitieke.

We zagen al het voorbeeld van c.a.0.'s, die een verplicht lid-
maatschap of een bevoordeling van georganiseerden inhouden (§26> ;
en van  c.a.0.-bepalingen,  die individuen van de rechter zoudenwillen aftrekken  347'.
Denk voorts aan de discriminatie naar sexel of naar godsdienst'.
die nog in menige c.a.0. voorkomt. Trouwens, ideeen van gelijke
behandeling en geen-willekeur blijken op veel ruimere schaal als
grens aan de regelingsbevoegdheid van de c.a.0.-partijen gehan-
teerd te worden.3

Dus ook buiten het interesseveld van de macro-economische loon-
politiek kan het gereglementeer van de c.a.0.-partijen aanstoot
geven. Dan klinkt de roep om beperkingen ook daar. Wetgever of
rechter worden geconfronteerd met wensen om  c.a.0.-bepalingen
nietig of onverbindend te verklaren, ze buiten toepassing te
laten, enz.

Het is duidelijk, dat het idee, dat er een grondrecht bestaat op
vrij collectief onderhandelen ook in al deze gevallen zal moeten
meespelen. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht moeten
terughoudend zijn met elke inperking van de regelingsmacht der
c.a.0.-partijen. Maar onder welke omstandigheden mogen zij  wdl
aan de regelgevende macht van de c.a.0.-partijen raken?

Het l S verleidelijk om - nu wij toch in het grondrechten-
restaurant vertoeven - dan ook maar meteen in die "cuisine"  de
oplossing te zoeken:
De c.a.0.-partijen verwachten van wetgever, uitvoerende en
rechterlijke macht, dat deze hun grondrecht op vrij collectief
onderhandelen/contracteren niet onaanvaardbaar beperken.
Welnu, dan mogen zij, die aan de c.a.o. onderworpen zijn, van de
c.a.0.-partijen verwachten, dat deze hun grondrechten niet
onaanvaardbaar beperken.

Ij Ugl,  het rapport (On}gelijke behandeling van mannen en vrouven hi de arbe,d in cao's, 1984, DCA 502&, waarin
gesignaleerd verd,  dat in cao's,  die voor ca.  50% van de verknemers golden,  nog discriminerende bepalingen

veorkvamen,  zie SMA 1984,  p. 455-456, l.'gl. ook M. Metzker - La discrimination ouverte ou diguisie contre les
femmes dans les conventions collectives, in Revue int. de Travail, 1980, p. 259-270; zie ook BAG 13.11.1985 4
AZR 234/84 BB 1986, p. 1085-1087.

2) 20 houden de verlofbepalingen in c.a.0.'s nog weinig rekening met de feestdagen der Islam,  491.  Olbers,  SMA

1985, p. 21
3) Zo herleiden sommi9en in Duitsland daaruit,  dat de c.a.o.  alleen abstract-generale regels mag bevatten, geen

concreet-specifieke, maar dit is omstreden, vgl. Wiedemanr.'5 p 134'193-194; Wiedemann, UE p. 369; Richardl K
p. 24/339-346; Sacker GeU p.  99-100/104-116/269-270/275/288; Sacker w, p. 298; Daubler Gr. p. 9-10/67. Zie
over dit probleem In Nederland: Mannoury, p. 16; *n Belgie: Pet it, p. 22. In laatstgenond land meent men, met

een vervijzing naar art. 6 Gv.. dat de c.a.o. Seen ver..chillen mag maken tussen personen, die zich in dezelfde

toestand bev,nden,  zie Petit,  p. 149/153-154. Zie dit ook verder u,tgesponnen in AR Antwerpen, 5.10.1979. In
Frank,1 11( 11 jn er enkele arresten (Soc.  14.2.1962: Soc. 11.6.19691, waarin c.a. 0.-bepalingen, die een uiterst
villekeurlg onderscheid tussen verknemers maakten, onverbindend verden verklaard, vgl. Pliprantis, p. 77-79.
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Dat klinkt misschien logisch, maar enige motivatie kan nooit
kwaad.
Vanuit de traditionele conceptie van grondrechten spreekt het
namelijk niet vanzelf, dat de c.a.0.-partijen zich aan de
grondrechten gebonden zouden moeten weten. In die conceptie
spelen grondrechten in het verkeer tussen overheid en burgers,
niet in het verkeer tussen burgers onderling.'  En als men de
c.a.0.-partijen als private rechtssubjecten ziet, waarom moeten
zij zich dan aan grondrechten houden?

Het antwoord kan opgebouwd worden in tweeen.
In de eerste plaats wordt in toenemende mate verdedigd, dat
grondrechten ook hun werking moeten hebben in privaatrechtelijke
verhoudingen: de zgn. horizontale of derden-werking van grond-
rechten.5 Zij is nog niet helemaal gemeengoed en men hoeft haar
ook niet in alle uitersten te aanvaarden, om haar toch in casu te
kunnen onderschrijven.
Want - en daar komt het tweede deel van het antwoord - zodra de
c.a.0.-partijen aan het regelgeven slaan, gedragen zij  zich
eigenlijk als een soort overheid.6

De som van beide argumenten lijkt mij voldoende om te conclude-
ren, dat de  c.a.0.-partijen zich aan de grondrechten gebonden
moeten weten.

Het is een conclusie, die praktisch unaniem wordt getrokken in de
Duitse rechtsl eer' en rechtspraak.e
In andere landen is over een grondrechten-binding van de rege-

lingsmacht der c.a.0.-partijen nog weinig systematisch geschreven
en geoordeeld, al komt men haar hier en daar wel tegen, in

algemene opmerkingen' of bij specifieke punten. 10

Hoe  prima deze conclusie dus ook past in de totaliteit van het
grondrechten-denken m.b.t. het c.a.0.-recht, dat ik hier aan het
uitwerken ben, toch blijkt bij nadere overweging, dat we nu wel
weer een nieuwe doos van Pandora aan het opentrekken zijn.

4) USI. Burkens p. 50; Niessen, SMA p. 427.

51 Vgl. voor Nederland J. Boesies in NJB 1973, p. 905 e.v.: Koekkeek/K p. 16-21: V. d. Grinten in Discriminatie en
Burgerliilt Recht,  Zvolle, 1984, p. 5-7; De Graaf/De Haas - Horizontale verting van grondrechten, een heilloos
leerstuk,  NJB 1984 p.  1353 e. v.

In Duitsland staat men gematigd positief tegenover Drittvirkung  491. Kahn-Freund, The Impact, p. 267/269/271.

Zie voor Belgie: Rimanque/P p. 3-25; Rauvs/S, p. 147-241; Dirix in Rimanque, p. 41-51.
6) Kahn-Freund,  The  Impact,  p.  268  zegt ook,  dat in Duitsland de grondrechten-binding  der  c.a. 0.-partijen

tegenvoordige  gefundeerd  vordt  op de algemene gelding van hun re9elgeving;  vroeger verd  ziI  Reer  op  de
Delegationstheorie  <§47>  gebaseerd.  Zie voor de fundering van de grondrechten-binding,  ieder in hun  eigen

argumentatie: Richardi K 46/47; Scholz, p. 4-5; Sacker, GuU p. 230-234; Daubler/H TUR p. 89-90.

7) Ugl.  Wiedemann/S.  74-75;  Daubler Gr, p. 112/217-240; Sacker GuU p. 230-234; Richardi K p. 346; Ananiadis p

72;  Frei; p. 2409;  Daubler/H K p.  137:  Daubler/H TUR p.  88-91;  Otto,  RdA 1984,  p.  265-266; Herschel,

Tarifzensur, p. 65-66; Klas.

8) O.a.   in  BAG  15-1-1955  AP  Nr  4 zu Art.  3 66 en BAG 15-1-1964 AP  Nr  87  zu  Art,  3  66:  zie  volledig

Jurisp udentieoverzicht bil Coester DB 1972,  p.  80/239;  recentell jk nog veer eens bevestigd in BAG 1.6.1983

CAP zu § 611 BGB).

93 In Belgie: Petit p. 77, die general iserend opierkt, dat c.a.0.-partl Jen in hun regelge,ing aan de grondrechten

gebonden zlin; in Nederland idem Van den Burg, TvO 1982, p. 66

10) M.n.  bl J de onderverpen negatieve coalitievritheid <526>, stakingsrecht <§38> en gelijke behandeling van

mannen en vrouven <5 55, n. 1/37/39>.
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Eerste probleem:
Moet de grondrechten-binding der c.a.0.-partijen alle types  vanc.a.0.-bepalingen in gelijke mate gelden?

In Duitsland zljn er nog wel schrijvers, die een „vrijere
grondrechtenbinding " bepleiten, wanneer de c.a.o. niet a.v.v. is
verklaard en naar Duits recht dan alleen maar leden bindt 344>.Dit gebeurt dan met het argument, dat de leden door zich bij de
c.a.0.-partijen aan te sluiten ook aan hun organisatie de
beschikkingsmacht over hun grondrechten hebben overgedragen."Met Daubler" verwerp ik dit onderscheid. Men wordt lid van een
vakorganisatie om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken
zonder er ook ooit maar bij stil te staan, dat men daarmee zijn
grondrechten in de waagschaal stelt.

Van de andere kant kan ik mij voorstellen, dat de grondrechten-
binding wat minder zwaar wordt aangezet m.b.t. tot de obligatoirewerking der c.a.o. dan m.b.t. de normatieve werking13 - dat volgt
namelijk rechtstreeks uit mijn hiervoor gegeven doorslaggevende
motief voor de grondrechtenbinding der c.a.0.-partijen, t.w. dat
zij als een soort wetgevers optreden en dat doen zij alleen bijde normatieve werking.- In Duitsland wil men echter van dit

15onderscheid niet weten.

Tweede probleem:
Welke zijn de grondrechten, die de c.a.0.-partijen te respecterenhebben? Er bestaat nog altijd geen vaste catalogus van wat wel enwat geen grondrechten zijn. Eerder heb ik een kleine vingeroefe-
ning gedaan  m.b.t.  toepassing van diverse grondrechten OP de
regelgeving door c.a.0.-partilen.H Ik ging er daarbij van uit,
dat potentieel alle grondrechten betekenis hebben voor de
arbeidsverhoudingen. Maar sommige meer dan andere. Het ligt voorde hand m.b.t. de arbeidsverhoudingen eerst en vooral te denkenaan het discriminatieverbod, de negatieve coalitievrijheid, de
vrije keuze van arbeid, het recht op arbeid, het stakingsrecht,de toegang tot de onafhankelijke rechter, de bescherming van de
privesfeer, de vrijheid van beroep en bedrijf, het eigendoms-recht", enz.

111 1,19 . 2 :hirdi. K f. 48'165'1"1-:76 348.
 23 Dag le, Gr. p. 191 218-224. 00.

!33 Zie v. j. Burg, TI,0 1982, p. 66.
14' Waniper men er  : het  'Semeen van u,t gaat. dat de c.a.0.-parttlen elkaars eveRkn,e z,,n fan men aanvaarden,

jet :·; url 1 - 11 Cm 4.,4 aront'ezhton geheel " Sedee'te|, Jk ' it ha·ic'er te 99':en.  Aldus 899 mi jr stelling A
41'vR F.  5 . in  :·,t -' ·.·4 deze :ai:g,a:,f :2' k later, uitkomen hoe d,scutabe, het is of c.a. 0.-parti jep weIalti : elkaa·. 9„enirie : · i.  Ste'.  t een 'a,bon: bi ee-· .tai ng volle:'9 in het stof heeft mopten bl Jten
en ir eer 3;cooid hsar re·:4: "D het verven .,sn leden :n pen bepaalde onderneming voor twee :air 'vegtekent'.
Moet z : e'  '.,r eer grondrechter.-t 1)1 ng Ook va.1 het 651 Jatoire deel der  c.a.o.  daartegen beschermd
70·den.4 11 Lan daarveo., ·,Deler, 99:!er, de b.e1.99",1118 6..:10tle :'32 de :,C,310 pa:tners n ons maa:schappet·:1 
:estel.  Dau:·' e-'H T'.'D ;  99-941 9*ve,1 30·vend,en ie·3 al. 3-Supest,  dat ·991 · 18 zu, ver Ob| gatoi ·e bepa"nge:.1
verknemer:,e hten kir.,4 vorden aangetast.  .aa- dat .a IIi, 32.at:119 gedekt,   Adat ·4 meen,  dat er dan
t:rt .prate moet :,;n <3x 'norma: e·'.3 we,king' 2, daari. erker 1 die gron.drecht.nbind·ns volmond s.

15) 1.lanuit de daar overheersende zorg om de eenheid tussen het  0:matieve deel  en  het  obligateire deel  der  C. 8.9.
'r bewa'en, 99:. -02.te· DE ;5'. : 239; 1(, 39,. p. T4-35; Pi:43,8 1 p. 193-202: Dat.5'er. S· c. 235

161 13(,:bs, NUvR p. 53-60; 2 e voo. een overeentomst 31 stud e Ir het Duits. recht Dauble, 'H Tll@ p. 92-107.
17) 9.8.  lermeld ·n het EVRM,  Inet EEG-Ue·drag,  de Du:t.9 93 Ir:e Grosdvette: enz. D't g:'·ndrecht vordt no9 al

eens opgevorpen tegen arbeidsrecht.i:,ke win,euvin9en, 5, i,9.  n Duitaland tegen de Medezeggenschapsvetgeving
vg!  Eve·fG 1.3.1979 p. 339.

328



Bij het noemen van die laatste grondrechten worden we er - indien
al nodig - aan herinnerd, dat een beroep op grondrechtenbescher-
ming niet alleen van werknemerskant hoeft te komen. ook werkge-
vers zullen ontdekken hoezeer een beroep op grondrechten in  hun
kraam te pas kan komen.
Een "lastigheid" voor "links", die Daubler en Hege wel erg

luchtigjes afdoen met de stelling, dat werknemers een royaal,
maar werkgevers slechts een beperkt beroep op grondrechten kunnen
doen.'8

Meer dogmatisch zal hier de oplossing moeten komen vanuit  het
idee, dat grondrechten beperkingen moeten lijden.
En waarom niet ook beperkingen door middel van de regelgevende
bevoegdheid der c.a.0.-partijen?
Maar ja, tot hoever mogen c.a.0.-partijen gaan met het beperken
van andermans grondrecht? Daar lopen we weer op - maar dan van
precies de andere kant - tegen dezelfde thematiek19, die ik al in
de vorige paragraaf aan de orde stelde.

En het indringendste probleem:
Waarom zo nodig de rechters weer een nieuwe "stok" toespelen om

c.a.0.-bepalingen te slaan? Beschikken zij al niet over een

batterij caoutchouc-begrippen20, waarmee zij  c.a.0.-bedingen
ongeldig kunnen verklaren: "goede trouw", "billijkheid /21

, "rede-
lijkheid"22,   "abus de droit"23, "algemeen belang"24,   "openbare
orde"25, "goede zeden„26, de "fundamentele beginselen van het
arbeidsrecht"27, algemene rechtsbeginselen, 28 I Unzumutbarkeit If 29

enz. Soms is het trouwens nog niet eens helemaal helder, welke
deze begrippen nu precies door de rechter benut zijn om een

30
c.a.0.-beding rechtskracht te ontzeggen.

18) Daubler/H TUR p.  107-108,  die het  beroep van verkgevers of hun grondrechten villen beperl(en  tot  het
'Menschenvurdegehalt', waartoe h. i. blig. niet de eigendom van de productiemiddelen behoort.

19) Zie Torfs p.  1103.

20) V91.  in het algemeen over de mogelijkheid van het hanteren van dit soort maatstaven in het c.a. 0.-recht voor
Belgie: Petit p. 125; voor Duitsland: Wiedemann/5 p. 102.

211 Vgl. voor Nederland art. 6,5.3.1. NBW.
22) In Nederiand art.  6.5.3.1.  NBW.  In Groot-Brittannie, waar de normerende verking van de c.a.o. vaal: via het

hulpmiddeltje van 'custom' verkregen moet vorden <§45>,  zal de rechter gen 'unreasonable' custom teepassen,

191. Kahn-Freund LlL p. 133.

23) Critisch t.a.v. deze maatstaf in het arbeidsrecht: Lyon-Caen, Rapports, p. 232.

24) Critisch tegenover de hantering van deze maatstaf:  Merkelbach,  diss. p. 98-101; Lyon- Caen, DS 1973, p. 99;

Daubler/H TUG p. 18.

25) Deze toetssteen voor wat Nederland betreft al genoemd door de Minister in 1927,  zie v. Peijpe, diss. p. 200;

zie voorts S-holten, Betekenis, p. 28, Kortenhorst/R p. 63; ook in Kamerstuk 17635 nr. 1, p. 3 (Nota Regering
over IAO-Uerdrag 154),

26) Idem als de vorige noot, daarnaast Kamphuisen, p. 46; Mannoury, p. 34; Fase, CAOR p. 68.

27) IE, Du,tfland deze toetisteen in BAG AP Nr. 142 zu 5242 BGB AP N, 143 z, 5 242 BGB, BAG AP Nr. 12 zu § 15 AZO,

vgl. Thiele p. 1043; Rtchardi, Richterrecht p. 276; Frell, P. 2408-2409; Reichel, TUG p. 17-18; Dhubler/H TUR

p. 811-82 (critisch .
Voor Frankrilk zie Brun/6 (1978) p. 109 met turisprudentie.

28) Vaor Denemarken deze toetssteen genoemt bil Jacobsen, ELL p. 252.

29) Algemeen:  L.  Gusseck - Die Zumutbarkpit - ein Beurteilungsmaszstab?, Berlin, 1972; in het C.8.0.-recht voor
het eerst spectaculair toegepast in BAG 29.11.1967,  AP nr.  13 zu Art.  9 GG, geinspireerd door de opvatting

van. Nipperdel en Hueck,  v91. Gitter AuR 1970, F. 129-130: Wiedemann/S, p. 122-123; afvilzend: Daubler Gr. p.

220/244-246;  Daubler/H K,  p. 138: Daubler/H TUR p. 198; ook is van belan9 de BAG-rechtspraak van 12.11.1971

en 30.9.19'1, vaarbi; werd getoetst of voor vat betreft de te behart:99 bescherivaardige verknemersbelangen

niet bepaaide existentiegrenzen overschreden werden, vg'. Buchner, :fA 1972, p. 364.

30) Ugl.  Kantonrechter Amsterdam 30-11-1982,  Prg 1983/8, p 233-238 (zaak Spi erdilk).
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Als men de rechter er een nieuwe toetssteen bij geeft, t.w. de
grondrechten-binding, wat bereikt men dan?
Komt die binding in de plaats van al die andere toetsstenen of
komt ze er simpelweg bovenop?
Dat laatste zien wij in Duitsland. Het is er gewoon de zoveelste
domper, die de rechtspraak op de Tarifautonomie heeft geplaatst.
Het alternatief is, dat men de grondrechten-binding in de plaats
laat treden van die andere toetsstenen - het ene boek, dat een
hele bibliotheek vervangt.
In principe ben ik voor dat laatste.
" Rede 1 i j khe i d" , "billijkheid", "zumutbarkeit", "openbare  orde"," algemeen belang" - het kan alles voeren tot velerhande
rechtelijke inperkingen van de autonomie van de c.a.0.-partijen,
die verre de maat overschrijden.

Toegegeven, in de praktijk loopt dat meestal niet zo'n vaart.
Doorgaans onderzoeken rechters niet of c.a.0.-bepalingen wel
billijk of redelijk enz. zijn. Is een c.a.0.-loon van f 10,- per
uur wel redelijk of billijk? Had dat geen f 11,- of f 9,- moeten
zijn? Rechters zijn geneigd om aan te nemen, dat de  c.a.0.
redelijk en billijk is (in het Duitse privaatrecht krachtens
filosofieen als het "materiel Richtigkeitsgewahr31" of de "imma-
nente Vertragsgerechtigkeit"32) .
Slechts bij aanwijsbare onredelijkheden van ernstige aard zal hijgeneigd zijn om in te grijpen, meent Hirsch Ballin.33
Best, maar waar trek je die grens van "ernstig"?

Ook zullen rechters niet zo gauw vinden, dat zij degenen zijn,
die "het algemeen belang" tegen de c.a.0.-partijen moeten
opwerpen - dat lijkt meer een functie voor de wetgever of het
bestuur. Maar voor een beroep op belangen van derden „34 of op de

.

..,openbare orde zijn zij misschien juist weer wdl gevoelig.
Waar blijven we uiteindelijk?

31' 'ie Rick.ardi,  P,(hte,recht,  p. 279'296; D:abler Gi. 5. 118'219-220: Th,ele, p. 1044 met tur.; Reichel, TUG
F.  17; Wiedemann/5 p.  102-103'180-182; Richardi, K p.  183 spreekt van pen 'Axiom des Tarifvertragsrechts'.

:23 D,t begrip bl J Sdcker, Gull p. 205-311. Het berust dan ir casu op de gedachte, dat er :eker bi j de c.a.o. toch
sp:ake . 'ian een machtsevenwicht tussen de contracterende partifen. Velen menen evenvel,  dat de gell jkheid
van part,jen t.3 de C 3.r.  Blet 13r:€1,fip. pkeid is C,gl.  59 proefs:hriftstellipg L.  v.d. Heuvel). Zo vind'

Beuthieq JA !970 p.  136-137,  dat de verknemers een overvicht hebben,  omdat zi i raast de c.8.3.  wk nog de
m, i d e z e g g e r -chap Febben.  Daarentegen achten Daubler p. 239 en Fey {zie Clegg, Pluralisne, p.  315,3 de
  e r k y e v e r s        p e r        d e f:  4.tie        3 2  iacht,9:te nact i.  Dvand/V p. 413-414 menen,  dat 9 niet altl Jd v:n  een
minct i eus machtse·,er.v i oft  gesproter  tai, vo·jen.   Cl ·.-99,   0, cra' ism.  p.  313 stelt,  dat  de aanve: :gheid vap een

machtsevenvicht  haast  niet te meten Is.  Wolff ZfA p.  136-137 vijst erop,  dat er  'macro'  yelisvaar  een
machtse,alnv,cht mele :1 Jn,  viar dat jit 'micro' 309 1iet zo hoeft te :r in; in dat laatste geval acht hi j een
:e tertijke recht- en doelmat,9heidscont.ele op c.8.0.-normen gerechtuaardigd, al moet hil toegeven niet te
weten hee een onevewichtigheid vistgesteld moet worden. T.gen deze opvatting Daubler, Gr. p. 181-182.

33) Uerw,liend nar  HR 29.1.1931,  NJ '931,  p.  1317 {Huize Ly jia},  vell arrest Schcordilk AG p. 492 aldus
interpreteert: 'van het woord 'onredell jk' mac de rechte· echter slechts spaarzaam gebrull( maken, iuist omdat
l'et teg·,p ' :edel.jl' 4,441: zo p:u, form w..

341 5191.  0 :43'd K,  p.  :99-202;  Poberti,  ro.f t:,  F. 68, die :weekt van de mogel:,kheid ·,ar een 'entente
tac,te' tussen ve,·*948,3 en vakborden le; laite van derder,
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Als we al die kapstokken voor rechterlijk ingrijpen zouden kunnen
vervangen door die ene toelaatbare kapstok, nl. dat  c.a.0.-
bedingen geen onaanvaardbare inbreuk mogen maken OP andermans
grondrechten, dan zou er misschien wat gewonnen zijn.
We zouden kunnen toegroeien naar een wat gedisciplineerd
grondrechten-denken, hetgeen de rechtspraak wat meer voorspelbaar
en controleerbaar zou maken.

Men kan daar natuurlijk het formele argument tegen inbrengen, dat
die andere "kapstokken" voor rechterlijk ingrijpen nu eenmaal
heel vaak in uitdrukkelijke wettelijke bewoordingen neergelegd
zijn. De rechter kan ze dan toch niet afschaffen.
Ik bedoel dat ook niet ZO letterlijk. Juist omdat die
grondrechten-toetsing meestal niet met zoveel woorden in de wet
lS neergelegd, heb ik er vrede mee, dat die wel in de wet
genoemde kapstokken gebruikt worden als ingangen, om via deze tot
een grondrechten-toetsing te komen.35 Als ze maar exclusief tot
dat doel gebruikt worden, en niet meer tot andere doelen - dat is
mijn punt.

Men kan daar dan weer meer materieel tegen inbrengen, dat men op
die wijze de rechter te veel zou kortwieken.
Maar ik moet toch de concrete voorbeelden nog zien van  c.a.0.-
bedingen, die de rechter niet in het kader van een grondrechten-
toetsing ZOU kunnen aantasten en die niettemin evident
"aantastenswaard" zijn.

Concluderend: "de grondrechten" vormen een interessant (zij het
moeilijk) criterium om met name ook de rechter van dienst te zijn
als hem gevraagd wordt grenzen te stellen aan de autonomie van de
c.a.0.-partijen, maar dan alleen als dit criterium in de plaats
kan treden van een reeks andere criteria.

Wenden Wij onze blik tenslotte nog even naar wetgevende en
uitvoerende macht.

De wetgever kan grenzen stellen aan de regelingsmacht der c.a.0.-
partijen door bepaalde, met name genoemde bedingen nietig  c.q.
onverbindend te verklaren. 36

Wij zien daarvan de laatste jaren meer en meer voorbeelden, met
name in het vlak van de discriminatie m/v.'7
Maar kan de wetgever ook een meer algemene bevoegdheid geven aan
bijv. het bestuur om niet concreet aangeduide  c.a.0.-bedingen
nietig c.q. onverbindend te verklaren?

35) Ugl. Rimanque/P p. 19,

36) Klassiek voor Nederland,  art.  1,  38 lid WCAO;  291.  Mannoury,  p.  35/55.  In het ontverp NBW vii men dit
uitbrelden met 'ras'

37,) Dit expliciet in de eerste, tweede en vierde E.6.-RichtliIn Gel,jke Behandeling m/v. In het Franse recht ook
Ultlrukkell JI z, vermeld, vat de gel'Jte belor ng betreft,  in art.  L 140-4 EdT, vgl. Pel iss er DS 1984, p
686; Groot-Brittannt deed hetzelfde, maar verd recentelut door het EG-Hof v.  Justitie getapitteld <547,

noot  30>,  dat  het dit niet ook t.a. v.  de geli Jke behandeling gedaan had.  Met een w, iz'9189  van  de  Sex
Discrim,nation  Act giat men dit w. rechtstr:lken. Nede·land heeft helpmaa! geen eip' c:ete nietigheidsver-

klarin9 van c.8.0.-bedingen, die m'v-discrimeren, in de vet opgenomen.
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Het is voor de meeste E.G.-landen een louter academische vraag.
Maar in Nederland vermeldt de Wet AVV.OVV nog altijd een artikel
8. Voor het voeren van loonpolitiek bleek dat artikel niet ZO
nuttig en is dat m.i. ook niet meer wettigm, maar in de littera-
tuur wordt wel beweerd, dat dit toch een mooi artikel is om de
Minister in staat te stellen juist wat andere, buiten de sfeer
der loonpolitiek liggende ongerechtigheden in c.a.0.'s tegen te
gaan. 39

Het zal geen bevreemding wekken, dat ik daar niet voor ben.
Nog afgezien van de vraag of art. 8 W.AVV.OVV wel een deugdelijk
instrument" is, acht ik een algemene bevoegdheid aan de Minister
om c.a.0.-bepalingen onverbindend te verklaren, een veel te grote
bedreiging voor het grondrecht van vrij collectief onderhandelen.
Mij dunkt, dat als de Minister bij herhaling dezelfde type
c.a.0.-bedingen aantreft, die z.i. niet door de beugel kunnen hij
maar op wetgeving moet aansturen.

Gaat het om incidentele gevallen, dan is een rechterlijk oordeel
m.i. de verkieslijkste weg.

Geldt iets dergelijks ook ten aanzien van een andere bevoegdheid
van de Minister, t.w. het onthouden van algemeen verbindend
verklaring aan een betreffende bepaling? In alle E.G.-landen toch
vindt men duidelijk erkend, dat de Minister zijn  a.v.v.-bevoegdheid mag gebruiken voor een rechtmatigheidstoetsing."

38) Ugl.  Fase CROP F.  135. Anders Frenkel, de Volkskrant 18.'.1984, vaarin h, · #oorste' de het te hante:en 01 in
te breken in de aanvullende soc,ale zekerherdstepal·nigen van de c.a.0.'i;  Pritiek daa,op bii 88'tman.  De
Volkskrant 25.1.1984.

39)  Zie Fase CAOR,   p.  131/135,  die  dit  op p 72-73/129 '131'133-134  toepast m.b.t.  de discriminatie m/,t,  maat  la,
dat  komt  ook  omdat  de  Nederlandse  vetgever de m. i.  meer aangevezen  veg  ·,ati  concrete  en  explicietp
nietigverklaring heeft gemist, zie voetnoot 37. In Ingrii.pen. p. 38, 90oit hii het ·gver een andere b.:9, doo 
te stellen,  dat dergel; jke c.a.0.-bedingen gewoc. al niet :lin,  zodat hantering ,·a,, art.  8 W.LU'.1.0'll' 7214
zonder Juridisch effect zou vezen.

40) Rood, Nader, p. 28 en v. Peilpe, diss. p. 25: vil:en er btiv. op, dat ,,ettegenst,ande een 0.#.  12 1.3 ).-
bedingen, die iets dergel ijts inhouden, geldig b! 1 Jven: mei kan er ze' f.. geld,9 7,01 stale., a'·jus   PE.,Pe,
diss   p.   251.    M

i dunkt  echte-,    dat  men 1 9 Nederlandse  rechter  in  een  o. v.  .    ·eden  ,:109-   8'    :  r,46,   em
overeenkomstige  .a. 0.-bed.ngen 001 voor ;„etig te bouden en stak r9en te hurnen betoe·e onvett 6 4 ecn'en.

41) In Franklik vordt deze toetssteen uitdrukkehjk in de vet genoemd, :te art. L 133-9 (oud L 133-10) CdT. '.'91.
011ler,  p.  359;  Deep.. C.r p. 389-394; De:pai Mis, p. 106; Er r '6 F  :44: 2,2 001 Conse.1 4'Etat 19.2.!982,

Droit Social 1982, p. 567.

In  Belgie vordt deze toetssteen genoemd Bls grond voo, le intrekki,ig var, de algemeen verbin.jeni ·ie'k'ir.ril,
art. 34 c.a. 0.-,et.

In Nederland staan enl(ele soorten c.8.0.-bepalingen, te ,··et voo, a.v. v.  vatb.:· :,in, u,tdrul(1 el .1    fe
vet genoemd; vgl. art. 2, 5e lid W. AUU.OUlt.
De (veinig benutte) de lerse Wet {IRA) noemt als veige, iftgsgronden voor a.'1.v.: 9ebrek Ban duideli;6.heid, Fet
niet  in de cao voorkomen van een procedural agreement en tet weI daarin ioor|lomen v:r. re.tr,-t:ve practises,
zie Hogard, p. 31; Stewart IRA, p. 46.

Maar  uitruklelijk  in de wet Sepoemd of rilet,  ,·i alle landen 'fieent  de  litteratuur  al gemeeD,  dat  le:e
toetssteen 9ehanteerd moet vorden.

Zie voor Nederland: Mannoury P. 91; Levenbach, LR p. 116

Voor Di.tsland: Sollner, p. 132; WBgenitz p. 79; R tchardi K 174.
Voor Belgie: Pet It p. 23/200/206-207/209; Carton p. 88; Vannes .ITT 1980, p. 3.
Zelfs binnen de E.6.  is ooit eens een dergelijke toetsing afgesproken op het gebled van de gel,jke beloi,ng
m/v zle Sctnorr, L'apport, p. 551-552. Vgl. in d,t verband O.01: het 1 Nede, land gememo:eerde zenomeen. dat :r
diverse c.a. o's nog m.4 discriminaties voorkwamen en dat meg daarom maar geen a.v. v.  aan„roeg, zte Kamerst'11
18269 en L.A.M. Brunott/A.J.C.M. Geers ir SMA 1985 p. 456-457. In ital e verdeg 19 het tader var de een<,al ie

8.4.v.-vet van 1959 (§33) diverse c.a.0.-clausules niet voor a.v.v. vatbaar geacht vegens strijd met b'Jv. de

Grondvet, zie Treu Ddl p. 269.
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Men kan zeggen - ik stelde dat al in de vorige paragraaf - dat
het hier om een veel zwakkere Ministeriele bevoegdheid gaat.
Algemeen verbindend verklaring onthouden wil nog niet zeggen:
onverbindend verklaren; het betreffende beding houdt zijn volle
gelding in de "normaal" geldende c.a.0.42
Maar het resultaat is dan wel, dat er voor direct aan de  c.a.0.
gebondenen andere maten gelden dan voor hen die pas door algemeen

..verbindend verklaring aan de c.a.o. onderworpen worden.
Bovendien ZOU kunrien blijken, dat de rechter anders over de
rechtmatigheid van een dergelijk beding denkt dan de Minister.
Erg fraai vind ik dat allemaal niet.
Daarom lijkt het mij het beste, dat de Minister zich in het kader
van de a.v.v. goeddeels onthoudt van een rechtmatigheidstoet-
sing.

..

Hij zou zijn besluit tot a.v.v. kunnen nemen met een standaard-
.formule in de trant van althans voor zover de bedingen der

...c.a.o. in overeenstemming zijn met de wet en de grondrechten.
Dit Sluit ook aan bij de jurisprudentie. waarin alreeds werd
uitgemaakt, dat de daad van algemeen verbindend verklaring niet
als een absolute waarborg voor de rechtmatigheid mag worden
beschouwd. 4*.

42) Tenzi j  de Minister het ook daarin onverbindend verklaart - dat zou dan het logische vervolg moeten  zijn  en
ook door de Mir,iste· yedaan

moote. vorden, Mair, ik stelce hiervoer dat it n,et. 400, d,e bevoesdheid voel.
43) Kritisch daarover Richardi K 175-176; Llon-Caen DS 1973, p. 100; Brun/G p. 725, Durand DS 1956, p. 220.

44) Ik  zeg her 'goeddeel: - men kin zich voorstelien,  dat clausule:,  vaarvan zeer evident vaststaat, dat zIJ
onrechtmatig zi:n,  van 8.v. v.  worden witgesloten.  Ook is het denkbaar, dat de Minister ;n zi jn besluit tot
a. v.v,  'eeds zijn twi jfels over de recktmat.gheid van bepaalde c.a. 0.-Sedingen kenbaa: maakt; dat kan een
:ansporing 2, ,4 :9,,r de c.8.0.-parti,en 9 de clausule te her:ien of voor gebondenen om een rechterh Jke
uitspraal uit te lei(ken; vocral in KG-procedures is zo'n opinie dan toch n,et zonde· betekeris.

45) lets  dergel i jits werd ook Sedaan bl J het hanteren van de ital iaanse vet op de eenmal lge a. v. v.  van  c.8.0. 's
van 1959 (533>, zie Treu, ELL p. 146.

461 V91. voor Nederland HR 8 Juni 1951, NJ 1952, 144; zie ook Fase CAOR p. 96.
Ugo, r.antrilk Soc. '2.7.1963, vgl. Despa, CC p. 390; Lrop-Caen, Dc 1973, p. 94-95.
loe, Belg·e deze opvatt,;,9 5: i Pet it p. :24/20:.
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56. Het vrij collectief onderhandelen en de hierarchie van
de rechtsbronnen

Door de veelheid van rechtsbronnen, die een arbeidsverhouding
regeren, is een glasheldere hierarchie van rechtsbronnen in deze
sector geen overbodige luxe.1

Die hierarchie lijkt er ook in haar geraamte simpel uit te zien:

1. de wet (en andere "hogere" bronnen)2
2. de c.a.0.
3.  de i.a.0. (en andere "lagere" bronnen) .

De   i.a.o. moet buigen  voor  de  c.a.0.   - de Unabdingbarkeit  <544>.
Maar op haar beurt moet de c.a.o. buigen voor de wet.
Sommige  c.a.0.-wetten, t.w. die van Frankrijk'' Belgie' en
Luxemburgs vermelden dat laatste expliciet. Maar ook in Neder-
lande, Denemarkeni Duitsland; Italie' en Groot-Brittannidle geldt

deze regel.

Dit simpele geraamte nu wordt in talloze gevallen onherkenbaar

vervormd, nl. wanneer het gunstigheidsbeginsel aan het werk is.
Het gunstigheidsbeginsel", dat wil, dat een norm uit een lagere
bron voor die uit een hogere gaat, wanneer zij gunstiger is voor
de werknemer.

11 De enige vetgever die een poging daartoe deed vas de Belgische: art. 51 van de c. a. 0.-vet,

2) Zoals rechtstreeks bindende internationale normen.  Ook 1, ikt mij verdedigbaar om koninkli ike besluiten en

algemene  maatregelen  van  bestuur op deze liin  te  plaatsen.  Maar  dan?  Ook  verordeningen  van  lagere

publieltrechteli,ke organen zoals gemeenten? Die veg opgaand komt men er uiteindelijk bi j terecht om de 'vet'
op te vatten als 'vet in materiele zin'. Maar dan zijn ve in een cirkelredenering beland, want in mige E.6.-
staat vormen de c.a.0,-normen (alle of minstens de a.v.  verklaarde normen) een vet in materiele zin <547> 

 en

dan zili we nog veer niets opgeschoten met onze poging om een hierarchie van rechtsbronnen te bepalen.   Ik
 vii

dus voor dit moment kiezen voor een vetsbegrip dat dicht bij het formele vetsbegrip aanligt (vet, verdrag, KB,

AM„B)  en  laat de relatie tot over:ge vetten in materiele zin rusten;  a fortiori geldt dat voor  de  rela
tie

tussen de c.a. o.  en quasi-vetgeving,  zoals bijv. de SER-Fusiecode; vgi over dat laatste Olbers, SMA 1983
, p.

145-168. Over Franse grensgevallen: Jeammaud Bull. Bord. p. 38/47-48; over Italiaanse, Glugni, Diritto p. 1
86.

3) Zie art.  L 132-4 (oud L 132-1) CdT;  vgl. Lyon-Caen, DS 1973, p. 89/90; lyon-Caen, Rapports p. 244; Brun/6
 p.

717/724;  Rozes DS 1977, p. 311-326; Despax EXNC p. 27-29; Despax CC, p, 65-66; Brun/G p. 108; Pilissier, n
ote

sous Soc. 18.12.1975, Droit Social 1976.

4) Zie art. 9, lid 1 en art, 51 Wet van 5.12.1968; Petit p. 76/125: Magrez-Song, p. 112.

5) Zie art. 11, 2e lid Wet van 12.6,1965; Kravaritou p. 143.

6) Merkelbach, diss. p. 98-99; Levenbach VV p. 46; Mannoury p. 40; Scholten, Betel(enis, p. 28; Kamphuisen, p. 45;

Fase CAOR p.  25,  Zie ook art.  14 Wet A19.  Bep. en artt, 1373 jo. 1371 BW, Zie een voorbeeld van ontze99ing
rechtskracht c.a. 0.-beding vegens strijd met de vet: Ktgr. Zaandam, 19.6.1980, RU 1980, 101.

71 Jacobsen, ELL p. 244/251/252; Nielsen, p. 74.
8) Zie 0.8.  BAG 1.2.1973; 991. Reichel TVG p. 24; Sollner, p. 124; Belling, p. 164; Daubler Gr. p. 214, maar v

el

nadrukkelijk met het grondrechten-voorbehoud.
9)  Grassel l i,  p.  39/90;  Treu ELL  p.  148.

10) Kahn-Freund,  LXL (11 ) p. 23, maar in de Britse traditie van non legally enforceable c.a. 0.'s leidt dat zelden

tot nletig verklaring van c.a, 0.-bedingen, maar tot het buiten toepassing laten van de
 inhoud van zo'n beding.

11) een splitig Sermanisme, maar in dit land is het beginsel nu eenmaal het sterkst d
oordacht, v91. de studies van

0. Wlotzte en D. Belling; voorts Wiedemann/S p. 529 e. v.
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Dus:
- c.a.0. gaat boven de wet, als dat gunstiger is voor de
werknemer,

- i.a.0. gaat boven c.a.0., als dat gunstiger is voor de
werknemer.

Het gunstigheidsbeginsel zet alzo de hierarchie van rechtsbronnen
in het arbeidsrecht op zijn kop.
lets wat het arbeidsrecht aardig onderscheidt van de meeste
andere rechtsgebieden, waar men zo'n beginsel niet rijk is."
Geen wonder, dat het "gunstigheidsbeginsel" een troetelkindje is
van de beoefenaren van het arbeidsrecht.
Sommigen gaan zo ver het zelfs een fundamenteel beginsel van het
arbeidsrecht te noemen.·

In de Nederlandse wet vindt men de werking van het gunstigheids-
beginsel bijna nergens expliciet vermeld. Dat is wel het geval in
de c.a.0.-wetten van Frankrijk-, Duitslandls en Luxemburg16, zij
het soms maar voor een enkele relatie (bijv.  i.a.0.-c.a.0.).
Maar ook bij een zwijgen van de wetgever mag toch wel worden
aangenomen, dat het gunstigheids-beginsel in het arbeidsrecht vanalle E.G.-landen", ook in Nederlandw, in principe in alle rela-
ties aanwezig is.
ook in het internationale arbeidsrecht komen wij het gunstig-

1.heidsbeginsel meer dan eens tegen.

Een probleem op zichzelf is de vraag, wanneer iets "gunstiger" is
voor de arbeider. Geen enkele wetgever definieert het. Er zijn wat
uitspraken in de litteratuur en de rechtspraak van Duitsland20,

:2: Ofg.zle- van het i.:.r, en het huerrecht, waarip. het oof, maar mi-ider geprorionceerd voorkomt, vgl. 62'1 Ing p
24-26  en In het b, Izinder voor het i.p. r.:  M.  Muhl - Die Lehre vom 'besseren' und 'gunst 'Seren'  Recht  im

Internatignalen Pr'vatrecht, Mupchen, :982.
131 A. Teammaud ·n Bull. Bord. 1982, p. 47. Dietz sprak van het 'allgemeine Prinzip zur Losung der Konkurrenz von

Reg.lullgen 31.'f ue··:c*iedeper Ebene'. z·e Selling, p. 106.
141 Z:e a.tt.  L 132-4 'oud L 132-11  en L 135-2 (oud L 132-10) CdT;  Al:prattl-,  p. 53-56, 'espax, :C p. 66:68-

E9'107; L,on-Cae-i, DS 1973, p. 90: Durand DS 1956, p. 220; Brun/G p. 740.
153  Art     a Abs  - TUG;   uitvoer,9:  P.R.    Schulze - Das Gunst:9heitsprinz:o  ,m Tar i  vertrags:echt,   Franlk f·irt 8/M,

1985.

!61 Art. 11, 22 alinea Wet van :2.6.1965; 491. K,avaritog p, 142'145.
17' Voor Italic zip Mazzoni AS p.  130/180/185; Grasseil i p. E5-69; Giugni DI·,tto, p. 143. Uoor lerlaid, Stewart

IRA p. 46/52. 1.loor Beloie: re P.tit p. "5'125'159-160.
18) Uoor N.derland: :ie Mannour, p. 20; gin Haersolte p. 29: Palteli 171, p. 15.8, 9. d. Finten, SMA 1972 p. 620.
i9 Bi,v.  art. 19. lid B Constitut,e I.A.0., de oludste u,tdro kingsvorm van dit begipse:; voorts art. 32 E.S.H.;

apt. 9 EG-Richtl ir, 80/987 etc.

241 1.191.  BAG 42  .:endat 12.4.19';'2 AP Nr.  13 zu 5 4 TI,IG,  ve'ke als (r;teri. woor  de 91.Init Igheldsverge|liking
ncemde:

- dat het gunst'9er zi :r, van de .a.o. al te voorzten moest zlin 00 het tlidstip van hot aangaan der 1.8.0.
- C,t het g'Jnstlge: :, tr M.:r de werltreme- endtibbe'z·nrils 11'Oet v.,3tstaail.
- dat men wet bepaling-voor-bepating moet vergell,ken, maar een samenhangende g:oep van bepalingen

2·e  ook  :, edemann '5  p.    542-550:   R·.hardi  w p.    3-7-385:   5411 rer ,  p.  123;  Daubler 'H TUR p.  62-6i;  ultvoer 19
Sel',ng, p. 169 e. v.
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Frankrijk21, Nederland27, Belgie23, Italid" en Groot-Brittanniea,
maar erg bevredigend is het allemaal niet.

Het is duidelijk, dat de grote tegenstelling loopt tussen
beoordeling "per stuk" of "per pakket" en dat daar bi jna nooit
verantwoord een absolute keuze in de ene of in de andere richting
voor te maken valt.

Hoezeer het gunstigheidsbeginsel ook een fundamenteel beginsel
van het arbeidsrecht moge zijn, toch moeten wij ons hoeden voor
een "doorslaan". Het gunstigheidsbeginsel blijkt lang niet altijd
en overal te werken. Het blijkt soms uitgeschakeld, geneutrali-
seerd te kunnen worden.
Ik wil dat m.b.t. de diverse rechtsbronnen onthullen op de wijze
waarop men een artisjok eet: blaadje voor blaadje.

21) de Franse ,echtspraak heeft als criteria entvikkeld:

- de  vergehiling  meet strikt juridisch zijn met buiten beschouving laten  van ververvi Iderde economische

aspecten;

- de 'iergell jking mag niet globaal (geen pakket-vergelijking), maar moet analytisch zijn (per stuk dus),
mae, eventueel per hoofdstuk;

- de vergel; iking meet :trikt objectief zi in;
- men moet letten op de positie van het personeel als geheel en niet alleen op die van de enl(ele verknemer;

vgl. Despax, CC p. 72-76'81-82: 011'er, P. 345: Lyon-Caen DS 1973 , P. 97; Aliprantis, p. 57-65; Rodilre DS

1982, p. 716; Murcier, DS 1985, p. 107.

22) Ug!, v. Haersolte, p. 29-30; Kamphuisen, p. 29; Molk, diss. p. 129-130.
23) Petit p. 186; Vranken, p. 396.

24) Mazzoni 45 p.  185;  Glugni,  Diritto, p, 144-145 {met jurispr.); Treu ELL p. 148, die vermeldt, dat men daar

eerst  een  bepaling-voor-bepalin9  vergelljking  maaite,  maar nu geneigd is acht te  slaan  op  de  'entire

discipline concerning a certain matter'

251 Bercusson EPA onder s 15.
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de   verhouding   c La-3-01-wet

Uit de vorige drie paragrafen moge afdoende naar voren zijn
gekomen, dat de verhouding c.a.0.-wet26 wel vaak, maar lang niet
altijd door het gunstigheidsbeginsel beheerst wordt.
Daublers uitspraak: "Das Gunstigkeitsprinzip gilt auch im

/ 27Verhaltnis von Tarifvertrag und Gesetz is dus juist, maar niet
absoluut. Dat laatste wisten wij in Nederland met onze ervaring
met de geleide loonpolitiek al lang, maar in het buitenland
hebben vooral linkse arbeidsjuristen altijd veel moeite gehad om
dat te erkennen.

ZO stelde Lyon-Caen28 nog in 1973, dat er in het arbeidsrecht
eigenlijk maar ddn "ordre public" is, t.w. de "ordre public
social /29 die zich kenmerkt doordat men van wetten altijd in
voor de arbeider gunstiger zin zou kunnen afwijken, afgezien van
enkele heel restrictief omschreven gevallen.

De kwestie was boven komen drijven doordat in Frankrijk velen nog
maar zuinigjes bleven aankijken tegen de bevoegdheid van de
c.a.0.-partijen om wat variaties aan te brengen op de wettelijke
regelingen m.b.t. de "dalaguas du personnel" en het "droit
syndical  dans les entreprises" . 30
De Franse Raad van State betoonde zich in casu ruimhartig", maar
volgde Lyon-Caen toch niet in zijn principiele stellingname. Zij
zag wel degelijk in het wettelijk arbeidsrecht ook normen
aanwezig, waarvan de c.a.0.-partijen, zelfs niet in melius kunnenafwijken (de "ordre public absolu").32

261 Zle voor het hier bedoelde yetsbegrip noot 2 van deze paragraaf.
27)  Dhuble,/H  TUR p.  80.
28) Lyon-Caen DS 1973, p. 96/ 01.

29) Term genoemd b, 1 Lyon-Caen,  DS 1973,  p. 89-90; LY)0-Caen, Rapports p. 244; Brun/G p. 717/724; Brun/6 (1978)
p. 111; Ollier, p. 345; Javillier, DdT, p. 59-62; Despax, EZNC p. 27-29.

30) Aan,ankettil: 9109 de rechtspraak de 'zuinige' kant op,  991.  Civ.  15-6-1961 en Soc.  9-3-1967. Nadat daarop
enkele  malen  de Franse vetgever co:r:gerend was opgetreden door in de yet uitdrukkelijk  bepalingen  op  te

nemen die afviikingen in melius toelieten op punten, die de Franse rechters net hadden verboden (zie bijv. de
wet ian 18 ;,uni 1966; vgl. Lion-Caer. DS 1973, p. 95). is begin zevent'ger jaren de rechtspraak voorzichtiger
geyorden,  igl.  Soc 18.10.!972;  Soc.  17.10.1973;  Soc. 9.7.1976 en Soc. 20.12.1977. Hoevel nog niet iedere

afwijk·,9-in-melius verd gedoogd,  verd sedertdien toch veel meer aan 'variaties' toegelater. dan vroeger.  De

socialistische vetg.ver van 1982 herformuleerde de ':ariatie'-bevoegdheid in artt. L 421-21 en L 426-1 rdT
Zi 3 geven zovel de bevoegdheld tot een afwi ikirg in mel ius aan,  maar noemen ook enkele ha de grenzen, die de
c.8.0.-partl,en niet overschrijden mogen.

