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Europese-vergelijking~ - 
CAO-onderhandelingen zijn belangrijk 
voor het tot stand komen van lonen en 
verdere arbeidsvoorwaarden, maar tot 
nog toe ontbrak enig internationaal 
overzicht van wat in die onderhande 
lingen nu eigenlijk overeen wordt 
gekomen. Dat was ook binnen de Euro 
pese Unie het geval. Er bestaan wel 
enkele nationale databases, maar die 
zijn onderling niet vergelijkbaar. Niet 
temin hebben sociale partners in de EU 
meer en meer behoefte aan vergelijkin 
gen tussen landen, vooral vanwege het 
groeiende belang van buitenlandse 
investeringen. In 2016 lieten de vak 
bonden en werkgeversorganisaties in 
de Europese groot- en detailhandel, 
UNI Europa en EuroCommerce, de 
behoefte blijken aan een onderzoek 
naar de inhoud van nationale cxo's. In 
het BARCOM-project1, dat werd gefi 
nancierd door de Europese Unie en 
liep van maart 2016 t/m maart 2018, 
konden onderzoekers van AIAS in 
Amsterdam en CELSI en EUBA in Bra 
tislava de teksten van 116 cao's, afge 
sloten in 23 Europese landen, verzame 
len en coderen. In landen waar CAO 
teksten op internet te vinden zijn, zoals 
in Nederland, was dat een stuk gemak 
kelijker dan in de meerderheid van lan 
den, waar die teksten in laden van 
onderhandelaars verdwijnen. De CAO- 

sector voor het eerst dat cxo's op deze 
manier zijn vergeleken, zo benadruk 
ten vakbondsonderhandelaars en de 
vertegenwoordiger van EuroCommer 
ce op 28 februari in Brussel tijdens de 
afsluitende BARCOM conferentie. 
Het zal geen verbazing wekken dat 
lonen en werktijden ook in de handel 
bijna altijd zijn opgenomen in cxo's. 
Andere veel voorkomende onderwer 
pen waren training, arbeid&zorg 
arrangementen, arbeidscontracten, en 
veiligheid en gezondheid. Internatio 
naal bleken sociale zekerheid en ziek 
teverlof minder vaak in cxo's terug te 
vinden, iets dat samenhangt met het 
bestaan van overheidsregelingen in 
deze sfeer. Een derde van de verzamel 
de cxo's bevatte clausules over loon 
schalen. In die gevallen bleek in de 
groot- en detailhandel de laagste loon 
schaal bijna altijd op hetzelfde niveau 
te liggen als het wettelijk minimum 
loon. CAO-clausules inzake ontslag 
bescherming, zoals proefperioden en 
ontslagvergoedingen, zijn vergeleken 
met de nationale wetgeving, en alle 
clausules waren inderdaad daarmee in 
overeenstemming. In Frankrijk boden 
cxo's zelfs meer dan de wettelijke ont 
slagvergoedingen. Bepalingen met 
betrekking tot uitsluiting van deeltijd 
en tijdelijke werknemers, studenten en 
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marken, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. In landen met meer con 
structieve arbeidsverhoudingen bevat 
ten CAO's vaker loonafspraken die 
nivellerend werken, zoals loonsverho 
gingen door middel van een combina 
tie van procenten en een forfaitaire 
bonus in plaats van een puur procen 
tuele verhoging. 
Al met al laat de BARCOM-studie zien 
dat het verzamelen en coderen van 
cxo's een goed middel is om meer 
inzicht te krijgen in de resultaten van 
collectieve onderhandelingen in Euro 
pa. Ook maakt zo'n CAO-vergelijking 
het, ondanks alle verschillen tussen 
landen, mogelijk om de processen van 
loonvorming die achter die resultaten 
schuil gaan, beter te begrijpen. Dat 
geldt zeker voor de verhouding met de 
nationale wetgeving. Het is de moeite 
waard om met dit verzamelen, coderen 
en vergelijken van cxo's door te gaan 
en dit ook te gaan doen in andere sec 
toren dan de handel. 
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Noot 
1. Alle informatie over het BARCOM-project is te 

downloaden van https://wageindicator.org/main/ 
Wageindicatorfoundation/projects/barcom 
Alle overeenkomsten en hun codes zijn online 
geplaatst op https://wageindicator.org/main/ 
labour-laws/collective-bargaining-agreements/ 
colle.ctive-agreement.database.cper-country-1 


