Checklist aanmelding cao(-wijziging) ex. artikel 4
van de Wet op de loonvorming
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

1. De aanmelding
1.1
1.2

Is de aanmelding middels het daartoe aangewezen webformulier door of namens
partijen ingediend?
Vermeldt de aanmelding:
dat de cao is afgesloten of gewijzigd?
door welke partijen de cao(-wijziging) is afgesloten?
het tijdvak waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst als geheel is gesloten, dan
wel, indien de collectieve arbeidsovereenkomst bepalingen kent met uiteenlopende
expiratiedata, de expiratiedatum van de langstlopende bepaling(en), en de expiratiedata
van de bepaling(en) met een kortere looptijd?
d. het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van de collectieve
arbeidsovereenkomst valt, met inbegrip van de werknemers bedoeld in artikel 14 van de
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst?

a.
b.
c.

2. Bij de aanmelding te voegen bijlagen
2.1

De aanmelding heeft betrekking op:
a.

Een voor de eerste
maal afgesloten cao

Soort
aanmelding

Nieuwe looptijd of
een tussentijdse
wijziging

b.

De digitale tekst van de integrale collectieve
arbeidsovereenkomst, met inbegrip van alle daarbij
behorende bijlagen, waaronder de rechtens geldende
statuten en reglementen van fondsen, waarbij gebruik is
gemaakt van Word of PDF.
Een toelichting op de collectieve arbeidsovereenkomst,
bedoeld in onderdeel a, waaronder een overzicht van de
geschatte loonkosten van de collectieve
arbeidsovereenkomst, tenzij een schatting niet mogelijk is
door gebrek aan kennis van de loonkosten voorafgaand aan
deze collectieve arbeidsovereenkomst.

In het geval van een nieuwe looptijd of een tussentijdse wijziging
wordt bij de aanmelding gevoegd:
c. De digitale tekst van de integrale collectieve
arbeidsovereenkomst, met inbegrip van alle daarbij
behorende bijlagen, waaronder de rechtens geldende
statuten en reglementen van fondsen, waarbij gebruik is
gemaakt van Word of PDF;
d.

De digitale tekst van de in de collectieve
arbeidsovereenkomst aangebrachte wijzigingen in
de vorm van een nota van wijzigingen dan wel de
digitale tekst van de integrale collectieve
arbeidsovereenkomst waarbij de wijzigingen door
middel van markeringen zijn aangegeven (hierbij
ook aangeven of er bepalingen zijn verwijderd,
toegevoegd of her/vernummerd);
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e.

2.2

Een toelichting op de wijzigingen, waaronder een
overzicht wijzigingen van de geschatte loonkosten
van de collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij een
schatting niet mogelijk is door gebrek aan kennis
van de loonkosten voorafgaand aan deze collectieve
arbeidsovereenkomst

Onderdelen b en e van deze checklist, zijn niet van toepassing in geval van een
collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau, indien het aantal werknemers
dat onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst valt minder dan
2000 bedraagt.

2.3 a. Indien een of meer verenigingen van werkgevers of een of meer verenigingen van
werknemers, voor de eerste keer in hun bestaan een collectieve arbeidsovereenkomst
hebben afgesloten wordt bij de aanmelding een afschrift van de statuten van die
vereniging of verenigingen gevoegd.
b. Indien de statuten van een vereniging van werkgevers of een vereniging van
werknemers, bedoeld in het eerste lid, zijn gewijzigd wordt bij gelegenheid van de eerst
daarop volgende aanmelding van het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst,
waarbij die vereniging partij is, een afschrift van de gewijzigde statuten van die
vereniging gevoegd.
NB: indien de cao door een van de partijen rechtsgeldig is opgezegd dient van deze opzegging
melding gemaakt te worden d.m.v. het formulier “opzegging cao”.
Direct naar webformulier “cao aanmelden”.
Direct naar webformulier “cao tussentijds wijzigen”.
Direct naar “mijn zaak”
Direct naar “Opzeggen cao”
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