31) A,is du Conse.1 d'Etat d.d.   22.3.19'3;   Droit Social  !973.  p.  514; Desoax Mise p. 19-23; zie ook L. Rozes in

Dc !97. p. 311-326; -Tav,Iller, DS 1982. p. 702.
32) Deze term 081 bil Rodibre. DS 1982, D. 73
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In Duitsland zag men iets dergelijks m.b.t. variaties van de
c.a.0.-partijen op het o.r.-recht: de c.a.0.-partijen mogen de
de fundamentele principia van de Betriebsverfassungsgesetz en
zijn dwingende normen niet veranderen.33
In Italie rees een vergelijkbaar probleem rondom de consigli di
fabbrica. 34

Als de wetgever met zoveel woorden zegt, dat de c.a.0.-partijen
OP de wet kunnen voortbouwen met "gunstiger recht" is er geen

vuiltje aan de lucht, vgl. bij ons art. 32a WOR.

Maar onweer kan in feite overal in het arbeidsrecht opsteken,
waar de wetgever niet duidelijk heeft gemaakt of zijn norm voor
afwijking in melius door de c.a.0.-partijen vatbaar is.

3S

Dan moet de rechter dat gaan uitmaken en hij zal dat doen met
zijn traditionele apparaat van interpretatietechnieken (de
historische, teleologische, systematische enz.).
Maar zonodig moet op dat moment ook het grondrechten-denken weer
actueel worden.
M.i. moet het grondrecht op vrij collectief contracteren voeren
tot de uitleg-regel: "in  twijfel ten gunste van de  c.a.0.-
autonomie" . 36 Dat wil zeggen, dat er bij een gerede twijfe137 of
de wetgever bedoeld heeft zijn regelgeving voor afwijking-in-
melius door de c.a.0.-partijen vatbaar te maken, inderdaad zulk
een afwijking wordt toegestaan.

de verhouding q..8.-0.-6.-a.g.

ook de verhouding c.a.0.-i.a.0. laat zich doorgaans beinvloeden
door de werking van het gunstigheidsbeginsel. Arbeidsvoorwaarden
in de i.a.0., die gunstiger voor de werknemer zijn dan in  de
c.a.0., gaan voor de c.a.o. Dat is zo in alle landen der E.G. de
hoofdregel.

33) Vgl,   in  de  Jurisprudentie BAG AP Nr 1 zu §19 Betr116 1972.  Maar vat zijn die  onveranderbare  fundamentele

principia?  ook de bevoegdheden der o.r.,  Daarover  s de Duitse litteratuur zeer verdeeld,  v91.  Richardi K

244/247/252-258; Beuthien JA !970,   p.   138; Wagenitz p.  72; Reichel TUR p.  27 e. v.; Wiedemann, Rat.  sch.  p.

425; Daubler  Gr. p. 94-105/:95; Wiedemann/S p. 243-248; er is daarover nog ve:nig rechtspraak; voor zover ze

er is is ze nog medezeggenschapsvriendelijk,  v91.  Daubler,  Gr.  p.  84-85.  Maar er is op dit vlak ook nog
ve,Dig in de c.a. 0.'s te doen.  Het meest notoire voorbeeld:  het zgn.  Kieler model, vgl. Daubler Gr. p. 94-

105; Wiedemann, Rat. sch. p. 425; Ddubler/H TUR p. 172-178 (552 noot 60).

34) Hier  had  het  Statuto dei Lavorator, 1970 {zie artt.  14-27) allerle, rechten toegekend  aan  vakbonden  en

vakbondsvertegenwoordlgingen en begin zeventiger laren rees de vraag of al dat soort rechten nu ook  bi j
C. a. O. van toepassing mochten vorden verklaard op ertra legem opgekomen organen als de consigli d, fabbrica,
vgl. Treu e.a. in DdL p. 163-209; Mazzoni AS p. 184/376-377; Gra:selli p. 37-38/67; Treu ELL p. 119/133 zegt,
dat het antvoord bevestigend ·s. (556 n. 79\.

35) Met  name  ook,  vanneer in het arbeidsrecht leerstukken spelen utt het 319emene civiele  of  administratieve

recht. Bijv.: megen de c.a.0.-pirtijen het civiele key'Js.·echt omdraaien ten junste van de verknemers'
Positlef daarover de Franse rechtspraak,  vgl. Soc, 5,6.1959 en Soc. 2,3.1975, zte Aliprantis, p. 231-234. Of
- ander  voorbeeld  - magen de c.a. 0-partijen de algemene regels van de ver jaring ten gunste  van  werknemers

modificeren? In het Franse recht lijkt jaarwoor meer ruiate te bestaan dan in het Duitse, .91. Aliprantls, p

182-185.

36) V91. Daubler/H TUR p.  173: 'im Zveifel gilt das Gunstigkeitsprinzip auch im t,lerhaltois +gn Tarifvertrag und
Gesetz.' 'In dubio pro operario", zo formuleert Javillier, DdT p. 62-63.

37) En  die is er niet indien al uit de Bard van de vetgeving blijkt,  dat de vetgever  geen  afvijking-In-melius

bedoeld kan hebben.  Stel bljv.  dat de c.8,0.-partijen een overschrijding van de toegelaten r I lt'Jden in het

veggervoer  {991.  Frenkel/J p.  41-43) overeenkomen cnder het motto,  dat dit gunstiger is voor de verl(nemer

(meer verdiensten). Maar de yetgever heeft met deze regel onmiskeribaar ook het 009 gehad op de
verkeersvellighe,d;  er kan In redelijkheid niet geti,Jfeld vorden,  dat het gunstigheldsbeginsel hier buiten

toepassing moet blij.en,
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Vraag: kunnen de c.a.0.-partijen zelf die hoofdregel uitschake-
len? Kunnen Zij hun regelgeving een maximum-, standaard- of
plafondkarakter geven? Waar de individuele werkgevers en werkne-
mers dan ook niet meer in melius van zouden kunnen afwijken?

Het ligt voor de hand dat in de landen, waar de c.a.0. niet
"legally enforceable" is, Groot-Brittannie en Ierland, de c.a.0.-
partijen iets dergelijks zeker niet met kracht van wet kunnen
doen. Ze zouden het wel de facto kunnen, maar het is daar toch
niet gebruikelijk.38

In Denemarken wordt de bevoegdheid van de c.a.0.-partijen om
maximum-normen te stellen vanouds aanvaard, ook rechtens39, en
hetzelfde gold voor Duitsland in de Weimar-tijd."

Het Nederlandse c.a.0.-recht trad in deze voetsporen; onder de
geleide loonpolitiek werden maximum-c.a.0.'s er zelfs schering en
inslag, en al is dat later weer anders geworden, de bevoegdheid
der c.a.0.-partijen om c.a.0.'s een maximum-karakter te gevenstaat buiten kijf.41

ook voor Belgie wordt dit onder de CAO-wet van 1968 in theorie
niet betwijfeld, maar zijn standaard-c.a.0.'s toch wel ongebrui-kelijk.42

In het huidige Duitse recht43 evenwel wordt er vrij algemeen
van uitgegaan, dat de c.a.0.-partijen de bevoegdheid missen om
hun normen een maximum-karakter te geven.
Ook in Frankrijk, waar vroeger nog wel de bevoegdheid van de
c.a.0.-partijen tot maximeren en standaardiseren erkend werd#,
is men daar de laatste decennia van teruggekomen45 en hetzelfde

38} Zie Donovan, p. 20.

39) in dit land vordt men name erkend,  dat verkgeversorganisaties er belang bi j 1(unnen hebben,  dat niet in  een
bepaalde  onderneming  in  voor  de verknemers gunstiger zin van  een  c.a. o.  vordt  afgeveken;  zi j  kunnen
dergelijke pral:tijken dan ook stoppen; vgl. Jacobsen ELL p. 41.

40) Belling, 35-37/186.

41) Mannoury p.  20;  Kamphuisen, p. 28-29: v. Haersolte, p. 29; Bakels 17), p. 158; Grinten SMA 1972, p. 620; De
Leede,  Asser,  p.  266.  Fase,  diss.  p. 19/346, die er op deze laatste pa9ina op vijst. dat het tijdens de
vigeur van de geleide loonpolitiek de regel was,  dat c.a. 0.'s een standaardkarakter hadden,  491. Levenbach,LR p.  111. Nad,en is die praktijk gevijzigd: nu hebben de meeste c.a. 0.'s een minimumkaral(ter; vgl. ook art.
7.11.12, lid 2, ontv.-NBW; voorts Bakels, loonv. p. 147.

42} Petit p.  87/118/185-186. Ugl. ook AH Antverpen 22.10.1975 en AH Antverpen, 4.7.1985. In het centraal accoord

van 13.2.1981 (553 noot 47> werd evenvel voorzien,  dat de c.a, o.  maxima zouden bevatten,  491.  Uranken, p.
408-409; zie ook hierna noot 58.

43) in dit  land spreekt men van het 'Vorrangsprinzip des Einzelarbeitsvertrags':  het  is de c.a.0.-partijen
verboden om, hetzij nosmatief, hetzi

J
obligatoir gunstiger afwilkingen uit te sluiten, v91 Rlchardi K

195/198/210-211/336/367-368/373; Reichel, TUG p. 45/52, vermeldende BAG 25.11.1970 en BAG 18.8.1971; Frei j p
24!0; Wiedemann/5 p. 76-77/137-138/535. Critisch Daubler, Gr. p. 240-244. Wei vindt de rechtsleer, dat zekere
soorten  bepalingen  (m,n.  Abschliszverbote en negatieve Inhaltsnormen) niet voor afvilkingen in  melius  in

aanme,king komen, vgl. Bitticher, Ausub. p. 419-420; Richardi K p. 382-384; Daubler/H TUR p. 64. Distreden is
of  een  verkgeversvereniging  bil  verenigingsbesluit of statuten haar leden  het  toekennen  van  gunstiger

arbeids,oorvaarden mag verbieden, 491. Richardi, K p. 373-376.
441 V91. Soc. 17.7.1956, zie Ollier, DS 1982, p. 682; Rodilre, p. 713

45) Oilier p.  345;  Despax CC p.  70/80-81; Brun/6 p. 742-743 met Jur.; Lyon-Caen DS !975, p. 79; Weiss, p. 191-

192.

339



lijkt ook te gelden voor Luxemburg" en Italid."

Min of meer linkse arbeidsjuristen mogen deze nieuwe trend graag
funderen op de klassieke opvatting van de c.a.o. met haar Schutz-
funktion. Zij moet een bodem in de markt leggen ter bescherming
van de levensstandaard van de werknemers. Zij heeft niet tot taak
werknemers af te houden van gunstiger voorwaarden, als Zij
anderszins kans zien die in de wacht te slepen. "La raison d'  tre
de la convention collective consiste mais aussi s'epuise dans la
protection des salaires contre une dlterioration de leur

..situation" zegt Aliprantis.

Toch onderkende G.Lyon-Caen onlangs, dat het gunstigheidsbeginsel
in deze relatie betekent, dat het de macht van de werkgever weer
deels herstelt, dat het hem in staat stelt om de bonden te

verdelen en dat hij er ook de bonden hun pretentie mee afneemt,
dat zij het zijn die het loon van de arbeiders kunnen bepalen.

Ici

Daar klinkt iets in door van het argument van "ondermijning van

het gezag van de bonden" dat in Scandinavie en in de VS al jaren-
lang opgeld doet om het maximumkarakter van de c.a.0. te verde-
digen. 50

Vandaar, dat de nieuwe Franse CAO-wet van 1982 toch wel het
collectief onderhandelen op ondernemingsniveau over "les salaires
effectifs" verplicht heeft gesteld.-

In Duitsland kan men hedentendage de c.a.0.-partijen de

bevoegdheid tot het stellen van maximum-normen ontzeggen met een

beroep OP de tekst van de Tarifvertragsgesetz van 1949 (§4 Abs

3), maar Duitsers zouden geen Dui tsers zijn als ze niet  dieper
..

groeven. Daarbij komen ze dan maar zelden uit bij de traditi-
onele Schutzfunktion der c.a.0.-, want dat ZOU ln Duitsland..

niet zo aanslaan omdat daar ook de Ordnungsfunktion der c.a.o. in
hoog aanzien staat - wij gaan dat aanstonds nader zien.

46) Art. 11, 22 lid c.8.0.-vet; ·,91. Kravaritou, p. 145,
47) Behalve  in  staatssector  - daar kan noch in mellus noch ID pelus van  de  onderhandelingsresultaten  vorden

afgeveken, 2,e Giugni, Diritte, 9. 205.
481 Allprantls, p. 261-262.

49) LYon-Caen,  DS 1984,  p. 10. Eerdere twi Jfel aan de absoluutheid van het gunstigheidsbeginsel :n deze relatie

al bii Despax, DS 1971, p. 538 en bij Lyon-Caen DS 1979, p. 353.
50) Belling,  p.  96 vermeldt,  dat in Oostenri Jk,  Zieden en de VS de c.a.0.-part'Jen hun regelgeving viI  een

maximum-karakter kunnen geven: zie over dit paint ook hetgeen hierna geste':d wordt boven de noten 72 en 73.

51) Art.  L.  132,27 CdT.  Als uitvloeisel van de 'gebeurtenissen' van 1968 had de Franse vetgever in 1971 al het

pad geeffend voor het onderhandelen op ondernemingsniveau over de effectieve lonen,  vgl.  Ribettes,  p.  75;
Despax,  Mize,  p.  7;  Adam c. s.  p.  25; 0! ler, p. 324; Martin p. 45-46; Jobert, 0. 403; Clegg, TUCB p. 65;

Weiss, p. 137/147-148.

52) Slecht Joost,  2fA 1984, p. 185-186 herleidt de dvingendheid van het Ginstigkeitsprinzip in deze relatle uit

de parlementaire geschiedenis van de TUG en acht haar mitsdien Veranderbaa: doe' de yetgever. 001 Belling, p.
49 con:!udeert,  dat de TI.16-vetgever de mogeli jkheid bevust heeft uitges!,ten,  dat de c.a.0.-parti jen maxima
zouden  stellen,  maar  dat heeft zijn constitut,onele achtergrond:  'das Ginstigkeitsprinzip Tst  unter  der

Arbeitsverfassung des Grundgesetzes zu einer Schranke der Tarifautonorie umgestaltet warden',  zegt hil op p.

186/189 en dat is Bok de mening van Diubler/H TUR p. 56.

53) Bil uitzondering doen dat wei Daubler/H TUR p. 57
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Nee, men schuift onder het idee van de c.a.0. als louter
minimuminstrument, constitutioneelrechtelijke argumenten van het
meest uiteenlopende karakter. Het helderst zijn die, welke de
grondrechten van het individu beklemtonen: er moet voor de
1.a.0.-partiJen een "uber- und nebentarifliches freies Raum"
overblijven. Dat zou bijv. voortspruiten uit het grondrecht op"freie Personlichkeitsentfaltung".54

Het Duitse debat is geen spielerei. Toen de vakbeweging in  de
loop der zestiger jaren middels een "betriebsnahe Tarifpolitik"
(521, op ondernemingsniveau wilde gaan onderhandelen over de
" effectieve lonen" stiet ze er juist mee op deze verheerlijking
van de individuele contractsvrijheid boven het minimumniveau der

5.c.a.0.
"                                "Vertragsknechtung mag niet in "Verbandsknechtung" verkeren, ZO
vertolkt Belling kernachtig de heersende Duitse opvatting56 en
die staat dus toch wel diametraal tegenover de gangbare
Nederlandse mening, vertolkt door Fase.7 i "CAO-partijen beslissen
Over de mate van contractsvrijheid van partijen bij de arbeids-
overeenkomst. Zij kunnen die zelfs opheffen. .

Dat in Nederland de gedachte, dat de c.a.o. mag standaardiseren,
wel ingeburgerd is, heeft zeker veel te maken met onze lange
traditie van geleide loonpolitiek. Die politiek had alle baat bij
een dergelijke opvatting. 58

Maar er is ook nog een ander motief voor het aanvaarden van het
maximerings-karakter der c.a.0. te geven. Alleen als zo'n  type
c.a.0. mogelijk is, kan de c.a.0. ooit ook uitgroeien tot een
instrument ter verkleining van de inkomensverschillen, herver-
deling van de beschikbare arbeid, enz.

Dat zijn echter overwegingen59, die nog bijna nergens in de E.G.
ertoe hebben geleid, dat het gunstigheidsbeginsel gerelativeerd
wordt. Buiten Nederland, Denemarken en Belgie heerst dit beginsel
in deze verhoudingen nog vrijwel absoluut.

54) Vgl.  BAG  AP Nr.  1 zu 5399 868 dat een 'individualsphare' afleidt van art.  2166 (het grondrecht op  'freie

Personlichkeitsentfaltung'L  zie Daubler,  Gr.  p.  179/241-242.  Een theorie,  die met name door Siebert is
gelanceerd,  zie Richardi K 335-336/360-367/396; Wiedemann UE, p 364-376; Stahlhacke, Rechtspr. p. 29-30;
Wiedemann/S p.  550-560;  Ddabler, Gr. p. 184 en Ditubler/H TUR p. 56-57 ververpen deze redenering, maar komen

langs  andere redeneringen tot eenzelfde resultaat.  uitvoerig over al deze opvattingen:  Belling p.  55-105.
Richardi  RdA 1983,  p.  216 is nu gaan ontkennen,  dat het Gunstigkeitsprinzip zich in deze relatie  aan  de

c.a.0.-partijen opdringt, zolang de c.a.o. alleen leden bindt.

55) Overzicht van deze clausules bi J Richardi K 409/409. Zie over de negatieve jurisprudentie m. b.t. de Effektiv-

klauseln Daubler/H TUR p. 140-146; Hansen,  RdA 1985,  p. 78-85; bepaalde technieken om afbouv van boven-
c.8.0.-loon te voorkomen, zoals via de zgn. Besitistandsklauseln accepteert het BAG weI, zie Daubler/H TVR p.

140;  Wiedemann/S p.  55-560.

Ook  in  Belgie  heeft  de vakbevegin9 9eprobeerd om met tai van c.8,0.-clausules greep  te  krijgen  op  het

feitelijke c.a,0.-loon, wgI. Petit, p. 123.
56) Belling, p. 21.

57) Fase, CAOR p. 24.

58) Fase, diss. p. 99 en p. 487, vaar hi j stelt, dat een inkomensbeleid, voor zover het gaat om de begrenzing van
arbeidsvoorvaardenmutaties van hogere looninkomens, of een loonmatiging over de hele linie, min of meer eist,

dat C.8.0.'s standaardregelingen ziin. Die ervaring deed men onlangs ook in 8219ie op, zie hiervoor noot 42.

59) Heide argumenten vel onderkend door Belling, p. 53-55 maar door hem toch niet doorslaggevend geacht.
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Zelf kies ik voor een middenpositie.
De  c.a.0.-partijen moeten het recht hebben deze of gene norm een
maximumkarakter te geven. Dat volgt uit hun grondrecht op vrij
collectief contracteren, uit hun belang bij het effectief kunnen
doen gelden van hun gezag, uit wensen van inkomenspolitiek enz.

En op voorwaarde, dat zij representatief zijn voor alle catego-rieen  van het personeel waarvoor zij maxima stellen   <552>.
Maar zij hebben niet het recht om over de hele linie hun normen
tot maxima te verheffen. Dan zouden zij de individuele
contractsvrijheid zo uithollen, dat een onaanvaarbare inbreuk
wordt gemaakt op de grondrechten van het individu. Er moet voor
het individu wel wat overblijven om daarover zelf met de
werkgever afspraken te kunnen maken.

de verhouding c.a.0.-gebruik

Hoewel de verhouding tussen c.a.0. en het gebruik als rechtsbron
in alle E.G.-landen nog weinig uitgekristalliseerd is, krijgt men
de indruk, dat hier toch wat meer neiging bestaat om het gunstig-
heidsbeginsel te relativeren. Om de c.a.0. te laten prevaleren
ook al is zij ongunstiger voor de werknemer. Zeker in Duitsland60
is dat zo en wordt het verdedigd met een beroep Opt jawel nu
toch: de Ordnungsfunktion der c.a.0.61 Het Fransew, Italiaanse63,
Neder landse en Deense recht lijken daarop aan te sluiten, al

I. IS

ontmoet men daar soms nog wel eens wat twijfel of tegenspraak.
Ook in Groot-Brittannie, waar gebruik" vanouds een zeer belang-

.

rijke en gerespecteerde rechtsbron is, lijkt de rechtspraak het
toch aan de c.a.o. te vergunnen, dat zij gebruiken, die gunstiger
waren, kan opheffen.*

60', Wiedemann 'S p. 574-58:;  vgl.  o,nk Pich,3-1, k 403.
61) 'Die....,9:1 fautonomie verfolgt den.  .lveck...,da. Arbeits i.ben im ein:elnen dutch Tarifvertrage sinnvo!1 zu

orher'. 3'du,· BVe fG 6.5.:964. p. 28. 03 Wiedemann 'S p. 502-503/574-577.
..62} V91.  Cass.  Ch.  rhn.  ...6.1966 en Soc.  20.1.1971; zie (amerl/ncl  p. 408; Brun/6 Bil:n, p. 212; Rouast DS

1950,  0. 640, In eei ande·e r chting echter Soc. 5-6-1973. z,e Despas, 'lise p. 27 29; Aliprartis p. 246-259;
Brun/6 {:978) p. 121-122.

631 Ma:zon, :S p. 124; "·ec EL. :. 27
641  Zie Ktgr.    Gronisgen  12.9.1968,   SMA 1972,  p.  76  e. 4.  met  noot  Bockwinkel  (maar  die  u,t,praak  dateert  009 uit

Eer :1 jd, toen de c.3. j.  tevens eer max.mumfur.:tie had en afvijking dearvap r,09 strafrechtel i jk verboden
ves 1.   De   ·nvoer: 1  van  de 5-oaagse  *·erl:week  ti J  c. a. 0.,    -ond  196ft 3:hi ,ot  ock  met  het  opruimen   van   menig
Sunst,ger gebruit rat bet·eft paures gepaard te z in gegaan.

651 U t de mededehn9er, #an 'arob.4,  EL. p.  38-39 en Hasselbalch,  Facets,  p.  49. det met de c.8.0, strijd,3
getr611 leg t,2  w2rdt 9=8:ht 4.8-r,90·  de c. 5. 3.-part  ,:r. .et uourtbe"ian erv,r I.ennel I Jk gedogen, concludeer
4, dat ze desgewerit het 9ebruik 1:unnen afschaffen, ook als het gunstlger Is.

66) 491.  545, vaaru,t :'eek, dat de gelding odn de c.e.:. ·i rectte :E 4 001 meestal vie :2 h.·'pcon:truetie van
'custom'  vordt binnengehaaid.  foor de Engelse rechter :taat dus c.8,0. 20'n beet.ie op een :elfde pe l  als
indere gebruiker "1 de ondernem,99 en als een c.a.o. sunstiger testaande gebruiken vil afs:haffen dan kan dat

in de 0gen van de Engelse rechter b.:t,  n,et .mdat de c. s. o.  der definitie ..,u overhee;.en,  maar omdat een
E:e·Jv 925-urk nu eenmaa! een e,·f 92tri.·It op: ; zet,  9unst;ger of niet - zo althan: verste  it( de Britse
denkv I Jze.    1.'Gorbeelden,    dat    ,n  d.  ..st i ger  .aren  I. a. 0. ' s  H981  Wat  Bunstiget  gebruik afschaften varen   te
onden r de zgn.  'p·oduct,1.ity bargaining' 452, noot 57>: verknemers gaven ·ie]r her gunstlge gebruiken op
(bi :..  ie thee-pauzes!  in  : 0, '  9,))-  I cons'.,erhoging,  ,91.  Research Paper  no.4 to the Po.,al  Commiss Ion  on Trade
Unions and Emito·ers Ass,cid:,ons, Londop, 1967.
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Men moet hier echter wel oppassen voor optisch bedrog. In de
meeste landen bestaat de traditie, dat de c.a.0.-partijen een
clausule in hun c.a.0. opnemen volgens welke de c.a.0. niet aan

67verkregen rechten en plichten afdoet. En zelfs als zo'n clausu-
le ontbreekt blijkt, dan hebben de c.a.0.-partijen in Frankrijk 68

en Duitsland toch maar beperkte mogelijkheid om inbreuken te69

maken OP rechten en plichten, die krachtens gebruik al werden
verworven - hun afschaffing kan hooguit nog werken naar de
toekomst.

Vandaar de beginzin van deze sectie: wij bevinden ons hier voor
een stof vol haken en ogen. Het gunstigheidsbeginsel Wil nog
voortdurend de kop op steken, maar wordt ook vaak teruggedrukt.
Rechters schijnen geneigd, zeker voor de werking in de toekomst,
de c.a.0.-partijen de bevoegdheid te gunnen gebruiken af te
schaffen ook als Zij voor de werknemer gunstiger waren.
Vermoedelijk vanuit de filosofie, dat c.a.0.-partijen nu eenmaal
geroepen zijn om het arbeidsleven te ordenen  <556 n.  61/98>; dat zulks
wel eens met zich kan brengen het opruimen van oude gewoonten,
maar dat de vakbonden daarvoor heus wel in de een of de andere
richting een compensatie voor de werknemers zullen hebben
verkregen.

de verhouding c.a.0.-directierecht werkgever/reglement/algemene
arbeidsvoorwaarden

Bepaalt het gunstigheidsbeginsel ook de relatie tussen de c.a.0.
en andere "collectieve" regelingen van de arbeidsvoorwaarden door
de werkgever, als daar zijn directiebesluiten, ondernemings-
reglementen70 of een serie "kleine lettertjes", die door de werk-
gever tamelijk eenzijdig zijn vastgesteld en die de arbeider maar
heeft onderschreven?
Gaan dergelijke regelingen voor de c.a.0., wanneer zij gunstiger
zijn dan de c.a.0.?

Het is een weinig beschreven onderwerp71, maar men krijgt toch wel
de indruk, dat in de meeste landen van West-Europa inderdaad het
gunstigheidsbeginsel hier volop werkt - de werkgever mag altijd
de c.a.0. "overbieden". "Le ndgoci6 ne chasse pas l'unilateral,
contrairement & ce qui existe en certains pays", zegt Javillier72,
enigszins afgunstig kijkend naar het Amerikaanse arbeidsrecht.

671 In  dergeli ike  clausules in Frankrilk vordt doorgaans het gebruik genoemd als *in  der  rechtsbronnen,  vier
gunstiger bedingen t,o.v. de nieuve c.a.o. bli jven voortbestaan, zie Brun/6 Bilan p. 207,

681 Vgl. Soc. 14-2-1962; Aliprantis p. 251.

69) Ugl.  BAG AP Nr.  4 zu 5 1 TUG (Ruckvirkung); Wiedemann/S p. 139-141; Ricardi K p. 438-446.

70) Waadu  aangetekend  vordt,  dat het ene reglement het andere niet is.  Sommige be,atten  alleen  nog  orde-
voorschriften,  maar er zijn er ook,  die nog veel meer arbeidsvoorvaarden bevatten.  In sommige landen Is de

vaststelling van een reglement nog een volkomen eenzijdige zaak van de ondernemer, tervijl in bijv. Nederland

de  geld,9 afhangt van instemming van de ondernemingsraad en de arbeider.

71) Alleen de Luxemburgse c.a.0.-vet,  art. 11, 22 lid, stelt uitdrukkelijk, dat een gunst'ger reglement boven de
c.a. 0. 983 t.

72) Zie Jav,Ilier, DS 1982, p. 698, die dan concludeert (p. 701): 'Si l'employeur a perdu son pouvoir de dkision
sur la materiire nigociie,  il ne saurait le retrouver m#me pour amiliorer la situation du travailleur. Ains,

qu'on  le  voit,  le concept d'ordre public social pose de shieux problimes lorsqu'il  s'agit d'itablir un

partage d'antinomie entre ia nigociation et le pouvoir unilatiral de dkision de l'emploleur. '
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Want inderdaad is het zo, dat het eenzijdig door de werkgever
"overbieden "  van de c.a.0. daar als een "unfair labor practise "

wordt beschouwd, omdat het ertoe strekt het gezag van de
73vakbonden te ondermijnen.

Een opmerkelijke progressiviteit van de Amerikanen, waar wij in"                          "

West-Europa nog ver vanaf zijn? Toch zijn er ook hier enkele
ontwikkelingen in die richting:

In Duitsland accepteert de rechtspraak geen gunstiger afwijkingen
van de c.a.0. in het kader van "kleine lettertjes"  ("allgemeine
Arbeitsbedingungen"), maar dit wel tegen een overheersend tegen-

74gestelde mening van de rechtsleer in.
En in Frankrilk heeft de socialistische wetgever naast de hier-
boven al genoemde instelling van een plicht tot het onderhande-
len over de effectieve arbeidsvoorwaarden, het bovendien ook aan
de werkgever verboden om (behoudens in noodsituaties) arbeids-
voorwaarden eenzijdig vast te stellen op punten, die nog onder-
werp van overleg  met de vakbonden vormen. 75

de yerhouding tussen de c..a.g. en normen uit de  ondernemings-
medezeggenschap

In menig Westeuropees land is de laatste decennia   de
medezeggenschap OP ondernemingsniveau sterk opgekomen. En dat
leidt soms ook tot normstelling. In Duitsland is zelfs formeel
voorzien, dat er tussen ondernemer en ondernemingsraad "Betriebs-vereinbarungen" tot stand kunnen komen76; het Nederlandse  o.r.-
recht heeft het meer over advies- en instemmingsrechten, maar in
dat kader kunnen natuurlijk makkelijk "regels" geboren worden-;
ook in Frankrijk zijn overeenkomsten tussen o.r. en ondernemer
geen zeldzaamheid, al voorziet de wet ze maar in een incidenteel
geval78; in Italie geldt iets dergelijks tussen ondernemer en de

7.consiglia di fabbrica.

..73'; Pe Kahn-Freund, LSL F 154; -1299, TUCB p. 61; Cord,j,a, ':mp. p. 0.0.
-..;  519!.    R,cha,·4'  K 397-398/402-403;  P,chard,,  RdA  1983,  p.  213;  Belling,  p.  128-157;  zelfs  Daubler/H  TUR p.  59-

61438 zien geen prrbleem om h,er het gunstigheidsbegipse' te latin we·ken e,9 keren -A Lf tesen de BPG-
rechtspraal ;   53,-ker GuU p.   289 294  spreek:  van  een vets leemte  en  op:uiuere  iur,sprudentie  en  neemt  ze' 4  pen
tissenstandpunt ,n.

753 Art. L. 132-29 CdT.

76] 1.'9:.   Er   76'89 '91'96 '98.'112 er, andere   n de Bet' .ebsverfassuagige:etz  (BetrUG)  1972; zie over het practisch

':.,ctionere, vir deze B.tr:eb vereIBbarunger een evaluatie in EIRR dec. 1983, p. :4-16.
771  1.191.  '. 4.  U31 6  :zen - Het  iuridisch  kadp,  in  Beval  ',36  het  maken  var·  nidere a :praken  met  de  andernemingsraad

LIllIS, 1983 , fir.  .-
1
.

781 T.I.  ter:ake ·.3-, Ge 'pirti:ipdti:11' fiwinstdeling). Het n.et formeel ld-nen cor,tra:teren door de o.'. vordt
afgeleid uit de reore entat,v,teitscrite:la van art. L 132-1 CdT, vaaraan bijv. de vakbondsjur st Murciei, DS

1985,  p.   108 strak de hand vii houden (32" r. 27'  Dat eT in de practi It: in dit glat toch Beer gebeurt leze
me, 19 'latinet, DS 1982,  p. 675-677. En de Jurisprudent,e erlkent dan wei degell Jk de bindende tracht un de
verpi ·cht 1, pn  d i e d< verl:9ever  in  dat  lader  op  :i:h neemt,    z i e Soc.    14.6.1984,  besproken  door  Savatier,  DS
1985, p. 190-193.

791 'n d,t land heeft de eafbeveging zich doot de ontwikkel :ng van 4 consigl 18 di fabbrica laten  'overdonderen
0.§21;.  Nageno,9 zopde· veorbehoud moest z· 1 accepteren,  dat Jeze cons:9118 met de endernemer cont-acteert
aar,gaande *vEsties, die 'u.ver de ondernemin9 betreffen, vgl. Giugni Diritto, p. 43-45/173. Ook de verkgevers
accepteren le consiglia *00: dit doel,  i·gl.  T·eu ELL p.  119,133.  De vet (het Statuto dei Laveratori 1970)

-pree:t ·,aak s:,9 34 de rappresenta,ze 3,;o.jacale azlendal, 81, contractspatt9er, maar in felte zi ,4 dat toch
vaal de co:1519113 '556 r.  34'. Wel 15 r een recent arrest Jan ket Corte di Cassazione, dat verkgeversgedrag

om rechtstreeks met de werknemers to onderhandelen en de bonden te passeren z,et als stri idig met *et Statuto
del Lavoratiri, 1 e Tret, ELL p. 108-109 145.
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Vraag: kan het verkeer tussen de ondernemer en deze organen
normen opleveren, die de c.a.0. opzij zetten, als zij gunstiger
zijn voor de werknemers?

Er ligt ook hier weer een opmerkelijk spanningsverhouding. Aan de
ene kant zijn de vakbonden soms best geneigd om de  c.a.0.-normen
tot een minimum te maken, waarop op ondernemingsniveau kan worden
voortgebouwd. Of om bij c.a.0. slechts kaderregels te scheppen,

B0die op ondernemingsniveau kunnen worden ingevuld.
En dat kan wat hun betreft gebeuren door de ondernemingsraden,
zeker als de vakbonden daar een behoorlijke greep OP hebben.
Vanuit die invalshoek kan het gunstigheidsbeginsel voluit werken.

Maar de vakbeweging is ook altijd erg op haar hoede geweest voor
de mogelijkheid, dat de werkgevers ondernemingsraden tegen de
bonden gaan uitspelen; haar strategie of haar prestige door-81

kruisen.82 Ze beschouwt de o.r. als niet altijd krachtig genoeg,
omdat de ondernemer de broodheer van de o.r.-leden is.

En inderdaad kunnen soms "gunstiger" regel ingen tussen ondernemer
en o.r. best eens die bijsmaak hebben.82 Daarom heeft de vak-
beweging nooit de werking van het gunstigheidsbeginsel in deze
relatie als absoluut willen aanvaarden. Zij staat erop, dat "zo
nodig"  de c.a.0.-regeling een standaard- of maximumregeling kan
zijn, die niet door gunstiger afspraken tussen werkgever en
ondernemingsraad te doorbreken is.
In Duitsland en in Nederland hebben de wetgevers tot dat doel ook
enkele voorzieningen in de wet opgenomen83  - zij schakelen de
werking van het gunstigheidsbeginsel niet ten volle uit, maar zij
voorkomen, dat het een absolute werking heeft; Zij geven de
c.a.0.-partijen de bevoegdheid om het ad hoc uit te schakelen
in theorie beschikken de c.a.0.-partijen dus in deze relatie over

B4een normstellingsprerogatief.

80) In  Duitsland  ham  dat laat,te aspect  ·an ",nvullen' sterk oaar voren In de oplo:sing #an de str':j  In  de

metaa'  em de Arbeidstild,erl(orting ·r 1983 - :li stelde ee, gem·ddelde arbe,dsdaur van 38,5 ijur,  maar  1,et
uitverk ing  tus;en  35  en  40 1.Iur  Jie-  3an Bet ·Iebsvereinbarungen,  :i e We, s.   n  DS  1985, p 757-762.

811 Deze zorg spreett dai ook uit art. 3, 'e l·d van !.4.0.-"erdrag 154. Trb !982, 99: Co diva, Comp. p. 3:5.
82) 36 :avat,er, DS :985, F. i88-191. 1.19'  ),k de Cull-kr,t 4 :,p een sugge:t e tan EDA-:e,der B. '. 1' '9:  9 ESB

1985,  p. 796, om het arbeidsvoorvaarden:ver  09 meer  naar  het  nivees  ,·ert'ge, er 'c.·   te  .e·pliatsen.:e  d:

vollkiltrant van 17.8.1985 en 7.9.1995.

83) 1'91.  : i,· Di,ts'ed:  55 77 Ab: -,  8- Ats : e. 112 Abs 1 Betrl'G fmet F.r, uitzondering, t.v. j. bet,·ebliche
Sorialplane) vg;.  Wiedemann/5 p. 561-574; Pelling, p. 157-161: uitvoerig daarover W. Moll - Der Tarifvorrang
 m Betriebsverfassungsgeset:, Berlin, 1980,  W.  Gas' - T.r :fauts·.·mie und d,e Normsetzung jurch

Betr:ebsvereirba-i,19, Heidelberg, 1981.
100,  Neder land:   artt.    26,  3,  l id,  27,  39  l i d e n 32b WOR;  491.  F.  roning,  r, eAkelt·Jnde!,  p.  252-266;  21 e  ook
Sociaal Pecht, 1986, p. 177-178.

Uoo, Italic het centraal a.coord van 18.4.:366 m.b.t.  de *dernemings'aden;  #91.  4. Grassel' , p. 164-165;
Giugni  Diritto  p.    172;   T 'eu ELL  p.    117;    (maar  dat   .  nu achterhaa; d omdat  le  ondernemingsrajer,  daer   :·,n
uitgerangeerd en het  u al :onsiglia d' 4.bbrice 13 vat de tiol slaa-)

Uoor  de E. 6. :  art.  119,  22  l i d,  :oncept-Statgut  Europese N. U.,  z i e EG-Bull.,  Supplement  4 '!975.  9.  61-62.
84) 9:1 et,  GuI.1,  F.  295.
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Waarbij er dan in Duitsland weer juristen zijn, die zeggen, dat
de c.a.0.-partijen nooit zover zouden mogen gaan, dat Zij de
werking van het gunstigheidsbeginsel in deze relatie over de hele
linie uitschakelen - er moet een "Kernbereich betriebsverfas-
sungsrechtlicher Zustandigkeit" overblijven.85 Een interessant
verweer voor het niet geheel denkbeeldige geval, dat  c.a.0.-
partijen wat erg globaal hele materies naar zich toe en dus van
de inspraak der ondernemingsraad weg zouden trekken.

de verhouding tussen g=-a.,01-fs gnderling

Tot overmaat van de veelheid van rechtsbronnen, die we al tegen
zijn gekomen, kan het dan ook nog zijn, dat er zich niet ddn maar
zelfs meerdere  c.a.0.'s aanmelden om op een bepaalde arbeids-
verhouding te worden toegepast.
De Duitsers spreken van het probleem van de Tarifkonkurrenz, in
Nederland heet het "samenloop".
Is op een werkneemster in het restaurant van Vroom & Dreesman de
horeca-c.a.o. of de c.a.o. van V. & D. van toepassing,86
Veel van dit soort vragen zijn te beantwoorden door te kijken
naar het lidmaatschap van de c.a.0.-partijen en/of naar de
werkingssfeer, die de c.a.0. zelf noemt"7, of die in de tekst
van de algemeen verbindend verklaring staat. 88

Dan zal vaak blijken, dat, waar er op het eerste gezicht meer dan
een c.a.0. van toepassing leek, er in feite toch slechts een
c.a.0. overblijft. In bovenstaand voorbeeld was dat vroeger de
horeca-c.a.0.; recentelijk is men overgestapt op de V.& D.-c.a.0.

Het laatste geeft al aan, dat de c.a.0.-partijen zelf er het
nodige aan kunnen doen om elke twijfel weg te nemen door in alle
relevante c.a.0.'s goed op elkaar aansluitende afbakeningen te
maken. ook de overheid levert daartoe een bijdrage bij de alge-
meen verbindend verklaring. En voor de resterende onzekerheden89

heeft in sommige landen de rechtspraak bepaalde criteria ont-9.

worpen.

85) Zie W edemann/5 p. 246.

85; Ugi. uitvoerig Fibers, SMA 1985, p. 661-668.

87) l'gl. Olbers, SMA 1985, p. 661-663; zie ook je Leede·'S Begr,ppen, 2. 110-115.
88) Ugl. Olberi, SMA 1985, p. 655-657.

89) V91. Liaissons Sociales, p. 17.

90) Zle voor Ilederland bi p.  HR 1.11.1957,  NJ 1960, 173, vaarin als criterium voor de toepassing van een c.a.0.
rerd  ontwikkeld het 'uitsluitend of in hrofizaak' verrichten var bepaalde verizaamheden en niet

'incidenteel'.  In  Frantri,k  geldt  het 'primaat van de hoofdactiviteit' van de onderneming  als  bepalende

factor,  zie Soc. 29.1.:954; Soc. 19.7.1965; Soc. 8.8.1985, beide laatsten met noten Savatier in Droit Social

1966, p. 221; zie ook Ollier, p. 341. Insgell Jks in Belgie, ·,91 Petit p, 15!/163, vaar men oordeelt, dat het
de onderneming is,  die van een paritiar comit# 'afhangt' en wet de verknemer,  v91. AH Brussel 18.6.1975.
Maar ratuurlijlk wordt weI onderkend,  dat er tegenvoordig taI var ondernemingen zijn,  die hele verschillende

types van verk:aamheden uitoefenen en mitsdien van verschillende paritaire comitis kunnen afhangen,  491.  AR

Brussel 27.6.1972, JTT 1972, p. 278.

Bok  in Duitsland yordt het principe van de Tar,feinheit per onderneming <§52 n.  4) voor dat soort
cong'omeraat-onderneminger gedifferentieerd, in dier voege, dat men het dan to,past pei ondernemings-
onderdeel, vgl. Hueclk, AR-Blatter, IU U.
(§52 n. L
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Deze aanpak kan best wel tot resultaat hebben, dat de meest
gunst:ge c.a.0. op de werknemer wordt toegepast, maar zeker is
dat niet - het gunstigheidsbeginsel is hier geen criterium.
Zo gaat het wanneer geheel verschillende c.a.0.'s elkaar treffen.

Wat gebeurt er ingeval de samenloop zijn oorzaak vindt in  het
geechellonneerde collectief onderhandelen 32!' - centraal accoord,
bedrijfstak-c.a.0., ondernemings-c.a.0. Wijst dan het gunstig-
heidsbeginsel ons de weg?
Zeker niet, roepen de Duitsers meteen. Daar hanteert men ln
dergelijke gevallen de regel, dat de kleinschalige c.a.0. gaat
voor de grootschalige, ook al is de laatste gunstiger. Ja zelfsal is de laatste algemeen verbindend verklaard.91
Tegenover dit Duitse "small is beautiful" zweren de meeste andere
E.G.-landen bij "kingsize": daar gaat de grootschalige  e.a.0.
dwingend voor de kleinschalige c.a.o. tenzij de laatste gunstiger

9.is.

Het is echter alleen Frankrijk dat door dik en dun aan de werking
van dit gunstigheidsbeginsel vasthoudt" - in andere landen kunnen
de partijen bij een grootschalige c.a.0. die c.a.o. een maximum-
karakter geven, waarvoor de kleinschalige c.a.o. dan moet buigen.

913 Simpele  toepassing van de regel 'lex specialis derogat leg' generali' ·,91.  BAG 22.2.1957 en BAG  19.1.1962;

Re,chei,  TUG p.  41/72;  Sitzler AR-Blattei p.  X.E. 1.; Gramm AR-Blatter p. X!1.C. Ill en p. 11.C.U. 11/C.:4,;

Wiedemann/S p. 505-508.

921 In Belgi9 is expliciet in de CAO-vet voorzien lartt.  10 en 51),  dat kleinschaliger c.a.8.'s niet in pelus
1.unnen afwi iken van grootschaltge c.a.0.'s (tenzi.1 uiteraard die grootscha'iger c.8.o.  daar zelf de  openin9
voor b.edt) Maar recentel:jk hebben vel de KB's nrs.  179-181 van 30.12.1982 en het KB nr.  225 van 7,12.1983
de mogell.ikheid geopend, dat ondernemings-c.a. 0. 's ·n peius 1(unnen afwi;ken van nationale c.8.0.'s om te
experimenteren met nieuve verlttijdenschema's,  enz.;  :·e Vanachter ASF p.  67-97;  Uan Hougenbemt, p. 49-80;
Saelaert, p. 135-160: EIRR aug. 1983. p. 6.

Ook  in Frankr,;t staat het beginsel dat kleinschall9e c.a.0.'s niet minder 9unstig kunrien zi.in dan
grootschalige  c.a.0.'s in de CAO-vet (:rt,  L 132-13 (dT},  a; is er voor individiele ge,allen een  openingi

art.  L :32-24 OdT maakt het namell jk mogell jlk, dat ondernemings-c. a. 0.'s salarisverhogingen In bedrl jfstak-
C.8.0.'S of C.:ptra'9 accoorden 'aanpassen' op ,corvaarde, dat de totale ioonsomverhoging op zijn minst gelijk

is aan die grootschaliger c.a.o. tervi;; 4 'hierarchieke minimum-salarissen' vorden gerespecteerd en er geen
81  te grote oppositie te9en zo'n aanpass,ng is van de kant van de belangri,1(ste bonden in die onderneming,
zie Javillier R*furmes, p. 366.

In  Italie verd de regel,  dat de 9rootschalige c.a. o. veorgaat boven kleinschalige c.8.0.'s,  vanneer  die
laatste in petus mociten ziin gesteld o.a.  in Cass. :!.7.1979.  In het Centraal Al(koord van 1983 (art.  131
yerd voorzien, dat kleinschaliger c.a.0. 's zich maar helemaa' r.let meer moesten bezighouden met materies, die
in grootschal '92 c.a.0.'s ziin ger.geld,  :.e Giugni Diritt:,  2  153/186,  maar dat laatste zal, gezien het
Itallaanse inarch.sme, vel een vrome wens zijn gebleveD'

93) V91.  art.  L 132-23 Cd';  •,91.  Murrier DS 1985.  p.  :07;  Podlire DS :982,  p.  713-715. Doordat de Franse

bepal.njen m.5.:.  de onder'Inge hiera.chi. de, c.a.c.'s ift 1992 'ieranderd zijri is veel litteratuu· daarover
thans verouderd. Van deze oudere litteratcur noem il' Dgia,d DS p.  156;  Despax,  CC p 189/407; Despax DS
:971,  p.  537-538; 01.her. p. 34i/36.2-364; Deho,p, p. 42; Brin/6 p. 740-741; Brur./G Bilan p. 212-213; Brun/6
(1978) p.  96/122-123,  Ltaissons soc:ale., p. 16. l'91. 0014 Soc. 11.1,1962. en 20.3.1980, Lyon-Caen, RdA 1984
p.  290,  1,on-'.Een :n DS :982, r. 229; Lyon-Caei. DS 1983. p. 293; vaarin verd u,tgesproken, dat toepassing
van  een bran:he-:.a. o.   In een onderneming,  die onderdeel van pen concern vormt,  als zil gunstiger is  cok

uoorgaa: toven eer, concern-:.3.9.
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ook al is zij gunstiger.94

De Britse jurisprudentie is erg verwarrend, maar lijkt in haar
volkomen negeren van de werking van het gunstigheidsbeginsel OP
de Duitse.95

Laatste type van samenloop-gevallen: die van oude en nieuwe
c.a.0.'s. Zoiets zal niet vaak voorkomen, omdat de oude  c.a.0.
doorgaans wel zal zijn geexpireerd of opgezegd - haar eventuele
nawerking eindigt altijd automatisch met het van kracht worden
van een nieuwe c.a.0. (544). Komt samenloop niettemin voor, dan
wordt in de meeste E.G.-landen de regel gehanteerd, dat de nieuwe
c.a.o. voor de oude c.a.o. gaat, ook al is de laatste gunstiger.96

Al met al blijkt voor het gunstigheidsbeginsel maar een beschei-
den rol weggelegd te zijn in de relatie tussen c.a.0.'s
onderling. Het speelt vaak, maar even zo vaak ook niet.
Kennelijk wordt een onbeperkte toepassing van het beginsel in
nagenoeg alle E.G.-landen ongewenst gevonden.

941 V91.  voor Nederland de vat gedateerde opvattingen bil Kamphuisen,  p.  31-32/55-56; Mok, diss. p. 65-78/129-

130:  Mannoury,  p. 105. Een eigenti idse maar uitermate gecompl iceerde opvattin9 bij Fase CAOR p. 64-67; v91

ook Fase, Ingrupen,  p.  37; Fase, De Pous-bundel, p. 91.  In de Nederlandse stellingnames vordt m. 1. steeds
veer in het vage gelaten,  of een gunsti9er c.a. o.  nu vel of niet voor een a. v. v.-c.a. o. gaat. Onder de oude

loonpolitiek,  toen  c.a.0.'s standaardregelingen varen,  natuurlijk niet;  maar na 1970?  m. i.  9aat dan  de

9Unstiger C.8. o.  voor de a, V. V.-0.a. O.,  tenzi j die a. v. v.  c.a. o.  onmiskenbaar een maximum-karakter heeft,
lets vat - naar vij zagen - in Nederland legitlem is.

