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Geachte heer/mevrouw,
Namens partijen betrokken bij de cao Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie, te weten de
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) te Den Haag, FNV te Utrecht,
CNV Vakmensen te Utrecht en De Unie te Culemborg, zenden wij u hierbij een herziene
representativiteitsopgave in verband met het avv-verzoek dat wij op 28 november 2017
voor de cao hebben ingediend.
Het representativiteitsonderzoek is volledig opnieuw uitgevoerd. De representativiteit is lets
hoger dan in de oorspronkelijk ingediende versie. Dit wordt verklaard door een nieuwe
nauwkeurige vergelijking tussen het bestand van het pensloenfonds en de Iedenhijst van
VBZ, waarbij opviel dat sommige eden van VBZ (en hun werknemers) voor de
oorspronkelijke opgave onterecht niet zijn meegeteld als lid omdat zij lid zijn via een
moederbedrijf.
De peildatum van de bestanden is 1 januari 2017. Per abuis was vorige keet (i.t.t. wat in de
representativiteitsopgave vermeld was) een bestand van het pensioenfonds van 31
december 2016 gebruikt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mr. S.B. (Suzanne) van Midden
sr. adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
Bijiage: herziene representativiteitsopgave

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Cao Sociaal Fonds Zoetwarenindtistiie
201$
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS
(bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding van collectieve
arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring)

Bij een avv-verzoek dienen de representativiteitsgegevens en de hiervoor
gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden
ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist
bij een representativiteitspercentage onder de 60% en ingeval beargumenteerde
bedenkingen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.
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REPRESENTATIVITEITSOPGAVE
Werkgeversgegevens
Direct aan de cao gebonden werkgevers
Werkgevers gebonden door de werkingssfeer

o
o

•

Gegevens werkzame personen
o Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel
14 Wet op de CAO
o Personen gebonden door de werkingssfeer

2

TOELICHTING

•
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•
•

Geha nteerde onderzoeksmethode
Gebruikte bronnen
Wijze van meting
Relatie tot de werkingssfeer
Actualiteit van de cijfers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Datum, 24 AUGUSTUS 2010

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner
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1

REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het algemeen verbindend verklaren (avv) van bepalingen van een cao vereist dat naar
het
oordeel van de minister de cao-bepalingen waarop het avv-verzoek betrekking heeft, moeten
gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen. Dit
meerderheidsvereiste wordt bepaald aan de hand van de representativiteitsgegevens. Dc
mate van representativiteit wordt als volgt berekend:
•
•

het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar aard
van hun functie c.q. werkzaamheden binnen de werkingssfeer van de cao vallen
(teller), gedeeld door
het totale aantal personen, dat binnen de werkingssfeer van de cao zou vallen, indien
de cao algemeen verbindend zou worden verklaard (noemer).

De in de cao gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van het
totale aantal personen dat in zowel de teller als de noemer wordt gehanteerd. 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 dienen niet te worden meegeteld.
Gezien de verstrekkende consequenties van het algemeen verbindend verkiaren van een cao
is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de efsen van:
•
•
•
•
•

reproduceerbaarheid
validiteit
interne consistentie
onderzoekstechnische kwaliteit, en
actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit
reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enqufte, 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.
Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd
was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wfjze gedefinieerd en zijn
vervolgens de werkzame personen 00k conform de operationalisering gemeten. Voor het
begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een
juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden
uitgesloten.
Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller
moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller en noemer
moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een
periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En
ook de peildatum of de peilperiode moet in teller en noemer vergelijkbaar zijn.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de
vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de
gegevens te verzamelen, de omvang van de enqufte, de hoogte van de non-respons, de
gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen.
De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder
zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de cao.
Cm te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden
gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame
perso nen.
Een uitgebreide beschrijving van de efsen die aan de representativiteitsopgave worden
gesteld, is te vinden in het onderzoek dat Research voor Beleid in 2009 heeft uitgevoerd
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naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken1. Dit rapport is te
vinden op de website cao.szw.nl.
WERKGEVERSGEGEVENS
1

