Deze nieuwsbrief is een uitgave van de bbtk-abvv fractie van Janssen

Februari 2013

Enkele vragen en antwoorden over functieclassificatie
Kan een directie eenzijdig cao’s opzeggen ?
JA
In alle cao's staat een opzegclausule, elk van de ondertekende partijen kan de cao dus
opzeggen, in geval van de vakbonden dienen alle vakbonden hetzelfde te doen ( er zijn
juridisch gezien 2 partijen met name werkgever en vakbond) Dit betekent dat een cao door 1
vakbond onderschreven rechtsgeldig is
Wat zijn de gevolgen hiervan ?
De rechten van een cao die verloopt ( door einde van looptijd of opzegging) gaan over op
de werknemers die op dat moment in dienst zijn, nieuwkomers vallen hier dus niet meer
onder.
Zijn er nationale cao' s waaraan zij zich nu moeten houden ?
Er is een hiërarchie van rechtsbronnen nl wet, algemeen bindend verklaarde nationale cao,
een nationale cao, (nationale cao wordt afgesloten in NAR nationale arbeidsraad) een
sector cao die verbindend verklaard wordt, een sector cao, een bedrijfscao, ind
arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, gebruik Men mag nooit slechter doen dan bepalingen
uit een hogere rechtsbron
Wat als er geen nieuwe cao is bij verstrijken van de beloofde termijn ?
De bepalingen van de aflopende cao gaan over op het individu.

Dit wil zeggen dat de bepalingen van de cao (dus loon etc) van toepassing blijven op iedereen in dienst op het
moment dat de cao afloopt.
Blijft de opgezegde cao geldig gedurende mijn ganse contract ?
Zolang de opgezegde cao niet vervangen is door een nieuwe.
Kan ik minder gaan verdienen als er een nieuwe cao is ?
Een nieuwe cao kan in theorie jouw loon naar beneden halen
Moet deze nieuwe cao gestemd worden ?
Wat BBTK betreft dient er eerst door (minimaal) onze leden gestemd te worden.

Wat als ik niet akkoord ga met de nieuwe cao ?(ik heb mijn contract getekend onder de oude cao)
Indien een cao is getekend zal de rechtbank dit accepteren, behoudens er bepalingen staan in de cao die tegen de
wet indruisen. (of een hogere rechtsmacht)
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