
 

Eindbod cao Tuinzaadbedrijven. 
 

1. Looptijd: 
30 maanden te weten van 1 januari 2014 tot 1 juli 2016. 

 
2. Inkomen: 

a. Verhoging salarisschalen: 
 Per  1 juli 2014 zullen voor de salarisschalen A t/m H de feitelijke lonen en de 

betreffende salarisschalen worden verhoogd met  1,5%; 

 Per  1 januari 2015 zullen voor de salarisschalen A t/m H de feitelijke lonen en de 
betreffende salarisschalen worden verhoogd met 1%; 

 Per  1 juli 2015 zullen voor de salarisschalen A t/m H de feitelijke lonen en de 
betreffende salarisschalen worden verhoogd met  1,5%; 

 Per  1 januari 2016 zullen voor de salarisschalen A t/m H de feitelijke lonen en de 
betreffende salarisschalen worden verhoogd met  1%; 
 

b. Verhoging schaalmaximum salarisschalen A tot en met D 
 Per 1 januari 2015 zullen de schaalmaxima van de salarisschalen A tot en met D 

worden verhoogd met één trede, respectievelijk 2,0%, 2,1%, 2,19% en 2,3%. 
 

c. Instroomschaal ten behoeve van werknemers met een arbeidsbeperking 
 Ter bevordering van de instroom van werknemers met een arbeidsbeperking zal een 

instroomschaal in de cao worden opgenomen waarvan de aanvangssalarissen zijn 
gebaseerd op het wettelijke minimum (jeugd) loon. Het maximum salaris voor de 
werknemer vanaf 23 jaar in deze schaal bedraagt 125% van het minimumloon en 
kan in 5 jaarperiodieken/beoordelingsstappen worden bereikt. 
 

d. Vakantiewerker/zaterdaghulp 
 De definitie van vakantiewerker/zaterdaghulp wordt vervangen door een definitie 

voorstudenten en scholieren: degene die in het lopend schooljaar (1 augustus – 31 
juli) dagonderwijs volgt of dit gedurende een gedeelte ervan heeft gedaan. Voor hen 
geldt uitsluitend de navolgende salarisschaal gebaseerd op de volgende percentages 
van de Wet Minimum Loon: 
15 jaar: 40% 
16 jaar: 50% 

17 jaar: 60% 

18 jaar: 70% 
19 jaar: 80% 
20 jaar: 90% 
Vanaf 21 jaar 100% 

 
Studenten en scholieren ontvangen daarnaast vakantiegeld en hebben recht op 

vakantiedagen volgens de CAO . De andere bepalingen van de CAO zijn voor hen niet van 
toepassing. 
 
Vakantiedagen en of vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij 
iedere loonbetaling afgerekend. 
 

3. Ploegendiensttoeslag 

De 3 ploegendiensttoeslag wordt per 1 januari 2014 verhoogd van 17% naar 19% van het 
maandsalaris. 
 

4. Functiewaardering 
Het huidige functiegebouw zal geheel worden geactualiseerd op basis van ORBA PM. Plantum 
draagt de kosten van de AWVN-deskundige die namens de branche het onderzoek gaat 
uitvoeren. Voor de begeleiding van het onderzoek zal een paritaire werkgroep worden 

ingesteld. De kosten voor de deelname en inbreng in deze werkgroep worden door de partijen 
zelf gedragen. Het project zal in 3 fasen worden uitgevoerd waarbij er naar wordt gestreefd 
het totale project eind 2015 af te ronden. 
 

5. Consignatietoeslag 
a. De in de cao vermelde nominale consignatievergoedingen worden met ingang van de cao 

per 1 januari 2014 automatisch verhoogd met de cao verhogingen.  
b. Per 1 juli 2014 worden de nominale consignatievergoedingen als vermeld in de cao extra 

verhoogd met 4,75%.  
 



Eindbod cao tuinzaadbedrijven dd 6 mei 2014 

 
 

 
pagina 2 van 3 

6. Duurzame inzetbaarheid 
Tijdens de looptijd van de cao zullen cao partijen een onderzoek doen naar de behoefte van 

werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid. De bevindingen zullen in het volgende 
cao overleg worden meegenomen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan een 
mogelijke oplossingsvariant voor verlichting van de arbeid door een aantal jaren  voor het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd korter te werken met inlevering van salaris en 
voortzetting van pensioen (Bijv. 80% werken; 90% salaris en 100% pensioenopbouw). 
 