Direct aan de cao gebonden werkgevers
Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van de cao2?
106

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.
1 januari 2017

2

1

Werkgevers gebonden door de werkingssfeer
Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van de cao?
190

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.
1 januari 2017

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in
totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is
onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde
methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde
methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een’ ‘is opgenomen te worden
aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er
zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande
bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting
worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde
aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2
van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de
gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer fad.
4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).
Bestaande bronnen/bestanden
Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een
beschrijving van:
•
de gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de bronnen in relatie tot de werkingssfeer fad. 4)
•
de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)

Research voor Beleid, Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van zaken
2008, Eindrappoft, Zoetermeer, juni 2009
Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hi] lid is van een
werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao.
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Bron voor het aantal direct gebonden werkgevers de Iedenhijst van de Vereniging
voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ).
Bron voor het aantal werkgevers gebonden door de werkingssfeer is opgave door
de administrateur van het verplichtgestelde pensloenfonds voor de
zoetwarenindustrie. Er is een bestand aangeleverd inclusief voor het
pensioenfonds gedispenseerde werkgevers.
De werkingssfeer van de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie en het
verplichtgestelde pensloenfonds voor de zoetwarenindustrie zijn voor wat betreft
de werkgevers aan elkaar gelijk.
De pensioenadministratie bevat daarom een juist en volledig beeld van de
populatie werkgevers en deelnemers welke onder de werkingssfeer van de cao
valt. Werkgevers die niet onder de werkingssfeer van de cao vallen zijn niet
meegeteld.
Vrijwillige aansluitingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Door een combinatie van bovenstaande, is er dus geen extrapolatie of andere
schattingsmethodiek gebruikt voor de representativiteitstoets. De gebruikte data
zijn daarmee hard.

Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.
Geefeen beschrijving van:
•
de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
•
uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
•
de wijze van ‘matching’ van de bestanden (ad. 1)
Het bestand van het pensioenfonds en de Iedenhijst van VBZ zijn met elkaar
vergeleken op basis van bedrijfsnaam en adres.

De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer,
Geefeen beschrijving van:
•
de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)
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N.v.t.
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o nderzoek
Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op
basis van een enqufte.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
•
de gehanteerde methodiek (ad. 1)
•
het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
•
de respons (ad. 1)
•
de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
•
eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
•
toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)
N .v.t.

Extra oIatie
Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geextrapoeerd.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
•
de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
•
de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
•
eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)
N.v.t.
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Peildatum
Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf
de ingangsdatum van de cao.
Geefeen beschrijving van:
•
de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te
leveren (ad. 5)
•
de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties
in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien we! sprake is van grote
tiuctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

N.v.t.

Oven g
Ovenige opmerkingen
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GEGEVENS WERKZAME PERSONEN
3

Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van
artikel 14 Wet op de CAO3
Hoeveel personen worden direct dan wet op basis van artikel 14 van de Wet op de
CAO aan de cao gebonden?
8448

Geef aan op welke peildatum dan wet over welke periode de gegevens
verzameld zijn.
1 januari 2017

4

Personen gebonden door de werkingssteer
Wat is het totale aantal personen dat valt onder de werkingssfeer van de cao?
11069

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens
verzameld zijn.
1 januari 2017

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen dat direct
en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is
onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde
methode kunnen de aandachtspunten a! dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde
methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een’ ‘is opgenomen te worden
aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er
zijn globaa! 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande
bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toe!ichting
worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde
aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2
van dit formulier. Dat dee! gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode fad. 1); de
gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer fad.
4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Een persoon valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij werkzaam is bij een werkgever
die lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Ook
anders of niet georganiseerde werkzame personen in dienst van een aangesloten werkgever dienen
dus te worden meegeteld.
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Bestaande bronnen/bestanden
Voor het
geefeen
•
de
•
de
•
de
•
de

uitgevoerde onderzoek,
beschrijving van:
gebruikte bronnen (ad. 2)
bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)
gehanteerde meeteenheid (ad. 3)

