
 

 

 

 

 

Eindbod cao Open Teelten 

 

 

 

FNV       CNV Vakmensen 

T.a.v. mevrouw M. Bense    T.a.v. de heer H. Stroek 

Naritaweg 10      Druivenstraat 3 

1043 BX Amsterdam     4816 KB Breda 

 

 

Datum: 2 mei 2016 

 

Geachte mevrouw Bense, 

Geachte heer Stroek, 

 

Op vrijdag 15 april 2016 heeft de 7de ronde van de cao-onderhandelingen Open Teelten 

plaatsgevonden. Op alle onderwerpen uitgezonderd de loonparagraaf hebben sociale 

partners overeenstemming bereikt.  

 

Over de volgende onderwerpen is overeenstemming bereikt: 

 De WWZ afspraken over seizoenmatige arbeid worden opgenomen in de cao; 

 Er komt een startschaal in functiegroep B: 100% WML, contract van 2 jaar, 

omvang dienstverband minimaal 80%;  

 In de cao wordt een protocolafspraak opgenomen over een verdere uitwerking van 

de arbeidstijdenregeling door een paritaire werkgroep (de looptijd van de 

werkgroep Arbeidstijden wordt verlengd tot 1 oktober 2016); 

 In de cao wordt een protocolafspraak opgenomen over een verdere uitwerking van 

de zogeheten duurzame inzetbaarheid door een paritaire werkgroep;  

 Aanbieden van 150 scholingsvouchers ad. € 1500,- voor werknemers in de Open 

teelten; 

 Aanpassing van de regeling seizoenarbeid conform de op 15 april gemaakte 

afspraken; 



 Geen wijziging van de cao op het gebied van naleving (de geldende afspraak 

“handhaving via projectplannen” blijft van kracht) en inzake huisvesting (LTO 

blijft achter de landelijk gemaakte afspraken staan); 

 Reparatie 3de jaar WW conform de protocolafspraken in de cao. Een paritaire 

werkgroep voor de Agrarische en Groene sectoren werkt dit verder uit.  

 

Loonparagraaf 

Onze geraadpleegde achterban in de vorm van de regiegroep Open teelten staat achter 

al deze gemaakte afspraken en wil graag met uw organisaties komen tot een cao-

afspraak. Daarbij doen wij nog een laatste voorstel met betrekking tot de loonparagraaf, 

als volgt: 

Een loonsverhoging van in totaal 2,75% over het feitelijke loon op basis van een cao van 

21 maanden. De cao loopt daarmee van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017. De loons-

verhogingsmomenten worden dan 1,5% per 1 juli 2016 en 1,25% per 1 januari 2017. 

 

U kunt dit totale voorstel als eindbod beschouwen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Regiegroep cao Open Teelten, 

 

 

 

 

Wim van den Boomen 

Portefeuillehouder Economisch en Sociaal Beleid LTO Nederland 

 

 

 