7. Flexibiliteit 
a. In de cao zal de volgende tekst worden vastgelegd: 

 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar met tussenpozen van niet meer 

dan drie maanden hebben opgevolgd en een  periode van 36 maanden, deze 
tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de 
laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;  

 bij meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten die elkaar 
hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste 
arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.  

b. Voor deeltijdcontracten met een vast aantal overeengekomen uren tot en met 1305 uur 

per jaar (gemiddeld 25 uur per week) kunnen dagen of periodes worden afgesproken 

waarin niet wordt gewerkt. De niet gewerkte dagen/perioden worden verrekend met de 
uren op andere dagen of perioden. De loonbetaling is wekelijks of maandelijks en is 
berekend op basis van het aantal vast overeengekomen uren per jaar. 

c. In het kader van het sociaalakkoord kunnen vakbonden overleg aangaan met de directies 
van de individuele bedrijven over de inzet en omvang van de flexibele schil. 
 

8. Beleid werknemers met arbeidsbeperking 
Werkgevers zullen afhankelijk van het aantal werknemers zich gedurende de looptijd van de 
CAO inspannen mensen met een arbeidsbeperking een baan of stageplaats aan te bieden.  
a. Bij een Bedrijfsomvang van: 

100 - 200 werknemers: 1 plaats 
200 - 300 werknemers: 2 plaatsen 

300 - 400 werknemers: 3 plaatsen 
Groter dan 400 werknemers: 4 plaatsen  

b. Indien het een stage betreft, dan bedraagt de stagevergoeding 250 euro bruto per 
maand. Verder zal een reiskostenvergoeding worden verstrekt. Indien het een 
arbeidsovereenkomst betreft dan zal de schaal voor mensen met een arbeidsbeperking 

van kracht zijn.  
c. De werkgever zal na afloop van de stage zorgvuldig kijken of een dienstverband kan 

worden aangeboden. 
d. De bedrijven zullen Plantum schriftelijk rapporteren over de gerealiseerde stageplaatsen 

en dienstverbanden. Plantum zal vervolgens de sociale partners rapporteren over de 
totaal gerealiseerde aantallen en opgedane ervaringen. 
 

9. Ontwikkelprotocol 
De vakorganisaties zullen op hun verzoek worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst 

met betrekking tot het beleid van individuele bedrijven die vallen onder de CAO. Plantum zal 
hiervoor een ledenlijst ter beschikking stellen. 
Bij dit overleg kunnen ook de voorzitter en secretaris van de OR aanwezig zijn. 
 
De informatiebijeenkomst kan betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 
Visieontwikkeling duurzame inzetbaarheid; Medewerkerstevredenheidsonderzoek; PMO en 

gezondheidsonderzoeken; Scholing /EVC/Loopbaanbeleid; Functiebelasting (o.a. reizen); De 
toepassing van het beloningsbeleid van functiegroep H in relatie tot overwerk; Kennismaking 

scholieren/studenten met de sector; Inzet van mensen met een arbeidsbeperking; Inzet 
uitzendkrachten; Het primaat bij het maken van afspraken op bedrijfsniveau over deze 
onderwerpen ligt, met uitzondering van het laatste punt bij de OR. 
 

10. EVC Trajecten 

Aan werknemers die verzoeken om een EVC traject op VMBO 2/3/4 niveau doen zal zoveel 
mogelijk medewerking verleend worden.  
 

11. Internationale solidariteit 
In de cao zal een verwijzing opgenomen worden naar het Statement against childlabour van 
Plantum. 
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12. Ondernemingsraden 
a. Cao partijen zullen nader overleggen op welke wijze de belangstelling voor het werk van 

de OR of lidmaatschap van de OR kan worden vergroot. 
b. In de cao zal een verwijzing worden opgenomen naar de budget richtlijn voor OR 

opleidingen van de SER 

c. Bedrijven zullen met de eigen OR de eventuele knelpunten bespreken met betrekking tot 
de tijdsbesteding aan het OR werk.  

d. Cao partijen zullen met het OR platform de eventuele knelpunten bespreken met 
betrekking tot de tijdsbesteding OR werk.  

e. Voorzitter en secretaris kunnen met ingang van 1 juli 2014 aanspraak maken op 4 uur 
extra voorbereidingstijd  ten behoeve van overlegvergaderingen boven de WOR norm. 

