Checklist procedurele vormvereisten t.b.v. verzoek tot
algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

1

Het schriftelijk verzoek

1.1

Is het verzoek ingediend en ondertekend door of namens een of meer werkgevers of een of meer verenigingen
van werkgevers of werknemers die partij zijn bij de cao?

1.2

Vermeldt het verzoek:		

a.

van welke cao-bepalingen avv wordt gevraagd?

											

b.

voor welk tijdvak avv wordt gevraagd?

2

Bij het verzoek te voegen bijlagen

2.1

Het verzoek heeft betrekking op:

											
1.
De looptijd
ja

De digitale tekst van de integrale cao waarbij:

wijzigt?
												

1.1 gebruik is gemaakt van WP of Word;

												

1.2 de tekst volgens het gebruikte programma is opgemaakt;				

												

1.3 de bepalingen waarvoor geen avv wordt verzocht zijn gerenvooieerd

											

Een op papier geprinte versie van de onder 1 genoemde digitale tekst met

2.

												renvooi in tweevoud
											3. De representativiteitsgegevens
nee
							(conform de separate checklist representativiteitsgegevens)
										

4.	De letterlijke tekst van de integrale cao waarbij de wijzigingen ten opzichte van de daaraan
voorafgaande cao zijn aangegeven door middel van markeringen in de tekst (tenzij deze tekst
al op deze wijze is overgelegd bij gelegenheid van de aanmelding van de cao ex. art. 4 Wet op de
loonvorming)

Een
ongewijzigde
											1.
ja
looptijd maar
andere
												
bepalingen
wijzigen wel?
												

De digitale tekst van de tussentijds gewijzigde bepalingen waarbij:
1.1 gebruik is gemaakt van WP of Word;
1.2 de tekst volgens het gebruikte programma is opgemaakt;

												

1.3 de bepalingen waarvan geen avv wordt verzocht zijn gerenvooieerd

											

2.

Een op papier geprinte versie van de onder 1 genoemde digitale tekst met renvooi in tweevoud

											

3.

De representativiteitsgegevens indien ook de werkingssfeer wijzigt

86058

												(conform de separate checklist representativiteitsgegevens)

											

4.	De digitale tekst en de geprinte versie dienen ook de integrale tekst van de
werkingssfeerbepaling(en) te omvatten indien:

												

• s prake is van een cao waarin tevens fondsbepalingen zijn opgenomen welke voor een
langer tijdvak zijn avv-d dan de overige bepalingen en het avv-verzoek betrekking heeft op
die overige bepalingen vanwege het verstrijken van de duur van de avv van die overige
bepalingen.

												

• s prake is van een avv-verzoek dat betrekking heeft op een tussentijdse wijziging van een
avv-besluit dat in duur is verlengd.

							

2.2

Indien de voor avv voorgelegde cao-bepalingen (mede) betrekking hebben op fondsvorming dient ook te worden voldaan aan
de checklist fondsen.

Een verzoek tot avv wordt eerst in behandeling genomen wanneer alle vereiste gegevens en bescheiden bij het verzoek zijn gevoegd