In Belgie erkent men, dat  als   de  grootschalige  c.a. o.  per  se   maxima  vii  Seven,  er  dan  geen

gunstigheidsbeginsel geldt, 991. Magrez-Song, RBle.  p. 113: zie ook Petit p. 86-88/159-160; v. Eeckhoutte p.

278;   Uranken p. 389-398 98at nog een staple verder door het standaardiserende karal:ter van de grootschalige
c.a. 0.'s  zelfs  voorop  te  plaatsen en aan het gunstigheidsbeginsel alleen verking  toe  te  kennen  tussen

c.8.0.'s van gelijk niveau en bij Vaagheid.
In  Denemarken kunnen lokale c.a. 0.'s niet afvijken van nationale branche-c.a. 0.'s en deze laatste niet  van

bindende regels in centrale accoorden.  Soms kan het gunstigheidsbeginsel deze rangorde vel doorbreken,  maar

lang niet altild, vgl.  Jacobsen, ELL p. 37/41-42/252-253/264.
In Italie liet de Jurisprudentie in deze relatie vroeger het 9unstigheidsbeginsel vel absoluut  gelden,  maar

erkent men tegenvoordig,  dat de 9rootschalige c.a.0,  eventueel ook kan standaardiseren en maximeren,  491.
Cass. 28.4.1978 n. 2018: Cass. 21.7.1979 n. 4365; 6iugni Diritto, p. 182-186.

95) Zie  de  cases  Loman & Henderson v Merseyside Transport Services Ltd,  1967,  en de  Gascol  case,  die  een

grootschaliger c.a.o.  laten voorgaan boven een kleinschalige. En de case Clift v. West Riding County Council

vaar het oigekeerde 9ebeurde.  In geen van deze cases verd toepassing van het gunstigheidsbeginsel over¥ogen

Vgl.  Wedderburn in Wll p. 192-193; Wedderburn, MLR 1969, p. 99-102; Wedderburn/D. p. 47; Hepple in IU 1974,

p.  164; Hepple/OH EL (IV) p. 130; Hepple/OH Enc. p. 1111; Rideout (IV) p. 373-374; Freedland, p. 375; Carby-

Hall (1983), p. 9-11.

96) 391.  voor Frankrijk:  T.6.1.  Parifs,  17.5.1983, gecritiseerd door Pelissier, DS 1984, p. 684-685. Maar dit
geldt  niet  als de nieuve c.a. o.  de veel gebruikelijke clausule bevat,  dat geen afbreak vordt  gedaan  aan

'avantages acquis' (zie hierboven noot 67j,  vgl.  Soc.  3.3.1965,  al blijkt uit Soc.  5.3.1969 vel, dat dit
begrip eng vordt uitgelegd.

Vgl. voor Italie Cass. 21.6.1978, n. 3059; Cass. 19.12.1981 n 6741; men zou hier tegen in tunnen brengen, dat

de  i.a. o.  door  de  oude c. a. o.   in een bepaalde richting is gemodelleerd - het uurloon  van  f.  12,50  is

geincorporeerd,  vaar de i.a.o. bijv. f. 10; vermeldde; ver,eldt de nieuve c.8,0. nu een uurloon van f. 12;
dan zou men kunnen stellen, dat toch die 'gunstiger' f 12,50 van kracht Ioet blliven, zle 61ugni, Diritto, p.
178-179,  die dat echter meteen afvi Jst oidat men met een dergel Vie redenering de arbeidsveorvaarden-vor•ende
macht van de c.a.0.-partijen te zeer zou verzvakken.  Zij moeten,  als dat in hun politiek past, ook In peius

kunnen contracteren, althans voor het toekomstige,

In Duitsland gaat men er van ult,  dat,  ook al is de nieuve c. a. o.  on9unstiger dan de oude,  toch de nieuve

c. a. o. geldt. Maar dit laat onverlet, dat de i.a. 0.-partijen toch veer ex contractu de bepalingen van de oade

c.a.o.  Cals zi inde gunstiger rechtl toepassing kunnen geven,  vgl.  Richardi K 391-392; Sacker GuU p.  285-

287/290-292/310/311/323;   Sol Iner,  p.  124;  zie ook een BAG-arrest, ver•eld in Betriebs-Berater  1985,  p.  281,

348



Aan het einde van het ontbladeren van onze artisjok de conclusie:
het gunstigheidsbeginsel regeert inderdaad wijd en zijd, maar
zijn imperium is bij lange niet absoluut. Hier en daar vermag het
niet te werken of wordt het "geneutraliseerd", uitgeschakeld.97

Het wordt uitgeschakeld door een tegenkracht, die men m.i.  het
98beste kan benoemen  als het ordeningsbeglosel.

Want het is een kracht, die de traditionele orde in de hierarchie
der rechtsbronnen herstelt.

Telkens als Zlj tot gelding wordt gebracht, wordt de oer-
rechtsbronnenhierarchie, die omvergekegeld was door het
gunstigheidsbeginsel, weer keurig in het gelid zet: de wet gaat
weer voor de c.a.0. en de c.a.0. weer voor de i.a.0., ook al is
de laatste bron gunstiger voor de werknemer dan de eerste.

Telkens wanneer een regel uit een lagere rechtsbron, die vanwege
zijn voor de werknemer gunstiger inhoud eigenlijk had moeten
prevaleren, nochtans door een norm uit een hogere rechtsbron de
pas wordt afgesneden, weten wij, dat het ordeningsbeginsel aan
het werk is. Voorbeeld: een c.a.0.-uurloon van f 12,50 waar een
loonmaatregel slechts een uurloon van f 12,25 toestaat.
Het gunstigheidsbeginsel zou zeggen: het c.a.0.-loon gaat voor.
Maar het ordeningsbeginsel corrigeert dat.

Gunstigheids- en ordeningsbeginsel zijn in het arbeidsrecht
altijd aanwezig zoals het mooi-weer-vrouwtje en het slecht-weer-
mannetje van ons vaderlandse weerhuisje. Wie van beide komt er
naar buiten? Wij hebben gezien dat dat per rechtsvraag kan
verschillen; dat het per land verschilt en dat ook de
rechtsgeleerde meningen over welk van beide naar buiten hoort te
komen, vaak uiteenlopen. Maar hoe het ook zij: net als bij ons
weerhuisje kan er maar een van die twee tegelijkertijd naar

99buiten komen. Tertium non datur.

97} Idem ook Belling, p. 168.
981 11: gebruit de teri ordeningsbegins_el in zuiver technisch-iuridische zin als aanduiding van de 'kracht',  die

de  normale  hierarchle  van recht'bronnen laat Drevaleren ook al is de lagere rechtsbron  gunstiger  dan  de

409ere,  Ik 9ebrulk de term uitdrukkeli k niet als ideologisch begrip zoal: dat de herkomst was van het Dultse

0,jnung'or,n:i:,  vgl.  daar,oor Be 1.29, p. 135. Zie ook R. Richard, - E,ngriff in eine Arbeitsvertragsrege-
lung duTch Bet,iebsvereinbarung,  PdA 1983,  p.  207-208/213-216, vaar als alternatieve technisch-iuridische

benaming Met voord 'Ablosungsprinzip' vordt gebruitt. Vgl.  ook Rood, Nader, p.  17, die spreekt over de
'9·denende functie' van de c.3.3. En zie hierboven noot 61.

99) Daarmee vii :k niet ze9gen, dat er in het arbeidsrecht geen andere beginselen dan de:e tvee zouden bestaan,

zoa': biti.  het bescherm,ngsbeginsel. Ik betoog slechts  dat men voor de vraag of de volgorde:  1. vet 2.
c. 8.0. 3. 1.8.0. bltift, dan vel omvergekege14 vordt, sle:hts de keuze heeft tus:er, het toepassen van een van
de:e twee beginseien.  Zelfs allebei de beginselen tegel'Jkertijd half toepassen h jit mi i niet wei denkbaar.

u,ter hogdt jok de an:109:e met tet veerhuisie DPI
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Geeft het grondrechten-denken ons houvast bij de beantwoording
van de vraag, welk van beide beginselen naar buiten moet komen,
het ordeningsbeginsel of het gunstigheidsbeginsel? Ik meen van
wel.

In de relatie tussen c.a.o. en wet dwingt het grondrechten-denken
m.i. ertoe, dat het ordeningsbeginsel niet te vaak van stal wordt
gehaald. Immers, iedere keer, dat het daar wordt ingezet, wordt
de regelingsmacht van de c.a.0.-partijen beperkt. En dat moet
eigenlijk alleen maar gebeuren in uitzonderlijke situaties, ZO

zagen we in §§ 53-55.

In de relatie tussen c.a.0. en lagere bronnen van arbeidsrecht
dwingt het grondrechten-denken m.i.  tot de "Nederlandse" visie:
de c.a.0.-partijen moeten met hun regelgeving ook kunnen
maximeren en standaardiseren. Staat men ze dat niet toe dan ont-
neemt men hen de mogelijkheid om - als ze het willen! - met de
c.a.0.'s in te spelen op een inkomenspolitiek; om via de c.a.0.
ook aan inkomensnivellering te doen, herverdeling van de beschik-
bare arbeid te kunnen doorvoerenloo, enz. ook medezeggenschaps-
rechten en instituties via de c.a.0. vragen soms om een stan-
daardkarakter voor de c.a.0.
Ik vind het dan ook in strijd met het grondrecht van vrij
collectief onderhandelen/contracteren om aan de  c.a.0.-partijen
die mogelijkheid ten principale te ontzeggen, ook al weet ik, dat
er in menig E.G.-land toch weinig gebruik van zal worden gemaakt.

Maar deze bevoegdheid van c.a.0.-partijen om hun norm tot
maximum/standaard te maken mag m.i. nooit zover gaan, dat er voor
andere lagere rechtsbronnen geen enkele ruimte meer overblijft.
Bovendien moet men, wanneer de c.a.0. een maximum/standaard-
karakter heeft sterker gaan letten op de representativiteit van
de  c.a.0.-partijen/vakbonden <552>. Immmers: is de c.a.o. slechts
een minimum, dan wordt geen werknemer, die niet aan de
onderhandelingstafel vertegenwoordigd was, benadeeld - hij kan
immers altijd iets beters bedingen, individueel of via zijn eigen
bond (het staken voor dat betere moet dan wel in principe
rechtmatig zijn!'01). Heeft de c.a.0. een maximumkarakter dan
staan gunstiger bedingen niet meer open; dat kan m.i. alleen als
de vakbonden voldoende representatief zijn in alle categorieen,

102waarvoor de c.a.o. geldt.

100) Tot deze conclusie  komt ook Joost, ZfA 1984, p. 173-194.

101) Dit zo In Hof Amsterdam 13.4,1972,  NJ 1972,  192, In Pres. Rb Rotterdam 27.8.1979, NJ 1979, 517 verd echter
pen 'vilde staking' om verdere verbeteringen te kril9en onrechtmatig geacht.  Voor de President vas de c.a. 0.

kennelijk een maximum'

102) Vgl. ook Fase CAOR p. 83-86.
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C. HET BEVORDEREN VAN HET COLLECTIEF ONDERHANDELEN

57. Het veelzijdige instrumentarium.

In het vorengaande werd het grondrecht OP collectief
onderhandelen vooral benaderd als een klassiek vrijheidsrecht:
het geeft bescherming tegen een al te opdringerige staat.

Maar ik heb al eerder gesteld (551>, dat dit grondrecht ook ken-
merken van een sociaal grondrecht in zich draagt: de staat moet
onder omstandigheden ook wat doen om het collectief onderhandelen
en contracteren te ondersteunen en te bevorderen.

Zo althans willen het officiele documenten als
- de I.A.0.-Verdragen 98 (met name art. 4), 151 en 154 en I.A.0.-

Aanbevelingen 91 en 1631,
- het Europees Sociaal Handvest (art. 6).

Nu hebben wat deze kant van het grondrecht aangaat de Westeurope-
se landen ook niet stil gezeten: wetten of rechterlijke uitspra-ken gaven de c.a.0.-normen kracht van wet (5532-33/44-46>; de staat ging
de naleving van de c.a.0.-normen als voorwaarde stellen om in
aanmerking te komen voor overheidsopdrachten, -diensten en
vergunningen <533> en de staat beschermde de c.a.0.-normenz in het
kader van de arbeidsbemiddeling; de werkloosheidsverzekering''
arbeidsvoorzieningsmaatregelen; enz.6

Deze steunvormen, hoezeer verschillend ook, hadden met elkaar
gemeen, dat ze zich toch hoofdzakelijk richtten op de "omega" van
het proces van collectief onderhandelen: de naleving der c.a.0.-
normen.

11 Uerdrag 98, zie Trb 1972, 105 en Trb. 1979, 79; Verdrag 151, zie Trb 1979, 50; Verdrag 154 en Aanbeveling 163,
zie  Trb  1981,  242  en  Trb,  1982,  99;  Aanbeveling 91,  zie Compte rendu des  travaux  de  la  Conftrence

internationale du travail, 341*me session, 1951, p. 693.

2) Uan Haersolte,  diss.  p.  34-51,  sprak van 'arbeidsrechteli ike' sanctionering,  maar liep er niet varm voor;
Levenbach, Bundel p. 141 achtte het juister van 'administratief-arbeidsrechtelijke' sanctionerin9 te spreken.

3) Doordat na,elijk de arbeidsbureaux niet plegen te bemiddelen naar functies, vaarin niet tenminste de
arbeidsvoorvaarden,   verield in de toepasselijke c.a. o. vorden verleend.   Ugl.   voor Nederland art.  7, 22 lid
Arbeidsbemiddelin9svet 1930, zie Mok, diss. p. 151-152; Frenkel/J p. 100.
Voor nog oudere aanzetten zie v. Peijpe diss. p. 120/234; v. Haersolte, diss. p. 34-35.

Vgl.  voor Italic art. 14 van de Wet van 29-4-1949, zie Grasselli, p. 62,   en voor de landbouy art. 12 van de

Wet van 11.3.1970, zie 6iugni Diritto, p. 152.

4) Doordat  namelijk verkloze arbeiders een hun aangeboden functie mogen veigeren zonder verlies van uitkering te

riskeren, indien de arbeidsvoorvaarden niet •instens op het niveau van de toepasselijke c.a.o. liggen.
Vgl.  voor Nederland de rechtspraak ex art.  11 Werkl.  Besl.  1917 en opvolgende vetgeving, zie Mok, diss. p.

152; vgl. bilv. CRvB 22.2.1972, RSV 1972, 161: voor nog oudere aanzetten zie van Peilpe diss. p. 120/234.

191. veor Belgil art. 39 van het Min. Besluit van 4.6.1964.

In Groot-Brittannie hikt dit vat minder zo te zijn, ¥gl. Calvert (Il) p. 196-197.

5) Doordat  namelilk verkgelegenheidsbevorderende maatregelen doorgaans alleen vorden toegepast,  vanneer  in  de

betrokken functies minstens de arbeidsvoorvaarden der c.a.o. vorden verleend, vgl. Frenkel/J p. 160.
6) Zie voor nog andere voorbeelden Van Haersolte,  diss.  p.  38.  levenbach, Bundel p. 140-143 dacht ook nog aan

bescheraing van  de  c. a. 0. normen in het Rader van het af9iftebeleid van oververivergunningen en

ontslagvergunningen.
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Denkbaar is ook, dat de staat zijn positieve tussenkomst richt op
de "alpha" van het proces van collectief onderhandelen: het OP
gang brengen van het collectief onderhandelen. Dat is meer de
benadering, die men aan de overzijde van de Atlantische Oceaan
heeft gekozen. "The law puts its force behind the process of
bargaining rather than behind the agreement", ZO vatte Kahn-
Freund dit verschil samen.7

En inderdaad is interventie van de staat om het Proces van
collectief onderhandelen zelve te stimuleren, iets, dat in West-
Europa minder uit de verf is gekomen.
"Minder uit de verf"; niet geheel en al onbekend dus.
Er zijn zo in de loop der tijden toch wel wat instrumenten boven
tafel gekomen, die dit doel dienen.
Ik laat ze de revue passeren.

a) onderzoek, verzoening, bemiddeling, arbitrage en advies (541>

Zonder twijfel zijn dit "technieken", waarmee het collectief
onderhandelen bevorderd kan worden. "Die Schlichtung soll das
Zustandekommen von Gesamtvereinbarungen erleichtern, in denen
kunftig  geltende Arbeitsbedingungen kollektiv geregelt werden",
zo stelt Sollnere  en dat spreekt ock uit de I.A.0.-Verdrageng  en
het Europees Sociaal Handvest (art. 6, 3e lid).
Wij hebben inderdaad gezien (5510/13/15/18/41> hoe alle E.G.-staten in de
loop der tijd op dit punt de sociale partners het nodige hebben
aangeboden. Personen zowel als instituties, ad hoc zowel als
permanent, vrijwillig zowel als verplichtend.

b) het oprichten van paritaire organen

Beschreven werd ook <519) hoe in vele landen de staat behulpzaam
is geweest bij de oprichting van paritaire organen, op het niveau
van de bedrijfstak, op landelijk of regionaal niveau, om daarin
de sociale partners bij elkaar (en eventueel in contact met de
overheid) te brengen voor overleg omtrent arbeidsvoorwaarden,
werkgelegenheid, sociale zekerheid e.d. Niet alle overleg hoeft
tot collectief onderhandelen te leiden, maar vaak zal het daar
materieel toch wel op uitdraaien. Het instellen van paritaire
organen is dus zeker een instrument om het collectief onderhan-

10delen te bevorderen.

7) Kahn-Freund, IRZL p. 2-3.

8) Sillner, p. 102.

9) V91.  art.  5 sub e van I.A.0.-Verdrag nr.  154;  zie ook Aanbeveling 92 (Confirence internationale du travail,
34iiae session, 1951, compte renda des travaux, p. 697) en Aanbeveling 163, Trb. 1982, 99, 58.

10) In Nederland dit al beoogd met de Huisarbeidsvet 1933, zie v. Peijpe, diss. p. 234.
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c) algemeen verbindend verklaring en bindende loonregelingen

In diverse E.G.-landen heeft de overheid de bevoegdheid gekregen
om collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend teverklaren <546>; ook zijn in veel landen procedures geschapen om
bindende loonregelingen te kunnen vaststellen voor bedrijfstakkenwaarin het collectief onderhandelen (nog) niet functioneert
(519). Het is denkbaar", dat van het bestaan van die mogelijkheden
een zekere stimulans uitgaat tot vrijwillig collectief onder-
handelen - de sociale partners houden dan immers de arbeidsvoor-
waardenvorming in eigen hand. Ook een wat bijzondere "krul" aan
de Franse a.v.v.-regeling mikt daarop: de bevoegdheid voor de
Minister Om een c.a.0. algemeen verbindend te verklaren in een
regio of voor een beroepsgroep of bedrijfstak, waarvoor zij
eigenlijk niet was afgesloten, maar waar haar bepalingen zich welvoor toegepassing lenen.12 Veel gebruik wordt er niet van ge-maakt. 13    Ook  van de wetgeving, die in Nederland rond 1980 ge-
golden heeft m.b.t. de niet-c.a.0.-inkomens <554 n. 78> werd vermoed,

14dat zij stimulerend kon werken op het collectief onderhandelen.

d) het rammelen met de geldbuidel

De overheid zit aan een kassa, waar in de loop der jaren steeds
meer geld door is gaan stromen. Die kassa kan een belangrijke rol
spelen in het bevorderen van het collectief onderhandelen. Zo
kunnen belastingfaciliteiten, subsidies e.d. beschikbaar worden
gesteld om het afsluiten van c.a.0.'s met betrekking tot bepaalde
onderwerpen (winstdelingsregelingen, investeringsloon, aanpassing

1Swerkttijd, vervroegd uittreden, enz.) te bevorderen.

11) In Nederland vordt deze funct,e van de a. v.v. genoeid in Kamerstuk 17635, nr. 1, p. 3: Bakels (7) p. 171.

12) Ugl.  art.  L 133-12 CdT (oud art.  L 133-13 CdTL  beschreven bil Brun/6 (1978) p.  150-151.  De wooruening

dateerde al van de ordonnantte van 29.9.1967,  zie Despax,  Mise p.  11;  Despax,  DS 1971,  p.  533/543.  De
Minister  kan van deze bevoegdheid geen gebruik •aken als de meerderheid van de Commission Nationale  de  18
Nigociation Collective zich er te9en verzet.

13) Vgl. Murcier DS 1979, p. 269; EIRR 1983, p. 8.

14) 0,dat aen namelijk door een c.a.o.  af te sluiten kon ontko,en aan de loonmatigende verking van deze vet, zie

Fase, Ingrijpen, p. 61. Maar heeft dit effect zich ooit voorgedaan?

15) Vgl.  in  Frank,ijk  en  Duitsland  fiscale douceurtjes voor de afsluiting  van vinstdelings-accoorden  (zle
voetnoot 19); ook in Groot-Brittannie vordt dit thans door de regering overvogen, zie IRRR 1986, p. 10-12.
Begin tachtiger larn kva, in Frankrijk het idee op van de zgn.  solidariteitscontracten tussen verkgevers en

de staat - er vordt overheidsgeld beschil:baar gesteld voor reductie van de veritijd, vervroegd vittreden e.d.
•its er een prealabele overeenkomit over die materie is met de vakbonden,  v91.  Y.  Gaudemet in DS 1982,  p.
335-345,  6.  Galpin in DS 1982,  p.  346-355; Rotschild-Souriac, p. 732; J.M. Biraud in DS 1985, p. 619-620;
EIRR Irt 1982,  p. 14-15; EIRR okt. 1983, p. 15; EIRR oct. 1984, p. 12-13; EIRR nov. 1985, p. 5. Voorts vordt
er overheidsgeld gegeven aan c.a.0.'s die in een investeringsloon voorzien {zie EIRR mrt. 1985, p. 11).
Ook  in  Italie  spreekt men van 'solidariteitscontracten' puur tussen verkgevers  en  vakbonden,  velke  met
overheidsgeld gesteund vorden krachtens de vet Van 19.12.1984,  nr.  863,  zip Social Europe nr. 3/85, p. 93,

EIRR aug. 1985, p. 17-20/26-29.

Belgie stelt fiscale voordelen beschikbaar,  vanneer er c.a.0. 's vorden afgesloten m.b. t.  aanpassing van  de

verktijd, zie Van Hoogenbeat, p. 41-43; EIRR aug. 1983, p. 6.

In Duitsland vorden c.8.0.'s vaarin vervroegd uittreden is geregeld,  door de overheid financteel ondersteund
in de Vorruhestandsgesetz van april 1984,  zie EIRR jan,  1984,  p. 9-11; EIRR jual 1985, p. 21-24; Weiss, DS

1985, p. 21-24.
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De overheid, die bedrijven of bedrijfstakken in nood wil onder-
steunen gaat als voorwaarde stellen, dat de sociale aspecten in
onderhandel ingen Borden geregeld. 16 Nieuwe investeerders krijgen
grond of subsidies van de overheid alleen maar als zij zich tot
collectief onderhandelen met de vakbonden verplichten. 17

Enzovoorts. Kahn-Freund zei al, dat in de sfeer van de arbeids-
verhoudingen "the carrot is normally far more preferable to the
stick". 18

e) het toepassen van bepaalde wetgevingstechnieken

In §53 zinspeelde ik al op wetgevingstechnieken, die OP de
sociale partners een appel doen om bepaalde normen per  c.a.0.
nader uit te werken19; of die de mogelijkheid laten, dat er bij
c.a.0. van wordt afgeweken.2° Natuurlijk, dat hoeven ze niet "in
te vullen", maar toch kunnen deze technieken in voorkomende
gevallen een prikkel vormen voor het collectief onderhandelen.

16) Zie  hoe  eind  zestiger jaren de Franse overheid belangrilke sommen gelds beschikbaar  stelde  voor  sociale

maatregelen i.v.•.  de reconstructie van de staalindustrie,  indien verkgevers en verkneers  overeenste,ming

zouden bereiken over een sociaal plan;  vgl.  Reynaud DS 1969,  p.  220;  Adam, c. s. p. 50/52; ReYnaud, DM p.

193/204; Despax, Mise p. 8, Camerlynct/LC, p. 61.

In dezelfde geest verbond de Nederlandse Minister Van Aardenne aan het Seven van innovatiesteun aan Hoogovens

de  verplichting tot overleg met de vakbonden over de besteding van die steun.  Ook in de zo droef  afgelopen

steun aan de scheepsbouv zat dit element in.  Zie ook hoe in Nederland op een bepaald moment de overheid de

subsidiering van het betaald voetbal dreigde te stoppen als er geen c.a.o. voor die sector tot stand kvam.

Zie in Groot-Brittannie de 'plannin9 agreements' trachtens de industry Act 1975,  v91.  Cooper/B, p. 130-131;

Jenkins/5, p. 147-148; The Contents of a Planning Agreement, Dept. of IndustrI, london, 1975. Hiervan is niet

veel terecht gekomen, zie Tallor, p. 159-160.

17) In  lerland  geeft  de  Irish Development Authority alleen subsidies aan  nieuve  bedrijven,  die  zich  daar

vestigen, als deze de vatbonden 'erkennen' (d.v. z. daarmee onderhandelen).

Zie  ook  in  Nederland  het  zgn.  sociaai  vestigingsbeleid  van  de  geneente  Rotterdam:  aangragers  van

gemeentegrond  voor bedrilfsvestiging of -uitbreiding moesten bereid zijn met de vatbonden overleg te  plegen
over  allerhande  sociale  kvesties,  zie Poortinga/S p.  197-198;  zie ook het latere SER-Advies  over  deze

materie;  zie ook de tort gedingen over de rechtiatigheid van de Rotterdamse verordening, Pres. Rb. Rotterdam

12.10.1984 en 16.11.1984, KG 1984, nrs. 326/363.

18) Kahn-Freund, LZL (11) p. 158; gelijkgestemd ook Lyon-Caen, DS 1979, p. 353.

19) In  Frankrijk  in  de  zestiger  laren  vinstdelingsvetgeving,  die  vroeg  oa  'invullingsaccoorden'  tussen

ondernemer en ondernemingsraad,  zie Despax Mise,  p.  31-47,  Despax DS 1969 p.  378-387; Brizal, p. 123-

124/126/131,  alsook de vetgeving op de bereepsopleiding,  e. d. zie Brun/6 p. 718; Brun/6 (Bilan) p.  205;
Brun/6 (1978) p.  165-166;  Sellier,  p.  438;  Despax CC p.  3;  Despax,  Mise, p. 1/2/24.

In Duitsland iets dergelilks met de Veriogensbildungsgesetzgebung,  zie Wiedemann/S p 220-223; Herschel SZ

1970 p. 163: en Herschel, Vera. p. 36.
In Groot-Brittannie vroeg de redundancl-vetge,ing om uitverking u redundanci payment agreements, zie Taylor,

p. 278.

Dan  is  er een Franse vet van 4,8,1982,  die een 'droit a l'expression directe et collective  des  salarib'

biedt, velke in ondernemings-c.a.0. 's aoet vorden aitgeverkt; een evaluatierapport uit 1985 toont aan dat dit
9oed verkte, v91. BIT Bulletin 1985, p. 455.
En in Italie is er een vet van 1985,  die de 'quadri' erkent <§27, n. 35>, Iaar dit verder ter uitvoerio9 san

c.a.0.'s laat, zie BIT Bulletin 1985, p. 463-464.

20) Daarnaast  nog de techniek,  dat de vetgeving simpelveg naar norm,  opgesteld  door de c.a. 0.-parti jen
vervijst.

In  Duitsland deet  men  daar nu vat noeill jk over:  'Auch eine Verveisung ion staatlichen Gesetzen  auf

tarifvertragliche Regelungen darf nicht dazu fuhren,  dasz der Burger schrankenlos der norisetzenden Gevalt

der Tarifparteien ausgeliefert vird, die ihi gegenuber veder staatlich-democratisch noch mitgliederschaftlich

legiti,iert sind'; vgl. BVerf6 24.5.1977 en BVerf6 14.6.1983, p. 214 (545 n. 83>.

354



Enkele actuele voorbeelden om aan te geven hoe men in deze sfeersteeds vindingrijker wordt:
- de Belgische loonpolitieke maatregelen van 1983-1984 nodigdende werkgevers en vakbonden uit om ondernemings-accoorden te
sluiten tot vermindering van de arbeidsduur met gelijktijdige
vermindering van het loon, terwijl ook de prijscompensatiemocht worden overgeslagen, dit alles in ruil voor uitbreidingvan het personeel; bij gebreke van dat laatste zou het
"bespaarde" geld van de "overgeslagen" prijscompensatie in eenwerkgelegenheidsfonds gestort moeten wordenn;

- de nieuwe Nederlandse Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers laat
het in eerste instantie aan de c.a.0.-partijen over om een
percentage gehandicapte werknemers vast te stellen; pas als zij

22dat nalaten zal de Minister daartoe overgaan.

f) het opleggen van inlichtings- en raadplegingsverplichtingen.

In een aantal E.G.-landen heeft de wetgever de werkgevers
opgedragen om de vakbonden over bepaalde onderwerpen in te

23lichten en te raadplegen.

In Nederland is dat bijv. gebeurd m.b.t. het collectief ontslagen fusievoornemens. 24 Insgelijks in Groot-Brittannie m.b.t. een
2Saantal materies, en eerste aanzetten zijn er ook in Frankrijk26

en Duitsland27.
Ook hier hoeft dat strikt genomen weer niet per se tot
collectieve onderhandelingen te voeren, maar in de praktijk leidt
een inlichtings- of raadgevingsplicht daar vaak toch wel toe. Envanuit dat oogpunt wordt het dan ook door I.A.0. en  O.E.S.0.aanbevolen. 28

21) Zie KB 181 van 30.12.1982; EIRR •aart 1983, p. 8-9; zie voor nog vat andere Belgische voorbeelden Arbeidiblad
1977, p. 671-673; zie Van Hoogenbeit, p. 13 e. v.

22) Wet van 16 mei 1986, Stb. 1986, 300; zie frenkel/J p. 156.
23) Zie  R.  Blanpain - Acces to decisionaakers in multinational and multi-plant enterprises - A reviev of labour

lav and practise, ILO publications, 1985.
24) Vgl.  artt.  3,  iste  lid  en 4,  lite en 2de lid Wet Melding Collectief Ontslag,  en artt.  17 en  18 SER-

Fusiegedragregels,  vgl.  Arendsen de Wolff,  p. 265-279; Fase, AKG p. 15-16; Bakels (7) p. 17-174. En het KG
Pres RB Groningen bi j Nevexco, september 1983. Zie ook het advies van de Raad van State op Ka,erstuk 16503 en
ook in Ka,erstuk 16482 <558, n. 56>.

25) Al aanbevolen door Donovan,  p 45.  Toen in de Industrial Relations Act 1971, s 56/158, maar die varen, 20815
heel die vet,  goeddeels een dode letter gebleven; zie KaI P· 126-134; Kahn-Freund, LZL p. 89-90; Cronin/6 p.
103-104;  Drake,  p. 290-292; Heath, p. 37-38. Daarna in de Industry Act 1975, zip Cooper/B p. 130-131: en in
de Emploiment Protection Act.  s 17-21; zie Hepple/OH Empl,  Lav (IV) p. 31-32; Hepple/OIl  Enc.  p.  1032;
Bercusson EPA onder s 17;  Benedictus p.  22-23;  Jenkins/5, p. 140-142: H. Gospel/P. Willman - Disclosure of

Inforiation,  the C.A.C.  Approach in I.L.J.  1981,  p.  10-22;  Clark & Wedderburn,  LLZIR p.  210 (die deze
bepalingen 'largely ineffective' noesen).

26) Zie  art. L 132-28 CdT,  dat de onderneaer verplicht om de vatbonden bepaalde informatics te verstrekket met
het  009  op  het  verplichte jaarlijkse onderhandelen <558>.  Een  vergelijkbare  verplichting  rust  op  de

verigeversorganisaties,  die partil zijn bij bedrijfstak-c.a.0.'s en centrale accoorden (art.  L 132-12 CdT).
Deze laatste verplichting is niet strafrechtelijk gesanctioneerd in tegenstelling tot de eerste;  991.  ook
Supiot, p, 70.

27) in  Daitsland  verdedigen  Wied,•al,n/S  p.  176-177,  dat de h. i.  rechtens bestaande  aan:praak  op  c.a. 0.-

onderhandelingen met zich brengt,  dat de sociale tegenspeler een 'Mindestmasz' aan inforiatie verstrekt aoet
vorden, vgl. ook Daubler/H TUR p. 213-214.

28) Vgl.  LA.0.-Aanbeveling nr.  163,  par.  7; O.E.5.0.-Ged,agsregels voer Multinationale Oaderi,emingen, Hfdst.

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, punt 2b; zie ook Cordova, Coap. p. 322.
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g) een aanspraak-in-rechte op het kunnen voeren van collectieve
onderhandelingen.

Tenslotte belanden  we  bij het meest "heikele" instrument, waarmee
de staat het proces van collectief onderhandelen kan bevorderen:
het openen - door wetgever of door rechter - van een rechtsgang,
via welke vakbonden, die hun verlangen tot collectief onderhan-

delen onbeantwoord zagen, dergelijke collectieve onderhandelingen
metterdaad kunnen afdwingen.
Omdat dit inderdaad geen sinecure betreft, zal ik er in  de

volgende paragraaf di eper op ingaan.

Hier moge ik afsluiten met de constatering, dat de staat diverse

instrumenten  ter beschikking staan om het proces van collectieve
onderhandelingen te bevorderen.

Meet de staat ze ook aanwenden? Uit de interpretatie door de
I.A.0.-deskundigencommissie van I.A.0.-Verdrag nr. 98 blijkt, dat
van de staat gevraagd wordt: "positive action"  <§51>.
Maar men moet dit m.i. ook niet overdrijven (denk aan het gevaar
voor "doorschietend" recht, dat ik signaleerde in § 42).
Het grondrecht op collectief onderhandelen vereist m.i. niet, dat
de overheid deze instrumenten te pas en te onpas uit de gereed-
schapskist haalt.
Als het goed is zijn de sociale partners mans genoeg om het

collectief onderhandelen zelf tot bloei te brengen. De

instrumenten kunnen  dan  " in petto" gehouden worden. 29

Maar het grondrecht van collectief onderhandelen vraagt, dat de

overheid ermee voor de draad komt telkens, wanneer het proces van
collectief onderhandelen stokt. Waar werkgevers weer kunnen30

terugvallen in de oude gewoonte van eenzijdig handelen, omdat de
vakbonden niet in staat zijn om hen tot collectieve onderhande-

lingen te dwingen, ofschoon de bonden dat wel zouden willen. In

die gevallen - en dat zijn er nog al watt 31 - vraagt het grond-
recht op collectief onderhandelen, dat de overheid niet schroomt
om OP delicate wijze een of meerdere van zijn vorengeschetste
instrumenten in te zetten.

29) Deze opvatting ook in Kamerstuk 17635,  nr. 1.  Zie ook IAO-Uerdrag mr. 98 dat de woorden bezigt: 'Waar nodig

moeten...'

301 Zo  vii IAO-Verdrag 154,  'dat collectief onderhandelen mogelijk vordt gemaakt voor al-le verkgevers  en 1.11

categorieen  van verknemers in de onder dit verdrag vallende takken van economische bedrilvigheid';  en  '
dat

collectief onderhandelen geleidell jk vordt uitgebreid tot Alli in art.  2,  letters a), bl en c) van dit 
Ver-

drag genocide aangelegenheden' Conderstreping van mih AJ).

31) In Frank,ijk bijv.  valt nog steeds pas ca.  40% van de verknemers oRder c.a. 0. 's,  die loonbepalingen bevatten,

991. EIRR 1983, p. 8. Juist o. deze 'vides conventionnels' aan te pakken verd
de Franse CAO-vetge,ing in 1982

nog veer aangescherpt, zie langlois, DS 1982, p. 286; Verdier DS 1982 p. 292.

In Nederland valt ca.   80% van de verknemers onder een c. a. 0.:   §88,  is dat reden om dan maar ten aanzien van

die overige 20% (blina 1 miljoen verknemers) te berusten? 991. Jacobs, Frenkelbundel
, p. 281.
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58. Een rechtsaanspraak op collectief onderhandelen en/of
de erkenningsstaking

Terwijl met betrekking tot de naleving van eenmaal afgesloten
c.a.0.'s  vanaf 1918 de juridisering in West-Europa geleidelijk
toenam, bleef het al dan niet aanknopen van collectieve onder-
handelingen nagenoeg geheell  in het "rechtsfreie  Raum".
De grote innovaties op dit stuk kwamen eerst buiten de E.G. ter
wereld:

- in het kader van Roosevelt's New Deal werd in 1935 in de Vere-
nigde Staten een verplichting tot het voeren van collectieve
onderhandelingen opgenomen in de National Labor Relations Act
("Wagner Act"). Op werkgevers rust een "duty to bargain"; vol-
doen zij daaraan niet "in good faith", dan is dat een "unfair
labor practise", waarmee zij zich boetes en schadeplichtigheid
op de hals kunnen halen.2

- in Zweden werd een rechtsplicht tot het voeren van collec-
tieve onderhandelingen opgenomen in een wet van 11 september
1936. Zij werd herhaald in het centraal accoord van 1938
tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en is thans
neergelegd in art. 10 van de Act on Joint Regulation of Working
Life van 1976.3

In de E.G.-landen is pas na de Tweede Wereldoorlog heel langzaam
meer aandacht voor dit facet van het collectief arbeidsrecht
gekomen. Het eerst gebeurde dat in de wetgeving in Frankrijk,
daarna in Luxemburg en Groot-Brittannie. Recentelijk zijn ook
Spanje en Portugal dit pad opgegaan.4 Schuchtere aanzetten
kwamen er ook in de rechtsleer en de rechtspraak in Duitsland,
Nederland, Denemarken en Ierland.

De onderhandelingsplicht in Frankrijk vindt zijn oorzaak in de
zwakte van de Franse vakbeweging en de traditionele onwil van
zeer veel Franse werkgevers orn met de bonden collectieve onder-
handelingen aan te knopen.5 De Franse wetgever van 1950 bracht
daarom een voorziening tot stand, die men zou kunnen omschrijven

t) Eerste zvaluven varen:

In Nederland een onderhandelingsplicht in de Crisis-organisatiebeschikkiR9 1934 11, juRI 1934, Stcrt. 122, zie

Mot, diss. p. 26-27; Levenbach, Bundel, p. 186; Heida, diss. p. 44: i. Peilpe, diss. p. 235-237.

In  Deneaarken  introduceerde  de vet in 1938 een plicht tot collectief onderhandelen Det de  bonden  van  het

middelbaar en hoger personeel: 991. Galenson, p. 260; Nielsen, p. 68.

in  lerland verd door de vetge,er een oaderhandelingsplicht opgelegd aan verkgevers in het nationaal  verv,er.

Railvays Act 1924 1 55; uitgebreid in Railvays Act 1933 s 10 en Transport Act, s 46, 991. Redmond p. 158.

2) Later opgenomen in de thans 909 9eldende Taft Hartley Act,  art.  8,  zie Gorman, Labor lav, p. 399-495; Kahi-

Freund/H, LaS p. 26-27; Kahn-Freund, UL p. 79-80; Wedderburn, Wll p. 21; Clegg, TUCB p. 14; Coester, Verh.
Pfl. P. 98-105; Su••ers, HA p. 304-318; S. Jauffret-Epstein - Le de,Dir de n*gocier de bonne foi 29 dreit du

travail aiericain,  in Rev.   Intern.  de Dreit Compark 1982,  p. 1123-1152; H.F. Gospel - Trade Unions and the

legal obligation to bargain: an aierican, svedish and british CnparisOR, i, B.J. I.R. 1983, p. 342-357.

3) Vgl.  F.  Schmidt - lav and Industrial Relations in Sveden,  1977, p. 101-121; E. I.R.R. 1976, no. 31, p. 2/20;

Kahn-Freund, LZL p. 81; Desolre, Arb.bl. 1971, p. 8.

4) 491, Murcier, DS 1985, p. 106.

53 Vgl.  Despax Mise p.  10;  Weiss p.  142:  Descamps Cnflits p.  86.
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als een "opdagingspl icht"6: de Minister of dun van de represen-
tatieve organisaties kan een zgn. commission mixte bijeenroepen
met het oogmerk om een voor algemeen-verbindend varklaring vat-
bare c.a.o. af te sluiten.7

Deze voorziening zette weinig zoden aan de dijk. Werkgevers
werden er niet door weerhouden het onderhandelen eindeloos te
traineren en uiteindelijk het collectief contract slechts af te
sluiten met een van de kleinere, maar toeschietelijke bonden.8
Zoals in § 27 al gesteld hanteert men in Frankrijk een heel ro-
yaal representativiteitsbegrip, waar bonden, die maar een paar
percent van de werknemers organiseren, al aan kunnen voldoen.
Daarom was deze Franse variant van de "duty to bargain" gedoemd
te mislukken. Zoals Clegg uitlegt: hadden de Fransen de Ameri-
kaanse methode gekozen, welke de werkgevers dwingt te
onderhandelen met een en wel met de sterkste vakbond, dan zou de
communistische C.G.T. in de meeste gevallen gewonnen hebben en
dat was een onaanvaardbare uitkomst, zowel voor de rechtse Franse
regeringen van voor 1981 als voor de Franse werkgevers en de
andere stromingen in de Franse vakbeweging. De methode, welke de
Franse wetgever heeft gekozen om deze uitkomst te vermijden
maakte de wet echter weinig effectief en niet geschikt om de
werkgeversafkeer van collectief onderhandelen te overwinnen.9

Organisaties als de C.G.T. en de C.F.D.T. bleven dan ook ijveren
voor een *cht recht op collectieve onderhandelingen (voor h6n wel
te verstaant) en deze eis maakte deel uit van hun eisenpakket
gedurende de mei-evenementen van 1968. Uiteindelijk resulteerde
het ter apaisering van die onlusten gesloten Protocol van
Grenelle in een wijziging van de Franse c.a.0.-wet in 1971, welke
nu expliciet een "recht OP collectieve onderhandelen" ging

10vermelden. Maar aan dat recht werd nauwelijk inhoud gegeven.
Sancties werden er hoegenaamd niet op gesteld. De Minister zei
kernachtig: Men kan een paard wel naar de bron voeren, maar het"

niet  verplichten om ook te drinken"."
Reynaud concludeerde dan ook: "Il n'y pas en realite d'obligationde n6gocier".12

6) Zie Ada, c. s. p. 49; Despax DS 1971, p. 532-533.

7) Zie art.  L 133-1 CdT (oude en nieuve tekst verschillen vat' 1 en commentaar op de oude tekst bil Brun/6 (1978)
p. 132-133; Ribettes, p. 30.

8) Clegg, TUCB p. 38.

9) Cle99,  TUCB p.  38/112-113.  U91.  ook Lyon-Caen,  DS 1970, p. 80, die zegt, dat eenheidisyndicalisie door de

vetge¥er afgedvingen ze,1 kunnen vorden naar Aaeritaans woorbeeld,  maar dat dit in frankrillt nooit 11 9ebeurd,
zodat de overheid daar zelf verantvoordel,Jk is woor het slechte functioneren van het collectief overleS  Zie
osk Lyon-Caen, DS 1968 p. 446 en Lyon-Caen, DS 1970 p. 162.

10) Art. L 131-1 CdT. Ugl. Lyon-Caen, Rapports, p. 241, die dit een belangrijk recht noeat. Zie voorts Ribettes p

30; Despai DS 1971 p. 532-533; Caierlynck/LC p. 581/619; Despax, Mise p. 10-11.
11) Despax, Mise p. 11; Despax DS 1971, p. 531-532/534.

12) Reynaud DM p. 79; zie ook Weiss, p. 146.
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Dus bleef men OP de linkerflank van de Franse vakbeweging
ontevreden en eiste men verdere maatregelen die de werkgevers tot

13'echt' collectief onderhandelen zouden kunnen dwingen.
Die kwamen er niet meer onder "rechts Ill , maar uiteindelijk wel in
1982 van het socialistische bewind-Mitterrand.'S

Volgens de nieuwe bepalingen bestaat er een "droit des salari6s a
la nagociation collective" (art. L 131-1 CdT), ertoe strekkend,
- dat er opnieuw onderhandeld moet worden ingeval een  c.a.0.
wordt opgezegd of de economische of juridische structuur van de
onderneming wijziging ondergaat (art. L 132-8 CdT);

- dat er jaarlijks onderhandeld moet worden over de herziening
van bedrijfstak-c.a.0.'s en centrale accoorden (art. L  132-12
CdT);

- dat er jaarlijks op ondernemingsniveau onderhandeld moet worden
over de effectief geldende arbeidsvoorwaarden (art. 132-27) .16

17In later jaren is die voorziening nog wat aangepunt en zijn er
bovendien nog enkele specifieke onderhandelingsplichten  o.a.

18terzake van de beroepsopleiding bijgekomen.

Slechts de onderhandelingsplicht OP ondernemingsniveau wordt
gesanctioneerd door een strafbepaling (art. L 153-2  jo  481-2
CdT)."
Het gaat hier uitdrukkelijk om onderhandelingsplichten; een
verplichting om tot een accoord te komen is er niet.20

Bovengenoemde concretisering van het recht OP collectief
onderhandelen is vooral geschied op verlangen van de tweede
Franse vakcentrale in grootte, de C.F.D.T. (radicaal/socialis-
tisch). Andere vakcentrales en de werkgevers hadden er geen

21behoefte aan of waren er uitdrukkelijk tegen.

13) Vergelijk ideeen daartoe bij 6.  LIon-Caen, DS 1979, p. 355: zie ook 6. Lion-Caen in HS p. 171, vaarin hil het

betreurt,  dat er in de 6 oorspronkellike E.6.-landon niet zoals in de V.S.  een duty to bargain bestaat.  Hi j
neemde dat daar al 'een ernstige lacune'.

14) Zip over gestrande pogingen om die onderhandelingsplicht rond 1978 ingevoerd te krijgen Murcier, DS 1979, p.
268-274,   Toch al enkele voorbodes van onderhandelingsplichten voor 1982, genoemd bij Rotschi Id-Souriac,   DS
1982, p. 730-731.

15) Wet vam 13 nove,ber 1982, zie daarover uitvoerig Humbert, DS 1984, p. 625-630; Pelissier, DS 1984, p. 676-683;

Murcier, DS 1985, p. 104-110; Pecyna, p. 349-350.

16) Maar dit 9eldt alleen voor zover er in de onderneming een vakbondsvertegenvoordiging bestaat  (voor kleine
ondernesingen geldt een speciale regeling).  De verplichte inzet behelst alleen maar loon en verkaren en
-organisatie, zie J.M. Biraud - La procidure de la r*duction d'horaire, in Droit Social 1985, p. 617-618.

17) Nameliii betreffende het opmaken en het neerleggen van een proces-verbaal,   vanneer er   geen   overeensteaming

vordt bereikt, zie Wet nr. 85.10 van 3 januari 1985, zie B. Teyssil, DS 1985, p. 254-255.
18) Vgl. artt. L 461-1, 412-22; 462-1; 932-2 CdT, zie Murcier, DS 1985, p. 106; zie ook EIRR art. 1985, p. 4.
19) Zie Rotschild-Souriac, DS 1982, p. 729-734: Puech, DS 1984, p. 49-52; Murcier DS 1985, p. 110,

20) Murcier,  DS  1985,  p.  110.  Ook het Amerikaanse ele,ent van de verplichting tot 'bargaining in good  faith'

ontbreekt, zodat er veinig ruiate is voor rechterlijke toetsing, aldus Soubie DS 1983, p. 58-59.
21) U91.  Javillier,  Riformes p.  227-228/369-376;  Javillier, DS 1982, p. 700-701; Murcier, DS 1982, p. 536-538;

Murcier DS 1979, p.272-274.
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Inmiddels hebben de eerste evaluaties plaatsgevonden van deze
nieuwe rechtsplicht", die cynisch genoeg moest aanvangen te
functioneren precies in hetzelfde jaar, waarin voor het eerst in
de recente geschiedenis de regering tot een looningreep overging
(522) en er dus heel wat crame van de pudding was. 23

Het zal mij benieuwen of de nieuwe rechtse regering, die in 1986
aan het bewind is gekomen, deze rechtsplicht nog lang in stand
zal laten.

Zo zien wij dus, dat de Franse "duty to bargain" stapsgewijze is
gegroeid. In haar concrete vormgeving werd zij steeds bepaald
door het gegeven van de ideologische verdeeldheid der Franse
vakbeweging, die de effectuering van zo'n rechtsplicht veel
moeili jker maakt dan wanneer er een eenheids-representatie van de
werknemers bestaat.