 
13. Arbeidsongeschiktheid 

a. Leeftijd 65 jaar in artikel 32 lid 2 wordt gewijzigd in AOW gerechtigde leeftijd. 
b. Aan artikel 32 lid 5 b wordt toegevoegd: 

 Indien de werknemer tijdelijk een WGA uitkering ontvangt op grond van volledige 
arbeidsongeschiktheid zal het maandinkomen worden aangevuld tot 80% en met 1% 
per jaar worden afgebouwd. 

c. Artikel 32 lid 5 eerste zin wordt als volgt gewijzigd: 

 Het laatstverdiende schaalsalaris van de werknemer die minder dan 35% 
arbeidsongeschikt is en voor zijn volledige restverdiencapaciteit bij de werkgever 
inzetbaar is, bedraagt als garantie maximaal 90% van het SVW dagloon en wordt in 5 
jaar met 2% per jaar afgebouwd tot 80% van het SVW dagloon. De geboden 
passende arbeid wordt de bedongen arbeid. Zolang de volledige restverdiencapaciteit 
in de onderneming benut kan worden, zal de werknemer vanwege zijn 

arbeidsongeschiktheid niet ontslagen worden. 
 

14. Overige afspraken 
a. Aan artikel 28 lid 7 CAO zal worden toegevoegd dat de werkgever ook bij de opdracht tot 

meerwerk van een parttime werknemer een zorgvuldige belangenafweging zal maken in 
het kader van gezondheid en zorgverplichtingen. De tekst komt te luiden: De werkgever 

is bij het opdragen van overwerk of meerwerk (parttimer) verplicht na overleg met de 
werknemer een zorgvuldige afweging te maken van bedrijfsbelangen en 
werknemersbelangen zoals  gezondheidsproblemen en zorgverplichtingen, bijvoorbeeld in 
verband met ploegendiensten. Het besluit zal gemotiveerd worden meegedeeld.  

b. In artikel 7 lid 2 van de cao zal worden opgenomen dat werkgevers alleen 

uitzendkrachten zullen inhuren van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbureaus die bij de 
Stichting Normering Arbeid zijn ingeschreven. 

c. Kaderleden van vakbonden kunnen aanspraak maken op 3 dagen onbetaald verlof ten 
behoeve van vakbondswerk. Over dit verlof wordt geen pensioen opgebouwd. 

d. Het aantal verlofuren voor kaderleden in artikel 6 lid 9 zal als volgt worden gewijzigd: 
Bedrijfsomvang: 
 Meer dan 100 werknemers: 50 uur per 100 wns; 
 50 - 100 werknemers: 35 uur; 
 Minder dan 50 werknemers: 25 uur. 

e. Redactionele herziening i.v.m. werkkostenregeling artikel 41 bijlage 6 inzake fiscale 
facilitering vakbondscontributie. 

f. Artikel 16 lid 2 sub d wordt verduidelijkt. Vijf dagen wordt gewijzigd in vijf werkdagen. 
g. Wijziging van artikel 17 met nawerkingsclausule waardoor oude cao afspraken vervallen 

zodra een nieuwe cao tot stand is gekomen. Individuele afspraken of toepasselijke 
bedrijfsregelingen worden hierdoor niet beïnvloed. 

h. Koninginnedag wordt gewijzigd in Koningsdag. 
i. Vanaf 1 juli 2014 kunnen in arbeidsovereenkomsten tot 6 maanden geen 

proeftijdbedingen meer worden opgenomen. Contracten langer dan 6 maanden kennen 
een proeftijdbeding van twee maanden. 

j. De levensloopregeling zal worden geschrapt in de CAO (evt. bestaande individuele 
regeling worden voortgezet). 

k. Correctie verwijzing in artikel 13 lid 2 naar artikel 28 (i.p.v. artikel 27) 

l. Artikel 23 (VUT), 33 (ziektekosten) en 42 (levensloop) komen te vervallen.  
m. Het huidige protocol over de implementatie van de vakantiewetgeving 2012 komt te 

vervallen. 
 