De werkingssfeer van de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie en het
verplichtgestelde pensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie zijn voor wat betreft
zowel de werkgevers als de werknemers aan elkaar gelijk, alleen is deelneming
aan het pensioenfonds na AOW-gerechtigde Ieeftijd niet verplicht. De
werknemers na AOW-gerechtigde Ieeftijd zijn wel bekend bij het pensioenfonds.
Het bestand van de pensioenadministratie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Zoetwarenindustrie bevat een overzicht van werkgevers, hun kvk
gegevens, loonsommen, aantal werknemers en een overzicht van vrijgestelde
werkgevers.
Voot de werkgevers onder het bedrijfstakpensioenfonds zijn door het
pensioenfonds de (aantallen) werknemers verstrekt. Het gaat hier om alle
werknemers in dienst van de betreffende werkgever, ongeacht hun Ieeftijd.
De data die gebruikt zijn, zijn bij het pensioenfonds aangeleverd door de
werkgevers die onder de verplichtstelling vallen.
De aantalten werknemers van werkgevers die dispensatie hebben voor het
bedrijfstakpensioenfonds ontbreken. Deze aantallen zijn schriftelijk opgevraagd
bij de desbetreffende werkgevers en in 1 geval van een niet-lid telefonisch. Deze
werkgevers vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor is van iedere
werkgever die onder de werkingssfeer van de cao valt bekend hoeveel
werknemers er in dienst zijn.
De Iedenlijst van VBZ is langs het bestand gelegd om onderscheid te maken
welke werkgevers direct dan wel door de werkingssfeer gebonden worden (zie
hierboven in toelichtend tekstvak onder 2), waardoor kon worden vastgesteld
hoeveel personen door de werkingssfeer gebonden worden en hoeveel personen
direct en op basis van aft. 14 wet CAC aan de cao gebonden worden.
Door een combinatie van bovenstaande, is er dus geen extrapolatie of andere
schattingsmethodiek gebruikt voor de representativiteitstoets. De gebruikte data
zijn daarmee hard.

Is gebruik gemaakt van meerdere bestanden,
geefeen beschrijving van:
•
de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
•
uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
•
de wijze van matching van bestanden (ad. 1)
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Zie in eerder tekstvak onder werkgeversgegevens.

Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer,
geefeen beschrijving van:
•
de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

N.v.t.

Ond erzoek
Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een
enqufte, geef een beschrijving van:
•
de gehanteerde methodiek (ad. 1)
•
het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
de respons (ad. 1 )
•
•
de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
•
toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1 )
Nv.t.

Extra ijolatfe
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Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geextrapoleerd,
geefeen beschrijving van:
•
de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
•
de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
•
eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

N.v.t.
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Peildatum
Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de ingangsdatum
van de cao, geef een beschrijving van;
•
de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te
leveren (ad. 5)
•
de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties
in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote
fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)
n.v.t.

Overip
Overige opmerkingen
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2

TOELICHTING

De door cao-partijen bij een verzoek tot algemeen verbindend verkiaren van cao-bepalingen
aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria,
te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten:
1.

De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd
a. populatieonderzoek
b. steekproefonderzoek
C. extrapolatie

2.

De gebruikte bronnen voor het onderzoek
a. uitgevoerde correcties

3.

De wijze van meting
a. aard van de gegevens

4.

De relatie tot de werkingssfeer van de cao
a. uitgesloten werkzame petsonen
b. vrijwillige aansluiting
c. gedispenseerden

5.