De Franse "duty to bargain" vindt onmiskenbaar haar ratio in de
geringe bereidheid bij de Franse werkgevers tot collectief
contracteren, zeker met de sterkste Franse vakbonden van  C.G.T.
en C.F.D.T.24, welke bonden van hun kant dan toch weer vaak te
zwak zijn om op eigen kracht dit collectief onderhandelen af te
dwingen. "Dans la tradition frangaise. il ne faut pas imaginer
que la nagociation collective puisse jaillir gratuitement et
spontan6ment. Elle suppose une contrainte exterieure....Cela
implique clairement une intervention legislative: il n'y a pas

2Sici de laissez faire", zei Lyon-Caen.

Wat een verschil met de hang naar abstinentie in het Britse
recht!

In Groot-Brittannie wilde een meer dan honderdjarige traditie van
arbeidsverhoudingen, dat de vakbonden er op eigen kracht erken-
ning als onderhandelingspartner zochten te verkr i j gen. 26 Het
machtsmiddel van de werkstaking kon daartoe zeker vanaf  1906  <536>

22) Zie een rapport van Minister Beregovoy van 30.5.1984,  zie EIRR juli 1984, p. 29-31; Marcier DS 1985, p. 106.

Daarna  het  rapport  van Minister Delebarre van 26.6.1985, dat stelde,  dat de onderhandelingsplicht  op
bedri jfstak-niveau voor 90% verd nageleefd,  die op ondernemingsniveau voor 42%, ugl. BIT-Bull. 1985, p. 457.
Cordova,  Comp.  p.  316  signaleert,  dat de Franse onderhandelingsplichten ertoe leiden,  dat er nu meer op

onderne,ing,Diveau en ,inder op bedrijfstaksniveau gecontracteerd vordt.

23) Soubie, DS 1983, p. 57/60.

24) Men  onderhandelt daar bijv.  vaal: afzonderlijk Det deze bonden en met de makkere bonden;  als  die  laatsten
tekenen vordt het resultaat ook aan CFDT en CGT aangeboden,  die dan nog al  eens veigeren.  Zil  kunnen zich die
stoerheid  ook per•itteren,  doordat de extension automatique <§44> maait,  dat de arbeidsvoorvaarden toch op

hun leden toegepast zullen vorden.  Zo stelt het Franse systeem tegelilkertijd de verkgevers in staat tot hun

strategic en de vakbonden in staat tot hun antvoord-stategiel   Vgl.  over dit verschijnsel Jobert, p. 400/404-
406: Delamotte DS 1969 p. 489/500; Reynaud DS 1969, p. 223; Weiss, p. 157- 58/192-193/199-200; Dehove, p. 44;

Despax CC p.  169;  Bianc-Jouvain,  The Status p.  40;  Oilier,  p.  336,

Overigens lijkt dit tegen elkaar uitgespelen van felle en tamie bonden ook in Nederland school te gaan maken,
zie de onderhandelingsronde 1986.

251 6.  lyon-Caen,  DS 1979,  p.  353 c.0  355.  Wij ,09en daarbil echter niet vergeten,  dat de afvezigheid van

c.8.0.'s  in  Frankrijk niet alleen aan verkgevers is te vijten - CGT en CFDT zi In lang niet  altiid  uit  op
zaken  doen en compromissen-sluiten.  Zi j 199gen zich toe op het stellen van eisen en schrikken zich soms lam

als er een accoord in zit! vgl. Soubie DS 1983, p. 58.

26) Levis, Hist. p. 6; Wedderburn, WXL p. 21-23; De Jong, diss. p. 41.
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legitiem worden gehanteerd. De wetgever27 noch ook de rechtern
bemoeide zich met de vraag of vakbonden al dan niet door
werkgevers erkend werden. Alleen de Fair Wages Resolution (§32
verplichtte sedert 1946 de ondernemers, die het van overheids-
opdrachten of vergunningen moesten hebben om de vakbonden te
erkennen.

pas in de zestiger jaren kwam er beweging in dit beeld. Zou niet
een wettelijke regeling van de "erkenning" de noodzaak tot het
grijpen naar het stakingswapen kunnen terugdringen en aldus een
welkome bijdrage vormen aan een algemene strategie om de Britse
stakingslust te bedwingen? Zou niet een wettelijke regeling een
steun in de rug betekenen voor met name die vakbonden, wier leden
zich bevinden in de beroepsgroepen waar niet ZO makkelijk
gestaakt wordt (bijv. de "white collars")?

29Er werden voorstellen terzake gedaan en uiteindelijk kwam er dan
zo'n wettelijke regeling van "recognition" in het kader van de
Industrial Relations Act 1971'0, maar wegens het verzet van

31vakbondszijde tegen die wet <§21> haalde zij weinig uit.

27) De Jong,  diss.  p. 43-44. Wil bestonden er sedert de Tveede Wereldoorlog vettelijke erkenningsplichten in de
sfeer van de openbare nutsbedrijven,  het ondervils e. d.,  vgl.  Hepple/OH Enc.  p.  1029,  alsook in  Noord-

lerland, zie McCartney WEL p.  274,  maar het vas alles veiti9 in rechte afdvingbaar, zie Wedderburn, WZL p.
165.

28) Door Hoven  van Onderzoek <§41> verden vel eens erkenningsdisputen onderzocht,  maar ook daar kvam  rechtens
veer niet veel uit. Industrial Courts veigerden c.a.0.-clausules a.b.t.  erkenning ex art. 8 van de 1959-vet
(533> uitbreiding te 9even,  zie Flanders MZU p.  178.  Ook in het kader van de Fair Wages clauses <§33>  ton

geen erkenning in rechte vorden 9evorderd, zie Wedderburn, WZL p. 165; zie ook Hepple/OH EL (IV) p. 99.
29) Instelling van een vettelijke regeling van 'rec,9nition' o.a.  bepleit door 6.S. Bain, Trade Union Grovth and

Recognition, Research Paper 6, HSMO 1967, p. 99-110. 191. ook Flanders MXU p. 179; Thoison/E p. 73. De T.U.C.

en  het Ministerie van Arbeid varen terughoudend,  saar zagen er in soamige Sevallen vel het nut van in,  zie

ACAS Annual Report, 1980, p. 66; Een nieiv argument vas vooral, dat in de zestiger jaren ineens bleek, dat de

Britse vestigingen van Amerikaanse multinationals 9een boodschap aan de vakbonden hadden, vgl. Kahn-Freund,

Reflexion,  p.  355;  Radice, p. 15; Gennard/S, p. 146-147/158. De Donovan Commissie na, dit idee mee in haar

rapportage,  zie p.  64-65;  Kahn-Freund,  LZL p. 82-90/176/178; Havkins, CZC p. 144-146; Cronin/6 p. 98-100;
Blanpain, in AV in MO 5 13-16. Hepple/OH p. 1030; Wedderburn WZL p. 23

De  t,enmalige  Labour-regerin9 na, eeR vettelijke regeling van 'recognition' op in de  Industrial  Relations

Bill,  991.  Bercusson EPA sub s 11 en ACAS Annual Report 1980, p. 67; Wedderburn, Wll p. 165/167-168, en gaf

'recognition' alvast aan als een van de taken, vaar,ee de nieuv opgerichte Coamission on Industrial Relations
verd belast,  zie ACAS Annual Report 1980,  p.  67;  Kahn-Freund, LXL p. 108-110; Cronin/6 p. 4; 491. ook CIR

Study nr. 5, Trade Union Recognition: CIR Experience.

30) Vgl.  artt.  46 en 121 van deze Wet elI de bilbehorende Code of Practise.  Zie voor saienvattende beschri jvin9
van deze procedures Drake,  p, 283-288; Heath p. 21-25; Kahn-Freund, LZL p. 83-89; de case TSA v Post Office;

uitvoerig Mellish/D,  p.  229-241; Kahn-Freund/H, LaS p. 28-29; en beoordeliogen bij McCarthy/E p. 71; Levis,

Hist. p. 12.

311 6egevens in ACAS Annual Report 1980,  p.  68; vgl. Weekes c.s. p. 120-154; Cronin/6 p. 5. Het varen eigenlijk

alleen de buiten de TUC staande bonden,  die hun gelut met deze regeling  beproefden,  zodat  de  regeling

uiteindelilk  het 'multi-unionisi' eerder In de hand verite dan ver•inderde, zoals de Conservatieven ervan

gehoopt hadden,  ,91. McCarthy/E p. 71; Mellish/D, p. 240: Thompson/E p. 79-82. Heevel zij er vel gebruik van

ki den maken, deden verigevers dit tech niet, zie Hepple/OH Enc p. 1030. TUC-bonden maaiten soms door een
achterdeur nog vel eens gebruik van de regeling, zie Donaldson, p. 15.
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Daarbij vergete men niet, dat A.C.A.S. nog altijd op geheel vrij-
willige basis betrokken kan worden bij het oplossen van een
erkenningsgeschil. Maar een echt "recht op erkenning" kan vanaf/7

1980 in Groot-Brittannie niet meer geldend worden gemaakt.

Dan is er nog Luxemburg, waar de c.a.0.-wet van 1965 een "recht
op collectief onderhandelen" introduceerde (artt. 6-7/10).
Volgens deze voorzieningen zijn de c.a.0.-partijen verplicht om
uiterlijk 6 maanden voor de expiratie van een c.a.0. met elkaar
in onderhandeling te treden over een hernieuwing van hun con-
tract. Bestaat er nog geen c.a.0. dan is de werkgever, die door
de bevoegde vertegenwoordigers van zijn personeel verzocht wordt
om onderhandelingen te beginnen teneinde een c.a.0. aan te gaan,
verplicht daarop in te gaan. Deze regel vindt echter geen
toepassing, wanneer de werkgever mocht verkiezen te onderhandelen
binnen een groep van werkgevers van dezelfde bedrijfstak. In
laatstgenoemd geval moeten de onderhandelingen dan wel binnen 60
dagen volgend op het eerste verzoek begonnen zijn. Is dat niet
gebeurd, dan is de ondernemer tot zelfstandig onderhandelen
verplicht. Blijft de werkgever weigeren om te onderhandelen of
bereikt men geen accoord dan wordt de zaak onderworpen aan de
procedure van verplichte arbitrage, die Luxemburg nog altijd kent
<541>. 48

In de overige  E.G.-landen is de wetgever (nog) niet tot het
uitvaardigen van een algemeen "recht op collectief onderhandelen"
overgegaan. Wel zijn hier en daar wat incidentele voorzieningen
in deze richting geschapen.

Ik noemde reeds Denemarken, waar een wettelijke verplichting
bestaat tot collectief onderhandelen met de bonden van middelbaar
en hoger personeel; de plicht is gesanctioneerd door een boete-
bepaling; wordt geen overeenstemming bereikt dan kan de ene
onderhandelingspartij de andere de bemiddeling van een Rijks-
bemiddelaar opdr ingen (hetgeen zelden gebeurt).
Onderhandelingsplichten spruiten ook nog voort Uit wetgeving
m.b.t. collectief ontslag en overgang van ondernemingen terwijl
centrale accoorden onderhandelingsplichten opleggen m.b.t. perso-

/9neelsbeleid, invoering nieuwe technologie e.d.

Ik denk verder aan Ierland, waar de wet soms een verplichting tot
collectief onderhandelen legt op ondernemers, die publiekrechte-
lijke rechtspersonen zijn" en op ondernemers in de transport-
sector. St

471 Zulks op basis van de algemene verzoeningstaak van ACAS,  neergelegd in  art,   2,   iste  lid  E.P.A.,  v91.
Hepple/OH  E•pl.  Lav  (IV) p.  29-30.  Deze 'voluntary' procedure verd in de tijd toen ook  de  'compulsory'

procedure bestond (1976-19801 zelfs nog vaker ingereepen dan de 'compulsory' procedure:  rul• 2200 keer,  en
zi j heeft toen voor ca. 55.000 verkne,ers erkenning van hun vakbond opgeleverd, ,gl.  ACAS Annual  Report,
1980, p. 64-65.

48) Zie Kra,aritou-Manitakis, p. 140: Schint9en p. 50.50.38/50.60.3; Perona/V p. 17/20·
49) Nielsen, p, 68-70.

50) McCartney WEL p. 273.

51) Perona/V p. 17 en hiervoor in noot L
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In Italie geldt een wettelijke verplichting tot overleg met de
vakbonden ingeval de werkgever "short time"-regelingen Wil
doorvoeren. S2

In Belgie heeft de wetgever het onderhandelen over c.a.0.'s  ter
S3bevordering van de tewerkstelling verplicht gesteld.

En voor wat Nederland betreft kan gewezen worden OP verkapte
onderhandelingsplichten in de Wet Melding Collectief Ontslag54 en
in de SER-Fusiegedragsregels.SS Voornemens om collectieve onder-
handelingen over het werkgelegenheidsbeleid in bedrijfstakken en

S6ondernemingen verplicht te stellen, zijn verzand.

In de rechtsleer en rechtspraak van enkele E.G.-landen is nog wel
aan de orde gekomen of wellicht een "recht op collectief onder-
handelen" als rechtsplicht te construeren valt, bijv. uit het
grondrecht op vrijheid van vakvereniging.

In Duitsland heeft het Bundesarbeitsgericht in 1963 de gedachte
aan zo'n construeerbare "Verhandlungsanspruch " afgewezen.57
Dit arrest heeft in de rechtsleer zowel instemming als bestrij-
ding geoogstse maar nog weer de laatste jaren hebben Bundes-
arbeitsgericht en Bundesverfassungsgerichte haar bevestigd en

S9

61zijn daarvoor - uiteraard - opnieuw gekritiseerd.
Omdat Duitsland een bloeiende practijk van collectief onderhan-
delen en een zeer overzichtelijke vakverenigingsstructuur heeft,
is het daar echter een tamelijk academische kwestie.

52) Wet  van  20.5.1975,  zie  Giugni Diritto,  p.  174.  Bil gelegenheid van de opstelling van het  Statuto  dei

Laveratori is vel het idee van een onderhandelingsplicht bestudeerd,  maar toch vervorpen vanvege de te grote

puzzles,   die men za9; sommigen   lezen  in  menige  verplichting  in  het  Statuto   toch vel een

onderhandelingsplicht, zie Treu ELL p. 145.

53) Artt. 47-57 Sociale Herstelvet van 24.1.1985, zie Uranken, AXF, p. 286-299.

54) Art 3,  lid 1 Wet Melding Collectief Ontslag: zie Pres. Rb. Utrecht 5.2.1983, KG 1983, 90, 491. Bakels in SMA
1984, p. 190-192.

55) Art. 18 jo. 14 SER-Besluit Fusiegedragregels 1975; Bakels (71 p. 169, die in dit verband ook nog het enfulte-

recht noemt.

56) Wetsontverp  16503 (vaar het uit geschrapt verd,  viordat dit vetiontverp vet verd) en  initiatiefvetsontverp

16482 lin de i jskast). Zie goor de afloop van deze initiatieven Kamerstuk 18600, Hfdst. XV nr. 81 p. 5.

57) BAG 2.8.1963,  AP Nr.  5 zu Art.  9 66:  zie Wiedemann/S p.  76;  eerdere lagere rechtspraak,  schrilvers  en

opvatting regering vermeld bi J Coester, Verh. Pfl. p. 90.

58) Zip litt.  bil Coester Verh.  Pfl.  p.  91/92/109;  Mayer-Maly,  Verhandl.  Anspr.  p. 201 e. v.; Lovisch, Das

Obermaszverbot im Arbeitskaapfrecht, 2fA 1971: Wiedemann/S p. 176-177/285; Daubler/H TUR p. 43-44.

59) BAG 14.7.1981 en BAG 19.6.1984 - 1 AZR 361/82.

60) Dreierbeschlusz BVerf6 20.10.1982, zie Niebler, p. 402-403.

61) Ugl.  H.  Seiter in Festschrift zum 125-jahrigen Bestehen der Juristischen Gesellschaft zu Berlin,  1984,  p
729-751.
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In Ierland, waar de vakverenigingsvrijheid in de Grondwet staat
vermeld, hebben diverse schrijvers nagedacht over de de vraag of
daaruit een "recht op collectieve onderhandelingen" geconstrueerd

62kan worden. Tot nu toe was de jurisprudentie op dit stuk echter
negatief.63
Hetzelfde kan ook gezegd worden voor Italie.-

In Nederland is de kwestie incidenteel in de zestiger en de
zeventiger jaren aan de orde gekomen en heeft toen in de lagere
rechtspraak enkele negatieve uitspraken gevonden. 65 Daar was
zelfs een geval bij, dat een werkgeversorganisatie een dergelijk
recht claimde. In de rechtsleer werd door sommigen een meer
positieve benadering bepleit.66
De angel van het vraagstuk werd ook in Nederland gevormd door het
opkomen van de "white collar unions". Inmiddels zijn de belang-
rijkste van die bonden tot het geregelde patroon van collectief
onderhandelen toegelaten en heeft de kwestie veel van haar
scherpte verloren.
In een S.E.R.-Advies uit 197967 werd een wettelijke regeling van
de toelating tot het c.a.0.-overleg door de meerderheid der
S.E.R. afgewezen o.m. met het argument, dat de rechter in

marginale gevallen misbruik van macht zou kunnen corr igeren.
Sinds die tijd zijn er nu ook enkele rechterlijke uitspraken68
gedaan, waarin nu eens positief dan weer negatief op een verzoek
om toelating tot een collectieve onderhandelingssituatie werd
gereageerd.

In Belgie zijn er hier en daar nog wel eens werkgevers, die ieder
69 Vaker gebeurt het, dat eronderhandelen met vakbonden afwijzen.

wel een onderhandelingsstructuur is, maar dat bepaalde bonden
zich buitengesloten voelen. De Belgische rechtspraak wil daar nog
niets aan doen In de rechtsleer vindt men soms wel een beperkt70

71recht op collectief onderhandelen verdedigd.

62) Vgl. Casey IJ p. 4-10; McCartney WEL p. 276-277: 0 Conaill, p. 105-115; Redmond, p. 141.

63) Negatieve case lav in Federation of Irish Rail and Road Workers v. Great Southern Railvay an Others (1942) Ir

Jur R 33;  CIE v.  Da,bl,  H,vh Court 16.1.1980; Abbot and Whelan v ITGWU and the Southern Health Board, High

Court  2.12.1980; zie deze cases vermeld bil Rediond p.  141:  de laatste case is echter in appil naar  het

Supreme Court gegaan, zie 0 Conaill, p. 100/108.

64) Treu,  ELL  p.  108-109,  die  prop vijst,  dat het vooral de neo-fascistische CISNAL <§27>  is,  die  in  de
rechtspraak afvijzingen van een enderhandelingsrecht ervoer.

65) Pres.  Rb 's-Gravenhage 8 december 1964,  NJ 1965,  nr.  7;  Rb 's-Gravenhage 29 maart 1967, SMA 1967, p. 280

e. v.,  in  beropp  Hof  's-Gravenhage 6 maart 1969 Cniet gepubl.).   Insgelilks de  'omveg'-procedure  in  Hof
Amsterdam  18.10.1973,  NJ 1974,  143 (v Gelder Papier,  vaar een bond een partieel enderhandelin95Verbod  op

andere c.a.0.-partijen gelegd vilde zien, zo lang zi j er niet bi j aocht zijn; deze uitspraak is echter al vat

genuanceerder),

66) Koopians in SMA 1964, p. 645; Hoefer-van Dongen, SMA 1974, p. 661; Fase/V p. 555-556.

671 Advies van 20 april 1979,  1979, nr. 6; vgi. Hekkelian, SMA 1979, p. 209-214/846-849; Fase, diss. p. 186-187;

I. d. Hel, SMA 1979, p. 839-846.

681 Vgl. Pres.  Rb Utrecht 7.8.1978 KG 1978, 216; Pres. Rb Amsterdam 30.10.1980, NJ 1982, 179 en (ten gronde) Rb

Amsterdam 20.1.1982,  NJ 1984,  101;  vgl.  P.  v, d,  Heriden, SMA 1983, p. 115-117/564-565; voorts Pres. Rb.

Rotterda• 16.6.1982, zie R. v. d.W./K.6. 1982, 103; zie De Leede, Asset, p. 253-255; De Leede, Toetsingsnerien,

p. 21-22; Fase, De HII 1983, p. 54; Fase, CAOR p. 86-88. Bakels (7), p. 167-168. Uerdere zaken in dit verband
Pres. Rb. 's-Hertoge bosch 29.6.1984, KG 1984, 258 n Pres. Rb. Groningen 10.5.1985, KG 1985, 168.

69) Vgl.  Blanpain in All in MO p. 19-21.

701 Vgl.  de zaak van de Bel9ische Politiebond,  die tot In Straatsburg verder gevoerd is,  zle hierna noot 74 en

ook 527, noten 6 en 22.

71) Vgl. Petit p. 72.
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Hoe denkt men internationaal over zo'n recht?

Het Committee on Freedom of Association van de Internationale
Arbeidsorganisatie heeft inderdaad geconcludeerd, dat de I.A.0.-
Verdragen 87 en 98, welke de vakverenigingsrechten omschrijven,
vragen om een erkenning van een "recht OP collectief onder-
handelen" . 72 Werkgevers behoren dat in alle passende situaties
aan de terzake bevoegde vakbonden toe te staan.

In het midden wordt gelaten of een Lid-Staat dit ook in een wet
moet uitwerken, of het sancties moet stellen op het niet-bereid
zijn tot collectief onderhandelen, enz. ook blijft de vraag open,
of alle bonden gelijkelijk aanspraak kunnen maken op zo'n recht.

Het Europees Sociaal Handvest erkent in artikel 6 het recht OP
collectief onderhandelen, maar de tekst brengt niet duidelijk tot
uitdrukking of dit ook een in rechte opeisbaar subjectief recht

73moet zijn.

Tenslotte moet melding gemaakt worden van enkele zaken, die
dienden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in
Straatsburg.74 Het ging daarbij om gevallen, waarin al wel
collectieve onderhandelingen bestonden, maar bepaalde bonden zich
buitengesloten wisten. Het Hof oordeelde, dat iedere bond er
aanspraak op kan maken, dat zij zich kan laten horen. Maar dat
wil niet zeggen, dat iedere bond er aanspraak op kan maken, dat
Zij wordt geraadpleegd of tot het c.a.0.-overleg wordt toegela-
ten. Wat dat laatste betreft mag in het nationale recht tussen de
verschillende bonden, die zich aandienen, gedifferentieerd wor-
den. 75

Men moet zich echter kritisch afvragen of er op dit vlak wel een
rechtsgang geschapen moet worden.
Deelname aan het collectief onderhandelen kan ook afgedwongen
worden door een staking of een andere vorm van  "industrial
action".  De "self help"-methode dus weer als alternatief voor de
rechtsgang. En deze bezit nog wel de oudste papieren.

Maar is zij wel in alle E.G.-landen geoorloofd?
Herinneren wij ons een stiptheidsactie van de Federatieve Spoor-
wegvakvereniging in Nederland in de zestiger jaren om erkenning

76af te dwingen. Zij werd door de rechter verboden.
Maar even later zag de NKV-bond St. Antonius wel een erkennings-

77staking door de rechter getolereerd.
En ook bij een rechtsvergelijkende blik in het rond blijkt het
toelaten van erkenningsstakingen toch wel regel te zijn.

721 Zie het rapport Freedom of Association, ILO Genhe, 1976, p. 91, vaarin het recht op collectief onderhandelen

vordt erkend als een fundamenteel vakverenigingsrecht,  v91.  Alkema SMA 1977 p. 69-70; Wedderburn, p. 22-23;
Fase, diss. p. 173-174.

73) Fase, diss. p. 174.

74) Zie de zakeR, gencead in § 27, noot 5: 991. NJ 1977, nrs. 1 en 2 met noten Zonderland en Alkeaa.
75) Ugl. Aliesa SMA 1977, p. 66 e.v.; Coester, Verh. Pfl. p. 89: Mayer-Mall, Verh. Anspr. p. 207.

76) Pres. Rb Utrecht,  9 mei 1966,  SMA 1966, p. 525; bevestigd in Hof Amsterdam 9.2.1967, NJ 1967, 437, al Roet
men hierbii bedenten dat toentertijd een collecheve actie door spoorvegarbeiders nog strafrechtellit  verbo-

den vas (539>, en een stiptheidsactie altild nog extra gevoelig ligt, zie HR 30.5.1986, RvdW 1986, 120.
77) Ugl. Pres. Rb Utrecht 6.6.1969; NJ 1969, 301; 991. v.d. Ven, Crisis, p. 6-7/11-12; Fase, diss. p. 175; Fase/V

p. 554.
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In Groot-Brittanniem  en Ierland- deelt de erkenningsstaking in de
zeer royale stakingsvrijheid, die daar bestaat. Ook in Frankrijk-
en Duitslandet wordt een staking om collectief onderhandelen af
te dwingen in principe rechtmatig geacht.

Hoezeer de "trend" duidelijk is - erkenningsstakingen zijn in
beginsel rechtmatig - lijkt dit toch geen regel zonder uitzon-
dering.

ZO zijn in Denemarken erkenningsstakingen ongeoorloofd als zij
uitgaan van bonden, die aangesloten zijn bij de LO, terwijl er in
het betrokken gebied al een c.a.0. met een andere LO-bond
afgesloten is. Bonden die buiten de LO staan mogen dan nog wel om
erkenning staken. B2

En in Groot-Brittinnie zijn in die paar beroepsgroepen, waar geen
stakings- of zelfs vakverenigingsvrijheid bestaat, erkenningssta-
kingen onrechtmatig.

Er zijn echter ook beroepsgroepen, die zich moeili jker organi-
seren of die geen machtspositie op de arbeidsmarkt innemen. Zij
hebben niet veel van het "self-help"-alternatief te verwachten.83
Soms gaat het om sociaal kwetsbare groepen, bijv. buitenlandse
werknemers, part-time werkers, werknemers in verzorgende
beroepen, enz. bij wie de zwakke organisatiegraad of actiebereid-
heid wel verklaarbaar is.84 Het "eigen schuld - dikke bult!" is
dan een wat karige houding voor een rechtsorde. En me dunkt, dat
ook "het publiek" het wel apprecieert, wanneer een erkennings-
geschil bij de luchtverkeersleiders, de bejaardenzorg, de
pompstations enz. niet slechts via stakingen uitgevochten kan
worden.   85

Er is dus zeker een "case" om een rechtsgang te openen.

Maar de rechtsgang is - zo blijkt wel uit de ervaringen in
Frankrijk en Groot-Brittannie - ook niet zonder bedenkingen.
Het valt niet mee om die rechtsgang zodanig te banen, dat er geen
ongelukken meer op kunnen gebeuren.
Bijv. wanneer dankzij een rechtsgang nieuwe bonden toegang kunnen
krijgen tot een al "gevestigd" onderhandelingspatroon.
Het kan zijn, dat de al "gezeten" onderhandelingspartijen zich
bij de opgedrongen binnenkomst van een nieuwe partner neerleggen.
Maar het is ook mogelijk, dat zij zo vergramd zijn, dat de be-
staande onderhandelingsstructuur aan mortel valt.

78) Zie case Beetham v Trinidad Cement ltd, 491. Granfeld p 346-347.

79) Zie  case Becton Dickinson Ltd (1973) IR 1,  vgl.  Redmond,  p.  17;  0 Conaill p.  102/225;  •inder  stellig
daare:tege, Casel, IJ p. 1.

80) Rotschild-Souriac, DS 1982, p. 730.

81) Vgl. BAG 26.10.1971, zie Coester, Verh.Pfl. p. 93/96-97.

82) Nielsen, p. 71/80, die vat dit laatste betreft, ook averechtse jurisprudentie vermeldt.

83) Flanders, lillI p. 178: Casey IJ p. 2.

84) Zie ook 553, noot 18

85) Flanders, lilli p. 178.
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Dan is het resultaat nu niet bepaald een bevorderen van het
collectief onderhandelen meer.*
Er is Ook een duidelijke spanningsrelatie tussen het creeren van
een rechtsaanspraak op collectief onderhandelen en het grondrechtop vrij collectief onderhandelen, dat ik onder III.B behandel de. 87
Immers, wie niet eigener beweging tot collectief onderhandelen
overgaat, zal zich in zijn grondrecht op vrij collectief onder-
handelen beperkt voelen, wanneer een rechtsaanspraak hem collec-tieve onderhandelingen opdringt.88

"Il y a quelque paradoxe & soutenir que l'Etat doit laisser aux
partenaires le soin de developper eux-m&mes la nagociation
collective et a proposer dans le mdme temps des mesures
reglementaires et legislatives pour favoriser cette autonomie",aldus Adam. 89
"De ter bevordering van het collectief onderhandelen getroffen
maatregelen mogen niet zo worden opgesteld of toegepast, dat zijde  vrijheid van collectief onderhandelen belemmeren"  zegt  I.A.0.-Verdrag   nr.   154.90

Hier botst het recht om deel te kunnen nemen aan collectieve
onderhandelingen van de ene organisatie op het recht van anderen
om vrij te zijn in het collectief onderhandelen/contracteren en
die eerstbedoelde organisatie niet als partner te aanvaarden.Die botsing zal tot een aanvaardbare modus vivendi omgezet moeten
worden.

86)   in dit  verband vijs  ilt ook nog op een detallpunt,  dat evenzeer een delicate 1(ant heeft: het achteraf
toetreden  van  nieuve c. a. 0.-partilen.  Laat men dat zonder meer open,  dat is er de kans,  dat  de  c. a. 0.-
partijen zich op een goede dag opgescheept zien met 'collegae non gratae'.  Wilselilk hanteert men dan ook in
Duitsland en 8219ie de regel,  dat dit toetreden achteraf slechts kan met instemming van alle oorspronkelijke
c.a.0.-partijen.
Uoor Duitsland: Reichel, TVG p. 19; Nipperdey/Sacker Ill.D.1.

In Belgie art.  17 CAO-Wet,  maar dit voegt eraan toe dat c.a. 0.-partijen het ook anders 1:unnen regelen;  ook
kunnen zij voorvaarden aan de toetreding stellen;  vordt toetreding geveigerd dan kan men zich tot de rechter
venden, aldus Petit p. 69-71; zie ook Uandermeulen In Uandermeulen/R p, 30-31.
Het  Franse  recht  vas  toleranter - daar had iedere representatieve organisatie vanouds het  recht  om  als
c.a.0.-partii toe te treden. Dat heeft daar tot de nodige misbruiken geleid en tell:ens veer tot
vetsvijzigingen  0,  aan die misbruiken paal en perk te stellen,  zonder dat men zich op het  Duits/Belgische
principe is gaan stellen.

Zie  over oudere vetsteksten Langlois Cl p. 292; Despax DS 1971, p. 535; Dehove p. 44. Brun/6 p. 740; actiele
teksten in artt L 132-9: 132-15; 132-16 en 132-25 CdT; vgl. Peclna DS 1984 p. 347-349.

Dan is er ook nog het problee, of een gedeeltelilke toetreding mogelilk is;  ja, antvoordt men in Belgie (ziePetit p.  70j en Frankrilk (Ollier p. 337-338) Alleen zegt men in laatst9enoe•d land,  dat de Sedeeltelijk
toetredende dan vel de plichten maar niet de rechten van c.a.0.-parti j kri igt (zie Despax DS 1971,  p.  537),
zie ook art. L 132-15 CdT.

87) Vgl. het Dreierbeschlusz van het BVerf6 20.10.1982: 'der verfassungs•aszi9 9eschutzte Kernbereich finde spine
Grenze dort, vo der Kernbereich der koalitionsmaszigen Betatigung des tariflichen Gegerspielers beginne'

88) Deze spanningsrelatie verd dan ook uitvoerig gebruitt als argument om een onderhandelingsplicht af te  vijzen
in Kamerstuk 18600 Hfdst XV, Rr 81, p. 4.

89) Ugl. Adam, DS 1978, p. 450: deze paradox ook al geconstateerd door Kahn-freund, LZL p. 76.
90) Art. 8.
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Uitgangspunt daartoe is het besef, dat geen grondrecht,  en ook
geen aspect van een grondrecht, absoluut is.
Waar het hier gaat om twee even belangrijke aspecten van het
grondrecht op collectief onderhandelen zullen beide hier m.i. een
evenredige "indeuking" moeten lijden.

Dit houdt voor mij in, dat het openen van een rechtsgang, die kan
voeren tot het opleggen van een onderhandelingsplicht in
alleszins redelijke gevallen, aanvaardbaar is, maar dat het niet
aanvaardbaar is, dat sociale partners formeel of materieel tot
het afsluiten van collectieve contracten verplicht worden.

En met dat laatste ben ik dan bij het lastige probleem van de
sanctionering van de rechtsgang. Wij hebben gezien, dat het niet
makkelijk is om er een bevredigende sanctie voor te bedenken. Een
recht OP collectief onderhandelen voor de ene partij kan, als
gezegd, nimmer een plicht zijn tot collectief contracteren van de
andere partij. Het Franse voorbeeld leerde ons, dat werkgevers
heel best een schimmenspel kunnen opvoeren met de "hardste"
bonden, om tenslotte met de "zachtste" een accoord te sluiten. Er
wordt wel eens gesteld, dat een "duty to bargain" eigenlijk
alleen zinnig is een een situatie, waarin een vakbond zich  als
begunstigde kan opwerpen, zoals dat ook in de V.S. en in Zweden
het geval is. Maar in de meeste E.G.-landen is dat geen haalbare
kaart.

In welke problemen men met een rechtsgang allemaal verzeild raakt
in landen met een pluriforme vakbeweging zag men ook weer in
Nederland in 1985/1986. In een geval vroeg een CNV-bond de
rechter om de werkgevers tot het afsluiten van een c.a.0. te
dwingen, waarover materiele overeenstemming bestond; de werk-
gevers wilden dat echter niet doen zonder dat de FNV-bond accoord
ging. In een ander geval probeerde de FNV- en CNV-bonden werk-
gevers in het bankbedrijf juist van contracteren met alleen de

91RMHP-bonden af te houden, zolang zij er buiten stonden.

Ook is nog niet duidelijk welke consequentie het creeren van een
rechtsgang moet hebben voor het stakingsrecht. Menig jurist in
Duitsland, Nederland en Denemarken zal al gauw concluderen, dat
het openen van een rechtsgang betekent, dat er niet meer

92 En dat als erlegaliter voor erkenning gestaakt mag worden.
met gebruikmaking van deze procedures collectief onderhandeld
wordt, er tijdens die onderhandelingen niet rechtmatig collectief
actie gevoerd mag worden. 93

Het openen van een rechtsgang kan dus best eens de uitoefening
van het stakingsrecht beperken.

91) Pres. Rb. Amsterda, 25.3.1986, KG 1986, 184.

92) Vgl. Fase, AKG p. 13/14; Coester Verb. Pfl. p. 93/96-97: 0 Conaill p. 102/104/226.

93) In die zio alreeds een uitiptaak rondom een bedrijfsbezettin9 in Frankrlik, v91. Jau,Iller, Rifories, p. 372.

Savatier DS 1984,  p.  56 en Murcier DS 1985,  p. 109 villen van geen beperking van het statingsrecht vanvege

het   bestaan   van een onderhandel ingsplicht veten.   Dat het openen van een rechtsgang een  'extra'   mjet   zijn
naast het stakingsrecht goor deze kvesties vond ook Flanders,  M&U p.  178. In Canada is staking om erkenning

echter niet •eer 129&81, oidat er een rechtsgang ge,pend is, 991. ILO, CZA p. 30.
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Tel daarbij dan nog op de nadelen, die iedere rechtsgang al gauw
aankleven: langslepende procedures, formalisme enz. Wedderburn
bespeurde al in 1971 in de V.S. "the mass of legalistic hair-
splitting which surrounds the duty to bargain in good faith....It
is partly the jungle of law about the duty to bargain in good
faith which has brought lawyers into the very bargaining room in
the U.S.A.94  Maar de  (nota bene door hem zelf ontworpent ) "recog-
nition"-bepalingen in de Britse Employment Protection Act zouden
niet anders te zien geven en in 1980 moet hij dan ook tot de
conclusie komen:  "although a modern democracy ought to establish
a legal duty on an employer to recognise his workers' trade
union, the  'British paradox' seems to be that even this small
degree of intervention may be too strong a burden for the
traditionally voluntary system of collective labour law to
bear. /95 En hij concludeert:  "Recognition won by strength rather
than law is a principle to be neither despised nor ligthlydisplaced".96

Kortom: een rechtsgang moet, maar oh, wat is zij nog moeilijk te
vinden. En laten we de "self-help"-schoenen nog maar niet
wegwerpen voor de nieuwe rechtsgang-schoen goed loopt.

of anders gezegd: het grondrecht op collectief onderhandelen
vraagt van rechter en/of wetgever, dat hij naar procedures zoekt
om voor ten onrechte buitengesloten vakorganisaties de weg naar"                       "

de onderhandelingstafel te openen. Maar wanneer dat "ten
onrechte" precies is, is een geweldig lastige kwestie.
Zolang een rechtsorde dat probleem niet bevredigend heeft kunnen
oplossen vraagt datzelfde grondrecht erom, dat collectieve actie
om erkenning" te verkrijgen royaal wordt toegestaan.

.

94) Wedderburn, WZL p. 23/167; zie ook Clegg, TUCB p. 110.

95) Wedderburn, IRKC p. 82; Wedderburn, LLXIR, p. 54-55/186-187/190.
96) Wedderburn, LLXLR p. 274.
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Natuurlijk kan men zich bezorgd afvragen, of vakbonden zich wel
altijd realistisch opstellen en niet vaak vasthouden aan achter-
haalde sociale verworvenheden, die nu een rem op de vooruitgang
geworden zijn."
Maar achter die behaalde sociale verworvenheden gaan mensen
schuil, die vaak weinig weerbaar zijn; die de hitte van lange en
ongezonde arbeidsdagen gedragen hebben. Kan men iets anders
verwachten, dan dat vakbonden zich met kracht inzetten voor de
verdediging van die sociale verworvenheden?

Natuurlijk kan men zich zorgen maken over het ongerief van
stakingen. Wie er als consument door getroffen wordt kan er maar
moeilijk begrip voor opbrengen.
Maar af en toe eens een staking is nu eenmaal de prijs, die we
moeten we opbrengen voor een vrij stelsel van collectieve
arbeids-voorwaardenvorming. Zoals het gewas niet groeit zonder nu
en dan een bui.

Het is duidelijk, dat de "zorgen", die men zich maakt, niet meer
voortkomen uit een waardevrije rechtstheorie. Ze worden bepaald
door politieke opvattingen. Dat is niet kwalijk, maar het is wel
beter om het er meteen bij te zeggen.
Daarom nu over naar het laatste, rechtspolitieke deel van deze
studie, die ik ent op een hele andere "zorg":

Voor mij is het nog maar de vraag, of de vakbonden nog we I ZO
madhtig zijn, dat ze alle hiervoor genoemde " onhe il en" kunnen
aanrichten. Zijn Zij eigenlijk niet juist zwakker en zwakker
geworden?
De echte grote economische machten zijn "onaanraakbaar":  de
enorme multinationale ondernemingen, die hun investeringen over
de wereld verdelen en dan weinig kwetsbaar meer zijn voor
nationale collectieve actie. Het mondiale monetaire gebeuren, dat
vaak meer invloed heeft op de groei van een economie en OP de
koopkracht dan het gedrag van vakbonden.
Op bovennationaal niveau is er hoegenaamd geen sprake van een te
grote macht van de vakbonden, eerder van een te geringe.
ZOU het recht geen rol kunnen spelen om op dat vlak iets van een
machtsevenwicht terug te brengen?

Dat is meer mijn "zorg" en die vormt het onderwerp van Deel IV.

101 In Frankrilk kreeg devakbeveging er in deze zin veer zvaar van langs toen zij het door  de  socialistische

regering  aangezveRgelde debat over een Centraal Accoord inzake 'flexibilitelt'  liet  •islukken,  vgl.  Droit

Social  1985,  p.  221-224.  Zij zou vastklampen aan oude privileges en voorbil gaan aan nieuve behoeften  van

jongeren, verklozen enz.
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IV.

HET RECHTSPOLITIEKE DEEL



A. DE EUROPESE C.A.0.

60. De gedachte aan Europese c.a. 0.'s.

In het laatste deel van deze studie treden wij nog een stap nader
tot ons drieluik, teneinde op het middenpaneel iets curieus in
het oog te vatten. Een vaag figuurtje: de grensoverschrijdende
collectieve arbeidsovereenkomst. De schilder heeft het niet
uitgewerkt. Er staan nog pas een paar potloodstrepen.

De gedachte aan grensoverschrijdende c.a.0.'s is al wel meer dan
een eeuw oudl, maar ze is nog maar zeer zelden in de praktijkgebracht.2 Toch hoeft men geen profeet te zijn om te zien, dat ze
ooit eens echt van de grond zal komen.

Onze  gezichtseinder is met de toename van de verkeers- en commu-
nicatiemiddelen allengs groter geworden, onze wereld navenant
kleiner. De nationale grenzen worden steeds minder bepalend voor
de politiek door de stijgende betekenis van internationale
organisaties als E.G.,  O.E.S.0.  I.M.F. enz. en ook door de toe-
nemende multinationalisering van ondernemingen. Waarom zou dan
het collectief onderhandelen zich ten eeuwigen dage binnen de
nationale grenzen blijven houden?

Eerder <§511/12/15/20> signaleerde ik reeds, dat de sociale partners
zich al langere tijd ook internationaal zijn gaan organiseren.
Men komt elkaar steeds vaker tegen op conferenties, symposia, in
internationale raadgevende colleges e.d. De contacten zijn er,
maar internationaal collectief onderhandelen is er nog niet echt
bij.

Wij hebben dus te doen met iets, dat er nog niet is, maar waarvanmen de komst al wel kan voorvoelen.
Het is een verwachting, waarover men kan spreken met bevlogen-
heid, met scepsis, met realiteitszin, enz.

1) Vgl.  Zabel,  ETV,  p.  268,  die vermeldt hoe het Idee van een grensoverschrildende c.a. o. voor het grafische
bedriif  in Duitsland, Oostenrijk en Zvitserland verd besproken op een conferentie in Wenen in  1873.  Tussen
1893  en  1897  verd veel gepraat over het plan van de Belg levy o. tot een  internationale  c. a. o.  voor  de
miinindustrie te komen. In 1909 vas er een voorstel voor een internationale c.a. o. voer thuisverk(stlers in debandverleri j in Frankrijk, Duitsland en Zvitserland. Schnorr RET p. 155 .aakt geva9 van een studie van Sitzler
in 1935 t.b.9. de LA.0. over de juridische aspecten van grensoverschrijdende c.a.0.'s.

2) Zabel,  ETV p.  268,  meldt, dat het in 1912 aetterdaad kvam tot een grensoverschri idende c.a. o. in Frankrijk,
Duitsland  en  Zvitserland  vaor  de  thuisverk(st)ers  in  de uurverkindustrie. In  1922  bestond  er  een

Srensoverschrildende  c.a, o.  in het Poolse en Duitse deel van Opper-Silezie. In Hoord-Amerika  gelden  de
c.a.0.'s met Ford,  Chrysler en General Motors zovel in de US als in Canada,  vgl.  Desolre,  p. 4, Llon-Caen,
CCCP, p. 116, Piehl, p. 88; Walz, p. 131. Radice, p. 16. Voor enkele recente Europese voorbeelden zie verderop
in deze paragraaf In,ten 23 en 31).
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Bevlogenheid nam vele overtuigde "Europeanen" in haar greep in de
eerste euforische jaren der E.G. Menigeen dacht, dat de
instelling van een gemeenschappelijke markt en een geco6rdineerde
economische politiek in West-Europa zou leiden tot collectieve
onderhandelingen OP Europese schaal en tot heuse Europese
c.a.0.'s. De e.c.a.o. werd gezien als een nuttig instrument om de
arbeidsvoorwaarden binnen de E.G. te harmoniserent  om een echt
sociaal beleid van de EEG mee op te bouwen' en zelfs tot het
voeren van een Europese inkomenspolitiek.5

En zo werd deze - door wetenschappers' uitgediepte, maar vaak ook
gekritiseerde - gedachte aan Europese c.a.0.'s een troetelkind
van de Europese instellingen - Commissie, Parlement, Economisch
en Sociaal Comita, Ministerraad, enz.7

3) Schnorr,  Mog.  p.  1-7; Schnorr, Werkdoc. p. 8-9; Schnorr, Fragen, p. 54; Schnorr, AZSP p. 61; Schnorr, EW p.

10;  Schnorr,  L'apport,  p.  554-555; Steinberg, p. 25; Koopmans, IAA p. 21; Boldt ZAV p. 64; Zangari CCCP p.

185; Lion-Caen, CCCP, p. 113; lyon-Caen, HS p. 150/175; Levenbach, Veertig, p. 10.

4) Schnorr,  Mog. p. 3-6, Despax CCTE p. 77; Despax, CC p. 152; LIon-Caen, NC p. 589; Lyon-Caen, CCIP p. 261-263;

De Jong, ECAOR, p. 379, Zangari, CCCP p. 185.

5) Schnorr, Fragen, p. 13: Biedenkopf in MaYer-Maly P. li-14; kritisch LYon-CaeR, 1 p. 21-24

6) Naast  de  in  de noten 3 t/a 5 reeds vernoeide verken  val len  nog te verielden: Schnorr,  RET p. 155-162; Despax,

RE p.  309-320; Lage, Jetzt, p. 1595-1597; Lage, ETV p. 145-149; Spyropeulos, R81e, p. 19-55; Sadtler, p. 962-

964;  Erdmann ETV,  p.  217-220;  Herschel, BB 1962, p. 1255-1258; Tacke, STU p. 102-106; Alluson, DS 1965, p.

492-502; Kravaritou-Manitakis, CCSAE, p. 284-305; Rasschaert, Confl its,  p.  306; ; Dubois ME,  p.  163; Roberts,
MCB, p. 16-18; Troclet, Evolution, p. 204-216.

Op initiatief van de Europese Commissie verden er colloquia aan dit thema 9evild in Poignan-la-FBret, 1963, in
Nice, 1965 en in Milaan, 1969: vgl. Spyropoulos, RBle, p. 28: Schnor, EW p. 11.

Voorts  verschemen  in  die laren rechts- en praktijkvergelijkende studies over de c.a. o.  zoals  die  van  G.

Spyropoulos - Le droit des conventions collectives de travail dans les pays de la C.E.C.A.,  Paris,  1959;  6.

Dehove  - Het recht en de praktijk van de collectieve arbeidsovereenkoisten  in de zes  landen van   de  E.E.6.,
serie Sociale Politiek nr.  6,  Brussel,  1963; 6. Giugni - De ontvikkeling van de collectieve arbeidso,ereen-

komst in de industrieen van de Gemeenschap, 1953-1963, Luxemburg, 1967.
Experts verkten een gemeenschappelilke Frans-Duitse terminologie voor e. c.a.0.'s uit, Despax CCTE p. 79.

7) Zie vat het Europees Parlement betreft: het besluit nr.  36 d.d,  15.1.1959 van het Europees Parlement , ¥gl.
Schnorr, EW p. 9 en een latere E.P,-uitspraak, v91. EG-Bull. 1/1965, p. 89, zie Spyropoules, p. 28; Sadler, p.
963;  Steinberg,  p.  19.  Zie  vat  de Europese Commissie betreft haar Memorandui over het verkprogramma  der

Gemeenschap gedurende de tveede etappe, Brussel, october 1962, Publ. Dienst E.6. nr. 8067/4/Xi/1962/5, p. 54.

Het  Eurapees  Economisch  en  Sociaal  Comiti vas dit idee  velgezind  in  zijn  stellingname  tot  voornoemd

Actieprogramma,  Doc. CES 234/63 d. d. 3-7-1963, Ziff. 25/37, zie Erdiann ETV, p. 217 eR ook later n09 vel, zie

Bulletin Verbond Belgische Nilverheid, Brussel 1968, nr. 32, p. 2558; vgl. ook Desolre, p. 31.

Vervolgens   vindt men de e. c.a. o.   veer als desideratum op,oerd in het verkprogramma van Raad en Commissie ter
doorvoering van art.  118 EEG-Verdrag,  Pb C 23/20, 1971, aangenomen door Raad en Commissie op 27.7.1971, ,91.

6. ly,a-Caen, CCCP  p.  116;  Mazzoni  CCCP,  p.  176,  en  in de Blauvdruk voor  een  communautair  Sociaal

Actieprogramma,  57,  maart  1972,   Dan  vordt  de  e. c. a. o.  veer  genoe•d  in  het  slotcommuniqui  van  de

Topconferentie van Staatshoofden en Regeringsleiders, gehouden op 20-21 october 1972 iR Parij:,  ,gl. EG-B.ll
10/1972, p. 20; Miotto p. 101: Dubois ME, p. 166.

Veriolgens vindt •en de e. c. a.0.-gedachte verield in het Sociaal Actieprograiaa,  vastgesteld door de E.6.
Ministerraad op 21 januari 1974,  991. EG-Bulletin Suppl. 2-1974, Ille Aanv. Bijl. 4, ,gl. Schnorr, Fragen, p.

7. Zie ook uitspraken van E.6.-Commissaris Hillary t.g.v. e.c.a.0,'s in het Europees Parlement, jan. 1974.

De e. c. a. o.  ko,t men ook tegen in de Commissie-ontverpen voor het Stataut der Societas Europeana (zie hierna
voetnoot 16)  en zij paraisseert in het verslag van Tinde,ans aan de Europese Raad oatrent de Europese Unie,

vgl. EG-Bull., Suppl. 1-76, p. 27 en in het voorontverp tot het Tveede Sociaal Actieprograsia, eind 1976, ,91.

