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1. DOELSTELLING
Dit formulier heeft als doel de representativiteit te inventariseren voor drie typen cao’s
•
•

Cao’s voor bedrijfstakken die de representativiteitseis van 60% niet halen.
Sector of verenigingsspecifieke cao’s die geen verplichting of noodzaak hebben om
hun cao te AVV’n.

•

ondernemings-cao’s en Ondernemingen die normaal gesproken geen cao kennen,
maar wel willen deelnemen aan de PAWW verzamel-cao.

Deze partijen gebruiken dit formulier om inzicht te bieden in het aantal ondernemingen die
binnen de bedrijfstak of sector/vereniging mee willen gaan doen aan de PAWW en het aantal
werknemers dat onder de werkingssfeer van de verzamel-cao komt te vallen.
Met dit formulier geeft de bedrijfstak/sector of onderneming aan dat haar medewerkers die
normaal onder de cao of CAR vallen, ook allemaal onder de werkingssfeer vallen van de
overeenkomst tot deelname aan de PAWW verzamel-cao. Daardoor ontstaat een
representativiteit van 100%. Dit percentage wordt samengevoegd met de andere percentages
van deelnemende cao’s in de verzamel-cao.
1.1. Toelichting op de representativiteitseisen
De invoering van de PAWW kan alleen via algemeen verbindend verklaarde cao’s. Door het
ministerie van SZW is daarom aangegeven dat deelname geregeld wordt via verzamel-cao’s.
Sociale partners komen deelname aan een verzamel-cao decentraal overeen. Zij ondertekenen
een overeenkomst tot deelname aan de PAWW (O-PAWW) die dit bekrachtigt, waarna zij die
overeenkomst voorzien van bijlagen indienen bij Stichting PAWW. Een van de bijlagen is dit
formulier voor de representativiteit.
Sociale partners hebben als richtlijn afgesproken dat bij indiening van de overeenkomsten de
representativiteitsgegevens niet ouder mogen zijn dan 6 maanden. Zo wordt voorkomen dat
door de administratieve doorlooptijd de gegevens niet meer geldig zijn op het moment dat
SZW de AVV afgeeft.
De in de overeenkomst gedefinieerde werkingssfeer is het uitgangspunt voor het bepalen van
het totale aantal personen dat moet worden aangemeld voor de verzamel-cao. Tot het aantal
personen kunnen naast werknemers ook opdrachtnemers worden gerekend, indien in de cao
geregeld is dat deze ook op hen van toepassing is. Uitzendkrachten in dienst van een andere
(uitzend)werkgever worden niet meegeteld.
Gezien de verstrekkende consequenties van het algemeen verbindend verklaren van een cao
is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van:

•
•
•
•
•

Reproduceerbaarheid
Validiteit
Interne consistentie
Onderzoekstechnische kwaliteit
Actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit
reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en
extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het
Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren. De oorspronkelijke
gegevens worden niet bij de overeenkomst tot deelname aan de PAWW noch het avv-verzoek
meegestuurd.
Dit formulier geeft aan welke informatie de cao-tafels dienen aan te leveren aan SPAWW en
op welke wijze de cao-tafels aan de vereisten rond de brongegevens kan voldoen. Na
aanlevering van die informatie voegt SPAWW de gegevens samen met die van anderen. Zo
berekent SPAWW vervolgens de representativiteit van een verzamel-cao

2. DE GEVRAAGDE INFORMATIE
Deelnemende
Werkgever

Aantal
werknemers
onder
werkingssfeer

Rep%

Werkgever 1

100

Werkgever 2

100

Totaal aantal
werkgevers

Brongegevens

Peildatum Toelichting

Totaal aantal
werknemers

2.1. Toelichting op de gevraagde informatie
•
•
•
•

•
•

Kolom 1: Hier vermeldt u de naam van de werkgever(s) die onder de werkingssfeer
van de modelovereenkomst valt of vallen.
Kolom 2: Hier vult u het aantal werknemers in dat direct dan wel op basis van artikel
14 van de Wet op de cao aan de cao gebonden wordt.
Kolom 3: Hier staat het representativiteitspercentage van de onder de cao vallende
werknemers per onderneming.
Kolom 4: Bij de bronnen vermeldt u de bron voor de gegevensverzameling die niet
ouder dan 6 maanden mag zijn. Dit kan een uitdraai van de salarisadministratie zijn.
(Het jaarverslag is geen goede bron, omdat het aantal werknemers daarin ook
werknemers bevat die niet onder de werkingssfeer van de cao vallen).
Kolom 5: Hier vermeldt u de peildatum waarop de gegevens gebaseerd zijn.
Kolom 6: Wanneer u gegevens gebruikt ouder dan zes maanden, (terug)gerekend
vanaf de vermoedelijke AVV-datum van de verzamel-cao. Geef een beschrijving van:
• De reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te
leveren.
• De aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak; sector/vereniging of
onderneming geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden.
Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek nodig.

Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de
gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode
en de relatie tot de werkingssfeer.
De gevraagde gegevens vult u in het meegeleverde Excelformulier (tabblad
representativiteitsgegevens). Dat ingevulde formulier stuurt u als PDF samen met de overeenkomst
tot deelname aan de PAWW-cao en bijbehorende overige bijlagen naar verzamelcao @SPAWW.nl