De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben

Op grond van paragraaf 4.1 van het Toetsingskader A VV Iaat de minister periodiek en
steekproefsgewijs onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens
bif avv-verzoeken. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat het representativiteitscijfer
reproduceerbaar is. Dit betekent dat alle oorspronkelijke (bron)gegevens die zijn gebruikt b’i
de opgave van de representativiteit bij het Iaatst ingewilligde avv-verzoek moeten worden
bewaard, zodat deze desgevraagd beschikbaar kunnen worden gesteld. De oorspronkehjke
gegevens worden dus niet bif het avv-verzoek meegestuurd.
ad 1

Gehanteerde onderzoeksmethode

Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt
gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik
gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame
personen die onder de werkingssfeer van de cao dan wel het avv-besluit vallen.
Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van
steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt
gegeven op de uitvoering van de enqufte, de respons, de representativiteit, verzamelde
aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen.
Aandachtspunten:
•
Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode.
•
Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden.
•
De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte
steekproefkader).
•
De respons van de steekproef.
•
De representativiteit van het steekproefonderzoek.
Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie;
•
•
Het gebruik van aanvullende informatie.
•
De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn
uitgevoerd.
•
Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van niet-responderende
bedrijven op nul in te schatten.
Streef aftijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het
bestand waarin de gegevens van de aangesloten werkgevers zijn opgenomen, te matchen
met het bestand waaruit de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn
opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoerfng van het matchen van bestanden is te
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vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van
Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website cao.szw.nl).
ad 2

Gebruikte bronnen

Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen.
Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de
werkingssfeer van de cao. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van
belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen met het oog op
de eis van reproduceerbaarheid goed worden beschreven en bewaard.
Aandachtspunten:
•
Het is aan te bevelen zo mm mogelijk bronnen te gebruiken.
•
Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op
onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen,
uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten.
•
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.
•
Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig
aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) gedispenseerde werkgevers en de actualiteit
van de gegevens.
ad 3

Wijze van meting

Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer
worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in
aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere
maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen
zijn de loonsom, aantal fte’s of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat
de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake
is van een systematische eenzijdige vertekening van het representativiteitsgegevens. In
geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van
georganiseerde ten opzichte van ongeorganiseerde werkgevers vergelijkbaar is. Dit betreft
de eis van interne consistentie. Teller en de noemer moeten in dezelfde eenheid worden
uftgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn.
Aandachtspunten:
•
De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk
zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn.
•
De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen
personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken.
•
Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen
toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede
afspiegeling is van het aantal werkzame personen.
ad 4

Rela tie tot de werkingsfeer

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van de cao. In de
werkingssfeer uitgesloten categorieen werkzame personen moeten dan ook in de tellingen
voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat
daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de
gegevens.
Aandachtspunten:
•
Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave
niet moeten worden meegenomen.
•
De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de
werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere uitzendkrachten
en hoger personeel.
•
In de tellingen moeten van (onderdelen van) de cao gedispenseerden wel worden
meegerekend, behalve indien sprake is van een integrale dispensatie vanwege een
eigen rechtsgeldige cao.
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ad 5

Indien gebruik wordt gemaakt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds,
dient —indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voorjongere werkzame
personen die wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, maar niet deelnemen aan
het bedrijfstakpensioenfonds. Ook dient gecorrigeerd te worden voor werkgevers die
zijn vrijgesteld van het bedrijfstakpensioenfonds, maar niet zijn gedispenseerd van de
cao.
Actualiteit van de cijfers

Voot de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking
hebben te wotden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van
actualiteit, niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao.
Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te vet uit elkaar moeten liggen, omdat anders
de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt
hierbij geldt dat de peildata in principe niet meet dan één jaar uiteen mogen liggen.
In geval de peildata te vet in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van
de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel
geextrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige
waarden met een zekere onzekerheidsmatge te voorspellen.
Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is
gebaseerd en hoe die is uitgevoetd. De bestanden die hiervoor gebruikt wotden moeten
vergelijkbaar zijn naat bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders of de verhouding grote
kleine bedrijven.
Aandachtspunten:
•
De actualiteit van de gebtuikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de
ingangsdatum van de cao in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte
gegevens ouder zijn, dient vermeld te wotden waarom het niet mogelijk is om
gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vtaag over
actua liteit).
•
Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de
gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te
worden welke bronnen gebtuikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen
tussen de bronnen is gecortigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is
te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-vetzoeken, Stand
van Zaken 200$, eindrapport, p. 21 (zie de website cao.szw.n).
•
De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens bettekking hebben.
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