M. Shanks in The Ti•es, Jan. 20, 1977.
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Maar wetenschappers en Europese instanties hadden mooi praten  -
zelf konden zij geen e.c.a.0.'s tot stand brengen.
Zoiets moest van vakbonden en werkgevers uitgaan en die liepen
niet over van geestdrift. Zeker de werkgevers niet.e  De vakbon-
den' betuigden wel lippendienst aan het idee, maar hebben er toch
nimmer een vuist voor willen of kunnen maken.

Vandaar dat de sceptici, die het idee van de e.c.a.0. maar een
"juristischen Sandkastenspiel" vondento, gelijk leken te krijgen.
En zo  zakte medio zeventiger jaren ook bij wetenschappers en

11Europese instellingen de interesse in het thema.

De laatste paar jaar is de belangstelling voor het onderwerp
echter weer opgeleefd, ook al is de terminologie wat veranderd.
Het grote begrip is nu dat van de "espace europeen" - de "ruimte
zonder binnengrenzen, waarin het vrij verkeer van goederen, per-
sonen, diensten en kapitaal is gewaarborgd" en die op 1 januari
1993 gerealiseerd moet zijn (nieuw artikel BA EEG-Verdrag).

81 Te  noemen valt de afvijzing van de e.c,a. 0.-gedachte in het Me,orandu• betreffende het sociale beleid  in  de

E. 6.  van de UNICE 11966),  hetgeen in overeenstemaing vas met de afvijzende houding van de verkgevers t.a. v.
een ontverp-resolutie betreffende grensoverschri Idende collectieve onderhandelingen op de 52ste zitting van de
IAO-Conferentie,  vgl.  Desolre,  p.  10.  Voorts blijkt deze negatieve houding uit het consequente verzet van
verkgevers  0,  de Europese paritaire comitis <§62> meet dan louter overleg- en  raadplegingsfuncties  toe  te

kennen, vgl. Miotto, p. 101.

111   een UNICE-Memorandu, van 1973 verd echter ten principale  ingestead met de mogelijkheden tot afsluiten   van
e.c.a. 0. 's,  doch  ender voorbehoud van de autono•ie van de sociale partners,  191. Zangari CCEP p. 195.  De

meeste auteurs vervachten echter, dat de verkgevers die autenomie zullen benutten om zo lang mogelijk europees

collectief onderhandelen af te vijzen,  vgl.  Despax,  CC p.  151; Despax CITE p. 75: Spyropoulos, RSle p. 49;

Kravaritou CCSAE p.  288;  6.  LYon-Caen,  Ricerca CCIP,  p.  115; Lion-Caen, NC p. 621; Lyon-Caen, HS p. 174;

Roberts, MCB p. 12; Erdmann p. 220; Zangari CCCP p. 181; Desolre p. 10.

Er  zijn  aanvi izingen,  dat  de nationale verkgeversorganisaties hun leden  ook  van  zulke  onderhandelingen

proberen af te houden, bliv. het VNO Philips, zie DF 5&5 p. 21

9) Te noemen o. a.  het rapport 'Europese CAO-en",  dat in 1963 verd uitgebracht door de Europese tai( van het WVA,
¥gl.  lyon-Caen, NC p. 623-624; Kravaritou CCSAE p. 298, Despax, CCTE p. 76, Schnorr, Fragen, p. 54; het EVVV

kende al een Co•iti pour la nigociation collective',  zie Rasschaert,  Conflits,  p. 298 en bracht in 1969 het

rapport  'Grondbeginselen voor een c.a. 0.-beleid' uit.  Eerder al,  in 1965,  had het I.C.F.T.U.  de e. c.a.0.-

gedachte opgenomen in haar 9emeenschappelitk actieprogramma,  vgl.  Colin Beever,  p.  15,  en herhaald op een

conferentie in 1967, vgl. Colin Beever, p. 16; zie voorts Miotto, p. 86-88; Sterner, p, 419-421; A. Lappas in
Der Bettrag der Geverischaften zur europaischen Integration, Bonn/Bad Godesberg, 1973, p. 45.

Het E. V. V. bracht opnleuv de e. c.a.0.-gedachte naar voren in haar actieprogramma 'ETUC-objectives for  1976-
1979'.

So•aige vakbondsleiders uitten zich echter gereserveerder,  zoals 0. Brenner, Betriebs-Berater 1971, 2161. Een

de vakbeveging nablistaand arbeldsjurist als 6.  lyon-Caen heeft herhaaldelijk betoogd,  dat er voer de
val:beve9ing  veinig  garen te spinnen Valt bi j de e. c.a. 0.-gedachte,  vgl.  hem in Ricerca Cccp P. 115-116;

Rapports,  p. 421; HS p. 175 en geciteerd door Zangari CCCP p. 181. Zeer negatief over de vakbondsinzet op dit

punt ook Northrup & Rovan in hun studie, vermeld in noot 37; idea Betten, diss. p. 124.

10) Siaitis  in Internationales Arbeitsrecht,  Festschrift Kegel,  Frankfurt 1977,  p.  183.  Ook Lion-Caen NC  p

593/629,  achtte  in 1972 een voorstel om thans te onderhandelen over e. c.a. 0.'s op zijn ainst  voorbarig,  zo

niet utopisch.

11) Schnorr had al eind 1973 vastgesteld,  dat de beagelenissen met de juridische voorvaarden om tot het afsluiten
van  e.c.a.0.'s  te komen binnen de organen der E.G.  al sinds 4 jaar volled,g varen gestaaktl,  zie zijn  AR-

Blattei 1974, p. 26

Wei  Ilet de Europese Commissie nog een nieuve rechtsvergelijking •aken van het c.a. 0.-recht  der  Lid-Staten,

zie  de  resultaten daarvan in Perone/V en died Prof.  Reynaud nog een onderzoet naar de ontvikkeling van  Het

9eorganiseerd overleg in de lid-staten van de Gemeenschap, serie Sociale Politiek, nr. 40, Brussel, 1979.
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Die "espace europeen" vraagt ook om een "espace social 11 12 en daar
moet  dan de "europese sociale dialoog" de wegbereider  voor  zijn· 13

De E.G.-Ministerraad sprak in zijn besluit Over het Sociale
Actieprogramma van 1984 van "de ontwikkeling van collectieve
arbeidsbetrekkingen op communautair niveau'114; kort tevoren had
het Europees Parlement de term (Europese) collectieve overeenkom-
sten weer in de mond genoments en ook de nieuwe Europese
Commissie waagde het bij haar aantreden alweer van Europese
collectieve arbeidsovereenkomsten te spreken.16

En nu biedt voortaan zelfs het EEG-Verdrag daar een speciale
grondslag voor in een nieuw artikel 118B, dat daar bij de
Europese Akte van 1986 is ingevoegd:

De Commissie beijvert zich de dialoog tussen
de sociale partners op Europees niveau verder
te ontwikkelen; als deze laatsten zulks
wenselijk achten, kan dit tot contractuele

17betrekkingen leiden.

Pennestreken, die de e.c.a.0.-gedachte terug hebben gebracht in
de actualiteit. Wordt zij dit keer ook realiteit?

Ik geloof, dat het goed is om, pratend over Europese collectieve
arbeidsovereenkomsten, onderscheidingen aan te brengen.

Er zijn c.a.0.-types, die ik nog in de verste verte niet vatbaar
acht voor een grensoverschrijdende, Europese, of internationale
dimensie. Maar er zijn ook e.c.a.0.-types, die in de lucht
zitten.

12) Het  idee  van  een 'Europese sociale ruiate' is al enkele jaren in  discussie,  491.  J.  Vandamse  - De  la

politique sociale A l'espace social europien,  RMC 1983,  p. 562-566.  Men kemt het dan vervolgens o.a. tegen

in  het  Werkprogramia  van de Europese Commissie voor  1985,  zie  EG-Bull.  Suppl.  4/85  p.  34;  men  vii

verhinderen,  dat  de positieve effecten van de tetstandbrenging van een grote earkt 'zouden tenietgedaan
vorden, vanneer bepaalde Lid-Staten ernaar zouden streven een concurrentievoordeel te behalen op de andere

ten  koste  van een sociale achteruitgang.' Zie het begrip Europese sociale rulate ook geneeid als  lange-
termi in doel in het Werkprogramma van de Commissie 1986, zie E6-Bull. 2/1986, p. 13 alsook in een verklaring
van het Europees Parlement februari 1986, zie EG-Bull. 2/1986, p. 102.

13) V91. C. Savoini, in Social Europe, sept. 1984, p. 9-12.

14) Besluit van de E.6. Ministerraad van 22.6.1984, Pb C 175 van 4.7.1984.

15) In  een  resolutie van het E.P.  van 21-25 mei 1984 vordt opnieuv gesteld,  dat de harionisatie  van  sociale
vetgevingen   dringend   gevenst  is I.v.m. de verdedi ging  van  de  Europese  economic  en  de   gel i jke

arbeidsoistandigheden voer bedri iven en verknemers in de Gemeenschap; de Coa"issie vordt verzocht een proces

van  sociale harionisatie te bevorderen door voorrang te geven aan collectieve overeenhasten, zie EG-Bull.
5/1984, p. 113.

16) Zie verkprogramaa Commissie-Delors,  EG-Bull.  Suppl.  4/85,  p. 34/66: de Europese Coamissie vii de 'sociale

dialoog'  veer  appakken  en  zij  hoopt,  dat deze 'sociale dialoog de  sociale  partners  ertoe  brengt  op

communautair  niveau kaderovereenkomsten uit te verken vaarop zi j zich zouden baseren bi j collectief overle9
op nationaal, bedrijfstaks- en ondernemingsniveau. '

J.  Delors noe•de Eutopese c.8.0. 's 'als algemeen kader,  dat noodzakell Jk is voor de vervezenlijking van de
grote markt", zie EG-Bull. Suppl. 1/85, p. 12/25.

17) Een  tekst,  die  bi ina  voordelijk  teruggaat  op een concept  van  het  ad-hoc-Comit* woor Institutionele
Vraagstukken  (Comiti-Doogej,  zie  EG-Bull.  nr 3/85,  p. 114. Eerder bevatte het Ontverp van Verdrag  tot

oprichting  van  de Europese Unie,  dat het Europees Parlement op 14 februari 1984  aannam,  in  art.  56  de

verielding  'het  sluiten  van  collectieve arbeidsovereenkoisten op het niveau van de  Onie'  (zie  EG-Bull.

2/1984, F. 21).
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Een e.c.a.0., die men wel kan vergeten, is bijv. een Europese
Metaal-c.a.0. - alle metaalarbeiders in de E.G., van Messina tot
Glasgow, onder dan en dezelfde c.a.0., die alle arbeidsvoorwaar-den regelt. Lonen, premies, vacantiedagen, opzegbepalingen, enz.
Zo'n volledige c.a.0. moet nu eenmaal op praktische gronden,
aansluiten bij allerlei nationale, soms zelfs regionale gegeven-
heden: de nationale munt, het nationale inflatietempo, het natio-nale recht, beroepsbenamingen, opleidingsvormen en diploma's, ja
soms zelfs bij het weer of de feestdagen van de streek!

Dat zal men tot in lengte van jaren in zo'n grote bedrijfstak
niet op een Europese leest kunnen schoeien. Men bedenke, dat in
sommige E.G.-staten de metaalarbeiders nog niet eens onder een
nationale c.a.0. vallen: in Duitsland bijvoorbeeld kent elk der
Lander zijn eigen metaal-c.a.0.

De bedrijfstak-c.a.o. is dus niet bepaald het eerste type c.a.0.,dat zich leent voor een Europese dimensie. Toch zijn er zelfs
hier twee Europese lichtpuntjes.

In de eerste plaats de typisch internationaal gerichte bedrijfs-takken. Men denke aan de werknemers in de Rijnvaartle, waarvoor al
een aantal jaren internationaal regelingen getroffen worden,
bijv. in de sfeer van de bemanningsvoorschriften, de sociale
zekerheid e.d. Daar zitten werknemers en werkgevers bij tijd en
wijle al internationaal collectief te onderhandelen; alleen geeft
men om practische redenen er nog de voorkeur aan, dat de
uitkomsten van hun beraad de vorm krijgen van internationale
Verdragen. lets dergelijks werd ook in het goederenvervoer over
de weg al vertoond. "

Europese collectieve onderhandelingen vin-
den er reeds plaats tussen de Europese instellingen en de
vakbonden, die haar werknemers vertegenwoordigen. En met wat
verbeeldingskracht zou men een dergelijke ontwikkeling ook kunnen
zien opkomen bij economische activiteiten, die zich heel hard aan
het losmaken zijn van de nationale dimensie, zoals de vermaaks-
industrie (televisie bijv. )20, de ruimtevaartindustrie, de Eureka-
en Esprit-projecten enz.

Voor de meer traditionele bedrijfstakken is er echter ook best
een realistisch Europees perspectief. Wat die sectoren aangaat
ZOU men dan moeten denken aan Europese c.a.0.'s,  die slechts op
enkele specifieke zaken betrekking hebben.

18) Desolre p.  22; Splropoulos, RBle p. 26-27; Lyon-Caen, CCIP p. 264; Troclet, Evolution, p. 211.

19) Hoevel  ze uiteindell Jk verd gegoten in de vorm van een internationaal verdrag (AETRI en een  EEG-Verordening
1543/69),  verd de materie uitvoerig in internationaal overleg met de sociale partners besproken, 491. Heynig
p.    216.    Over    de meest recente vi izigin9  van EE6-Verordening 543/69 (Uo. 3820/85  Pb L  370  van    31.12.1985)
verden de sociale partners het echter niet eens en hakte de EG-Ministerraad de knoop door,  het meest in  de
geest van het verkgevers-standpunt.

201 Zie  over  de  betrekkelljke vorderingen in multinationaal collectief  onderhandelen  in  deze  sector:  P.A.

Misciaarra - The Entertainient Industry: Inroads in multinational collective bargaining, in B.J.I.R. 1981, p.
49-65,
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De Europese instellingen spelen daar tegenwoordig op in door maar
liever te spreken van "Europese sociale dialoog" dan van Europese
collectieve arbeidsovereenkomsten."

De vakbeweging, voor wie het niet aantrekkelijk is om eeuwig aan
het praten te blijven zonder dat er iets tastbaars uitrolt, is      I
echter ook nauwelijks in staat om echte resultaten af te dwingen.      I
De internationale vakbeweging bestaat wel, maar daarmee is zowat
alles gezegd. Het is nog een papieren tijger. Ze beschikt bijna

45 Enige uitzon-nergens institutioneel over voldoende sterkte.
dering is de International Transport Workers Federation, met name
met haar wereldwijde boycott-acties tegen het varen met schepen

.6onder goedkope vlag.

Het ontbreekt niet aan pogingen om de internationale structuren
van de vakbeweging te versterken teneinde de werkgevers inter-
nationaal meer tegenwicht te kunnen bieden, zoals bijv. via de
internationale vakbondssecretariaten, het opzetten van databan-

47ken, het instellen van mondiale concern-raden, etc.

Maar het centrale probleem is en zal tot in lengte van jaren wel
blijven het mobiliseren van de internationale solidariteit van de
werknemers tot het voeren van effectieve internationale actie. 48

Het is al niet eens altijd even makkelijk voor de vakbeweging om
internationaal op een lijn te komen. Wat in het ene land begeerd
wordt, wordt elders door de bonden afgewezen. Zie het punt van de
vertegenwoordiging van werknemers in de directie of de raad van
commissarissen, populair bij de Duitse en Nederlandse vakbonden,
maar volkomen uit den boze bij de Britse en grote delen van de
Franse en Italiaanse vakbonden. Ook bij een actueel onderwerp als
arbeidstijdverkorting heeft het even geduurd voordat de
vakbeweging in West-Europa op edn golflengte kwam.

44) Vgi, C. SavOIRI, in Social Europe, sept. 1984, p. 9-12.

45) Men  treft  1 de statuten van al deze organisaties c.q.   in die van de deelnemende  organisaties  nauvelilks

enige aanvijzing aan, dat bevoegdheden vorden overgedragen naar het internationale viak; v91. Mazzoni CCCP p.

178;  Llon-Caen,  Soc. Mult. p. 94; Weiss, p. 234/236; A. Lyon-Caen RCDIP, p. 290; 6. Lyon-Caen, CCCP p. 112.

Zeer negatief daarover ook L. Betten,  diss. p. 124. Opmerkeli Jlte uitzondering van 'goeden vii': de statuten
van de Nederlandse FNV.

46} Zie §61, noot 22.

47) Groot  stimulator  daarvan vas latenlang de internationaal secretaris van de chemie-arbeiders  ICF,  Levinson

[recentelijk vat van zijn voetstuk gevallen),  zie bitv. zi in International Trade Unionism, London, 1972. Ook

bil  de  metaalverknemers,  de  IMF,  ziin  vergeliltbare  ontvikkelingen  aan  de  gang.   Insgelilks  In  de

voedingindustrie (UIF).

Eenzelfde ontvikkeling op Europees nivnu binnen de EMF.  De EUV heeft in de zeventiger jaren het Comiti voor
Collectteve Onderhandelingen  opgericht en heeft op voorstel van dit Comitp in juni 1981 besloten  0, de
vakbondsactie In de nationale lid-staten te richten op bepaalde gemeenschappeli ike thema's, 491. M. Huts,baut

in  Arbeidsblad 1981,  p.  461.  De communistische bonden zoeken het meer in het ad hoc tot stand brengen van

agitation coordinle bij de multinationals;  zie Roberts MCB,  p.  4-10/15:  Piehl  p.  86-95/103-107/131-138;

Dubois ME,  p,  147-152; Weiss p. 234/243-247: Wedderburn, Multi p. 15; Gennard/S, p. 147; Daubler AuR p. 12;

Janssen, Conflits, p. 275; Batels, Quo p. 242; Royot p. 117; Walz, p. 124-126; Northrup/R p. 154-161.

In de zgn. Eurregio's komen de vakbonden tot samenverking,ia Europese grenscoaith.

48) Banks in Radice, p. 13.
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En als de vakbeweging er al eens in slaagt om het internationaal
over een object eens te wordenn, wat is dan de bereidheid van de
werknemers in de diverse landen om daar .geconcerteerde" actie
voor te voeren? Hoeveel solidariteit is er tussen de Franse en
Spaanse werknemers van Renault?Se Men kent elkaar niet, spreekt
niet elkaars taal, leeft vaak nog in nationaal chauvinisme en in
ieder geval vanuit een het-hemd-is-nader-dan-de-rok-filosofie. 5'

Soms spelen daar bovendien nog eens ideologisch/politieketegenstellingen tussen vakbonden doorheen. Ook gebrek aan
S2financien kan een spelbreker zijn.

Door dat alles is het nog pas spaarzaam tot echte internationale
S3collectieve actie gekomen. Daar zijn een paar dozijn voorbeel-

den van bij multinationals, vooral wanneer herstructurerings-
plannen met een internationale dimensie aan de orde waren; er is
eens een demonstratieve werkonderbreking in de hele E.G. geweestten behoeve van een actiever werkgelegenheidsbeleidw; de Europese
vakbeweging organiseerde enkele demonstraties, die een goede
opkomst te zien gaven, maar veel meer wapenfeiten vallen er niet
te vermelden.

Dat zal nog wel even zo blijven en tot zolang zullen Europese,
internationale, grensoverschrijdende contracten goeddeels theorie
blijven. Breekt echter het moment aan, waarop er wel een
krachtige internationale werknemerscoalitie te smeden valt, dan
is het gedaan met de werkgevers-luxe om grensoverschrijdend in
een "tegenmacht-vrije" ruimte te kunnen opereren. Dan zal er
internationaal collectief gecontracteerd moeten worden. Dan is dee.c.a.0. geboren onder druk van de omstandigheden, zoals honderd
jaar geleden de c.a.0. geboren werd onder druk van de omstandig-heden (§8/13-14).

55Wanneer dat moment zal aanbreken valt niet te voorspellen.
Misschien toch nog wel eerder dan men nu geneigd is te denken,
nl. als werkgevers dit maal wat vlugger dan een eeuw geleden  -
zouden gaan inzien, dat ook zij belang hebben bij een stabiel
systeem van arbeidsbetrekkingen, nu dan op Europees niveau.

Dat besef te helpen groeien is een mooie opgaaf voor de Europese
instanties. En de juridische wetenschap mag ze daarbij wel een
handje helpen.  "Die Internationalisierung der Arbeitsbeziehungen
ist gleichwohl unser Schicksal - sie mit dem Mittel des Rechts zu

.56steuern, bedarf auch der wissenschaftlichen Vorbereitung.

49) Voorbeelden  van veinige gevallen  van eensgezinde internationale vakbondistrategie bil Dubois  ME,  p.  155;

Stewart TU, p. 35-37: Daubler AuR p. 12: Piehl, p. 63; Radice p. 15-17:
50) Ugl. de moeilijkheden bij dit concern random de recente afslankings,pe,atie, Multinational Service 14.2.1986,

P 1.1.

51) Piehl, p. 213-220: Stevart TU, p. 38.

52) Voorbeelden bij Piehl, p. 111-113/221-225/238-241.
53) Voor echt uitgevoerde internationale stakin9sacties zie A. lyon-Caen, p. 273-299; lYon-Caen, NC p. 623; Lyon-

Caen,  Soc.  Mult. p. 94-95; Weiss, p. 90/220-221; Daubler AuR p. 12; Roberts MCB, p. 9-10; Wedderburn, Multi

p.  13-15;  Gennard/S,  p.  147;  Stewart TU p.  35;  Piehl, p. 153-157/178-186/191-201: Mazzoni CCIP p. 178;

Pankert, legal ,  p. 67-74: Df/SXS p.  96
54) Op 6 april 1978

55) Vgl.  de resultaten van het onderzoek naar het vervachtingenpatroon van managers van multinationale
ondernemingen  m.b. t.  de dag,  vaarop zij •et internationale vakbondsactie geconfronteerd zullen vorden  bil
B.C.  Roberts  &  J.  Mal - The responce of Multinational Enterprises to International Trade Union  Pressure,

British Jorunal on Industrial Relations 1975, nr. 9: zie ook Royet, p. 118-119.
561 Da,bler, Memoriai, p. 65.
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61. Het opruimen van juridische belemmeringen voor de e.c.a.0

Europese, internationale c.q. grensoverschrijdende  c.a.0.'s
blijven hoofdzakelijk uit vanwege sociaal-politieke factoren  -
onwil bij de werkgevers, te weinig vechtlust of gevechtskracht
bij de vakbonden, overheersing van nationale krachten - zo was
mijn analyse in de vorige paragraaf.
Maar men mag natuurlijk niet uitsluiten, dat er ook nog juridi-
sche hobbels bestaan.

Welnu, kan men van stuurlui-aan-de-wal - Europese instellingen,
wetenschappers - niet vragen, dat zij zelf e.c.a.0.'s tot stand
brengen, men kan wel van ze verwachten, dat ze minstens de
juridische hobbels wegnemen als ze het serieus menen met de
e.c.a.0.-gedachte. Daarover gaat deze paragraaf.
Natuurlijk is dat maar een zuinige benadering. Men kan best nog
meer van stuurlui-aan-de-wal verwachten, nl. dat die eens wat
creatief instrumenten van sociaal recht en sociaal beleid
aangeven om de totstandkoming van e.c.a.0.'s te bevorderen. Dat
komt aan de orde in latere paragrafen. Nu dus eerst het
kindermenu: het wegnemen van juridische belemmeringen.
Het bevat drie gangetjes: het vakverenigingsrecht, het  c.a.0.-
recht en het stakingsrecht.

a) het vakverenigingsrecht

Willen ooit grensoverschrijdende collectieve contracten tot stand
komen, dan moeten vakverenigingen zich zonder bezwaar grens-
overschrijdend kunnen organiseren. Dat houdt in:
- dat zij op internationaal niveau onbelemmerd ad hoc samenwer-
kingsverbanden, federaties, confederaties of zelfs eenvoudige
verenigingen moeten kunnen oprichten;

- dat werknemers en werkgevers onbeperkt lid kunnen worden van en
actief kunnen zijn in dergelijke internationale verbanden;

- dat die internationale verbanden zelf in de diverse E.G.-landen
ook metterdaad actief kunnen zijn: rechtshandelingen verrich-
ten, propaganda maken, leden werven, blaadjes uitgeven, enz.

Ik volsta voor het moment even met een dergelijk "eng" opgevat
vakverenigingsrecht. Wijdsere aspecten (recht OP collectief
onderhandelen, stakingsrecht??) komen straks aan de orde.

De vraag is dus: zijn bovengeschetste vakverenigingsrechten-in-
enge-zin binnen de E.G. momenteel voldoende verzekerd?

Wie het nationale recht van de Lid-Staten der E.G. bestudeert
vindt daarin maar weinig stelligs m.b.t. dergelijke zaken. Het
ZlJn meest bepalingen, die op nationale situaties slaan. Komt men
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al eens iets tegen in wet, rechtspraak of litteratuur' dan is dat
de laatste decennia zonder uitzondering gunstig t.a.v. de
internationale aspecten, die ons hier bezighouden.

Een andere benadering loopt langs de lijn van internationale
normen - de Verdragen van de internationale Arbeidsorganisatie''
het VN-Verdrag betreffende Economische, Sociale en Culturele
Rechten3, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens<,  het
Europees Sociaal Handvests, het Verdrag inzake de Migrerende
Werknemers van de Raad van Europa' en het E.G.-recht' enz.
Bronnen die het "recht op vakverenigingsvrijheid" in zijn alge-
meenheid vermelden, maar slechts zelden met zoveel woorden ook de
internationale aspecten daarvan aanroeren. Uit de jurisprudentie
en de quasi-jurisprudentie, die zich m.b.t. deze rechtsbronnen
inmiddels gevormd heeft, kan men echter gevoeglijk afleiden, dat
ook de internationale aspecten van de vakverenigingsvrijheid er
door gegarandeerd worden.8

Ondanks de karigheid der verwijzingen is de trend duidelijk: het
vakverenigingsrecht-in-enge-zin houdt - wat de E.G. betreft  -
niet op bij de grens of bij de drager van een vreemd paspoort.

Ik acht het zo onwaarschijnlijk, dat enigerlei rechter binnen de
E.G. hierover anno 1986 anders zal oordelen, dat ik daarop de
conclusie bouw, dat een interventie van bijv. de E.G.-wetgever om
het vakverenigingsrecht-in-enge-zin te verzekeren, onnodig is.

1) In Duitsland geldt,  dat de titularis van de in art.  9 111 GG genoemde vakverenigingsvrilheid 'ledermann' is,

dus niet-Dultsers evenzeer als Duitsers,  zie Schverdtfeger K p. 28/52; zie goorts Daubler/H K p. 52/56/75/99;

Richardi K p. 78; Steinberg, p. 20-21;

Zie voor internationale aspecten van de val(verenigingsvrilheld in Nederland: Levenbach, EGKS, p.  594;
Levenbach VV p. 38; Koopmans, IAA p. 12; Mannoury, p. 7.

Voor Luxemburg: Schintgen, p. 50.50.2.

In  Frankriik verd de vrliheid voor buitenlanders om bestuursfuncties te bekleden in nationale  vakbonden  bij

Wet van it.7.1975 ultdrukkeli Jk vastgelegd, nadat de E.6.  daartoe druk had uitgeoefend op grond van het vrij
verkeer van verknemers, vgl. Camer'Ynck/LC p. 532/538/547; Brun/6 (1978) p. 55/65.

Het  in  1982 door de Raad van Europa uitgebracht rapport m. b.t.  participatie van buitenlandse verknemers  in

vatorganisaties vermeldt nog enkele ondergeschitte discriminaties in het Franse en Luxemburgse recht, zie EIRR

ott. 1982, p. 27.

Interessant is de lerse situatie,  vaar nog altijd ca. 15% van de georganiseerden lid Is van Britse vakbonden;

speciale moeili ikheden  levert dat zeker vel op in de sfeer van het meedoen van die bonden aan collectieve
onderhandelingen in lerland,  zie dit hierna onder b) behandeld, maar niet m. b.t.  het vak,erenigingsrecht-in-
enge zin, vgl. Redmond p. 145; 0 Conaill, p. 24.

2) I.A.0.-Verdragen  nrs.  87/98/135/151,  vaarvan  met name de artt.  2 en 5 van Verdrag 87  ook  internationale

aspecten noemen.

3) Art. 8, sub b, ESC-Verdrag

4) Art. 11 Jo. art. 14 EURM.

5) Art. 5 en Aanhangsel ESH.

6) Art. 28 Eur. Verdrag Migr. Wn.

71 Art.  8 EEG Uo.  1612/68 en met name de vi Jziging daarop van 1976, Pb L 39 van 14.2.1976.
Bj V91. de uitspraken van het Committee Freedom of Association v.d.  I.A.0., dat toeziet op de naleving van

1.A. 0.-Verdragen 87, 98, 135 en 151,  vgl. ook JAO Freedom, p. 53/79; Hoefer-Van Dongen, SMA 1973, p. 660/759.

Voorts de uitspraken {'Conclusions') van het ESH Deskundigencomiti m.b, t. de artt. 5 en 6 in de
successievelijke Supervisory Cycles.  Ook de uitspraken van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens,
991.  Alkema,  SMA 1977,  p.  68-69,  Ugl.  ook het rapport van de Raad van Europa over de participatie van
buitenlandse verknemers in vakorganisaties uit 1982, zie EIRR ott. 1982, p. 24. U91. ook de Rutill-zaak EG-Hof

van Justitie, zaak 36/75.
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Te proberen zo'n recht in een E.G.-wetgeving vast te leggen ZOU
m.i. alleen maar nieuwe puzzles brengen. Wat valt er allemaal
onder het vakverenigingsrecht 425>? Moet ook de negatieve vak-
verenigingsvrijheid verzekerd worden <526>? Moet men zich nog met
inwendige vakverenigingszaken bemoeien <528>? Moeten nog bepaal-
de groepen worden uitgezonderd  van deze rechten  <§29>,   enz.

Het heeft geen nut water naar de zee te dragen. Zolang niet is
gebleken, dat het vakverenigingsrecht-in-enge-zin in enig  E.G.-
land tekortschiet in het garanderen van de internationale dimen-
sies, hoeft er geen wetgever aan te pas te komen. Volstaan kan
worden met een appdl aan rechters om in voorkomende gevallen de
internationale dimensie van het grondrecht OP vrijheid van
vakvereniging zonder mankeren te bevestigen.

b) het c.a.0.-recht

Tweede vraagpunt: zijn er misschien hindernissen voor het
afsluiten van e.c.a.0.'s gelegen in het nationale c.a.0.-recht?
Het nationaal  c.a.0.-recht is natuurlijk helemaal niet toege-
schreven op internationale c.a.0.'s, maar belemmert het ze?
In de loop van de zestiger en zeventiger jaren hebben heel wat
schrijvers zich het hoofd gebroken over dit probleem. Hun bevin-
dingen liepen nogal uiteen.

Sommigen' bevonden, dat e.c.a.0.'s niet zonder meer naar geldend
recht mogelijk zouden zijn, maar dat zij een voldoende rechts-
basis zouden krijgen, wanneer de sociale partners op centraal
Europees niveau een statuut tot stand zouden brengen, waarin  de
beginselen m.b.t. het afsluiten van e.c.a.0.'s neergelegd waren.
Anderen vonden dat er al een voldoende rechtsbasis voor

e.c.a.0.'s ligt in de diverse - hiervoor al herhaaldeljk genoemde
- internationale rechtsbronnen m.b.t. de vakverenigingsvrijheid
en het recht op collectief onderhandelen.w Zelfs het EEG-Verdrag

11werd als zodanig genoemd.
Weer anderen meenden de rechtsbasis voor de e.c.a.0. te kunnen
vinden in de beginselen van contractsvrijheid en privaatauto-
nomiew, waarvan de rechtsstelsels van alle E.G.-landen vanouds
doortrokken zijn. t 3

9) Vgl.  Durand, Priface, p. XV; Schnorr, Mog. p 7-10/39-43; Schnorr RET p. 157: Schnorr, CCTE p. 93-94; Sadtler
p.  963; Steinberg, p. 20/22-24; Herschel, BB 1962, p. 1258. Anders Lyon-Caen in NC p. 594/605 en CCCP p. 112,

die zo'n statuit niet noodzakelljk acht; idem Despax CCTE p. 80; zie ook §67, noot 11.
10) Ugl. Despax, CCTE p. 80-82; De Jong, ECAOR, p. 371; Spyropoulos, RBle, p. 37-39; Desolre, Arb. bl. 1971, p. 6-

7;  Sadtler,  p.  963;  Steinberg,  p.  20.  Daarentegen vanden Daubler AuR p.  13/14, Daubler Gr. p. 467-469,

Schnorr,  Fragen p.  51-53,  Schnorr,  Werkdoc. p. 97, Schnorr, Mog. p. 7, Zangari CCCP p. 184-185/188/192-197,

Lyon-Caen, NC p. 592/601, Erdmann ETV p, 118 en Walz, p. 138-140, dat deze verdragen er vel toe dvingen om het

afsluiten van  internationale c.a.0.'s toe te laten,  maar niet om er bepaalde rechtsverkingen aan toe te
kennen.

11) lyon-Caen, NC, p. 589/602.

12) Dubois ME,  p.  161; Desolre, Arb. bl. 1971, p. 5; Despax, CCTE p. 80; Despax, CC p. 149/153; Lyon-Caen, NC, p.

602;   In HS p.  177 stond hil daar nog sceptisch tegenover en meende toen vel degelilk,  dat de verschillen in

het nationale c.a. 8.-recht een obstakel zeuden zijn voor e. c.a. 0.'s.  later,  in 1975 in CCCP p. 114 lijkt hij

oak weer vat te zijn teruggekomen van zijn opvatting in NC.
13) Sacker, GuU p. 168-169.
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Tot zover het aspect van de rechtsbasis voor het afsluiten van
14een c.a.0. Een andere vraag is, wat voor rechtswerkingen een

eenmaal afgesloten e.c.a.0. gaat hebben. Daar werden door menig
15auteur duidelijk vraagtekens bij geplaatst.

En niet zonder grond. Wij hebben in §§32-34 gezien, welke forse
verschillen er zijn tussen het nationaal c.a.0.-recht van de Lid-
Staten der E.G. juist op het stuk van de rechtswerkingen der
c.a.0. Zodra een c.a.o. voor meer dan een E.G.-land gaat gelden,
wat moet haar dan een gelijksoortige rechtswerking garanderen?

16Het nationale c.a.0.-recht kan dat in elk geval niet.

Maar is dat nu een "belemmering" voor de e.c.a.0.?
Dat hangt er van af wat men als wezenstrekken van een  c.a.0.
beschouwt. Duitse juristen zullen staan op een goede normatieve
en obligatoire werking in rechte, willen zij een contract een
Tarifvertrag noemen. Maar voor de Britse jurist ligt het juist
voor de hand, dat de c.a.o. niet rechtens bindt.

Baseert men zich op die laatste conceptie, dan is een  e.c.a.0.
(waarvan men dus helemaal niet verwacht, dat zij zonder meer
rechtens bindend is) ongetwijfeld mogelijk.

17Algemene rechtsbeginselen zijn in heel West-Europa wel van dien
aard, dat niemand het werkgevers of werknemers zal willen betwis-
ten, dat zij grensoverschrijdend werkende collectieve contracten
met elkaar mogen aangaan, die het karakter van gentleman's
agreements hebben.
Slechts voor Ierland past een voorbehoud, dat mij echter toch

18niet als een reeel probleem voorkomt.

14j Onder rechtsverkin9en versta Ik de normatieve en de obligatorre effecten, die de c. a. 0. heeft, vanneer zij In

rechtsgeschillen aan de orde koat, 491. 5543-50.

15) Schnorr,  Mog.  p.  7-9/11-14/23-31/39-43/46-48/51/61;  Schnorr, RET p. 157-161; Schnorr, Tarifg. p. 912-913;

Schnorr,  Werkdoc.  p.  12-13:  Schnorr,  EW p.  10-11;  Schnorr, CCTE p. 93-94/96; Schnorr, Fragen p. 56-57;
Despax,  CCTE p.  80;  Despax, RE p. 313; Lyon-Caen, NC p. 600-610; lyon-Caen, (ccp

P 114-115; Dubois ME, p.

141-142;  Hernig,  p.  213;  Koopmans,  IAA p. 21; Bakels, Quo, p, 243; Erdmann, ETV p. 217-218: Spyropoulos,
RBle,   p.   37-40/48;   De Jong,   ECAOR,   p. 371-372/374/376-378; Herschel,  BB 1962,  p.  1258;  Steinberg,  p.  19-
20/22-24:  Sadtler,  p. 963: Desolre Arb.bl. 1971, p. 6-7; Kravarltou CCSAE, p. 286/291: Zangari CCIP p. 182-

183; Opchslin, Bull. p. 414-415.

16) Walz p. 140-141.

17) Dat fundeer ik dan inderdaad op a) het beginsel van de contractsurilheid en b) de nationale en internationale

grondrechtsnormen m.b.t.   de vri jheid van vakvereniging. Daaraan is het m. i, inhaerent, dat een vakbond met

een verkgever(sorganisatte) een '9evoon' contract m89 aangaan; in deze zin ook Rojot,  p. 121-122, dus zeker

n09 het mindere, een gentleman's agreement.

181 In  lerland  heeft  men  voor het afsluiten van een c.a.0.,  ook al is dat niet  meer  dan  een  'gentleman's

agreement' toch een 'negotiation-licence' nodig <527>.  Buitenlandse organisaties kunnen die krij9en, ¥anneer
men over een lers 'management Committee' beschikt,  waarvan 8||e leden in Zuid- of Noord-lerland vonen,  s 17

Trade Union Act 1975. Bovendien aoet men beschikken over een 'declaration' van het High Court, dat toekenning
van een negotiation license niet tegen het algeaeen belang is,  491.  Asmal Ir. Dev. p. 164-165. Buitenlandse
of internationale organisaties,  die een e.c.a.0,  zouden afsluiten,  die ook lerland raait,  zouden, als zil

niet  over 209 license beschikken,  het lerse recht overtreden.  Het is een vrii absurde constatering en  ik

vraag m) af, of de lerse rechters haar ook  tegenover een echte Europese c.a. o. zouden trekken.
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Internationale acties vertonen al licht bepaalde trekjes, die in
menig nationaal stakingsrecht vlot naar onrechtmatigheid voeren:
- de werkgever, die wordt getroffen door de "secundaire" actie is
vaak een heel andere, dan degene, die in het primaire conflict
gewikkeld is;"

- de "secundaire" actie zal vaak uitbreken op een moment, waarop
de werknemers gebonden zijn aan een c.a.0., en het is maar de

26vraag  of de "vredesfunctie"  der  c.a.0.   <§49>    dat wel verdraagt.

Wie dat alles voor ogen heeft kan moeilijk Dubois" bijvallen,
die actie op internationaal niveau mogelijk acht zonder wettelijk
kader. Zeker, de sociale geschiedenis toont aan, dat de arbeiders
voor iets, dat hun echt heel hoog zit, in staking gaan, wat ook
de stand van het recht is.

25) Dit  is de centrale besogne voor het Britse rechtsdenken,  vaar - 0, rechtiatig te zijn - de staking moet
passen    in  de zgn. golden formula (5536/37>. Juist  met  het  009  op  nationale  en  internationale

solidariteitsacties heeft de vetgever zich daar enkele malen uitdrukkelijk ,et het probleem bezig gehouden en
vel  zeer  zvalkend,  vant de Conservatieven villen het liefst paal en perk stellen aan allerlei vormen van
secondarl  action,  tervijl  Laboar  ze vii tolereren.  Zo begonnen de Conservatieven dan in  1971  met  deze

actievormen te beperken via de Industrial Relations Act (ss 96/981. Labour gaf in 1974 veer ruim baan aan
secondari action  (s 29(3) TULRA 1974j,  maar moest nog een zekere limitering via  een Hogerhuis-amendement
gedogen.  In  de TULR A,endment Act 1976 verd die limitering ongedaan gemaait,  maar de Conservatieven hebben

haar  in  essentie veer teruggebracht in hun Employ.ent Acts van 1980 en 1982  <§37),  vgl.  voor  dit  alles

Wedderburn,   ME,  p.  16;  Wedderburn LLXLR p.  289; Kahn-Freund laS p.  31-34; Weekes c. s.  p. 209; Hepple,  ELL p.

64: Tallor p. 281; De Jong, diss. p. 106; Betten, diss. p. 168-170.

26) In Nederland vinden sommigen veliswaar, dat solidariteitsstakingen eigenlijk per definitie buiten de
'vredesplicht' van een c.a. o.  vallen,  vgl.  Merkelbach,  diss.  p,  108-112/118-119;  Diepenhorst p. 40-41;

Betten,  diss.  p. 163, maar die aening is toch nog niet algemeen. Negatief over solidariteitsacties bijv. Rb

Rotterdam 2.10.1962,   SMA p.   798,   betrachtigd door Hof 's-Gravenhage 21.12.1962,   SMA 1963,   p.   229,   maar
misschien zijn rechters hedentendage coulanter, 491. Pres.  Rb.  Amsterdam 30.11.1978 en 10.3.1980;  zie De

leede, Asser, p. 262.

In Duitsland is de hee,sende leer,  dat solidariteitiacties in beginsel onrechtmatig zijn,  Iaar dat ze oRder

omstandigheden rechtiatig kunnen zi in,  bijv.  vanneer de oorspronkelitte actie legaal is en de verkgever,
vaartegen de actie zich richt,  niet echt 'een derde' is,  dus de afloop van het oorspronkelijke conflict mee

kan beingloeden,  991.  BAG 5.3.1985 1 AZR 468/83,  zie EIRR apr. 1985, p. 7 en EIRR juni 1985, p. 4-5; Bull.

BIT 1985,  p. 447; vroegere jurispr. o.a. BAG AP Nr. 34 zu Art. 9 66 CArbeitskampf); zie ook Betten, diss. p.
163; Schverdtfeger K p, 32.

Zelfs in Frankrijk zijn solidariteitsstakingen in principe onvettig,  491.  LIon-Can,  DS 1981, p. 142, maar
soms toch vel toegestaan; voor de criteria zie Betten, diss. p. 156-157.

In  Dene,arken vordt  van ouds de solidariteitsstaking als een in principe geoorloofde uitzondering op de
vredesplicht beschouwd, maar dat verhindert niet, dat bepaalde solidariteitsstakingen best nog vel
onrechtmatig kunnen zijn, aldus Jacobsen ELL p. 269-272; Nielsen, p. 76/79-81 en zo verd de eerste internati-

onale solidariteitsactie in dit land in 1928 inderdaad voor onvettig verden gehouden, maar in een latere zaak

verd ruimte geschapen voor de rechtmatigheid van dergelijke acties, zo Ieldt Galenson, p. 59/243-246.

In Belgie roepen liternationale solidariteitsacties voor de bonden geen problemen op, maar is het onduldell jk

inhoeverre verkneaers ze rechtmatig kunnen voeren, 991. Du•ortier, p. 358.
in Italie vordt de solidariteitsstaking strafrechtelijk vri gelaten als de arbeiders behoren tot dezelfde
beroepsgroep  als de oorspronkelilke stakers,  491.  Corte Cost.  28.12.1962 en hetzelfde civielrechtelijk,
indien de verknemers van de solidariteitsstaking en van de oorspronkeliIke stating zich op een
gemeenschappelijk belan9 kunnen beroepen,  Cass.  10.8.1963,  491. Betten, diss. p. 157-158; Trew ELL p. 170;

Rojot p. 114.

In lerland zijn solldariteitsacties bemoeilijkt door de rechtspraak, die het voeren van acties tegen hen, die
buiten een conflict staan, buiten de 'immunities' heeft gebracht <537, n. 90>,

271 Dubois, ME, p. 147.
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Maar hoe vaak zal het ook niet voorgekomen zijn, dat arbeiders en
vakbonden eigenlijk best tot stakingen e.d. hadden willen over-

2egaan, maar terugdeinsden voor de vermoede onrechtmatigheid?
Als dat risico te groot is in verhouding tot hun eigen belang
laten zij de zaak op haar beloop. Bij solidariteitskwesties is
dat gauw ZO, en bij internationale solidariteitskwesties al
helemaal.

Daarom meen ik dat een verruiming (of minstens: een verduidelij-
king) van het stakingsrecht op dit stuk wel degelijk een hinder-
nis voor de tot stand koming van e.c.a.0.'s zou wegnemen. Zoals
Bakels zein: "de noodzakelijke internationale bargaining power op
te bouwen is al moeilijk genoeg; nationale bepalingen, die dit
proces kunnen bemoeilijken, moeten zo veel mogelijk uit de weg
worden genomen."
Een dergelijk oordeel komt men ook tegen bij diverse andere
schrijvers en in documenten van de internationale vakbeweging.30                                                                                                                 31

28) V91.  de  tevredenheid  bi, een Nederlandse  Minister in 1937,  dat een solidarlteitsstakin9 van  Rotterdamse

havenarbeiders met hun Antverpse collegae niet was doorgegaan,  toen zij zich de vredesplicht van hun  c.8.0.

herinnerden, zie v. Pellpe, p. 266.

29) Quo, p. 244.

30) Gitter, ZfA 1971, p. 150: A. Lyon-Caen, RCDIP, p. 292-294/299: A. Lyon-Caen in Goldian/F. p. 308-314; Betten,

diss.  p.  128;  Ook komt men begrip voor deze relatie met het stakingsrecht tegen in de rapporten van de VN-
Groep van Eminente  PersoonliiI(heden  en van de Experts,   die de OESO adviseerden  oatrent  multinationale
ondernemingen,  zie Pankert,  Legal, p. 74. En in het rapport van Prof. Zacher t.b. v. het colloquium over het

Eurepees Sociaal Handvest 1977, Council of Europe, AS/Coll/Charter 3-E p. 2.

31) Bijv. in geschriften van het IVVV, vgl. Stewart TU, p. 34, Zie ook het Charter of Trade Union demands for the

legislative control of multinational companies, in Bull. of Comp. Labour Relations 1976, p. 431; C. Levinson,

International Unionism, London 1972, p. 111; Pankert, legal, p. 74.
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Ze  heeft door de jaren heen uitstekend gepast bij alle menu's op
de E.G.-tafelw en ze past zeker evenzeer in het huidige menu van
de "sociale dialoog"   op het Europese niveau  <560).

Alleen, dat er nu veel tastbare Europese "afspraken" tussen de
sociale partners uitrollen, kan men bepaald niet zeggen. Slechts
in het paritair comite voor de landbouw lukte het enkele malen om
tot Europese "Aanbevelingen" te komen betreffende de arbeidstijd
<§60 n. 23>,  die dan ook als de eerste voorboden van de e.c.a.0. worden
beschouwd.
In andere paritaire comit*s kwam men nog niet zo ver. 15

We hebben hier dus te maken met een alleszins bruikbare techniek,
maar Zij is kennelijk te zwak om in haar eentje resultaten te

bereiken. Wij moeten dus verder zoeken.

c) algemeen verbindend verklaring en bindende arbeidsvoorwaarden-
regelingen

Technieken, welke binnen het nationale kader werkgevers wel eens
blijken te prikkelen, om liever een eigen c.a.o. met de vakbonden
te zoeken dan onderworpen te zijn aan arbeidsvoorwaardenregelin-
gen, waar ze geen invloed op hebben gehad.
Ze passen in nationale tradities van overheidsbemoeienis met de

loonvorming.
Dergelijke tradities bestaan er niet op Europees niveau. En er

valt voorlopig ook niet te verwachten, dat ze er zullen komen.
Zodat ook deze technieken voorlopig buiten beschouwing kunnen
blijven.

141 Het Europees Parlement drong al in resoluties van 20-24.11.1961, 27,it,1964 en 16.6.1965 aan op de instelling

van paritaire comitis. De Europese Commissie stelde in 1972 een afzonderlijke dienst op het DG Sociale Zaken

in,  die tot taak heeft de activiteiten van de paritaire comith te bevorderen en te codrdineren  (zie 62
Algemeen Verslag 1972,  p.  143).  Uitbreiding van de instelling van paritaire comit*s vindt men dan ook veer
vermeld in  de Blauvdruk,  in het Europees Sociaal Actieprogramma 1974 en in de resolutie van de EG-
Ministerraad daarover (vgl.  lion-Caen, NC p. 10; Fogartl WZIR p. 38-39). Het E.S.C. heeft in zijn advies van

maart  1974 het nut van de paritaire comitis erkend en aangeboden daar een 'infrastructuur' aan te bieden

(Miotto p.  101).  Ook de Driepartilenconferenties van 1974 en 1975 vezen in hun slotverklaringen op het  nut

van de paritaire coiith.
Nieuve  sectorale  comitis zijn ook een vens van de vakbeveging (vgl.  Miotto p.  1061,  Iaar  de  verkgevers

proberen de boot af te houden,  ¥91.  Miotto p. 101: Rasschaert Confl Its, p 305-306; Fogarty WZIR p.  39.

Het  Rapport van de Europese Co„issie aan de Raad inzake •ultinationale ondernemingen vermeldt de paritaire
comith  naast  de  e.c.a.6.  als  een  methode  tot oplossing  van  de  problemen,  velke  het  bestaan  van
multinationale endernemingen opverpen (EG-Bull. Suppl. 15/73). Het Groenboek vermeldt de paritaire comitis in

het kader van de verknemers-participatie {p. 13-14/23),
15) V91.  Durand/U p. 422; lyon-Caen DSE p. 107; lion-Caen, NC p. 611-613; Boldt ZAV p. 68, Rolot, p. 114-115, in

velke bronnen men te,ells nog verseld vindt,  dat al in de 50-er jaren in het •ijnbouvcomiti een mislukte
p,9in9 vas Sedaan o• tot een 'Europees Mijnverkeristatuut' te komen,  en dat in de ge•engde commissie,oor de
harmonisatie van de arbeidsvoorvaarden in de i Jzer- en staalindustrie in 1972 een voorstel gedaan verd om  de

mogelilkheid na te gaan van het slutten van een kader-c.a. 0., vaar echter niets van terecht  is gekomen.
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d) het rammelen met de geldbuidel

In §§13/33 ontmoetten we een wat onconventionele techniek om de
c.a.0. kracht bij te zetten: de Britse Fair Wages resolutions en
de Franse Decrets Millerand: de ondernemer, die overheidsopdrach-
ten of vergunningen of concessies van de overheid wilde verwerven
had zich in zijn arbeidsvoorwaardenbeleid maar aan de c.a.0. te
houden. Maar met dat rammelen met de geldbuidel kan - zo liet ik
in §57 uitkomen - nog meer bereikt worden: men kan er ook de
sociale partners mee prikkelen om een c.a.o. af te sluiten. Money
makes the world go round is een adagium, dat ook in de collec-
tieve arbeidsbetrekkingen geldt.

Toch valt op, dat dit op het niveau van de E.G. nog nauwelijks
onderkend wordt. Goed, de E.G. geeft wat subsidie aan het
Europese vakbondsinstituut16, op kosten van de E.G. functioneren
de onder b) genoemde paritaire organen en de E.G. houdt een
register van  c.a.0. 's bij'7, maar daarmee hebben we het wel ZO
ongeveer gehad. Van een doelbewust aanwenden van de geldmiddelen
der E.G. om de e.c.a.0.-gedachte te dienen, is nog geen sprake.
Accoord, de geldmiddelen van de E.G. stellen nog niet zoveel voor
- het totale E.G.-budget beloopt amper de helft van de

18Nederlandse Rijksbegroting. Maar toch liggen hier misschien al
meer mogelijkheden dan vermoed.

e) het toepassen van bepaalde wetgevingstechnieken

In §§53/57 gaf ik aan, hoe er in menig nationaal recht ervaring
bestaat met wetgevingstechnieken, die aan de sociale partners
ruimte laten om de wettelijke normen op te vullen of ervan af te
wijken bij c.a.o. Kader-wetgeving, driekwart-dwingend recht enz.

De E.G. heeft er wel eens aan gedacht bij de materie van de
gelijke beloning   m/v,   maar   dat   is   er   toen   niet van gekomen   <§60>.
Momenteel zit deze techniek nog in het vat van de medezeggenschap
van de werknemers binnen de vennootschap - in de jongste
concepten wil men het als 6On van de vier toegestane varianten
van werknemers-medezeggenschap aan de c.a.0.-partijen overlaten

19om daar een invulling aan te geven.

16) Ugl.  Europees Sociaal Actieprogramaa 1974,  EG-Bull.  Suppl.  1974/2, p. 23-32; zie het besluit van de E.6.-

Ministerraad van 28.6.1977, zie ES-Bull 6/1977, p. 46.

171 Krachiens  be,luit Ministerraad E.6.  9.11.1972,  6, Algemeen Verslag E.6.  1972,  p.  161;  zie ook hit  5de

Algemeen Verslag E. g.  p.  206;  het 9de Algemeen Verslag E.G. p. 271 en het 102 Algeaeen Verslag p. 290. Ook
Lyon-Caen, NC p. 10,

18) V91.   E.   Mennes - De inkeasten van de E.6.,   S.E.W.   1982, p.  185-183.  Ter vergelijking:  in 1986 beliepen de
E.6.-aiddelen ca. f. 80 mil jard; de middelen van de Nederlandse ri iksbegroting ca. f 150 •il jard.

19) Schuchtere saggesties in die richting alreeds in het Groenboek,  p. 37/48-49, ver¥,lgeis krachtig aaigeprezen

in het advies van het Europees Parlement over deze materie en nu overgenomen in het Gevijzigde ontverp Uijfde

Richtlijn  Harmonisatie  Vennootschapsrecht  van  juli  1983,  zie  EG-Bull  Suppl.  6/1983,  vgl.  de  artt.

42/41/2lf/21j.  Momenteel  is  dit  ontverp  in  de fase van de technische  experts,  die  in  mei  1986  hun

verkzaamheden daaraan zouden afsluiten. Als deze variant de eindstreep haalt, vii dat nog niet zeg9en, dat de

betreffende c.a.0.'s ook per se een grensoverschrildend karaiter zullen hebben. Vermoedelijk zullen dit soort
c.a. 0. 's  slechts nationale verkingssfeer hebben,   al  is het o,k denkbaar,   dat er binnen het verband va, een
eultinationale onderneming in een grensoverschrijdende c.a.o. een •ultinationale invulling aan gege,en vordt.
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Voorproefjes, die naar maar smaken. Wel is het zo, dat deze
techniek vraagt om een "sterke" c.a.0. - een c.a.0., die in
bepaalde  E.G.-landen weinig zeker is van naleving, is niet erg
geschikt voor een samenspel met de heteronome E.G.-wetgever.
Dat was een argument voor een wettelijke regeling der  c.a.0.
(§46) en het kan ook weer een argument zijn om de e.c.a.0. van
een goede juridische regeling te voorzien.

f) het opleggen van informatie- en consultatieplichten

ook van wettelijke informatie- en consultatieplichten kan een
sterke prikkel voor collectief onderhandelen uitgaan, zo stelde
ik  al   in het nationale kader   vast   <§57>.
In het internationale arbeidsrecht onderkent men iets dergelijks
in de gedragscodes van de I.A.0. en de O.E.S.0. voor multinatio-
nale ondernemingen20 en in de Richtlijnen van de E.G. inzake
Collectief Ontslagn en Behoud Werknemersrechten bij Bedrijfs-
overgang. 22

Maar ook bij deze internationale normen gaat het nog pas om een
aanwending van deze techniek in een nationaal kader. Ze prikkelen
nog niet tot grensoverschrijdend, internationaal, Europees col-
lectief onderhandelen.

Wat dat laatste betreft had de zgn. "Vredeling-Richtlijnun een
nieuwe stap kunnen betekenen.
Dit project wilde de directie van de "moedervennootschap .

verplichten tot het verstrekken van inlichtingen omtrent het
totaal van het concern (moeder en dochters) aan de werknemersver-

24 ooktegenwoordigers in de diverse onderdelen van het concern.
zouden deze vertegenwoordigers in staat gesteld moeten worden om
advies uit te brengen en moesten zij geraadpleegd worden "om  te
trachten tot overeenstemming te komen" aangaande belangrijke
besluiten van de "moeder" m.b.t. haar "dochter(s)".25

20) V91.  de  IAO Tripartite Declaration Multinationals en de OESO-Verklaring van 21 Juni 1976 (Richth Jnen  voer

multinationale ondernemingen).  Vgl. B.C. Roberts/B. Liebhaberg - International Regulations of Multinational
Enterprises:  Trade Union and Management Concerns,  in B. J. I.R. 1977, p. 356-373. Zie ook Blanpain, Me„riai,

p.  45,  die  stelt,  dat  de  OESO-Richtl,Jnen  neutraal  zijn op het  stuk  van  internationaal  collectief

onderhandelen.  Zie hierover ook het project Lange/Gibbons, zie 5 60, n. 27. Ook valt een parallel te trekken

met de Zevende Richtliin Harionisatie Vennootschapsrecht.

211 Pb L 48 van 22.2.1975, s, n. art. 2.

22) Pb L 61 van 5.3.1977, a. n. art. 8.

23) Richtlijn  informatle en consultatle van verknemersvertegenvoordigers in ondernemingen met een  samengestelde

structuur,  eerste entwerp Pb C 297 van 15.11,1980. Tweede ontverp in Pb C 217 van 5.8.1983. Zie ook EG-Bull.

Suppl.  2/83.  V91.  R.  Blanpain - The Vredeling Proposal, Deventer, 1983. Zle woor de Duitse reacties op de

Uredeling  Richtl'Jn:  Recht der Arbeit,  1984,  p.  157-164/177.  Voor Nederland:  het SER-Advies over  deze

ontverp-Richthin van 27 april 1984,
Deze  techniek verd woor het transRationaal collectief contracteren al aangeprezen door Wedderburn,  Multi p.

13 en in WZL p. 46 en door Gennard/S, p. 145-146.

24) Art. 3 6evilz,gd ontverp.

25) Art. 4 6evitzigd ontverp.
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Informatie- en raadplegingsplichten, die wederom zuiver binnen
het nationale kader nageleefd konden worden, zeker. Maar het
project gaf toch ook alreeds een handreiking voor een multinatio-

26nale invulling.

Intussen is het droef afgelopen met dit voorstel - de besprekingervan is door de E.G.-Ministerraad opgeschort tot 1989127
Zelden ondervond een  E.G.-voorstel zoveel tegenstand van de
werkgevers 128

g. een rechtsaanspraak op collectief onderhandelen

Arriveren we ten slotte bij de meest radicale techniek om het
collectief onderhandelen te bevorderen: de instelling van een
rechtsaanspraak OP collectief onderhandelen - ik Stond er
uitvoerig bij stil in §58.
Het is een voor West-Europa nog vrij nieuw instrument. Er is nog
niet vaak29 overwogen  of het misschien geschikt zou kunnen  zi jn  om
grensoverschrijdend, internationaal of Europees collectief onder-
handelen van de grond te krijgen. Onbemind want onbekend?

26) Art.  5,  32 lid Gevijzigd ontverp voorzag de mogeli jkheid van een overeenkomst tussen directie en vakbonden,
vaarbij al deze informatie-verstrekking  komt bij een orgaan,  dat alle  verknemers  van  'moeder'  en  de

'dochters' binnen de E.6. vertegenvoordigt.

27) Besluit van de E.G. Ministerraad van 5 juni 1986,

28) Vgl.  het zeer verdeelde advies van het E.6. Economisch en Sociaal Comiti - 79 stemien voor, 61 tegen bil 11
onthoudingen.  Met naie de American Chamber of Commerce liet zich niet onbetuigd. Ugl. ook een verslag van de
discussie op een IRS-conferentie in Amsterdam, juni 1984, zie EIRR july 1984, p. 8.

29) Het  ICFTU-Congres  van  1969  vroeg al om een recht op vakbondserkenning en collectief onderhandelen  met
multinationale ondernemingen,  zie Stevart TU p.  33.  De auteurs van het Groenboek p. 25/33-34 stonden

sceptisch  tegenover  de mogelilkheden om op communautair vlak plichten tot collectief onderhandelen  uit  te

vaard,9en
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63. Een voorselectie.

De grensoverschrijdende, internationale of europese c.a.0. is

geen gedachtenspinsel van mij.
Het is een troetelkind van de Europese instellingen (§60>, dat ik
juist wat gerelativeerd heb. Maar goed, het is, zelfs indien het
tot zijn juiste proporties is teruggebracht, een wenkend
perspectief.
Als de Europese instellingen er het beste mee voor hebben, ZOU
men toch mogen verwachten, dat ze er "iets" aan doen.

Dat "iets" kan een minimalistische aanpak zijn - maatregelen om
belemmeringen   voor   de   e.c.a.o.   weg te nemen   <561>.
Maar als het een troetelkind is, dan zou je nog wel wat meer
mogen verwachten: maatregelen van de E.G. om het afsluiten van
e.c.a.o's te bevorderen   (§62>.
Ik heb echter moeten constateren, dat er van alle in aanmerking
komende instrumenten - er passeerden er tien de revue - nog maar
weinige ook echt ter hand werden genomen.
Als dat "vertroetelen" moet heten....1

Kan de e.c.a.0.-gedachte niet beter bebakerd worden?
Het algemene onderzoek in de beide vorige paragrafen geeft mij
aanleiding om te zien of een drietal instrumenten voor een
specifieke Europese toepassing geschikt te maken zijn:
-   effening van barridres   in de sfeer  van het stakingsrecht   <§64>.
- een rechtsaanspraak op grensoverschrijdend collectief onder-

handelen   <§65>.
-   een uniforme rechtsregeling   voor   de   e.c.a.0.    (566).

Het is nog pas een voorselectie. In dat kader ga ik van deze
instrumenten nu eerst in de §§64-66 onderzoeken hoe ze het meest
"praktisch" en het minst "politiek-onhaalbaar" gereed te maken
zijn voor Europees gebruik.
In §67 komt dan de vraag aan bod of dergelijke instrumenten
binnen het kader van de Europese Verdragen aangewend kunnen wor-
den en geef ik mijn eigen rechtspolitieke conclusies.
In §68 wordt de meest geschikt bevonden maatregel uitgewerkt ln

een concept voor een communautaire regeling.

1) Vergelijk   nog  eens  de  veorden  van  het  slotcommum,qui  van  de  Topconferent,e  van  staatshoofden   en

regering:leiders vam Parijs 1972, zie EG-Bull. 10/1972, p. 15, Vaar opgeroepen verd tot 'krachtige actie' o.a.
ter  'vergemakkelijkIng  van  het  sluiten  van Europese  collect,eve  arbeidsovereenkonsten  op  daarvoor  In

aanierking tomende gebleden'.

402



B. NAAR EUROPEES COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

64. Een Europese aanpassing van het stakin9Srecht.

Het geldende stakingsrecht in de diverse E.G.-Lid-Staten werd
door mij aangewezen als een niet te onderschatten obstakel op de
weg naar het afsluiten van e.c.a.0. 's (§61). Al was het alleen
maar omdat het per land verschillend en op tal van onderdelen
onduidelijk is. Dat belast zowel voor werkgevers als werknemers
de inschatting van de risico's, die verbonden zijn aan eenstaking ter afdwinging van een e.c.a.0.

Idealiter zou ten aanzien van het grensoverschrijdend, internati-
onaal collectief onderhandelen in Europees verband een uniform,
voorspelbaar stakingsrecht van toepassing moeten zijn.De huidige situatie is daar nog ver van af. Het stakingsrecht is
overal moeilijk voorspelbaar, zeker in dit soort kwesties.
Bovendien is het nog geheel nationaal van karakter. Daardoor zal
de juridische beoordeling van een internationale actie uiteen-
vallen in evenzovele nationale opvattingen.1

Ik heb mij afgevraagd om daar met de middelen van het
internationaal privaatrecht geen mouw aan te passen valt2, maar
daar komt men hier toch niet mee uit.3 Mij dunkt, dat slechts
door tussenkomst van de Europese wetgever aan zo'n versnipperingecht een einde komen.4

Zo'n tussenkomst zou dan van tweeerlei aard kunnen zijn, een
maxi- en een mini-benadering.
In een maxi-benadering ambieert men een totale harmonisatie van
het stakingsrecht binnen de E.G.
In een mini-benadering stelt men zich tevreden met een
tussenkomst van de E.G.-wetgever op een enkel punt en laat men derest van het stakingsrecht voor wat het is.

1) Zie Birk,  RdA 1984,  p.  137; Betten, diss. p. 128. De talloze rechtszaken over de ITF-acties tegen het varen

onder goedkope vlag <§61> zijn hier het schoolvoorbeeld van.
2) Nl. doordat de partiJen bi j een e. c.a.o. zelf een 'rechtskeuze' maken ,.b.t. een op hen toepassellik nationaal

stakin9srecht.

33 Aai  die  oplossing  kleven  tvee zvattes:  in de eerste plaats biedt zij  gee,  s,elaas  voor  alle  Europese
collectieve conflicten,  die 'extra contractus' tunnen oprijzen (bijv. de erkenningsstaking o• een e.c.a.o. af
te dvingen). Ten tveede is het helemaal niet zeker, dat nationale rechters bereid zullen zijn de 'rechtskeuze'
van eeR voor hen vreemd stakingsrecht te accepteren. Het natioiale stakingsrecht vordt no9 in sterke mate door
de rechters beschouvd als iets vat van 'ordre public' is en niet door rechtskeuze opzij gezet kan vorden, ,91.

de Franse zaak Soc.  Montalev v.  Giacomel (C.d.C. 8.10.1969); uitvoerig over dit thema A. LYon-Caen RCDIP, p
292.

4) Aldus  is  de e. c. a. 0.-gedachte *h argument voor zo'n tussenke•st.  Een ander argument daarvoor is,  dat  ook
Rationale  stakingen  aan effectiviteit zijn gaan inboeten door de totstandioming van een vrije  EG-markt  van
verknemers,  goederen en diensten,  v91.  mi Jn Towards p.  134-141;  zie ook L.  Betten, diss. p. 116-119. Een
notoir 9eval van het oizeilen van een staking door verknemers van een buitenlands filiaal in te schakelen,  de

Herz-case,  deed mil pleiten voor een communautaire re921 op dit stuk,  991.  Jacobs, Towards, p. 141-142/153-

154,  en heeft inmi ddels inderdaad tot de eerste stuk Jes internationale 'mini'-vetgeving geleid: de Verklaring

van  de E.6.-Ministerraad van 29.6.1978,  vaarin misbruik van het vr'J verkeer van verknemers aet dit  009•erk
vordt afgekeurd, en tot een amendering van art. 8 OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, vaarin
overploatsing van verkne•ers om stakingen te breken vordt veroordeeld,  zie Birk,  Memoriam, p. 25-33, Betten,
diss. p. 222-224.
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Betten heeft in haar recente dissertatie gekozen voor de eerste
wegs; ik kies voor de tweede.

Mijn argumenten daarvoor zijn de volgende.
Stakingsrecht is oorlogsrecht en er is geen materie, die ZO

moeilijk door een wetgever te regelen is als deze. Dat bewijzen
alle nationale ervaringen   (537>.

Zeker, het principe, dat werknemers een stakingsrecht toekomt, is
in  geen der E.G.-landen meer betwist.6 Maar het zijn de kleine
lekken, die een groot schip doen zinken.7
De beperkingen op het stakingsrecht zijn in alle Lid-Staten der
E.G.   legio  en  ze  zijn per E.G.-land zeer verschillend <§§37-39>.

Ze vormen allemaal onderdeel van het gebouw der  "industrial
relations"  en dat gebouw is overal een kaartenhuis. Een onver-

hoedse aanraking, 66n forse trilling en het stort in. Werkgevers,
vakbonden en overheid zijn daar als de dood zo bang voor.

Ik geloof, dat men tot in lengte van jaren geen politieke
meerderheid zal vinden om dat in een bepaalde richting te
harmoniseren.8  Aan  zo'n project zou de E.G. zich smartelijk
vertillen. Dit is een tot falen gedoemde onderneming.9 Wie Wil

dat er op dit stuk geen vorderingen worden gemaakt, moet zich
vooral aan zo'n titanenwerk zettent

Wat hooguit geprobeerd zou kunnen worden is een heel zachte
aanraking. Het uiterst omzichtig bijplaatsen van een nieuwe kaart

op het kaartenhuis, zonder dat 't daardoor uit zijn evenwicht

wordt gebracht. Een mini-benadering dus.

Die zou kunnen bestaan Uit een luttele procesrechtelijke
bepaling, die wil, dat een staking, zodra zij als inzet heeft een
collectieve arbeidsovereenkomst, die in meer dan den  E.G.-
lidstaat moet gelden, onttrokken wordt aan de jurisdictie van
nationale rechters maar ter uitsluitende kennisname is van een

"Europees Hof ".

5) Betten,  diss. die pleit voor opname van het stakingsrecht in een grondrechtencataloog van de E. 6. Cp. 221) en

een peging doet 0, een communautaire eenheidsvisie op de toelaatbare beperkingen te entv,kkelen <p.  209-22
1).

Daarnaast komt zi J met uitgeverkte veorstellen voor harionisatie op tvee onderdelen,  te veten a) het misbruik
van het grij verkeer door 'blacklegging' en verschuiving van de productie en b) de solidariteitsstakingen  (p.
222-224). Voor het eerste, zie hierboven, noot 3; voor het tveede zie mijn benadering in Towards, p. 150-153.

6) Zie sijn Tovards, p. 146; zie ook Betten, diss. p. 114.

7) Ook BetteR, diss. p. 127 ziet dit.

8) Want  op  velk niveae,an beperkingen van het 9,0,drecht soet men gaan zitte ?  dat is altijd veer des  Pudels

Kern.  Zie de overvegingen, die ertoe leidden, dat het stakingsrecht niet verd opgene•en in de grondvetten 
van

Duitsland <537 n. 4> en Nederland (,91. Grondrechten, Jeukensbundel, p. 527-531).

Nu  stelt Betten vel:   'It is thus inevitable that a Com,unity concept of the right to strike aust  repres
ent

the maximum available and commonlY accepted standard of protection of this right' (p.  210). Maar betekent de

'maximum  available  standard  of protection' van het stakingsrecht niet:  het  stakingsrecht  met  de  •inste

beperkingen (zeg het Belgisch/Brits/Franz/Italiaanse)? Maar dat is nu juist veer niet 'commonly accepted'. Ali

le  de  'commonly accepted' standards of protection van het stakingsrecht IDet nemen,  dan kom je bil de  •
eer

benepen  stakingsrechten  uit  (zeg het Duits/Deens/Nederlandse).  Dat zullen  vakbenden  geen  aa,trekkeli
jke

conclusie vinden.

Wil  Betten  hen  bedienen door op p.  214 in dezelfde conclusie de voordeR 'and  coionly  accepted'  veg  te

smokkelen?  Dan  schieten ve veer ineens terug naar het meest rlal, staki,girecht en dat zal verkgevers  niet

naar de zin zi 18.

91 Zie mijn Tevards, p. 148-150; vgl. ook Reod, diss. p, 162, die dit reeds voor de nationale ve
tgever zo zag; ik

ben op dat stuk vat optimistischer, vanneer de nationale rechters maar eens zouden ophouden om de vetgever 
een

alibi voor nietsdoen te verschaffen, zie mijn noot onder HR 30.5.1986 in NJCM-Bull. nove
mber 1986.
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Dat is echt een heel minimalistische benadering. Zij onttrekt
slechts 6dn type staking aan het nationale rechtl En dan nog wel
een theoretisch type, want dergelijke stakingen kwamen - naar wij
zagen  <560>  - nog nimmer  voor l
Maar komt het ooit zover, wat is er dan logischer dan dat zij op
een Europese eenheidsbeoordeling in rechte mogen rekenen?
Maagdelijkheid van de materie en logica van de aanpak maken deze
onderneming m.i. niet bij voorbaat kansloos.

Rijst de vraag, aan welke Europese instantie de uitsluitende ken-
nisneming van dit soort materies dan moet worden toevertrouwd.

Ik zie drie mogelijkheden:

- de Europese sociale partners gaan er zelf toe over om een
procesgang en een "Europees Arbeidshof" op te zetten; als hun
concept voldoet aan de algemene beginselen van een behoorlijke
rechtspleging ZOU de E.G.-wetgever een enio ander kunnen
erkennenll;

- de kennisneming van de onderwerpelijke zaken wordt zonder meer
toevertrouwd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen;

- er wordt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen een afzonderlijk - gespecialiseerd - gerecht opgericht, dat

12in eerste aanleg kennis neemt van de betreffende kwesties.

Mijn voorkeur gaat uit naar de eerste oplossing - het lS een
gezond uitgangspunt voor het recht m.b.t.  "industrial relations"
om de sociale partners de voorrang te geven.

Maar soms moet men ze wel eens een beetje achter de vodden
zitten. Daarom kan het nodig zijn, dat de E.G.-wetgever de tweede
of derde oplossing op zijn minst in uitzicht stelt voor het geval
de Europese sociale partners het eerste alternatief niet
realiseren.

Natuurlijk is het verleidelijk om nog een stap verder te gaan en
te overpeinzen, wat de contouren van die toekomstige stakings-
rechtspraak zouden moeten zijn.
Hoe liberaal moet zij zijn, hoe beperkend?

10) 191. W. v. Gerven - Beginselen van behoorli ke rechtspraak, in Liber Amicorum F, Dumon, 1983, p. 23-29.
11) Ongeveer volgens het Deense voorbeeld (§13>.

12) Dit  kan  op  basis  van  enkele nieuve bepalingen,  die krachtens de Europese  Akte  aan  de  E.6.-Uerdragen
toegevoe9d gaan vorden,  t.v. de nieuve artikelen 32 quinguies EGKS, 168A EEG en 140A Euratom. Deze openen de

mogelijkheid,  dat aan het E.6.-Hof een gerecht vordt toegevoegd,  'dat in eerste aanleg en behoudens een tot

rechtsvragen beperkte hogere voorziening bl J het Hof van Justitie op de vi ize bepaald in het Statuut,  kennis

neemt  van  bepaalde categorieen van beroepen,  ingesteld door Ratuurlilke of  rechtspersonen'.  Deze  nieuve

bepalingen gaan ter19 op aandrang in die richting vanvege het Hof,  dat een zekere overbelasting vreest  door

een veelheid van zaken van een bepaald karakter (m.n. ambtenaren-kvesties) of door uiterst ingevikkelde zaken

(zoals in de sfeer van de mededinging),  491.  H. Jung in Grundrechte, 1986, p. 229-231. Het is duidelilk dat
deze beide  motieven  in het onderhav'9e geval (nog) niet spelen,  iaar de nieuve  Verdragsteksten  zijn  zo

'open;  dat  zi i ook de instelling van een bijzonder gerecht voor het onderhavige doel mogeli jk maken;  v91.
ook H.J. Glaesner, Europarecht 1986, p. 126-128.
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Deze studie ZOU zich dan echter gaan verliezen in pure
speculatie. Wij kennen de casus niet. Wij weten niet op welke
momenten en onder welke omstandigheden de eerste "trendsettende"
uitspraken gedaan zullen worden.
Wij kunnen hoogstens voorzien, dat als een van de door mij voor-
gestelde oplossingen wordt gekozen, het product er evenwichtig
uit zal zien - geen onbeperkt stakingsrecht, maar ook geen al te
ernstige beperkingen. En dat lijkt mij een haven, waarop wij met
gerust hart kunnen afstevenen.
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§65. Een rechtsaanspraak op Europees collectief onderhandelen

Laten we ons nog eens de bespreking van de diverse in nationaal
verband gecreeerde rechtsaanspraken op collectief onderhandelen
nog   eens   voor de geest halen    <§58>.
Zo'n rechtsaanspraak kon daar bekoren waar werkgevers hard-
nekkig weigerden collectief te onderhandelen met fatsoenlijke
vakbonden.
Haar charme taande al wat, wanneer de werknemers onderling
onenigheid kregen over de vraag of zij wel door een vakbond in
collectieve onderhandelingen vertegenwoordigd wilden worden
(Grunwick).
En haar blazoen raakte bezoedeld. wanneer er een geregeld
collectief onderhandelen tussen werknemers en werkgevers bestond
en er dan toch nog een organisatie was, die zich daar zo nodig
tussen moest wurmen.

Kortom: hoe maagdelijker het onderhandelingsterrein, hoe aanval-
liger de rechtsaanspraak. Dat verklaart ook, waarom de rechtsaan-
spraak in de Verenigde Staten meer wortel heeft geschoten dan in
West-Europa. In de V.S. kwam zij in de dertiger jaren in een
klimaat, waarin werkgevers het collectief onderhandelen veelvul-
dig afhielden. In de E.G. verscheen zij pas enkele decennia
geleden, toen het onderhandelingsterrein er al aardig bezet was.

Het klinkt paradoxaal, maar toch is dit een animerende bevinding.
Want in West-Europa moge dan het onderhandelingsterrein goed
gevuld zijn, dat geldt dan toch slechts de nationale vlakken. Op
het bovennationale niveau ontwaart men nog nauwelijks iets van
een onderhandelingsgebeuren. Juist daar zou een rechtsaanspraak
dus nog kunnen baten.

Bij het nadenken over de realisatiemogelijkheden van zo'n
aanspraak komen drie vragen op ons af:
- wie zouden een rechtsaanspraak op Europees collectief onder-
handelen moeten hebben?

- wie zouden tot Europees collectief onderhandelen verplicht
kunnen worden?

- waarover zou men Europees collectief moeten onderhandelen?

Ik betwijfel of wij juridische formules kunnen vinden, die
daarover op voorhand voldoende uitsluitsel kunnen bieden.

Van het pragmatische Britse rechtsdenken kan de jurist leren hoe
hij onder dergelijke omstandigheden uit een ander vaatje moet
tappen.
Niet ins Blaue hinein regels formuleren, maar een "agency", een
"institutie" ontwerpen, die aan de slag gaat en zo uiteindelijk
wel tot een zekere case law komt.

Voor de onderhavige materie zouden we kunnen denken aan een
"agency", die ik maar eens "Europese Commissie voor Arbeidsver-
houdingen" noem, afgekort E.C.A.1

1) Naa•  geinspireerd  door die van de Britse Commission on Industrial Relations,  die in 1969 door de  regering-

Wilson verd ingesteld aet o.a.  de taak om recognition-kvesties aan te pakken <§58>.  Enigszins  vergelijkbaar
bestaat  In Frankrijk nog steeds de Commission nationale de la nigociation collective, geregeld in artt.  L
136-1 - 136-4 CdT.
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Ze wordt be"mensd" door onafhankelijke personen, die veel
verstand hebben van arbeidsverhoudingen en van het bedrijfsleven.
De Albeda's, Giugni's, Valticossen, Davignons enz. uit dit emi-
nente wereldje, inderdaad.
De benoeming geschiedt door de Europese Commissie, gehoord het
Europees Economisch en Sociaal Comiti en het Europees Parlement.

Bij deze E.C.A. kunnen verzoeken worden gedeponeerd om voor een
bepaald concreet aangegeven geval een "verklaring voor recht" van
het bestaan van een aanspraak tot Europees collectief onderhande-
len te krijgen.

Een  "verklaring voor recht" is dus in mijn idee een verklaring,
die werkgevers, vakbonden en onderwerpen aanwijst met het oog op
de aanspraak op Europees collectief onderhandelen in concrete
omstandigheden.

Kan iedereen daartoe bij die E.C.A. terecht, van de International
Transportworkers' Federation, via de Metalmeccanici CGIL tot de
Nederlandse Toonkunstenaarsbond?
Van de UNICE via British Leyland tot Hotel Europa in Bari?
En voor iedere kwestie: van de buitenland-detachering, via  de
overwerkbeloning tot het plaatsen van fietsenrekken toe???

Ho, stop. Pragmatisme en case-law benadering zijn heilzaam,
zolang het met mate gebeurt. Overdaad schaadt. Even terug daarom
naar het meer continentale rechtsdenken: enige abstracte regels
voor de "toegang" tot de E.C.A. zijn geen overbodige luxe.

Maar dan moeten hier dus enkele keuzes gemaakt worden.

1)  Aan een rechtsaanspraak op Europees collectief onderhandelen
zal vermoedelijk alleen van de werknemerszijde behoefte bestaan.
Haar daar dan ook toe te beperken is verdedigbaar - asymmetrie
tussen werknemers- en werkgeversrechten is schering en inslag in
het arbeidsrecht.2 Maar omdat het ook wel wat waard is om ZO

mogelijk de werkgevers voor het idee van deze rechtsaanspraak te
winnen, lijkt het mij niet onwijs om haar toch een tweezijdig
karakter te geven.

2) Grensoverschrijdend collectief onderhandelen is per definitie
een wat grootschalig gebeuren. Daar kunnen allerlei mini-bondjes
m.i. in redelijkheid geen aanspraak op doen gelden. Hier moet men
zich beperken tot bonden, die op nationaal niveau al erkenning
hebben gekregen, tot Europese confederaties van dergelijke bonden
of tot bonden, die een heel duidelijk Europese aanhang hebben.3

21 In de Verenigde Staten, Frankrijk en Luxemburg is deze rechtsaanspraak ook uitsluitend  de  ve,knemerszijde

voorbehouden. Hetzelfde ook in Spanje en Portugal, zie Murcier, DS 1985, p. 106. Alleen in Zveden heeft ook de
verkge,erszlide een dergeli ike aanspraak.
Hetzelfde was destijds het geval in Groot-Brittannie ender het I.R. A.-regime,  aaar dat verd oader het E.P.A.-

regi,e beperkt tot de verinemerszilde <558>.

Vgl. ook Laroque, Memoriam, p. 148, vaar hi j de instelling van een stelsel van werplichte arbitrage overvee9t,
dat alleen van verknemerszijde in te roepen is.

3) In deze  formule  geldt  er  dus  voer  zuiver  nationale  bonden  een  heel  'open'  systeem  van  Europese

erkenningsaogelijkheden: als zi j op nationaal niveau erienning hebben gekregen kunnen zil haar ook op Europees

niveau krijgen, Alleen voor puur Europese bonden, die op nationaal niveau geen erkenning zoeken, zal de E.C.A.
eigen criteria moeten ontvikkelen.
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3) In principe kunnen alle sociaal-economische' kwesties grens-
overschrijdende dimensies hebben en daarom in redelijkheidvatbaar zijn voor Europees collectief onderhandelen; in  de
praktijk evenwel zullen tal van zaken een echt Europese dimensieontberen. Om het leefbaar te houden moeten al die kwesties,waarvan verzoekers de Europese dimensie niet genoegzaam kunnen
aantonen, worden uitgesloten van een rechtsaanspraak op Europeescollectief onderhandelen.

Na dit "wetgevend" intermezzo, kunnen we weer terug naar de caselaw approach van de E.C.A. Zij wordt door de drie bovengegeven
regels genoeg afgeschermd tegen een overvloed van niet serieuze
verzoeken. Al zullen de beide laatste ontvankelijkheidsregels
heus nog wel genoeg stof tot vragen opleveren!

Is op de ontvankelijkheidsvragen geantwoord, dan is het dossier
toe aan zijn inhoudelijke bewerking.
Tot wie moet die Europese rechtsaanspraak zich richten?
Verzoekers zullen zelf een aanduiding moeten geven.Maar dan nog zullen er problemen zijn.
Quid, als werkgevers niet over een Europese bedrijfstakorganisa-tie beschikken?s Of  zo'n organisatie wel bestaat, maar zijstatutair niet gerechtigd is om te onderhandelen of te contrac-
teren met vakbonden?s
Quid, als een multinational zijn hoofdzetel buiten de E.G. heeft?
Quid, ten aanzien van een onderneming, die maar voor bijv. 38%eigendom van een multinational is7?
Men kan die reeks van vragen eindeloos uitbreiden.

Het plezierige van mijn benadering is, dat ik ze hier niet hoef
te beantwoorden. Dat moet de E.C.A. gaan doen. Het klinkt als een
Jantje-van-Leiden, maar dat is het niet.

4) Zie miln beschouvingen in 552,  waarin ik tot de slotsom kvam,  dat in beginsel alles wei onderverp vancollectief contracteren kan zijn.  Zeker vanuit Dultsland zal dat vel betvist ve,den,  met name vanneer het om
sterk economische onderverpen gaat len die zouden best eens in e.c.a. 0.-overleg de boventoon kunnen  voerenl)
Maar  dan  vijs  ik  er  toch  op,  dat de in §52 geciteerde litteratuur  vooral  betrekking  heeft  op  sterk

verkgeversgezinde opvattingen, die in de Duitse rechtspraak lang niet allemaal gevolgd zijn.
51 Op te lossen, deordat E.C.A. de betreffende verkgevers laat veten,  dat ze dan maar ad hoc een

samenverkingsverband  moeten  vormen;  zie  voor de gedachte van ad-hoc  e. c.a.0.-commissies  van  verkgevers:
Schnorr, Mog. p. 35-38; Schnorr, CCTE p. 95-96; Heynig p. 213; Daubler, AuR p. 12.

6) lit vees er in §60 al op,  dat dit inderdaad een ser,euze moeili Jkheid kan vor,en,  maar de E.C.A.  zal aan  de
verkgevers  •oeten  meedelen,  dat  zij  zich  met  goed  fatsoen  niet  Ieer  achter  het  argument  van  een
tetortschietend mandaat  tunnen verschuilen;  volgens Frenkel 9eldt in Nederland zoiets al sedert  1945.  In
Frankrilk,  vaar  de centrale verkgeversorganisatie C.N,P.F.  ook met dit argument jarenlang het afsluiten van
centrale accoorden  probeerde te ontlopen, moest dit onder de sociale en politieke pressie van  'mei  1968'
veranderen, vgl. Brun/6 (1978) p. 19.

7) Daarmee  denk ik bijvoorbeeld aan het geval van een onderneming,  vaarvan de aandelen voor 38% in handen  zijn

van  Volvo  en voor 62% van de Nederlandse Staat.  Moet zo'n onderneming vorden meegenomen op het Ilistle  van
Volvo-vestigingen,  vaarvoor Volvo Europees collectief moet onderhandelen?  Criteria om te beoerdelen, vanneer
er  nu  prectes sprake is van een concern-relatie,  zou de E.C.A.  kunnen putten uit het  communautarre  recht•.b.t.  de harmonisatie van venootschapsrecht, zoals bijv.  Richtll in 83/349, vaarnaar ook het ontverp
'Vredeling'-richth jn  vilde  vervt izen. Ook  kan  men  te  rade  gaan  bil  de  hantering  van  het  begrip
'multinational'  in  het  kader van de quasi-jurisprudentie over  de  OESO-Gedragsregels  voor  multinationale

ondernemingen.  En men kan zien naar het nationale recht,  bljv.  in Duitsland in de Altiengesetz, in Nederlandin de Structuarvet,  in Frantrijk in de regels oatrent het 'cosit# de groupe' lart.  L 439-1 e. v.  CdT),  zie
Lyon-Caen, RdA 1984 p. 291-292; H.J.M.N. Honle - Concernrecht en Medezeggenschapsregelingen, Nilmegen 1981.
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Te proberen deze kwesties zomaar in het abstracte te beantwoorden
is heilloos. Wie de e.c.a.o. onwelgezind is weet altijd wel weer
een nieuw probleem te verzinnen. Wie de e.c.a.0. positief
benadert zal beamen, dat er op elke reele vraag met enige
praktische zin een werkbaar antwoord te geven is.

De E.C.A. moet haar  "verklaring voor recht" natuurlijk niet
afgeven dan na een democratische procedure van hoor en wederhoor.
Daarin laat Zij zich goed informeren omtrent het betreffende
"landschap" van sociale partners, omtrent de onderwerpen, die de
verzoeker tot inzet van de onderhandelingen willen maken, enz.
In die hoor- en wederhoor-procedure zullen ook elementen van
advies en bemiddeling zitten. De E.C.A. zal een verzoeker kunnen
aanraden om bepaalde verstrakkingen aan te brengen in zijn
verzoek, opdat het gereder voor honorering vatbaar wordt.
Het gaat tenslotte om een "verklaring voor recht" met betrekking
tot een heel concreet geval, die altijd later weer aanpasbaar is
aan nieuwe situaties.

De E.C.A. zal natuurlijk wel moeten voorkomen, dat werkgevers
reeds in de procedure bij haar met allerlei materiele bezwaren
tegen Europese collectieve onderhandelingen komen aandragen.
Bijv. dat zij toch geen e.c.a.o. kunnen sluiten, omdat er in een
land een loonmaatregel geldt, of omdat zij in een ander land al
gebonden zijn aan een nationale c.a.o. enz. Dat zijn zaken die ze
in de eigenlijke onderhandelingen met de vakbonden maar moeten
inbren-gen. En waarop men in die onderhandelingen dan maar een
oplossing moet zoeken.e De E.C.A.-procedure zelf mag vooral geen
moeras worden, anders verliest ze haar geloofwaardigheid.

Als dus een democratische, informele, maar vooral ook vlotte
procedure doorlopen is, kan de "verklaring voor recht" worden
afgegeven. Maar dan. Is papier niet geduldig?
Ik denk, dat wij met dergelijke verklaringen toch een aanzien-
lijke stap voorwaarts doen vergeleken bij de huidige situatie.
Als een orgaan als de E.C.A. na een rijpe procedure zo'n
verklaring aan met name genoemde bonden en werkgevers afgeeft,
dan moet dat gezag kunnen krijgen.9

Als de vakbeweging zich op basis van zo'n verklaring voor recht
tot de betreffende werkgever richt om nu metterdaad tot Europees
collectief onderhandelen te komen, dan zal die werkgever zo'n
verzoek toch niet licht meer in de wind kunnen slaan. Dan komt
men aan tafel en dan kan men met goed fatsoen toch ook geen
stommetje blijven spelen. Daar zal  dan  toch  " in good faith"
onderhandeld moeten worden. En daar zal dan wellicht eento

e.c.a.o. uit voortkomen.

8) Bijv doordat zij ten behoeve van e. c. a. 0.'s openingsclausules gedaan zien te trijgen in nationale  c.a. 0.'s,
zoals gesuggereerd door Schnorr, Tarifgeltung, p. 911-912; De Jong, ECAOR p. 372.

9) Vgl.  hoe in Nederland in korte tijd de Commissie-Albeda veel gezag heeft opgebeavd in de arbeidsbetrekkingei
bij de overheid.

10) Wat  dat is zou men kunnen gaan ontlenen aan de Aierikaanse jurisprudeatie inzake art.  8 var, de Taft  Hartley
Act <5 58, noot 2>.

In  het  alge„en  over onderhandelen te goeder trouv' H.F.C, Schoordilk - Onderhandelen te  goeder  trouy,
Deventer, 1984.
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Zeker, daar zijn geen garanties voor. Best mogelijk, dat
werkgevers een "                                       "verklaring voor recht in de wind slaan en een
daarop gebaseerd onderhandelings-verzoek botweg negeren. Best
mogelijk, dat zij wel aan tafel gaan zitten, maar niet "in good
faith" onderhandelen. Best mogelijk, dat ze wel "in good faith"
onderhandelen, maar het niet eens worden.

Een rechtsaanspraak op Europees collectief onderhandelen is nog
geen rechtsaanspraak op Europees collectief contracteren. Dat zou
nu net weer een te grote inbreuk op het grondrecht van vrij
collectief contracteren <558> zijn. Bovendien is zoiets in een
vrije samenleving toch niet te realiseren - Men kan een paard.

wel naar de bron voeren, maar het niet verplichten om ook te
drinken"   (§58>.

Hopelijk zal de E.C.A. in het begin mogen rekenen op welwillend-
heid. Zij zal die moeten beantwoorden door echt onberispelijke
.verklaringen voor recht" af te geven. Omstreden gevallen moet
men maar aanhouden. Zeker de eerste verklaringen moeten klinken
als een klok, in de publiciteit een goed onthaal krijgen en dan
gaat er iets werken als de "mobilisation of shame"11: fatsoen-
lijke werkgevers kunnen haar niet licht negeren.
Zo kan zich krediet ophopen voor de E.C.A.; aan haar aldoor toe-
nemende autoriteit zal men steeds moeili jker voorbij kunnen gaan.
En dan maar bidden dat de wind niet tegen zit.12 Bijv. doordat de

.eerste  "verklaring voor recht nu net bij Ford in Detroit in de
bus glijdt. Daar hebben ze wellicht geen boodschap aan de
"mobilisation of shame" in West-Europa!'3

Met die laatste regels is meteen al aangegeven, dat het toch niet
van belang ontbloot is om na te denken of er ook nog scherpere
"tanden van het recht   f 14 aan deze aanspraak OP Europees
collectief onderhandelen te verbinden zijn.

11) Zie  dit  aiddel  genoead  in Les conventioRs et les  recommendations  internationales  di  travail,  I.A.0.-

publicatie, Genive 1977, p. 64.  Ook Flanders, MKU p. 182 maakt et melding van. In het Nederlandse recht kent

men het mi ddel in het kader van de SER-Fusiecode, vier belangrilkste sanctie de 'openbare berisping' is.

12) Behalve met 'bidden' kunnen de vakbonden daar natuu,lijk eok een bijdrage aan  leveren door te   beginnen   aet
ge,allen, die klokspijs zijn. Zo'n geval vas m. i. zeker geveest de onverhoedse sluiting van Michelin-Belgie,
ful i   1986.   Als   op dat moment de Europese bonden van verknemers in de rubberververkende industrie  aan   een
E.C.A. hadden kinnen vragen o• een verklaring voor recht, dat Michelin met hen Europees collectief zoa •oeten
onderhandelen over de sociale implicaties van bedrijfssluitingen alvorens die te effectueren, dan vas dat een

verzoek geveest,  dat m. i.  zelfs het meest voorzichtige E.C.A.-lid Ieteen zou hebben ingevilligd. Zo evident

onbehoorlilk  en onvettig vas de beslissing van de Franse moeder-directie,  genomen zonder enige voorafgaande

informatie en raadpleging van ve,knemersvertegenvoordigers.  In casu heeft de Michelin-directie haar besluit
achteraf •et veel zoengeld schoongevassen.

13) Daar zullen ze aisschien ook vinden,  dat ze 9een boodschap hebben aan zo'n  rechtsaanspraak,  oidat Ford
tenslotte  buiten  de E.6.  haar hoofdzetel heeft.  In het concept 'Vredeling'-richtli in zocht Ien  voor  dat

probleem al een oplossing door:  a) de 'aoeder'-vennootschap de gelegenheid te bieden om zich in de  E.6.  te

vertegenvoordigen  door  een  ge,achtigde,  die  voor  de natoming van  de  voorschriften  van de Richtli in
verantvoordelilk  is  en  b)  anders  •aar  de directie van elk van  de  in  de  E.G.  gevestigde  'dochter'-

vennootschappen voor verantvoordelijk te houden (vgl.  art. 2, lid 2). 891. ook de uitspraak van het E.6.-Hof
vaR Justitie d. d.  17.9.1985,  (ge,oegde zaken 25-26/1984j, vaarin het Ford-concern aan de aed,dingingsregels
Van  de  E.6.  verd  gehouden in uitspraken gericht tot de Duitse 'dochter' van Ford en tot  de  in  de  V.S.

zetelende Europese koepel-venngotschap Ford of Europe.

14) Zie W. Duk - De Tanden van het Recht, Zvolle, 1973.
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OP de vraag in hoeverre die dan ook echt getoond moeten worden,
ga ik in §67 nader in.
Nu eerst de verkenning van de mogelijkheden.

Bij het zoeken naar "gepaste sancties"Is, die te verbinden zijn
aan een verklaring voor recht", kom ik in de eerste plaats bij.

een verband met het stakingsrecht. Als de werkgever Europese
collectieve onderhandelingen afwijst zouden de werknemers in
staking kunnen gaan. Dan rijst de kwestie van de rechtmatigheid
van die staking - ik behandelde dat in §64. Het Wil mij
voorkomen, dat als er zo'n staking uitbreekt om kracht bij te
zetten aan een eis tot Europees collectief onderhandelen, die
gebaseerd is op een afgegeven verklaring voor recht", rechters.

dan niet zoveel moeite meer zullen hebben om haar rechtmatig te
achten. 16 Dat geldt als de door mij in §64 bepleitte centralisa-
tie van het stakingsrecht in e.c.a.0.-zaken tot stand zou zijn
gebracht. Maar als die er niet komt geldt het nog meer. Want mij
dunkt, dat juist ook lokale rechters, die dan over zulke
arbeidsconflicten zouden moeten oordelen, heel blij zouden zijn
met de richtsnoer van een "verklaring voor recht" van de E.C.A.
Ziedaar al een eerste waarde van die verklaringen: Zl J vergemak-
kelijken de voorspelbaarheid van het stakingsrecht. Aldus helpen
Zij de bonden om hun wens tot Europees collectief onderhandelen
desnoods kracht bij te zetten door stakingen, wanneer werkgevers
er niet goedschiks toe overgaan. Dat is taal, die zelfs Ford of
Macdonalds verstaat. Ziedaar een eerste mogelijke "tand" voor de
E.C.A.-procedure.

Een tweede sanctiemiddel kan zijn het opleggen van boetes. Wij
kennen die mogelijkheid al in bijv. het mededingingsrecht van de
E.G.K.S.". Die boetes kunnen fors zijn en als dat ook in casu zo
ZOU gaan zullen werkgevers zich wel tweemaal bedenken voor Zij
een verklaring voor recht" aan hun laars lappen.

.

15) Het ontverp-'Uredeling'-richthjn sprak van 'gepaste sancties' lartt.  3,  lid 7,  4, lid 8 en 7, lid 4) maar
specificeerde dat nlet. Wei noemde art. 4, lid 5 uitdrukkelilk de mogelljkheid van de bonden om 'zich tot een

rechterlijke  instantie of andere bevoegde autoriteit te venden om binnen pen teral Jn van uiterlill: 30 dagen

maatregelen  te  vertrilgen,  die de directie van de dochterondernemingen ertoe nopen zich van haar  genoemde

verplichtingen te kvyten'.

Over vat 'gepaste sancties' zija stelde het E.6.-Hof van Justitie in zijn uitspraak van 10.4.1984 (zaak
79/83)  in de sfeer van het individuele arbeidsrecht,  dat doeltreffendhetd en afschriktend effect verzekerd
moeten zijn en dat zI J •oeten staan in een passende verhouding tot de Seleden schade.

16) Een  andere vraag is of Instelling van een Europese rechtsplicht nu ipso facto zou moeten betekenen,  dat  de

bonden eerst die veg moeten volgen en niet al meteen het statingsmiddel kunnen hanteren,  Ideahter luidt het
antvoerd  daarop  'ia",  maar in 558 vees ik er al op,  dat men de vakbonden ruiate moet late, 0•  via  'self

help'-•ethodes erkenning te zoeken zolang er nog geen bevredlgende rechtsgang voorhanden Is.  Zolang op E.6.-

niveau wet gebleken is,  dat een erkenningsprocedure,  bljv.  zoals hier door mi j geschetst,  ulet eli seepel

verkt,  zolang kan het al meteen grijpen naar de 'self-help'-methode niet onrechtmatig zijn.  Wle dat laatste

vel vi I bereiken •oet er dus aan meeverken,  dat een procedure als door mil geschetst er komt en geen  moeras

vordtl

17) Zie artt.  49, 56, 60 en 61 EGKS: de Hoge Autorite,t (=E. 6. Commiss,e) kan bietes oplegS,n aan oidernemingen,

die zich niet aan haar beschikkingen of aanbevelingen heuden.
In het Deense recht  kan het Arberdshof boetes leggen op de c.a. 0.-partl 1,   die zich niet  houden  aan   de
September-Overeenkoast en de verder op die basis ontvikkelde rechtsregels <5536/49>.
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De derde sanctiemogelijkheid put ik uit de "Fair Wages"-gedachte
- het rammelen met de geldbuidel (5533/57>. De E.G. heeft ook nog
wel eens wat opdrachten te vergeven. In het kader van het Regio-
naal of Sociaal Fonds of haar Ontwikkelingshulp-beleid. Er is de
Europese Investeringsbank enz. Als de E.G. stelselmatig alle
ondernemers, die "verklaringen voor recht" negeren, Zou gaanuitsluiten van deze opdrachten en fondsen, dan zal dat, dunkt
mij, toch wel indruk maken. Als de E.G. bovendien via een amen-
dering van haar Richtlijn betreffende de overheidsopdrachtenle
de Lid-Staten zou bewegen om overeenkomstig te handelen in hun
nationale overheidsopdrachten, dan wordt dit wel een geduchte
"tand",19 behalve in die sectoren van het bedrijfsleven waar
men weinig van overheidsopdrachten, -concessies, -vergunningen of-fondsen afhankelijk is.

Het tweede en derde sanctiemiddel moeten natuurlijk met goede
waarborgen omgeven zijn. Als de E.C.A. melding krijgt van het
niet of niet behoorlijk naleven van een "verklaring voor recht"
door bepaalde ondernemers, draagt zij de kwestie over aan de
Europese Commissie, die dan de verdere maatregelen zou kunnen
nemen. Ongeveer naar het voorbeeld van de procedures in  het
Europees mededingingsrecht zou dan gehandeld kunnen worden met
uiteindelijk in laatste instantie een beroepsgang naar het Hof

20van Justitie van de E.G.

Dat wat betreft de sancties. Tot besluit nog 6un punt. Het lijkt
me wenselijk, dat de "rechtsaanspraak" op Europees collectief
onderhandelen (met de E.C.A.-procedure) niet tot in lengte van
jaren blijft bestaan; in de beginwoorden van deze paragraaf
stelde ik immers al, dat zo'n rechtsaanspraak meer te pas komt,naarmate het proces van collectief onderhandelen minder ontwik-
keld is. Tegen die achtergrond is het zinnig, dat E.C.A. haar
competentie weer gaat verliezen voor bedrijfstakken en beroeps-
groepen, wanneer het grensoverschrijdend, internationaal  c.q.
Europees collectief onderhandelen daar gedurende een aantal jaren
goed is gaan lopen. Zichzelf overbodig maken is een schone
doelstelling voor elke institutiel

18) E. 6.-Richtlijn  betreffende  de  coordinatie van procedures voor het plaatsen  van  overheidsopdrachten  ver

leveringen  van  21.12.1976 (Pb L 13/1977,  geamendeerd in Richtlijn d. d.  22.7.1980,  Pb  L  215/1980.  Ugl,
daarover: W. Dejonghe - Het verbod van discriminatie bij overheidsopdrachten voir leveringen, in S.E.W. 1986,

p.  183-198).  Een  Richtliin,  die  overigens  nog pas veinig effectief is,  oidat zij  maar  20%  van  alle
overheidsopdrachten betreft en er vele problemen zijn met haar tenuitvoerlegging,  zie het E.G.-document Com
(84) 717 def.

19) Dit  sanctiemiddel verd ook gesiggereerd in het in de i jskast gezette P.¥.d.A.-vetsontverp  I. b.t.  verplicht
verigelegenheidsoverleg,  Kamerstuk 16482 (558>.  Uiteraard mag hier niet over het hoofd vorden  gezien,  dat

sommige  ondernemingen  insiddels  zo Iachtig ziln gevorden,  dat ze een overheid,  die  tot  zilke  sancties
overgoat,  ook best eens zouden (unnen 'terugpatlken: Zeker overheden van kleine staten hebben dat te irezen.
Misschien kan de 'overheid' van de E.6. in deze vat geruster zijn.

20) Waar dan dus ook in laatste instantie 909 veer rechtsregels m.b. t. deze rechtaanspraak kunnen ontstaan. Bijv,
over de vraag, of de verkgevers vel onderhandeld hebben 'in good faith'. Maar het EG-Hof van Justitie zal bijhet ontvikkelen van die rechtsregels geholpen vorden door het feit, dat eerder al de E.C.A. daar normen voor
zal  hebben  ontvikkeld.  Het Hof kan er dan mee volstaan die normen te beoordelen elI zo nodig vat  bil  te
sturen.
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Tot zover een schets van een "technisch" uitvoerbare instelling
van een rechtsaanspraak op Europees collectief onderhandelen. Ik

wil haar slechts zien als een "Denkanstosz". Als de sociale

partners een betere oplossing weten, of als ze op enkele punten -
hoe essentieel ook - amenderingen wensen, moeten die vooral niet
versmaad worden. Niets liever dan een constructie, die gedragen
wordt door de sociale partners, dan een die over ze heen wordt

gestort.
Maar komen ze zelf niet tot een aanpak, dan moet een tussenkomst
van de Europese wetgever worden overwogen - ik kom erop terug in

§67.
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66. De rechtswerkingen van de e.c.a.0.

Naarmate er metterdaad grensoverschrijdende, internationale resp.
Europese  c.a.o'.s in West-Europa gaan komen, zal de vraag  naar
hun werking in rechte niet lang meer academisch blijven.

Natuurlijk kunnen de e.c.a.0.-partijen er zelf het een en ander
aan doen om dat probleem nog wat vooruit te schuiven.

Als Zij namelijk met hun e.c.a.0. toch nog geen normatieve
werking nastreven kunnen ze geschillen erover best bij de gewone
rechters weghouden, bijv. door de e.c.a.0. uitdrukkelijk voor
niet rechtens bindend te verklaren of door geschillen te
verwijzen naar een zelf opgezette geschilleninstantie. Die gewonerechters plegen iets dergelijks te eerbiedigen.1

Dit zijn helemaal niet zulke zonderlinge opties, nu uit mijn
verkenningen in §60 volgde, dat de e.c.a.0. best eens eerst en
vooral aangewend kan worden om de transnationale betrekkingentussen de sociale partners zelve te regelen en nog niet zozeer om
arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

Maar zelfs als ze ook dat laatste beogen, dan nog kunnen ze zich
van het probleem van de werking in rechte afmaken door hun
e.c.a.0. de vorm te geven van een model-overeenkomst of een
"Aanbeveling", die uitwerking moet krijgen in onderscheiden
nationale c.a.0.'s, en dan pas rechtens bindend wordt.
Ook dat is weer niet zo'n denkbeeldige constructie - ze wordt in
Nederland wel toegepast bij Centrale Akkoorden -  niet-
rechtsverbindende principe-overeenkomsten, die geacht worden per
bedrijfstak of onderneming in wel juridisch bindende c.a.0.'s  te
worden uitgewerkt.
In de eerste afgesloten "Europese accoorden", t.w. die in  de
landbouw, is deze formule ook metterdaad gekozen.2

Maar goed, als er ooit Europese c.a.0.'s gaan komen dan zal tochde dag niet lang op zich laten wachten, waarop partijen bij de
individuele arbeidsovereenkomst een beroep gaan doen OP de
normatieve werking van zo'n document.
Wat moet de rechter daar dan mee aan als er geen duidelijk
Europees c.a.0.-recht is, dat daarover iets zegt?

De kans lijkt mij groot, dat die rechter dan maar bij zijn eigenvertrouwde nationale c.a.0.-recht te rade zal gaan om een
oplossing te vinden.3

1) Walz,  p.  174-182  stelt:  'Mach  allgemeiner  Ansicht steht es nahaltch den Parteien  eines  internationalen

Schuldvertrag frei,  Zusammensetzung und Verfahren des Schiedsgerichts ebenso vie das fur seine Entscheidung
anzuvendende Recht selbst zu bestimmen oder gar seinem Ermessen zu uberlassen.' Dat nationale  c.a. 0.-partiten

zolks al kunnen vindt men erkend bi j Richardi K p. 197; Savatier, DS 1960, p. 599 <548 n. 46>.

21 V91.  Despax,  RE p.  315 en verder over deze contructie Daubler,  AuR p. 14; Herschel, GT p. 1257; Berger, p.
114-115; Durand in Spyropoulos, p. XIV.

3) In  theorie is het denkbaar,  dat een rechter met behulp van regels van internationaal pri,aatrecht inzake  de

'vermoedelijke rechtskeuze' of de 'objectieve aanknopin9' (zie Dumortier, p. 37-55/120/134/144; zie art. 6, 22

lid E.6.-Verdrag van 19.6.1980 <noot 8>;  Dumortier p.  195-196; Morgenstern, p. 21-27; Birk RdA 1984, p. 139)

terecht  tomt bi j een buitenlands rechtsstelsel,  maar dit acht ik niet vaarschijnlijk op dezelfde als die  it
hierna noem in voetnoot 10.
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Heel somber hoeft ons dat nu ook weer niet te stemmen.
Immers, ik heb juist in Deel IIIA van deze studie proberen aan te
tonen, dat de rechters wel degelijk in staat zijn om een c.a.0.
in rechte normatief te laten werken ook als dat niet kan op basis
van een c.a.0.-wetgeving.
En wel door gebruik te maken van hulpconstructies als

gewoonte/usus/custom, het derden-beding, mandatoire verklaringen,
het grond-rechten-denken enz.
In §45 kwam ik tot de conclusie, dat bij een modern gebruik van
deze technieken anno 1986 eigenlijk geen c.a.0.-wet meer nodig
ZOU moeten zijn om de Unabdingbarkeit van de c.a.0. vast te
stellen terzake van arbeidsovereenkomsten, waarvan de werkgever
lid is van een c.a.0.-partij. Die bevinding komt nu te stade.

Stel de Europese Federatie van Metaalarbeidersbonden sluit een
e.c.a.0. af met een Unie van Scheepswerven, beide daartoe
gemachtigd door hun leden, de diverse nationale organisaties van
metaalarbeiders en scheepsbouwers. M.i. moet dan ook zonder enige
wettelijke regeling als vaststaand aangenomen worden, dat die
e.c.a.0. alle individuele arbeidsrelaties beheerst bij een
Dordtse scheepsbouwer, als die laatste lid is van de betrokken
nationale organisatie van scheepsbouwers. En wel dankzij  de
hulpconstructies, die ik in §45 beschreef.

Rechters, die met een e.c.a.o. geconfronteerd worden hebben niet
te doen met een chicane, die ontmaskerd of bestreden moet worden.
Ze staan voor een nieuwe fase in de sociale ontwikkeling, die ze
- in het belang van het totale "imago" van het recht - liefst
maar zo welwillend mogelijk moeten benaderen.

Ik heb in § 45 proberen aan te tonen, dat als zij dat bij het
begin van de twintigste eeuw zo gedaan hadden, er wellicht nooit
specifiek c.a.0.-recht was gekomen (afgezien van de algemeen
verbindend verklaring).
Hebben zij aan het e_ind van de twintigste eeuw die les geleerd?
Zo ja, dan is er voor de e.c.a.0. ook in rechte niet zo'n groot
probleem.

De hulpconstructies kunnen dus aan de e.c.a.0. een nieuwe jeugd
beleven. Lotmar en volgelingen herboren. A la recherche du temps
perdu!

Maar ik vroeg mij op het eind van §45 al af: zijn alle rechters
ZO goed gemutst, tot in alle uithoeken van de E.G.? En is  het
niet wenselijk om toch maar vooraf alle duidelijkheid te scheppen
volgens het daar geciteerde adagium van Bregstein, dat er omtrent
de waarde van een normencontract geen onzekerheid moet bestaan;
dat het recht dienaangaande in grove trekken kenbaar moet zijn
zonder dat de rechter het heeft gevonden?

Dit geldt temeer waar betwisting van de normatieve werking van
een e.c.a.o. best eens zijn oorzaak kunnen hebben, niet zozeer in
een principiele afwijzing daarvan als wel in hele lastige
"technische" problemen.
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Stel bijv. dat de scheepsbouw-e.c.a.0. bepalingen bevat, die
strijden met de Nederlandse c.a.0.-Groot-Metaal. Is die laatste
dan ook inderdaad met het enkele gebruik van de hulptechnieken"overruled"  door de e.c.a.0.? "De lex posterior-regel".  Ja ja.
"De lex specialis-regel", zal de advocaat van de andere partijdan roepen.4 En de rechter dan misschien maar pragmatisch
besluiten, dat een "echte" Nederlandse c.a.0. hem meer waard is
dan een e.c.a.o. met een onduidelijke status.
Hij is niet tegen het toepassing geven aan de e.c.a.0. maar  -
geconfronteerd met meerdere c.a.0.'s - weet hij wellicht niet
goed welke hij moet laten prevaleren.

Kortom, de hulpconstructies zullen er zeker toe leiden, dat de
e.c.a.0. binding in rechte kan verkrijgen, maar het zit er dik
in, dat daar toch in het ene land weer een heel ander resultaatmee bereikt zal worden dan in het andere land, zodat de eind-conclusie is: een e.c.a.0. mag zonder bovennationale wettelijke
voorziening niet rekenen op een voor de hele E.G. uniforme
benadering in rechte.

Proberen we nog een laatste poging om er zonder bovennationale
wettelijke voorziening uit te komen: kunnen de e.c.a.0.-partijenzich niet zelf een voor de E.G. uniforme benadering in rechte
scheppen door een expliciete rechtskeuze te doen; in hun e.c.a.0.*un bepaald nationaal recht als toepasselijk c.a.0.-recht aan te
wijzen, bijv. dat van Frankrijk?' Als nationale rechters zo'n
rechtskeuze zouden respecteren zou op die wijze elke e.c.a.0. opzichzelf in alle E.G.-landen duidelijke, voorspelbare uniforme
rechtswerkingen hebben.

Nu wordt weliswaar in het internationaal privaatrecht van alleE.G.-landen veel respect betoond voor de autonomie van partijenom een eigen rechtsstelsel te kiezen om hun contractuele relatiete beheersenf maar daar worden toch ook zeer bepaald grenzen aan
gesteld.

41 lyon-Caen NC p,  608 zegt,  dat de bevering, dat e. c. a. 0.'s boven nationale c.8.0.'s gaan wet eper ts dan een
verklaring,  die op geen enkele vilze kan vorden gegarandeerd. En Schnorr, in Mog. p. 42, zag heel scherp, dat
er  juist  vanve9e de Duitse opvattingen over het specialiteitsbeginsel,  vaar nog niet eens een cor,19#rende
verking  van het gunstigheidsbeginsel op vordt toegelaten <556,  n.  91>,  er een voorziening terzake  van  de
normatieve verking der c.a. o, moet komen.

51 Deze oplossin9 gesuggereerd door Daubler,  AWD 1972,  p. 8-9. R. Birk in Festschrift Beltike, p. 848 en in RdA
1984,  p.  136/139  is  daar  tegen;  Gamillschegg,  ZfA 1983,  p.  365,  noemt dit probleem 'not  mature  for
discussion'.

6) 'The  rule of choise of lav is like nature:  you can't drive it out even with a pitchfork' grapte  Kahn-Freund
eens. Vgl. Duiortier, p. 28, die uitvoerig de gelding van dit beginsel beschrijft vat betreft het arbeldsrecht
van B,19ie op p.  28;  van Frankri,k op p. 120; van Duitsland op pag. 134; van Nederland op p. 144; Van Groot-
Brittannil op p.  160;  saaenvattend op p. 161 en voor het E.6.-Verdrag nopens vetten, die van toepassing ziln
op,erbintenissen git overeenkoist van 19 juni 1980,  Trb.  1980, op p  203. Zie voorts Morgenstern, p. 19-21;
Gamillscheg,  ZfA  1983,  p.  307-373:  M.  Fallon  - Autono•ie  de  la Volonti  et  Rattache,ent  du  Contrat
International  de  Travail au droit belge,  JTT 1984,  p.  264-271.  Daarnaast ligt er nog een  ontverp  E. 6.-
verordening  specifiek  I. b.t.  het Internationaal privaatrecht in arbeidszaten (COM(75) def.  653),  dat  vat
minder vriendelijk  is tegen,ver het basisbeginsel van wrilheid van rechtskeuze:  991.  6.  Beitzke - EWG-
Kollisionsnormen zum Arbeitsverhaltnis,  in Gedachtnisschrift fur Rolf Dietz, Munchen, 1973, p. 127-145.
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Heel wat aspecten van het arbeidsrecht zijn - om met Deelen te
spreken' - keuzebestendig.8
Over welke aspecten dat precies zijn is nog veel meningsverschil
mogelijkf maar dat menig rechter geneigd zal zijn om essentiele
stukken van het c.a.0.-recht als zodanig aan te merken, lijkt mij
niet onwaarschijnlijk. En in dat perspectief zou ik deze oplos-10

sing  met Walz toch wel als een "untauglicher Ansatz" willen kwa-
lificeren."

We komen dus na deze exercitie weer uit op het punt waar we wat
eerder al stonden: de e.c.a.0. zal zonder bovennationale
wettelijke voorziening zeker wel vaak binding in rechte kunnen

krijgen (ook in het normatieve vlak), maar het blijft wel
"klune".
Daar kun je de Elfstedentocht mee uitrijden, dus tussenkomst van
een bovennationale wetgever hoeft niet. We kunnen er van de ene

hulpconstructie naar de andere best uitkomen. De e.c.a.0. kan

zijn werkingen in rechte krijgen. Maar dat gaat dan niet over
Holiday-on-Ice-ijs.

Wie barre kou niet schuwt zal dat voor lief nemen; wie voor de

e.c.a.0. een warm bedje wil spreiden zal toch de Europese
wetgever erbij moeten halen.

7) J.E.J. Th. Deelen - Rechtskeuze in het internationaal contractenrecht, Amsterdam, 1965, p. 244.

81 In  het noot 6 genoe•de E.6.-Verdrag van 19 juni 1980 is dit gegoten in de formule,  'dat rechtskeuze er  niet
toe •ag leiden,  dat de verknemer de bescherming verliest,  velke hij geniet op grand van de dvingende

bepalingen van het recht dat bil gebreke van een rechtskeuze op he, van toepassing zou zijn' (art. 6, le lid),
491. Du•ortier, p. 203-204; Morgenstern, p. 33-43. Algemeen over dit nog niet in verking 9etreden verdrag W.E.

Haak in WPHR 5544/5546 (1980) en R. v. Rooy in WPNR 5609 (19821.

9) Zo ligt er bijv. een saillant verschil in het ontslagrecht: in Duitsland rekent men dat niet tot de dvingende

bepalingen, in Belgie, Frankrilk en Nederland vet; zie Damortier p. 56-111/120/134-134/144-145/1
60/161-162.

10) Enkele gedachten over de 'keuzebestendigheid' van het c.a. 0.-recht bij Birk,  RdA 1984,  p.  136/139 en
Dumortier,  p.  305-306.  Bl J  de meeste schrijvers heerst oatrent de i.p. r.-aspecten van het c.a. 0.-recht nog

veel onzekerheid,  vgl.  Gamillschegg, Int. Arb. R. p. 360-363; idem in Arb.d.629. p. 38; Lyon-Caen
in CCIP P.

248-261;  Daubler,  AWD 1972, p. 3-9; Daubler AuR p. 10/14-15; Zangari CCCP p. 187; Schnorr, Fragen, p. 32-37;

Schnorr, Tarifg. p. 902-911; Schnorr, EW p. 8; Walz p. 147-154; Koopmans, IAA p. 10/14/20-21/26-27: Despax, CC

p. 334-336; Durand, DS 1956 p. 219; Petit p. 155-157; Hepple/OH, EL (IV) p. 350-358; Hepple in Ell p.63.
Zie   veor   de  heel  schaarse  Jurisprudentie o.a. het  Denau-Dampfschiffahrt-arrest   van   het   hitie

Bundesarbeitsgericht  13.1.1959 en de Britse Court of Appeal-uitspraak in de casus Monterosso Shipping Co  Ltd

v. ITF, 1982 IRLR 468-472.

Vergelilk ook nog art.  2,  iste lid van de ontverp-verordening I. b.t. de op arbeidsverhoudingen toe te pas
seD

conflictenrecht  (noot  6>;  het in noot 8 genocide Verdrag zegt niets uitdrukkelijks over de  c.a.o.  in  het
internationaal privaatrecht.

11) Vgl. Walz, p. 155-167, die uitvoerig de hypothese van geldin9 van een gretts,verschrildende c. a.6. op basis van

expliciete rechtskeuze voor het Dultse internationaal privaatrecht onderzocht heeft.
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De Europese wetgever staat dan weer voor een overeenkomstige
keuze  als   bij het stakingsrecht <564>: proberen het hele c.a.0.-
recht van de Lid-Staten te harmoniseren. Of het nationale c.a.0.-
recht te laten voor wat het is, maar alleen een voorziening te
scheppen voor grensoverschrijdende, internationale resp. Europesec.a.0.'s.12
De laatste aanpak lijkt mij weer het meest zinvol. 13

De inspiratie voor een specifiek e.c.a.0.-recht zal de EuropeseCommissie kunnen halen uit een rijke theorie - van Lotmar en
Sinzheimer tot Kahn-Freund, Giugni e.a. En uit de praktische
keuzes,   die de diverse nationale wetgevers gemaakt hebben   (§§32-33>.Een Europees c.a.0.-recht vraagt hooguit om enkele nieuwe keuzes,niet om nieuwe theoretische concepten.
Laat ik de belangrijkste keuze-vraagstukken langslopen om daar
dan meteen mijn kijk op de meest haalbare Europese oplossing  bij
te geven.

1. Moet de e.c.a.o. uberhaupt wel rechtens bindend zijn?

De continentale oplossing ten aanzien van nationale c.a.0.'s is
overwegend "ja", de Britse overwegend "nee" maar we hebben heel
wat elementen ontmoet, die aan beide kanten het " ja" en het "nee"rel at i veren (5§32-33/43-50>.
In Belgie kunnen c.a.0.-partijen elkaar in rechte niet
schadeplichtig houden; in Groot-Brittannie bestaan de nodige
"ezelsbruggetjes" om toch vaak doorwerking van de c.a.0. in  dei.a.o. te kunnen krijgen, enz.

Het antwoord bleek met betrekking tot de c.a.0. in het nationale
recht van de E.G.-Lid-Staten dus niet zwart/wit te zijn. Waarom
ZOU het dat dan wel moeten zijn ten aanzien van Europesec.a.0.'s?
Elke betekenis in rechte van een c.a.0. afwijzen is even
onverstandig als het andere uiterste: de c.a.0. van a tot z als
een in rechte bindend contract te beschouwen.

12) Vgl.  Heynig  p.  213.  Een  meer  omvattende harmonisatle van het nationale c. a. 0.-recht verd ooit  nog  eens
voorgesteld door de Europese Commissie in de zgn.  Blauvdruk 57,  vgl. Lion-Caen, NC p. 10. Vgl. ook Boldt ZAV
p.  61-62/69;  Spiropoulos,  RGle,  p.  46-47; Despax RE p. 320: Dubois ME, p. 161; Schnorr, Fragen, p. 56-60:
Biedenkopf in Mayer-Maly p.   15; Desolre, p. 21; Lyon-Caen in Soc. Mult. p. 95; lyon-Caen CCIP p. 264; Lappas,

p.   45;  De  Jong,  ECAOR,  p.  373-375,  die  er op p.  378-380 terecht op vilst,  dat  een  deelharmonisatie
uiteindelifk toch ook een 'uitstraling' kan hebben op het niet direct aangetaste nationale c.a. 0.-recht.
De  eerste stap tot zo'n communautaire deelaanpat heeft de E.6.-Commissie inmiddels ondernomen met het Statuut
voor  de Europese Vennootschap:  het bevat tvee artikelen (att.  146 en 147) a. b.t.  de rechtskracht  van  een

c.a.o.  afgesloten met zo'n Europese N.U.,  vgl. ES-Bull. Suppl. 4/1975. Maar het Statuut maakt al jaren geen
voort9ang meer.

13) Ter motivatie dearveor lijkt het mij al genoeg om terug te vervilzen naar de schets,  die ik in 543 9af van de

vastgelopen  strevingen,  zovel  in  Groot-Brittannie  als op het continent,  om vijziging te  brengen  in  de
heersende  nationale opvattingen over het al dan niet rechtens bindend zijn van de c.a.o.  Een  eerste  stutje
deel-harmonisatte  van  het nationale c.a. 0.-recht heeft trouvens al plaatsgevonden via art.  3,  2e  lid  van

Richtlil, 77/187 EEG inz. behoud verknemersrechten bi j bedrilfsovergang <544, n. 26>.

419



Mijn onderzoekingen in Deel III brachten mij tot de conclusie
(§50) dat met name de normatieve werking der c.a.0. in rechte de
minste aarzelingen hoeft op te werpen. Bij de obligatoire werking
acht ik meer terughoudendheid geboden.

Daarvan uitgaande zouden de ontwerpers van een rechtsregeling
voor de e.c.a.o. het beste kunnen afkoersen op het model, dat het
Belgische c.a.0.-recht biedt:
- de e.c.a.0. is rechtens bindend ( "Unabdingbar"  (544))  wat  haar

normatieve werking aangaat;
- de e.c.a.0. is in haar obligatoire werking slechts rechtens
bindend naar de mate waarin de e.c.a.0.-partijen dat zelf
voorzien hebben.

Hebben ze niets expliciet geregeld, dan heeft de e.c.a.0. geen
enkele obligatoire werking in rechte, alleen dus maar een
normatieve en dat dan nog alleen als de e.c.a.0. ook metterdaad
normatieve bepalingen bevat.
Voor de volledige argumentatie van die keuze verwijs ik terug
naar mijn beschouwingen in §50.

2.  Welke plaats moet de e.c.a.o. innemen ten opzichte van andere
bronnen van arbeidsrecht?

Wij hebben in §56 gezien, dat de plaats van de c.a.0. in  de
hierarchie van rechtsbronnen een uiterst gecompliceerde is.
Vaak gaat zij boven lagere bronnen van arbeidsrecht, maar lang
niet altijd; vaak moet zij buigen voor hogere bronnen van
arbeidsrecht, maar ook weer niet altijd. Voor de voorrang van de
ene c.a.0. OP de andere kunnen al evenmin vaste regels worden

gegeven.

Er bleek echter een vuistregel te zijn, die in heel wat  (maar
niet in alle) mogelijke conflictsituaties uitkomst biedt: het

gunstigheidsbeginsel.
Dat beginsel zou men dan ook als basisbeginsel kunnen nemen voor
het e.c.a.0.-recht:
a) de e.c.a.0. gaat voor alle andere bronnen van arbeidsrecht

(wet, c.a.0., i.a.0. enz.) zolang zij gunstiger is voor de
werknemer dan die andere bronnen van arbeidsrecht;

b) die andere bronnen van arbeidsrecht gaan voor de  e.c.a.0.
zolang zij gunstiger zijn.

Het laatste element houdt in, dat de e.c.a.0. niet zelf kan
maximeren of standaardiseren en dus altijd gunstiger recht moet

1.laten voorgaan.
Het eerste element zal een belangrijke uitzondering moeten

lijden: de e.c.a.0. zal moeten buigen voor internationaal of
nationaal wetteliik recht, ook als dat minder gunstig voor de
werknemer is, maar duidelijk bedoeld is om te maximeren of te
standaardiseren. 15

14) Dit ook in art. 146, 2e lid, Gevijzigd Ontverp Statuut Europese N.U.

15) Zie over deze relatie ook Lyon Caen CCIP p.  114;  De Jong, ECAOR p. 376/378.  Vgl. ook Rojot p. 96-97, die

gevaagt   van het bezvaar,   dat nationale regeringen kunnen hebben tegen e. c.a.0. 's,   die de nationale sociale

politiek doorkruisen.
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Ik erken, dat ik met deze twee laatste preciseringen niet
helemaal trouw blijf aan mijn eigen beschouwingen in Deel IIIB
van deze studie. Daar betoogde ik immers
- dat de "wet" niet altijd zomaar een grens kan stellen aan de

autonomie   van de c.a.0.-partijen (§55!/53-55>;
- dat de c.a.0. lagere bronnen moet kunnen maximeren en

standaardiseren (56>.

Als ik daar m.b.t. het e.c.a.0.-recht niet aan vasthoud, doe ik
dat OP zuiver pragmatische gronden. De e.c.a.0. is nog een
couveusekindje. We kunnen het nog niet blootstellen aan zulke
reuzenopgaven als bijv. het uitdagen van nationale wetgevers.
Wat ik bepleitte in Deel III gold die krachtig uitgegroeide
nationale c.a.0. En als de e.c.a.0. ooit haar Sturm- und Drang-
periode bereikt, zullen die beschouwingen ook OP haar van
toepassing zijn. Maar in de kindertijd van de e.c.a.0. kan dat
nog niet. Nu heeft de e.c.a.0. eerst en vooral behoefte aan de
koesterende warmte van een onomstreden inschaling in de hierar-
chie der rechtsbronnen.

Toch is mijn bovengeformul eerde voorstel nu ook weer niet van
alle kloekmoedigheid gespeend. Er ligt namelijk in besloten, dat
de e.c.a.0. wal gaat voor nationale c.a.0.'s (ook indien ze
algemeen verbindend zijn verklaard), die zouden willen
standaardiseren of maximeren. Een uitdaging op peuterniveau om
maar eens mee te beginnent

3) voor wie is de e.c.a.0. "Unabdingbar"?

Uit het nationale recht <§44> kwam naar voren, dat ook hier nog al
wat verschillende varianten mogelijk zijn. De Duitse oplossing,
waarin de c.a.0. slechts die arbeidscontracten "Unabdingbar"
bindt, waarvan zowel de werkgevers- als de werknemerszijde lid
van een c.a.0.-partij zijn; de Frans/Belgische/Luxemburgse
oplossing, waarin de c.a.0. dwingend op alle werknemers van de
gebonden werkgever van toepassing is (de zgn. extension
automatique); de Nederlandse oplossing, die een beetje een
tussenstand inneemt.
En dan kwamen al deze landen weer tesamen met de mogelijkheid van
de algemeen verbindend verklaring, die alle werkgevers en werkne-
mers binnen de werkingssfeer van een c.a.o. aan die c.a.o. bindt.

De Frans/Belgische/Luxemburgse oplossing is het meest in
overeenstemming met de werkelijkheid van het bedrijfsleven. Zij
kan weliswaar op principiele bedenkingen stuiten als de  c.a.0.
tevens een standaard- of maximum-karakter zou hebben - stel, dat
een bepaalde vakbond een e.c.a.0. niet mee-ondertekenta, dan
worden haar leden toch aan de e.c.a.0. gebonden. Maar nu ik net
bij vraagpunt 2  heb gekozen voor een oplossing, waarin  de
e.c.a.0. altijd voorrang geeft aan gunstiger recht uit andere

16) De vakbond, die een e.c.a.o, niet vil ondertekenen, bi iv. oadat die haar te veinig heeft te bieden, moet dus
ook ruiate behouden om een staking uit te roepen voor het meerdere,  vgl.  bij ons het Hoogovensconflict 1972

(Hof Amsterdam, 13.4.1972, NJ 1972, 192).
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rechtsbronnen,   is  die  kou  wel  uit de lucht. "

Algemeen verbindend verklaring bleek een instrument te zijn, met
wat   plus- en minpunten (547>. Als er echter toch een communautaire
regeling voor de e.c.a.0. tot stand wordt gebracht zou het wat
merkwaardig zijn om deze voorziening dan niet meteen mee te
nemen. Want hadden we niet bevonden, dat het bewerkstelligen van
algemene verbindendheid eigenlijk het voornaamste argument is om
de c.a.o. wettelijk te regelen?

De eerst " hobbe 1 " , die hier overwonnen moet worden is Art. 39
Italiaanse constitutie. Zij stond tot nu toe in de weg aan de
introductie in Italie van een algemeen verbindend verklaring
(§33). Moet  ook een Europese regeling daarvoor buigen?18
Dan moet het orgaan aangewezen worden, dat een Europese  a.v.v.
kan uitspreken. Mij dunkt, dat de Europese Commissaris voor
Sociale Zaken daar het meest aangewezen voor is. De procedures
kunnen worden ontleend aan de nationale procedures, die bestaan
in de 5 E.G.-landen, die dit instrument al kennen.
De lastigste kwestie is echter ongetwijfeld: welke maatstaven
moet de E.G.-Commissaris aanleggen bij het nemen van zijn besluit
om wel of niet algemeen verbindend te verklaren?

Ik heb mij in §§46/54/55 uitvoerig bezig  gehouden met deze
materie in het nationale recht. Dezelfde vraagstukken, die ik
daar signal eerde, dienen zich ook aan bij het ontwerpen van een
algemeen verbindend verklaring voor de e.c.a.0. Mijn voorkeur
gaat uit, naar een hoge kwantitatieve drempel en een lage kwali-
tatieve drempel.

Dat betekent enerzijds, dat de e.c.a.o. heel erg representatieve
ondertekenaars moet hebben, wil zij voor algemeen verbindend
verklaring in aanmerking komen (ik zou zeggen, dat minstens 213
van de werknemers, die bij a.v.v. onder de e.c.a.0. zouden
vallen, ook al zonder algemeen verbindend verklaring aan de
e.c.a.o. gebonden zouden moeten zijn'9; deze 2/3 moet opgebracht
worden voor ieder E.G.-land en voor elke personeelscategorie,

17) Anders  het Gevitzigd Ontverp-Statuut Europese Naamloze Vennootschap,  vaarin voor de Duitse oplossing  vordt
gekozen (art.  147,  le lid), al goegt art. 147, 2e lid er vel meteen aan toe, dat de e.c.a. o. bil I.a. o. vel

op de arbeidsverhoudingen met niet-georganiseerden van toepassing kan vorden verklaard.  Vgl.  ook Lyon-Caen,
Ripresentation,  p.  156.  Kennelijk is de Europese Commissie tech beducht geveest voer Duitse bezvaren tegen

een verdergaande variant,  vgl.  544,  noot 18.  It vils er nog op, dat de LA.0.  in Aanbeveling nr 91, par. 4

uitkomt op iets dat het aidden houdt tussen de franse en de Nederlandse oplossing:  volgens die tekst moet de

gebondenheid  betreffen:  'tous les travailleurs des catigories intiressies employis dans les  itablissements

visis par la convention collective,  A moins que la convention collective en question ne prevoie express#ment

le contraire', vgl. Cordova, Comp. p. 328.

18) Het enige guaghebbende antvoord op die graag kan maar kemen van de Italiaanse Corte Costituzionale. Tenzi j

die Corte bereid is op voorhand haar visie te geven zit er niets anders op, dan dat de E.6.-vetgever dit maar

achteraf  moet  horen.  Zou het antvoord negatief zijn,  dan zal dit deel van de E.6.-regeling  tijdelijk  in

Italie  geen  toepassing kunnen vinden.  Op het Italiaanse Ministerie van Arbeid heeft men overigens  ep  dit

moment een revisie van art. 39 Italiaanse Grondvet in studie. Misschien vii men in het kader daarvan alvast
de veg effenen voor nationale zovel als Europese procedures van algemeen verbindend verklaring.

19) In  verband met hetgeen ik eerder stelde onder punt 3 tellen voor dat 2/3 dan zovel de georganiseerde als  de

niet-georganiseerde  verknemers in dienst van de georganiseerde verkgevers mee,  gelijk in Nederland de  zgn.

art. 14-verkne,ers vorden meegeteld voor de bepalin9 of algemeen verbindend kan vorden verklaard (546, n. 17>
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2Owaarin de e.c.a.o. algemeen verbindend moet zijn).

Anderzijds moet de E.G.-Commissaris de inhoud van de  e.c.2.0.
maar niet beoordelen op doelmatigheid of rechtmatigheid - hij kan
algemeen verbindend verklaren onder een standaard formule in de
trant van "althans voor zover de bedingen der c.a.0. in overeen-
stemming  zijn  met  de  wet   en de grondrechten"   <§54/55>.

4. welke eisen moeten gesteld worden aan de c.a.0.-partijen?

Zoals ik in §27 heb vermeld worden in menig E.G.-land min of meer
zware eisen gesteld aan de "Tariffahigkeit" van organisaties, die
een c.a.0. willen afsluiten. Hier moeten zij volledige rechts-
bevoegdheid bezitten, daar moeten zij representatief zijn, elders
moeten zij onafhankelijk zijn, weer ergens anders moeten zij over
een negotiation license beschikken. Mij dunkt dat dat voor een
e.c.a.o. allemaal niet nodig is.2, Het is onvoorstelbaar, dat tot
een dergelijk grootschalig gebeuren organisaties kunnen doordrin-
gen, die niet voldoen aan redelijke minima van onafhankelijkheid,
degelijkheid e.d.22

De eis van representativiteit wordt slechts relevant, wanneer de
e.c.a.0. algemeen verbindend verklaard moet worden. En inderdaad
heb ik dan in het bovengestelde hoge kwantitatieve eisen gesteld,
die het noodzakelijk maken, dat de e.c.a.0.-sluitende partijen in
totaliteit in hoge mate representatief zullen moeten zijn willen
zij algemeen verbindend verklaring bekomen.

Maar voor de e.c.a.0., die niet algemeen verbindend verklaard
wordt, kunnen eisen aan de "Tariffahigkeit" achterwege blijven.
Richardi zegt terechtn, dat "Tariffahigkeit" en "Tarifgebunden-
heit" elkaars spiegelbeeld zijn.
Welnu, als de e.c.a.0. alleen maar minima kan bevatten, kan zij
on- of andersgeorganiseerden nooit echt benadelen, zodat geen
eisen van representativiteit nodig zijn voor dit type e.c.a.0.

Uit de voorafgaande beschouwingen bleek duidelijk, dat zowel in-
ternationale organisaties als ook ad hoc formaties van nationale
werkgevers- en werknemersverenigingen partij moeten kunnen zijn
bij de c.a.0. Aan werkgeverskant ook afzonderlijke ondernemingen
en een concern-vennootschap t.b.v. alle ondernemingen, die het

20) Wordt  die 2/3 voor enige staat of beroepsgroep niet gehaald,  dan kan er vel algemeen verbindend verklaring
plaatsvinden, maar bliift die staat of beroepsgroep er buiten. Aldus speel ik ook in op de in 560 voorziene
mogeli jkheld dat een e. c.8.0, slechts vordt aangegaan voor een deel van het E. 6.-territoir.  191.  ook Treu.
ELL p. 151.

21) V91.ook art.  146, 12 lid Gevijzigd Ontverp-Statuot Europese N.V., vaarin simpelveg 'de in haar onderne,ingen

vertegenwoordigde bonden' als 'tariffahig warden aangevezen,  zie ook Steinberg,  p, 20-21; De Jong, ECAOR p,
377;  6. Schnorr - Die Kollettivvertragsfihigkeit der Europaischen Aktiengesellschaft - Modell oder Illasionl
in Festschrift fur G. Weiszenberg, Wien/MUnchen/Zurich, 1980, p. 201-215.

Ik erken overigens vel,  dat er ook nog een andere reden kan ziln om representativiteitwisen te stellen, nl.

dat men  de kring van 'Europese sociale partners' een beetje 'exclusief' vii houden. Het lijkt me niet
ondentbaar, dat organisaties als het E.U.U. toch met dit desideratum zullen komen.

22) Voorzover  e.c.a. 0.'s  het  resultaat zijn van een E.C.A.-procedure als hiervoor in §65  beschreven  zal  die

procedure daar al vel reeds voor gezorgd hebben.

23) Richardi K p, 161. Op K p. 130 stelt hij, dat 'Tariffahigkeit' en 'Tarifgebundenheit'  de actieve en passieve
zilde voorstellen van een rechtsverhouding - vie binden kan en vie gebonden vordt.
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beheerst. 24

Van alle ondertekenaars van een e.c.a.0. mag worden geeist, dat
zij behoorlijk gemachtigd zijn. Hetzij door statuten, hetzij door

2Slastbrieven ad hoc.

Met voorgaande vier punten zijn m.i. de belangrijkste keuze-
26 In §52vraagstukken rondom een  e.c.a.0.-regeling aangesneden.

wees ik erop, dat het grondrecht van vrij collectief onderhande-
len vraagt, dat wetgevers de c.a.0.-partijen zo veel mogelijk
vrijheid laten in het afbakenen van de werkingssfeer van hun
contract, qua economische bedrijvigheid en qua tijd. ook een
omschrijving van de inhoud van de c.a.0. mag niet te beperkt
zijn. Mij dunkt, dat een Europese rechtsregeling voor de e.c.a.0.
er op al deze punten gevoeglijk het zwijgen toe kan doen.

Wal lijkt het mij voorstelbaar, dat de schriftelijke vorm,
"neerlegging" en publicatie der e.c.a.0. - op het voetspoor van
menige nationale regeling - als voorwaarden worden gesteld voor/7

28de geldigheid van een e.c.a.0.

24) in  Duitsiand  is  het nog omstreden of een concern als totaliteit 'Tariffahigkeit' kan bezitten  en  of  een

concern-c.a. o.  kan vorden afgesloten met alleen de moedervennootschap, v91 Reichel,  TVG, p. 38; Ricardi,
XIII.B. 1.1.,  vervilzend  naar  RAG 25,11930;  Daubler/H TUR p.  30-31;  H.  Konzen - Arbeitnehmerschutz  im

Konzern, RdA 1984, p. 78-79; zie ook Birk, Memoriam, p. 30; Walz, p. 35-41.
In  Frankri k  kent de vet juist al vel een voorbeeld van een c.a. o.  met het concern,  nl. de accords  de
participation, zie Despax, DS 1969, p. 381; Despax, Mise, p. 36; Lyon-Caen, RdA 1984, p. 290.

25) Het machtigingsvereiste komt men overal in de c.a. 0.-vetten zelve of anders vel in de rechtspraak tegen.

Zie  voor Belgle artt.  4,  32 l id en 12 Wet van 5.12.1968 en het bl i Jit uit de oaschrijving van de paritaire

comith,  zie  Petit  p.  60/154-155.  Bij ondernemings-c.a. 0.'s,  die vaak door  vakbondsbestuurders  vorden

afgesloten,   ligt het iets onduideli iker, v91. NAR-Advies 682 van 27.2.1981; Magrez-Song, Dumonbundel p. 608.
Voor Frankrijk: art, L 132-3 CdT; zie ook CdC 23,4.1969; 491, Langlois CI p. 288-289; Ollier, p. 336-337.

In Luxemburg art. 2 al. 4 Wet 12-6-1965: vgl. Kravaritou p. 139.

In Nederland artt. 2 en 6 WCAO, zie Kamphoisen p. 18-19: Kortenhorst/R p. 66-67/71-76.

In  Duitsland  5  2 Abs 3 TVG,  die dit vereiste alleen goor de  Spitzenorganisationen  noemt,  maar  vat  de
rechtsleer toch ook doortrekt naar alle verenigingen, 491. Sollner p. 119; zie ook BAG 27.11.1964; Richardi K
p. 156/158/160/182; Reichel, TVG p. 35; Nipperdey-Sacker II.A. 11 en 11.B. III.1.; ook BAG 17.2.1970, zie Kraft

p. 255-256.

Voor Denemarken: Galenson, p. 234.

IAO-Aanbeveling nr. 163 par. 6. noemt dit vereiste ook, zie Cordova, Comp. p. 315.

Over de graag in hoeverre het ontbreken van een voldoende machtiging leidt tot nietigheid van de c.a.o. en zo
ja of dat dan een relatieve of absolute nietigheid is 991.:

Voor Nederland Mannoury, p. 9; Mok, diss, p. 47.

Voor Frankrijk Brun/6 Bilan, p. 206; Ollier, p. 137; Ribettes p. 41; zie ook CdC 23.4.1969 JCP 1969 11 16139,

note Despax; Langlois CI p. 288.

In Duitsland: Nipperdey-Sicker il.A. 11: Richardi K 156-158; Kraft p. 256/262. In Belgie: Petit p. 66-67.

26) Ugl.  het Gev.  Ontv.-Statuut Eurepese N.11., vaarin ook geen verdere aspecten van c.8.0.-recht zijn geregeld.
27) Voor Nederland artt.  3/4 WCAO,  zie Kortenhorst/R p.  68-71;  De leede,  Asser, p. 256-257: daarnaast art. 5

W.AW/OVV en art. 4 Wet op de Loonvorming. In Duitsland § 1, Abs 2 en  55 7/8 TVG.
Voor Frankrilk  zie artt.  L 132-2,  L 132-10,  L 135-7,  L 135-8, R 132-1/2 en R 135-1 (zie voor uitleg oude

artikelen Brun/6 (1978) p. 106-108.

Voor Belgie:  artt. 13/18 WCAO-vet, zie Magrez-Song, RSle, p. 109: niet neerle9ging onderil jilt aamzienli jk de
bindende kracht,  die nu nog alleen via hulpconstructies te bereiken is,  zie AR Antverpen, 5.10.1979,  TSR
1979, p. 435-443. Voor Luxemburg: art. 3 Wet van 12.6,1965, v91. Schint9en, p. 50.50.39.

In  Denemarken  vordt  het schriftelijkheidsvereiste Riet 9esteld,  991.  Nielsen,  p.  73 en ook  in  Groot-

Brittannie is dit geen voorvaarde woor de mogelijkheid van een doirverking der c.a.0.

28) Neerlegging  kan geschieden bij het Europees CAO-register,  dat de E.6.-Commissie inmiddels  heeft  ingericht

<§62 n. i7>.
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Natuurlijk blijven er dan nog diverse punten over, die ooit wel
rechtsvragen zullen oproepen. Ik denk bijvoorbeeld aan een
kwestie  als de nawerking  (544>.  Maar  moet  een E.G. -wetgever  zich  nu
al de moeite op de hals halen om dat allemaal te regelen? Wie
weet hoe lang het duurt eer daarover echt rechtsgeschillen
rijzen. Het probleem van de "nawerking" kwam in Nederland pas
zo'n halve eeuw na de afkondiging van de c.a.0.-wet opt

Als het tot rechtsvragen komt zijn het lokale rechters, die een
antwoord erop moeten bedenken. Misschien vinden zij dat met veel
vernuft zelf, en anders is er het E.G.-Hof van Justitie om hen
via de beantwoording van prejudiciele vragen behulpzaam te
zijn. 29

Nu ik zo de diverse keuze-vraagstukken ben nagelopen, krijg  ik
misschien wel tegengeworpen, dat het e.c.a.0.-recht, dat bij mij
uit de bus gekomen is, smaakt als UHT-melk.
Wat is er, vanuit idealistisch Europees standpunt, nog aantrekke-
lijk aan een e.c.a.0., wanneer zij toch geen harmonisatie en
uniformering brengt? En dat brengt zij niet
a) als haar slechts een minimum-rol wordt toebedeeld doordat

gunstiger afwijkingen geoorloofd blijven;
b) als ze bovendien ook nog maximerend/standaardiserend nationaal

wettelijk recht voor moeten laten gaan.

En wat is er nog voor aantrekkelijks voor werkgevers om zo'n
c.a.o. af te sluiten
a) als het hun geen afgrendeling van de arbeidskosten garandeert

en
b) als de obligatoire naleving van de c.a.0. (vredesplicht!) niet

zo maar in rechte af te dwingen is?30

Zullen in die opzet werkgevers niet hooguit bereid zijn  in
e.c.a.0.'s te codificeren datgene wat toch al overal als een
gemeenschappelijk minimum geldt?
Maar dan rijst weer de vraag: wat zou de vakbeweging zich druk
maken om zo'n e.c.a.0.7

Daarmee zijn wij terug bij alle scepsis van §60.
Het lijkt een vicieuze cirkel. Een "vet" e.c.a.0.-recht dat een
echt krachtige e.c.a.0. zou voortbrengen, zit er niet in; waarom
ons dan nog moeite geven om slechts een "mager" e.c.a.0.-recht te
scheppen?
Het wordt tijd voor een slotbeschouwing.

29) Of een bij dit Hof ingericht gespecialiseerd gerecht, zoals ik opperde in 564.

30) Lion-Caen, CCCP p. 135.
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67. (Welk) recht voor Europese collectieve arbeidsbetrekkingen?

Alle kaarten zijn nu geschud. Of de e.c.a.o. wenselijk is. Of zij
haalbaar is. Waardoor zij belemmerd wordt. Hoe die belemmeringen
zijn weg te nemen. Of zij ook gestimuleerd kan worden en hoe.
Alle problemen zijn stuk voor stuk nagevorst. Hoe komt nu het
totaal-plaatje eruit te zien? Welke rol kan het recht spelen in
een toekomstig systeem van Europese collectieve arbeidsbetrek-
kingen?

Mag ik nog eens in herinnering roepen de beschouwingen, die ik in
§§ 42/50 aan de "legalisering" der c.a.0. wijdde. De rol van het
recht op het terrein van collectieve arbeidsbetrekkingen mag niet
overschat worden. In menig geval is de betrokkenheid van het
"recht van de staat" overbodig, omdat de zaken in de maatschap-
pelijke realiteit al "lopen". "Il ne faut jamais faire par les
lois ce qu'on peut faire par les moeurs" leerde Montesquieu
wijselijk.1  En als het "recht van de staat" op het vlak van de
arbeidsverhoudingen tussenbeide komt, leidt het meer dan eens tot
brokken. "I regard law as a secondary force in human affairs, and
especially in labour relations " zeg ik Kahn-Freund graag na.2
Maar ik haast mij daar met McCarthy/Elis aan toe te voegen: "it
can  help the process of reform  in a number  of  ways. "3
Een gulden-middenweg-opvatting over wat het recht hier vermag
lijkt mij het zinnigst.

Wat het recht op dit veld maar moeilijk vermag, ZO zag Kahn-
Freund al, is tegen tradities ingaan. Maar: "in een wereld waar
tradities zo'n belangrijke rol spelen kun je een oude traditie
het beste verslaan door nieuwe tradities te creeren",    zegt
Flanders' en daar ligt dus dan wel een "opening" voor het recht
van de staat. En dat sluit dan weer aan bij Clegg, die bevond,
dat de wet, waar zij in een vroeg stadium tussenbeide gekomen is,
een belangrijke rol heeft kunnen spelen in het vormgeven van het
proces van collectief onderhandelen.5 Het is gemakkelijker voor
de wet, zo  zegt  hij,  om het collectief onderhandelen te "kneden"
wanneer het onrijp en ongevormd, zwak en onderontwikkeld is, dan
wanneer het volgroeid is en al vorm heeft gekregen.6
En dan McCarthy weer: "In the US the unions achieved power
through the law and are therefore ready to obey it. In the UK the
unions achieved power through their economic muscle. The law was
finally forced to recognise this power but it never granted the

/7unions positive rights.

Kahn-Freund, Flanders, Clegg, McCarthy.... Heel een school van
denkers over de verhouding recht/industrial relations. Waarom
verhelen, waar ik mijn mosterd haalde? Zij het niet in blinde
aanbidding, zoals in deze studie herhaaldelijk bleek.

1) Gecit. Branciard, p. 20

2) Kahn-Freund,  Lt LCI) p.  3,  Ugl,  ook Chlepner,  p,  332,  die ze9t:  'les cadres ligaux, tout utiles qu'ils

puissent Btre, ne sont en realiti, qu'un 61*ment secondaire.'

3) McCarthy/E p. 144.

4) M&11 p. 289-293.

5) TUCB p. 118.

6) TUCB p, 112/113.

7) The Guardian, 13.8.1984. Ugi.  ook v. Haersolte's uitspraak, diss. p. 44, dat ook in Duitsland de
Tarivertragsordung 1918 de vakbeveging versterit heeft,
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Op  E.G.-niveau staan de collectieve arbeidsbetrekkingen nog pas
in de kinderschoenen.
Er is dus nog wat ruimte voor het "recht van staat". Men kan er
nog nieuwe tradities mee opbouwen, omdat er nog geen oude
tradities bedreigd worden. Men kan nu nog met het recht iets
positiefs bereiken voor de werknemers, wat bij hen mogelijk
respect voor het communautaire recht afdwingt
Men kan ook afwachten tot ooit de dag komt, waarop de werknemers
met "economic muscle" hun rechten zullen afdwingen. Maar dat zal
het communautaire recht dan geen credietpunten meer opleveren.
Zo simpel ligt het.

Als ik rep van een nieuwe kans voor het recht, dan denk ik

daarbij   wel aan "recht"   in  een wat nieuwe gedaante.
"...law is only the most extreme, and in some ways the most
blunt, of government instruments. There are also a wide range of
administrative devices including the establishment of   a
specialist service, the use of public investigation and inquiry,
financial and other incentives...these instruments have been
grossly under-used in the cause of industrial relations reform",
zegt McCarthy.8

In zo'n andere aanpak wordt ook de rol van de jurist een andere.
"The lawyer is at his best in collective bargaining when he
brings his skills to bear as an auxiliary to help the parties, at
his worst when they see him as prosecuting council in wig  and
gown", besefte Wedderburn' en in het Groot-Brittannie van 1970
zag hij daarvan een aansprekend voorbeeld in de werkzaamheid van
de Commission on Industrial Relations: "The Commission is a body

i

which illustrates a very different use of "law" in industrial
relations from that of which the layman usually thinks. In place
of writs and wigs and injunctions it is the round table provided
by  a law which promotes discussion". 10

Goed, Wij weten welke lawines de daarop volgende 15 jaar dit
schone droombeeld ondergesneeuwd hebben (§22>. Hoe "writs and wigs
and injunctions" nog aan de orde van de dag zijn in Groot-
Brittannie.
Maar maakt dat de droom minder waard?

Mij in ieder geval bleef zij bekoren en ik modelleerde er mijn
rechtsaanspraak op Europees collectief onderhandelen   naar   <§65>.
Zij lijkt mij van alle onderzochte actiepunten voor het recht in
deze materie het meest uitdagende. Ze bergt gevaren maar
evenzogoed beloftes in zich.

Dat laatste kan niet gezegd worden van de "legalisering" van  de
e.c.a.0.
Die kwam er in mijn onderzoek veel "vlakker" uit. Ze zal ooit wel
wenselijk blijken. Maar het is een weerbarstige materie en haar
soortelijk gewicht is te zwaar dan dat ze met veel verve te
lanceren is.

Eerder voor lancering in aanmerking komt dan nog  de door mij
afgetaste voorziening in de sfeer van het stakingsrecht: de
toewijzing van de competentie tot kennisname van geschillen met
het oog op e.c.a.0.'s aan edn bepaald Europees Hof.

8) McCarthy, Trade Unions, p. 365.

9) Wedderburn, WZL p. 218.

10) Wedderburn, WZL p. 398.
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In alle drie de materies heb ik steeds laten uitkomen, dat de
door mij onderzochte maatregelen ook heel best door de sociale
partners zelf getroffen kunnen worden in basisaccoorden OP
Europees niveau. 11 Volgens het vertrouwde recept van de Denen,
waar de - zeer gejuridiseerde - collectieve arbeidsbetrekkingen
van stonde aan op centraal niveau door de sociale partners zelf
zijn geregul eerd. Denemarken heeft meer te exporteren dan Tuborgi

Ik misken die mogelijkheid niet; ik beveel ze de sociale partners
zelfs met aandrang aan. Maar ik ontveins mij niet, dat het
momenteel schort aan een essentiele voorwaarde, welke in  het

12verleden dit soort basis-accoorden deed geboren worden: zware
sociaal-politieke pressie. De vakbeweging kan geen vuist maken
door de ruime arbeidsmarkt en door de moeilijk OP te wekken
internationale solidariteit <560> en daarom zullen zulke basis-
accoorden wel uitblijven.

Welnu,  je kunt beter een kaars opsteken dan op de duisternis
schelden. Als die pressie er niet van nature is, dan moeten we
toch maar eens overwegen of de E.G.-instanties haar niet te weeg
kunnen brengen. Zij kunnen allicht eens met een initiatief komen,
dat dan weer van tafel genomen kan worden, als de sociale
partners zelf tot actie komen.

Maar, zo zal men mij tegenwerpen, er waait toch ook geen gunstige
moesson voor een E.G.-initiatief. In de meeste Westeuropese
landen zijn no-nonsense regeringen aan de macht. "Deregulering"
staat hoog in het vaandel geschreven. Met de geestverwanten van
Thatcher, Kohl, Martens en Lubbers in de E.G.-Ministerraad hoeft
men toch weinig nieuwe regels te verwachten. Het recente lot van
de Vredeling-Richtlijn <562 n. 27> is er het bewijs voor.D

Zal deze toestand eerstdaags niet opklaren? De wijziging van de
Europese Verdragen, die door de Europese Akte wordt aangebracht,
gaat bijvoorbeeld de meerderheids-besluitvorming in de  E.G.-
Ministerraad brengen. Bovendien krijgt het Europees Parlement
iets meer in de melk te brokkelen.
Zou niet het ontwerp-"Vredeling"-Richtlijn al over de eindstreep
zijn geweest, als er slechts een gekwalificeerde meerderheid voor
nodig was geweest? Het Europees Parlement had haar - geamendeerd
- aangenomen en uiteindelijk lagen alleen Groot-Brittannie en
Denemarken nog dwars. 14

11) Dit idee al bij Durand,  Pref.  p.  XV,  uitgeverkt door Schnorr in Mog.   p, 7-10/39-43/46, in RET p. 161, in

Tariff  p.  911-912 en in EW p.  11. Hil vervees daarbi j o.a. naar LA.0.-Aanbeveling nr. 91 uit 1951 inzake
collectieve arbeidsovereenkomsten,  welke erkent, dat niet alleen de vet, maar ook een andere overeenkomst de

rechtsgrondslag van c.a.0.'s kan vormen - 491. atin eerdere beschouvingen over het debat omtrent de herkomst

van de c.a. 0.-autonomie (547>. Zie over dit idee van een basis-overeenkomst als grondslag woor e. c.a.0. 's ook
Lyon-Caen, HS p. 177-178; Erdmann ETU p. 219; De Jong, ECAOR, p. 377.

121 Zoals  de September-Overeentomst 1899 IR Denemarken,  de Stinnes-legien-overeenkomst 1918  in  Duitsland,  de

Matignon-overeenkomst 1936 in Frankrljk, het Grenelle-protocol 1968 in Frantrijk

13) 6een wonder,  dat de nieuve E.6.-Comaissaris voor Sociale Zaken,  de Spaanse socialist Marin,  die in januari

1986 aantrad,  meteen te kennen gaf,  dat hil zich vilde concentreren op pralttisch haalbare zaken en niet op
grootse concepten, die iarenlang bil de E.6.-instanties blijven 1199en.

14) Al  moet  gezegd  vorden,  dat  Got  Nederland zich nlet onbetulgd  heeft  gelaten  om  no9  aallerlei  extra

moei l l Jiheden te maken, zie Kamerstuk 18600 XU nr 55.
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Toch mogen hier geen overspannen verwachtingen gekoesterdworden. Inderdaad gaat straks de nieuwe "samenwerkingsprocedure"
15

tussen Ministerraad, Commissie en Europees Parlement (nieuw art.
149 EEG) de manoeuvreerruimte van minderheden binnen de Minister-raad enigszins beperken.

Volgens de nieuwe teksten neemt de Ministerraad in eerste lezingeen standpunt in met gekwalificeerde meerderheid (nieuw Art. 149,2e lid sub a). Als het E.P.-Parlement dat standpunt verwerpt, kande E.G.-Ministerraad het nog slechts met eenparigheid doorzetten(sub c). Als regel zal het Europees Parlement amenderingen voor-stellen, de  Commissie legt dan een nieuw ontwerp voor (sub d);dat nieuwe ontwerp neemt de Ministerraad dan met gekwalificeerdemeerderheid aan; amendementen erop vereisen eenparigheid (sub e).Het is een procedure die aan kleine minderheden in de  E.G.-Ministerraad geen kans laat om besluitvorming tegen te houden.
Maar deze procedure geldt alleen de materies, waarop deMinisterraad moet besluiten "in samenwerking met het EuropeesParlement". Verstrooid over het hele "vernieuwde"  E.G.-Verdragzijn dat de nodige zaken, o.a. - in nieuw art. 118A - " minimum-voorschriften" op het gebied van "het arbeidsmilieu......teneindede veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen".
Recht m.b.t. de collectieve arbeidsbetrekkingen kan men daarechter moeilijk toe rekenen. Dergelijke normeringen zullen  -zoals ook in het verleden - gebaseerd moeten worden op de artt.100 en/of 235 van het E.G.-Verdrag. 16

Art. 235 EEG blijft - als vanouds - om "eenparigheid" in debesluitvorming van de Ministerraad vragen. 17

De status van Art. 100 lS in het gewijzigde  E.G.-Verdrag
gecompliceerd.

15) Zie voor een uiterst negatieve beschouving over de Europese Akte:  P. Pescatore, in Europarecht 1986, p. 153-
169.  Inderdaad lijken de veinige positieve punten in nogal vat negatieve punten een tegenvicht,  zo niet een
overvicht  te vinden;  in het sociaalrechtelijke Vlak is het zeker geen vooruitgang te noemen,  dat het  vrijverkeer van verknemers (art.  48 EEG) na niet meer onder de 'gevine' meerderheidsbeslissingen, maar onder de
Seivalificeerde meerderheidsbeslissingen komt te vallen.  Bedenkelijker is nog,  dat in het nieuve art.  11BA
het 'proviso' terecht is geltomen, dat 'in deze ri chtlilnen  vordt  verieden  zodanige  administratieve,
financiele  en  iuridische  verplichtingen  op te leggen dat zi j oprichting en  ontvikkeling  van  kleine  enmiddelgrote ondernemingen zoaden kinnen hinderen. ' Dat is natuurlijk een prachtige hefboom voor verigevers om
echte verbetering van de arbeidsomstandigheden tegen te houden. Hoe dubieus dit proviso is blijkt ook uit hetfeit,  dat de Inte,9ouvernementele Conferentie, die de Europese Akte heeft vastgesteld, er al meteen veer een
'Verilaring' aan gevijd heeft om het af te zvakken'

161 ZO Vas de 'Uredeling'-Richtlijn gebaseerd OP art.  100; de befaamde Richtlijnen Geliike Behandeling m/v meest
op artt. 100 en/of 235 EEG.

17) Art.  235 EEG moest in het verleden vaak te hulp 9eroepen vorden om communautaire maatregelen mogeliJk  temaken,  die in de E.6.-Verdragen niet uitdrukkelijk voorzien varen.  Die functie zal nu vel verminderen,
doordat diverse van die materies nu expliciete vermelding hebben gekregen in de E.6.-Ilerdragen. Maar daardoor
zal vel veer de strild gaan oplaaien, in hoeverre nu art. 235 EEG dan nog gebruikt mag vorden; vgl. Glaesner,
Europarecht 1986, p. 129.
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Het artikel wordt nu gevolgd door een nieuw art. 10OA, dat begint
met de  woorden "In afwijking van artikel 100....." en dat dan

verder de  bovengeschetste "samenwerkingsprocedure" oplegt aan

harmonisatie-maatregelen, die de instelling en de werking van de
interne markt betreffen. Maar in het tweede lid van nieuw art.

10OA worden meteen weer uitgezonderd "bepalingen inzake het vrije

verkeer van personen en inzake de rechten en belangen van

werknemers" zodat geconcludeerd moet worden, dat die nog onder

het oorspronkelijke regime van art. 100 vallen, dus eenstemmig-

heid nodig blijven hebben.

Het ziet er allemaal wat erg ingewikkeld uit, maar ik kan met de

beste wil van de wereld toch uit de nieuwe bepalingen niet af-

leiden, dat in den vervolge de Ministerraad genoeg zal hebben aan
een gekwalificeerde meerderheid om tot maatregelen in de sfeer

1.

van de collectieve arbeidsbetrekkingen te besluiten.

Tegen die achtergrond blijft het veto van een enkele regering

voldoende om besluitvorming tegen te houden. 19  En de werkgevers-

lobby zal altijd wel een E.G.-staat weten te vinden, die voldoen-
de "rechts" geregeerd wordt om besluitvorming over maatregelen in

de sfeer van de collectieve arbeidsbetrekkingen tegen te houden,

die er echt op gericht zijn de vakbonden meer invloed te geven.

Maar moeten we wel per se bij de E.G.-Ministerraad te biecht?
Voor de geschetste voorzieningen in de sfeer van het stakings-

recht en van het creeren van uniform e.c.a.0.-recht stellig wel.
Daarom moeten die nu in de eindspurt van deze studie tenslotte

ook afhaken:

Blijft over het opzetten van de door mij geschetste Europese

Commissie voor Arbeidsverhoudingen (E.C.A.), wat niet zonodig van
de  E.G.-Ministerraad hoeft uit te gaan, maar best ook door de

Europese Commissie kan worden gedaan.

Zeker, dat zal betekenen, dat de procedure bij die E.C.A. niet
versterkt zal kunnen worden met enkele van de sanctiemogelijk-

heden, die ik in §65 heb overwogen. Boetes bijv. lijken mij niet
zonder een basis van een Verordening van de E.G.-Ministerraad op
te leggen.

Maar beschikt een bestuursorgaan, als de Europese Commissie tech

ook is, niet over een belangrijke "onzichtbare"  sanctie?  Ik
bedoel: als burgers een ambtelijke instantie dringend nodig

hebben is het knap vervelend als die van geen opschieten weet.

18) De  enige  uitzonderin9 moet 9emaakt vorden voor maatregelen die gebase
erd kunnen vorden  op  art.  549  EEG-

Uerdrag (harmonisatie vennootschapsrecht), vaarop o.a.  de Vijfde Richtli jn m.b.t.  de medezeggenschap var

verknemers  (§62>  gebaseerd gaat vorden.  Maatte9elen in deze sector vallen in de gevi#:19de  E.6.-Ver#agen

onder de 'samenverkingsprocedure' en kunnen dus nmet meer door een kleine
 minderheid In de E.6.  Ministerraad

vorden tegengehouden.  Daar Sloort dus een klein perspectief voor het Gevilzigd ontverp Vijfde Richtlrin {dat

dezer veken uit de handen van een technische commissie zou moeten komen).

19) Nu is het velisvaar in theorie mogeli tk voor, bijv. het Europees Pa
rlement, om een actie bl J het E.6.-Hof van

Justitie in te stellen vegens 'nalaten',  al.  krachtens Art.  175 EEG-Verdrag.  Onlangs bleek zo'r. actie ook

nog  gedeeltelilk  succeivol   in  de zaak 13/83,   uitspraak  d. d.  22.5.1985,   inzake  het  gemeenschappeltik

ver,oerbeleld. Het belangrilkste probleem met dergellike acties is echter of de plicht tot besiuitvorming vel

voldoende 'hard' in de E.6.-Verdragsteksten besloten 1,9t en dat l i Ikt 
mi J van de materie van de  collectieve

arbeldsbetrekkingen toch niet zo makkelijk aantoonbaar.
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Zo ligt het ook op Europees niveau. Werkgevers hebben de actieveinzet van de Europese Commissie nodig om in 1992 "de Europeseruimte" gerealiseerd te hebben. Welnu, de bereidheid om daar hardaan te trekken zou de Europese Commissie gerust eens afhankelijkmogen stellen van de bereidheid van werkgevers om iets als deE.C.A. constructief te aanvaarden.
Immers, zonder een duidelijke invulling van de "Europese socialeruimte" is het scheppen van een "Europese (economische) ruimte"nu eenmaal niet verantwoord.
Een  "voor-wat-hoort-wat"-sanctionering dus, die nog wel eens zoeffectief kon blijken.

Dat de Europese Commissie bevoegd is om over te gaan tot de
instelling van een Europese Commissie voor Arbeidsverhoudingen,als door mij geschetst, lijkt mij niet voor twijfel vatbaar.

Zij was dat al onder de vroegere Verdragsteksten - art. 118 geeftde Commissie de opdracht om de samenwerking tussen de Lid-Statente bevorderen op o.a. het gebied van het vakverenigingsrecht en
het c.a.0.-recht.
Krachtens die bevoegdheid pleegt de Commissie ook de paritairecomitds <562> op te richten. 20

Over wat ze allemaal nog meer mag krachtens dit artikel is  het
laatste woord nog niet gesproken. .

Maar sinds de Europese Akte heeft de Commissie er een belangrijkeopdracht bijgekregen, die  ook precies betrekking heeft op de
onderhavige materie:   art.   118B   (§60>.
Zeker, dat artikel eindigt met het aanknopen van contractuele
betrekkingen OP Europees niveau tussen de sociale partners te
onderwerpen aan de voorwaarde: "als deze laatsten zulks
wenselijk achten".
De sociale partners kunnen dus niet tot contractuele betrek-
kingen gedwongen worden. Maar dat ZOU ik ook niet willensuggereren. Niet alleen, omdat art. 118B EEG er geen competentietoe verleent, maar - meer fundamenteel - niet vanuit een grond-
rechten-denken   <§58>.
Nochtans lijkt mij het uitoefenen van een zekere aandrang om tot
Europese collectieve arbeidsbetrekkingen te geraken volstrekt
geoorloofd.

Vanzelfsprekend doet de Europese Commissie er wijs aan voor eenbesluit als het onderhavige de instemming te zoeken van in iedergeval een meerderheid van het Economisch en Sociaal Comita,2 en
van het Europees Parlement.

20) V91.  bl Jv.  het Besluit van de Coimissie van 25 Juli 1974 betreffende de oprichting van een Paritair Comiti
voor de sociale vraagstukken in de zeevisserij, nr. 74/441 E.6. Pb L 243/20 van 5.9.1974.

21) Op  8  Juli 1985 heeft de E.6.-Coa,issie zich vermeten oi een Beschikkin9 uit te vaardigen tot invoering  van
een procedure voor voorafgaande mededeling en overleg inzake het migratiebeleid ten aanzien van derde  landen
1Pb L 217/25 van 14.8.19851. Dit heeft de gram opgevekt van de regeringeR van Duitsland, Frankrilk,
Nederland,  Denemarken en Groot-Brittannie,  die het E.6.  Hof van Justitte gevraagd hebben deze beschikling
nietig te verklaren (Pb C 273/8 van 24.10.1985)

22) En In die fase kan en moet m. i.  de Commissie ook weer haar ontverp van tafel Remen, vanneer haar blijkt, dat
de sociale partners zelf iets dergelijks jaan optuigen - altijd voorrang aan de autonome regeling'
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Uiteindelijk ZOU de E.G.-Ministerraad via haar begrotingsrecht
instelling van de E.C.A. nog wel kunnen blokkerenn, maar met het
Europees Parlement (met zijn begrotingsrecht) achter zich moet de
Europese Commissie dit punt er uiteindelijk toch door kunnen

krijgen.

Zo kan dus op basis van een Beschikking van de Europese Commissie
de door mij in §65 geschetste E.C.A. met procedure alvast van
start gaan ook al onder het huidige politiek gesternte in  de
E.G.-Ministerraad, dat niet zeer gunstig is voor communautaire

regelgeving in dit vlak.

Van alle maatregelen, die ik in de voorafgaande paragrafen
onderzocht heb, lijkt dit dus wel de meest haalbare te zijn. Ze

kan betrekkelijk snel getroffen worden door E.G.-organen, die er
vermoedelijk politiek toe genegen zijn.
Alles  kan op korte termijn van start gaan en - juist daardoor  -
een eigen dynamiek krijgen. Wellicht slaat het medium van de

E.C.A. aan, ontstaat er een sneeuwbaleffect en wordt dan sneller
dan nu te voorzien de tijd rijp om er een volwaardige  E.G.-
verordening onder te schuiven, die ook wat krachtiger sancties
kan bevatten.

Bovendien hebben we dan een goed klankbord om af te tasten of en
hoe de stakingsrechtspraak een Europese dimensie kan krijgen. of

en hoe de e.c.a.o. een rechtsregeling kan krijgen.
De uitkomsten van de verkenningen, die ik in de paragrafen 64 en
66 deed kunnen in die discussies worden betrokken.
Ze nu OP tafel te leggen in de vorm van concept-Commissie-
voorstellen voor Richtlijnen of Verordeningen heeft geen nut,

omdat de tijd er mijns inziens totaal niet rijp voor is.

Ik kies, alles gewikt en gewogen hebbend voor een mosterdzaadje-
benadering. Het kleine zaadje, dat mits 't maar in goede aarde

valt, een rijke vrucht zal dragen.
Een belofte, die ons gedaan is voor alle seizoenen - waarom er

ook hier niet op gebouwd?

In dit geval is dat zaadje: de spoedige oprichting van een

Europese Commissie voor Arbeidsverhoudingen met een taakstelling
als omschreven in §65 op basis van een Beschikking van de

Europese Commissie.
Een ontwerp voor zo'n Beschikking treft men aan in de slotpara-2/

graaf van deze studie.

23) De  tosten vior de E.C.A.  tunmen vorden opgevoerd onder Artikel 640,  post 6401 bij referte onder b,  sub 
f,

pag.  b/395,  getiteld  'Bevordering van de Europese sociale ruiate en ontvikkeling van de  Europese  Socia
le

Dialoog' (Begroting 1986, vaar deze post ca. 2,2 miljoen Ecu's bedraagt).

24) Qua redactie is dat ontverp afgesteid op het Comiissie-besluit tot oprichting van het Paritair Comitt voor 
de

sociale ,raa9stikken in de zeevisserij <§67 n. 21>.
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68. Voorstel voor een communautaire maatregel

COMMISSIE

BESLUIT UAN DE COMMISSIE

van .

betreffende de instelling van een
EUROPESE COMISSIE VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN

De Commissie van de Europese Gemeenschappen,

Gelet  op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,  als  geamendeerd
bif de Europese Atte, inzonderheid op art. 1188,

Gelet op het advies van het Europees Parlement,

Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal Comit8,

Overvegende,  dat  de  instellingen der E.G.  zich bil tai van gelegenheden voorstander  hebben
verklaard van contractuele betrekkingen tussen de sociale partners op Europees niveau;

Overvegende,  dat de Europese Atte de Commissie nu ondubbelzinnig heeft opgedragen zich daartoe
te beilveren.

Overvegende  dat  de  schepping  van een - iii het voorshands  niet  in  rechte  afdyingbare  -
aanspraak op Europees collectief onderhandelen een stimulans tan vormen tot het afsluiten  van
Europese collectieve arbeidsovereenkomsten;

Overvegende,  dat een dergelijke aanspraak niet in haar algeieenheid maar slechts van geval tot
geval vorm kan kriigen en dat er mitsdien een organisme nodig is om haar toe te vijzen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hierbij richt de Commissie een Europese Commissie voor Arbeidsverhoudingen op (hierna te noemen
E.C. A.).

Artikel 2

De E. C. A. heeft tot taak gevallen te oischrijven, vaarin verkgevers en val:bonden naar  het
oordeel  van de E.C.A.  aanspraak kunnen maken op grensoverschrijdend collectief  onderhandelen
over sociaal-economische aangelegenheden, die een europese dimenste hebben.
Een dergeli Ike oischrilving vordt op verzoek schriftell Jk afgegeven en heeft als titel:
'verklaring voor recht'

Artikel 3

1. De 'verklaring voor recht' vermeldt

a) de verkgevers of organisaties van verkgevers of verknemers, tot vie zij zich richt;

bl de verkgevers of organisaties van verkgevers of verknemers,  die aanspraak  kunnen maken  op
het yoeren van grensoverschrildend collectief onderhandelen;

c) de aangelegenheden, vaarop deze onderhandelingen ten minste betrekking moeten hebben.
2. Een  eenmaal  afgegeven  'verklaring voor recht' kan steeds desverzocht of ambtshalve gevij-
zigd of ingetrokken vordg.
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Artikel 4

1. Verzoeken tot afgifte, vilziging of intrekking van een 'verklaring woor recht' kunnen vord
en

gedaan door

al verkgevers of organisaties van verkgevers,  die hun belang bi i het houden resp. het ophouden

van grensoverschrildend collectief onderhandelen genoegzaam kunnen aantonell;

b) organisaties  van  verkne,ers,  velke  reeds in een der Lid-Staten  partij  bi
)  collectieve

arbeidsovereenkomsten zijn met een van de verkgevers of verkgeversorganisatie,
  velke in hun

aanvrage om een 'verklarin9 voor recht' als adressaat van deze verklaring vordt vermeld;

c) Europese confederaties, veil(e een onder a) vermelde organisatie onder haar leden telt;

d) een Europese organisatie van verknemers, velke als genoegzaas representatief is te
beschouven.

2.  De E.C.A.  maakt de voorvaarden bekend, vaaraan verzoeken als bedeeld in dit artikel  ten

minste moeten  veldoen.

Artikel 5

De  E.C.A.   is  niet  bevoegd  tot het afgeven van een  'verklaring  voor  recht
'  gericht  tot

verkgevers  of organisaties van verkgevers of verknemers,  die reeds langer dan 5
 jaar voor  de

betreffende  categorie  van  verknemers  op  Europees  niveau  contractuele  relaties  met  een

vederpartii hebben onderhouden.

Artikel 6

L  Verzoeken tot afgifte,  vijziging of intrekking van een 'verklaring voor rech
t' vorden door

de E.C.A.   betend 9emaakt  in het Publicatieblad van de Europese 6emeenschappen en  rechtstreeks

medegedeeld aan alle verkgevers en organisaties van verkgevers en verknemers, di
e het aangaat.

2.  De  E.C.A.  Seeft  alle verkgevers en organisaties van verkgevers en  verknemers,  
die  het

aangaat, alsmede andere belanghebbenden een redeli ike termijn tot het schri ifteli jk indienen
van opmerkingen over het verzoek, velke zi J desgevenst ook mondeling kunnen toelichten.

Artil(el 7

1. De E.C.A. telt 5 leden

2, De leden van de E.C,A. vorden benoead door de Commissie.

3. De  Commissie  stelt  het  Economisch en Sociaal Comiti  en het  Europees  Par
lement  in  de

gelegenheid  kennis  te  nemen van en zijn gevoelen te uiten oatrent  de
benoe,ingen, die  de

Commissle voornemens is te doen.

3. De leden van de E.C.A. vorden voor 4 jaar benoeid; deze beneemingen kunnen vorden hernieuv
d.

4. De leden van de E.C.A. benoemen uit hun midden een voorzitter.

5. De  diensten  van  de Commissie verlenen alle gevenste ondersteuning aan het  verk  van  de

E.C.A., vaaronder een ambtel Uk secretaris,

6. De leden van E. C.A. vorden voor hun verkzaamheden bezoldigd volgens de salarisregeling voor

de leden-rechters van het Hof van Justitie voor de Europese Geneenschappen,  met dien verstande

dat  voor in deeltijd be„eade leden de bezoldiging Baar rato van de om,ang van  huI, verizaam-

heden zal vorden ,astgesteld.

Artikel 8

Dit besluit treedt iR verking op......

Gedaan te Brussel, ...
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APERqU

La presente thdse a pour objet d'dtudier, dans une optique dedroit compare au niveau europeen (seuls les neufs premiers dtats-mdmbres de la CEE sont ici trait*s) le droit de la ndgociationcollective.

Partie I

Elle commence par un exposa d'histoire du droit portant surl'intervention de l'Etat dans le marchi de l'emploi.

L'auteur distingue quatre pdriodes.

a) celle de la repression

06 l'existence des syndicats etait purement et simplementinterdite (symbole: La Loi Le Chapelier) et qui a durd jusqu'aux
environs de 1870; puis

b) celle de la toldrance

qui acceptait le fait syndical sans toutefois abolir lesobstacles de droit et de fait d l'action syndicale; ensuite
c) celle de la reconnaissance,

issue de la premidre guerre mondiale, dans laquelle les Etats etles employeurs cherchaient une coexistence constructive avec les
syndicats;
periode brusquement interrompue par le fascisme et le nazisme;finalement

d) celle de l'int6gration

que l'on Vit depuis l'annee 1945. Les syndicats et les
organisations patronales sont devenus les interlocuteurs
privilegids de l'Etat. Leur soutien et leur cooperation sontrecherches dans tous les domaines de la vie publique. De grandstextes constitutionnels consacrent les "droits syndicaux".Ce  qui n'emp6che pas que les relations entre Etat et partenaires
sociaux se rdvdlent souvent tendues, notamment lorsque l'Etat
veut intervenir dans les relations entre partenaires sociaux, parexemple en imposant une politique des revenus.

Partie II

La  Partie II de cette dtude fait le point sur 1'6tat actuel dansl'Europe des neufs du triptyque: le regime juridique des
syndicats, le droit des conventions collectives et le droit degreve.
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a) le regime juridique des syndicats

On trouve des pays, 06 les syndicats ont  pleine  personnalit6
juridique selon le droit commun des associations (comme le

Danemark et les Pays Bas). Dans d'autres comme la Grande

Bretagne, l'Irlande et la France les syndicats jouissent d'un

regime spacial. D'autres enfin, comme l'Allemagne, la Belgique,
le Luxembourg et l'Italie ont vu leurs syndicats rester de

simples organisations de fait.

Il  existe autant de variations en ce qui concerne le droit de ne
pas se syndiquer.
D'un c6te se situent l'Allemagne, la France et l'Italie OU ce

droit est protege quasi absolument.
D'un autre cdta il existe des pays OU l'on accepte des
limitations consid6rables & ce droit, comme la Belgique et - en

moindre mesure - les Pays Bas, 06 la reservation d'avantages aux
travailleurs syndiquds ne releve guere d'objections.
Enfin, la Grande Bretagne, l'Irlande et le Danemark 06 le systdme

de "closed shop" (situation dans laquelle seulement des

travailleurs syndiquds sont embauchds) est largement tol6r6.
Pour corollaire le droit dans ces trois derniers pays se montre

plus vigilant quant au contr6le du libre accds   &   la

syndicalisation que celui des autres pays.

Le droit anglais specifiquement a adopt6 de nombreuses

dispositions 16gales sur les liens entre syndicats et partis
politiques et sur la damocratie interne des syndicats.

Par centre des convergences sont a noter en ce qui concerne
- la reconnaissance croissante de la liberte positive de se

syndiquer (y-inclus la protection contre un comportement anti-

syndical de l'employeur) pour tous les travailleurs m&me ceux des
secteurs sensibles comme les services publics;
- le soutien, les garanties et les facilitus permettant d'assurer
la prusence du syndicat a l'int6rieur de l'entreprise;
- la nucessite de faire des distinctions entre syndicats selon

des critures de repr6sentativit6 ou d'independance.

b. le droit des conventions collectives

De nouveau de grandes divisions entre les Etats-membres de la CEE
se dessinent.
Cing pays (1'Allemagne, la France et le Benelux) ont des r6gimes

lagaux des conventions collectives relativement comparables
tandis que la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Italie en sont

depourvues.
Le Danemark offre une sorte d'une synthese. La convention
collective y est hautement "juridisie",  mais non sur base d'une
loi, mais d'une entente entre les grandes centrales d'employeurs
et de travailleurs.

Cela dit, il existe bien d'autres ressemblances et dissemblances
dans le droit des conventions collectives dans "les neufs". Ce

thdme sera repris et developpd dans la troisidme partie de cette
atude.

c) le droit de gruve

C'est l'aspect le plus delicat du droit syndical.
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Aprds la ddpdnalisation des coalitions (vers 1870) la greve se
heurta & un d6lit nouvellement construit: le d6lit d'entrave a la
liberte du travail (des non-grdvistes).
Puis successivement d'autres risques en droit civil sont apparus:
perte de travail et dommages-intar&ts pour les grevistes;
dommages-intbrdts pour les syndicats-organisateurs.
C'est vers 1905 qu'en Grande Bretagne et au Danemark, le droit se
mit d construire des systdmes d'immunitds pour protiger les
syndicats contre ces risques. Ce n'est que depuis la fin de la
seconde guerre mondiale que le droit de grdve a progressivement
6tj reconnu dans les pays de l'Europe des "neufs". Les derniers
furent les Pays-Bas et la Belgique dans les annies soixante-dix
et par des voies jurisprudentielles.

Cette reconnaissance implique
- que les restrictions en droit pdnal sont largement supprimees;
- que les risques en droit civil pour les gr6vistes sont att6nu6s
par la doctrine dite de suspension;
- que les risques en droit civil pour les syndicats sont att6nu*s
ou m4me exclus par diverses techniques juridiques.

Mais tout cela n'existe pas de fagon absolue.
Dans tous les pays de la CEE on opdre une distinction entre les
greves 16gitimes et ill6gitimes. Mais ce dernier type se r6vdle
plus vaste dans certains pays comme le Danemark, l'Allemagne et
les Pays Bas que dans d'autres.

Ce tour d'horizon aboutit aux descriptions du droit de grdve pour
des catdgories spdciales comme les fonctionnaires, du droit de" 1 ock Out" et des procddures 16gales sur la conciliation, la
m6diation et l'arbitrage.

La deuxidme partie se termine par des observations sur le r6le du
droit dans tout le domaine des relations professionnelles
(abstention ou intervention?) et sur sa sdmantique ("droits" OU
"libertds/immunit6s"?).

Dans la troisidme partie, le droit de la negociation collective
est abordd sous ses aspects doctrinaux.

Partie IIIA

Evoquant ses observations pr6liminaires sur le r6gime lugal des
conventions collectives dans la Partie II, l'auteur les
approfondit et les nuance. Il analyse le concept de l'effet
normatif sur le contrat de travail (en allemand:
Unabdingbarkeit). Puis il constate, qu'en Grande Bretagne, en
Irlande comme en Italie l'effet normatif des conventions
collectives est souvent obtenue par le biais des rdgles du Droit
commun des obligations en utilisant les notions juridiques de
"1'usage",  de "1'incorporation tacite", du "mandat", de la
"stipulation pour  autrui ", etc. En Italie on utilise aussi les
r*gles du Droit constitutionnel dans ce but.

L'auteur rappelle, que la plupart de ces techniques etaient dejd
en vogue dans les annues d'enfance des conventions collectives et
qu'elles rendent toujours de bons offices dans certains cas m6me
dans les pays qui disposent d'un rugime lagal pour les
conventions collectives.
Cela l'incite & s'interroger sur le besoin d'un regime 16gal pour
arriver a l'effet normatif de la convention collective sur le
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contrat de travail.
Il estime, qu'en thdorie un rdgime 16gal ne se justifie que pour
les contrats de travail dans les entreprises qui n'ont pas adhdr6
aux parties-signataires des conventions collectives.
Mais il admet que la persistance des hdsitations en doctrine  et
en jurisprudence par rapport a bien d'autres cas plaide pour un

r6gime 16gal.

Mais alors une nouvelle question s'impose: pourquoi est-il

souhaitable que la convention collective fasse effet en droit?
N'est ce pas de nature a ouvrir la porte & une intervention des

pouvoirs publics dans l'autonomie des partenaires sociaux?
Ne doit-on pas craindre la d6naturation de la convention

collective si elle est interpretde par des juges provenant d'une
classe de socidtd eloignee du monde du travail?
En visant l'effet normatif de la convention collective,  n'y a-t-
il pas risque de rendre effectif son c6te obligatoire ce qui
notamment revient A une limitation de la liberte de ddclencher
une greve?
(Au VU de cette derniure considdration, la notion de  "paix
sociale" dans les divers systdmes 1dgaux est analysee) .

Ce sont toutes ces considdrations qui ont amend les syndicats
anglais d ne pas ambitionner un rdgime 16gal pour la convention
collective en g6ndral en se confiant & leur propre "poids social"
pour faire respecter la convention collective par le patronat.
C'est l'alternative qu'on a appel*e: "sel f  help".

Si l'on voit mal qu'un systdme evolua de relations
professionnelles comme celui des pays de la CEE, puisse encore se
transformer d'un type a l'autre, le choix entre ces deux types
est encore ouvert en ce qui concerne le futur systdme des

relations professionnelles au niveau europ6en - thdme repris dans

la partie Iv de cette dtude.

L'auteur poursuit son analyse critique en consid6rant le droit &
la n6gociation collective comme un droit fondamental (en
allemand: Grundrecht).

Partie IIIB

Dans la Partie IIIB, ce droit est atudia comme un droit
fondamental de type classique, ce qui veut dire, qu'il a vocation
de prot6gdr ses b6n6ficiaires (les partenaires sociaux) contre
une intervention excessive de l'Etat.
Cette id6e vise premidrement la libertd des partenaux sociaux  8
fixer la durde de la convention collective, le niveau de sa
conclusion, le champ de son application, les sujets qu'elle
contient, etc.
Ensuite la relation entre le pouvoir r6glementaire des
partenaires sociaux et du ldgislateur est discut6e.
Rappellant que souvent la loi n'est qu'une traduction des acquis
n6goci*s,  l'auteur met en 6vidence les techniques courantes pour
assurer une harmonie convenable ou mdme pref*rable entre ces deux
voies de r6glementation des rapports de travail.
Ensuite la politique des revenus est mise en lumidre. Les d6bats
allemands sur le  "Tarifautonomie" sont confrontas avec les

opinions de l'Organisation Internationale de Travail sur les
interventions de l'Etat dans ce domaine.
Le cas n6erlandais, qui a connu un virage radical vers
l'abstention dans les annees recentes est compare avec les
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d6veloppements contraires en Belgique, Italie et France.
L'auteur  s'interroge sur les instruments mis & la disposition del'Etat qui a renonce & une intervention directe dans  l'autonomie
des partenaires sociaux, quand il veut poursuivre ses objectifs
de redistribution des revenus et de plein-emploi.
Il preconise une politique des salaires, fondee sur un consensus
avec les partenaires sociaux, tout en admettant qu'une telle
politique ne se realise que rarement.

On peut imaginer  d'autres raisons pour des interventions de
l'Etat dans l'autonomie des partenaires sociaux, en dehors du
domaine de la politique des revenus, par exemple pour 6carter lesclauses discriminatoires dans une convention collective.
L'auteur discute la doctrine allemande qui veut que les
partenaires sociaux observent les droits fondamentaux.
Il l'approuve pourvu que cette limitation remplace d'autres
limitations (comme celle d'ordre public ou de bonnes moeurs).Elle devient douteuse Sl elle se transforme en une simple
limitation supplementaire A l'autonomie des partenaires sociaux.

Finalement la hi6rarchie des sources de droit en droit du travail
est reexaminee.
La hidrarchie primordiale est:
1) la loi, 2) la convention collective, 3) le contrat de travail.
Mais cette hiararchie est fr6quemment bouleversee par le principe
d'application de la norme la plus favorable pour le travailleur
(en allemand: Gunstigkeitsprinzip).
L'auteur d6couvre d quel point ce principe domine les diverses
cas de multiplicit6 des sources de droit.
Il  s'avdre que parfois le principe d'application de la norme la
plus favorable est contrarid par le principe d'ordre   (enallemand: Ordnungsprinzip) qui r6tablit la hi6rarchie primordiale
des sources de droit.

Partie IIIC

Dans la Partie IIIC le droit de la n6gociation collective est
considar6 comme un droit fondamental de type social, c.a.d. quel'Etat a pour mission de le promouvoir.
En effet, dans les pays de la CEE les Etats ont daja daploya
diverses techniques & cet 6gard.
Sont mentionn6es comme telles:
- les proc6dures de conciliation, de m6diation et d'arbitrage;
- la mise sur pied des organes paritaires;
- l'effet stimulant d'imminence d'une procedure d'extension OU
d'une fixation des conditions de travail par un raglement
d'administration publique;
- les lois du caractdre ' "promotionnelles" de la n6gociation
collective;
- l'obligation du droit a l'information et la consultation des
syndicats;

l'imposition d'une veritable obligation de negocier.
Cette dernidre technique est itudi6e de plus pres.
Les exemples frangais, anglais et luxembourgeois ainsi que les
developpements dans les autres pays sont discut6s.
Ici d nouveau  l 'alternative  "self  help" est abordee: la greve
pour obtenir la reconnaissance. L'auteur conclut qu'une
obligation-en-droit de negocier avec les syndicats dacoule
logiquement du droit fondamental & la negociation collective,
mais se laisse difficilement concrdtiser.
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Cette troisiume partie se termine par un dabat sur les

principales critiques du phdnomdne qu'est le syndicalisme.
L'auteur se montre moins preoccupe par ses influences parfois
ddnoncees comme negatives que par la sape de son influence faute
d'un contre-poids syndical au niveau international.

Partie IV

Dans la quatriume partie de cette etude les perspectives d'une
convention collective europeenne de travail (c.c.e.t.) sont
examinees.
Il s'agit d'un iddal vivement souhaite par les institutions
europdennes et amplement discut6 en thdorie pendant les annees
soixante et au dubut des annees soixante-dix.
Depuis lors il est en perte de vitesse, mais son image s'est
rehaussee recemment, grace a    1 ' idee d' "espace europeen",
figurant au programme d'action de la presente Commission  des
Communautus europeennes et inscrit dans les Traft6s, modifius par
l'Acte Europeen.
L'auteur aborde les types de c.c.e.t. qui peuvent s'envisager et
il cherche les forces qui, jusqu'a maintenant, ont emp&chd leur
conclusion.
Quoique parmi ces forces negatives "le droit" n'est pas le
facteur principal,  il  incombe aux juristes & mettre tout en
oeuvre non seulement pour 6carter les obstacles lagaux, mais

aussi pour avancer la c.c.e.t.
Dans ce contexte trois thumes sont consideres specialement.

a. _le_droit __de greve

Au VU des nombreux risques encourus en droit national pour des
gruves declenchdes en but d'obtenir une c.c.e.t., l'auteur
suggdre que de telles grdves soient soustraites de toute
jurisprudence nationale et laissdes & la seule comp6tence d'une
cour europeenne.

b.  le _r_*gime_juridique de-s- c:c.e. t.

Reprenant les analyses de la Partie IIIA, l'auteur suggure que ce
Soit seulement son effet normatif qul soit fixa par voie
1dgislative, laissant a la libre volont6 explicite des parties
contractantes de fixer ses effets obligatoirs.

c. une obligation A negocier au niveau europden

Conception difficilement imaginable de fagon abstraite, l'auteur
suggere de la concretiser par l'intermddiaire d'un organisme
ind6pendant, composg de specialistes en relations
professionnelles, qui la precisent au cas par cas.

Tout en soulignant qu'il ne faut pas s'attendre & une action  du
Conseil des Ministres de la CEE dans le domaine des relations
professionnelles (vu le sort du projet Directive  "Vredeling"),
l'auteur suggere comme priorite la mise en oeuvre du dernier
concept (celui de l'obligation d negocier au niveau europ6en) par
voie d'une decision de la Commission europdenne.
Un projet pour une telle decision est fourni dans le dernier
paragraphe.
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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift van A.T.J.M. Jacobs. Het recht op collectief onder-
handelen, in rechtsvergelijkend en Europees perspectief.

ISBN 9060922107

1.      De betekenis van de Structuurwet voor de medezeggenschap van de werk-
nemers wordt verminderd, indien ontwerp 18 860 tot wet wordt verheven.

2. E.G.-Richtlijnen bieden al gedurende de termijn, welke zij de Lid-Staten
laten om aan haar uitvoering te geven, bescherming tegen wijzigingen in
het nationale recht, welke de door die Richtlijnen te bereiken doelen zouden
verwijderen.

3.   Het voorbehouden van aanbiedingen van arbeid aan sollicitanten beneden
35 & 45 jaar is een misstand, die verder verbreid is dan welke andere discri-
minatie op de arbeidsmarkt dan ook, maar die in Nederland ten onrechte
nog nauwelijks bestrijding vindt.

4.   Alleen als de Raad van State zijn advisering meer uitdrukkelijk dan thans
het geval is, het karakter meegeeft van een toetsing van de wetgeving aan
de grondwet, kan de instelling van een bijzonder Hof daartoe in Nederland
achterwege blijven.

5.     Ontslag op staande voet dient als ontslagmogelijkheid te worden vervangen
door de mogelijkheid van schorsing met doorbetaling van loon tot het mo-
ment, waartegen de dienstbetrekking regelmatig kan worden opgezegd.

6.   Verondersteld mag worden, dat artikel 100 Rv in arbeidszaken schromelijk
weinig benut wordt; nader onderzoek is wenselijk om aan de weet te komen
welke daarvoor de redenen zijn en op welke wijze daarin verbetering kan
worden gebracht.

7.    De normen van'welstand' bij de beoordeling van aanvragen om vergunnin-
gen voor bouwwerkzaamheden in een historische omgeving dienen dras-
tisch verscherpt te worden in die zin dat alleen onbetwist met die omgeving
harmoni6rende bouw wordt toegestaan; voor overige bouwwerkzaamhe-
den dienen de normen van 'welstand' evenredig versoepeld te worden.

8.   Opwinding over het 'parachuteren' van bisschoppen door 'Rome' is onge-
loofwaardig in een land waarin het 'parachuteren' van burgemeesters en
commissarissen van de Koningin door 'Den Haag' tot het geldend staats-
recht behoort.

9.   Wie lezers wil trekken die de nuance zoeken, moet niet met zwart-wit-kre-
tologie adverteren.

10. De naam Peerke Donders-Universiteit had in Tilburg op zijn minst overwe-
ging verdiend.
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