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Bloembollen, Groothandel in 2017/ 2018
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 januari 

2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in 

Bloembollen

UAW Nr. 11829

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos);

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst Groothandel in Bloembollen 1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Na artikel 03.02 wordt een nieuw artikel 03.03 ingevoegd dat komt te luiden:

‘Artikel 03.03 Bijzondere bepalingen voor de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd 

A. Ketenbepaling bij een contractsduur tot en met 9 maanden

1. In afwijking van art. 7: 668a lid 1 BW onderdeel a en b en onder toepassing van art. 7:668a lid 13 
BW geldt voor de in lid 3 van artikel 03.03-A te noemen functies een tussenpoos van ten minste 3 
maanden na maximaal 3 arbeidsovereenkomsten met een gezamenlijke duur tot ten hoogste 9 
maanden, inclusief de onderbrekingen tussen die arbeidsovereenkomsten. Dit geldt voor zover die 
functies in het bedrijf van de werkgever een seizoenmatig karakter hebben als gevolg van 
klimatologische of natuurlijke omstandigheden en niet aansluitend door dezelfde werknemer 
kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar.

2. De werkgever legt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer vast dat de 
arbeidsovereenkomst is overeengekomen als seizoenovereenkomst zoals bedoeld in lid 1 van 
artikel 03.03-A.

3. De ketenbepaling uit artikel 03.03-A lid 1 is van toepassing op bedrijfsfuncties gebaseerd op de 
navolgende (referentie)functies uit het functiehandboek:
– Basis schuurmedewerker
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– Schuurmedewerker
– Logistiek schuurmedewerker
– Allround schuurmedewerker
– Medewerker verpakken
– Assistent schuurbaas
– Orderverzamelaar
– Vorkheftruckchauffeur

B. Ketenbepaling bij een contractduur van 9 maanden en meer.

1. Met toepassing van art. 7:668a lid 5 BW geldt dat voor de in lid 3 van artikel 03.03-B genoemde 
functies binnen een periode van 36 maanden maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd ieder met een duur van 9 maanden of langer kunnen worden aangegaan. Dit geldt alleen voor 
zover de functie in het bedrijf van de werkgever een seizoensmatig karakter heeft als gevolg van 
klimatologische en natuurlijke omstandigheden en waarvoor geldt dat de intrinsieke aard van de 
bedrijfsvoering ertoe leidt dat het voor de werkgever op zijn bedrijf niet mogelijk is om de 
werknemer een jaar rond arbeidsovereenkomst aan te bieden.

2. De werkgever legt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer vast dat de 
arbeidsovereenkomst is overeengekomen als seizoenovereenkomst zoals bedoeld in lid 1 van 
artikel 03.03-B.

3. De ketenbepaling uit artikel 03.03-B lid 1 is van toepassing op de bedrijfsfuncties gebaseerd op de 
(referentie)functies uit het functiehandboek.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

4. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:
a. Op verzoek van werknemer overleggen werkgever en werknemer gedurende de derde 

arbeidsovereenkomst zoals genoemd in artikel 03.03-B lid 1 over het voortzetten van het 
dienstverband na afloop van de derde arbeidsovereenkomst. In geval van voortzetting van het 
dienstverband zal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van tenmin-
ste gelijke omvang in arbeidsuren met spreiding van de loonbetaling over 12 maanden.

b. De werkgever bevestigt uiterlijk 1 maand vóór afloop van de derde arbeidsovereenkomst of het 
dienstverband al dan niet wordt voortgezet, en zo ja, onder welke voorwaarden.

c. De werkgever komt aan het verzoek van werknemer tot voortzetting van het dienstverband 
tegemoet, tenzij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden dat niet toelaten.

d. De verplichting voor de werkgever als bedoeld in artikel 03.03-B lid 4 geldt uitsluitend indien de 
Belastingdienst ermee instemt dat het loon betaald wordt over een periode waarin feitelijk niet 
gewerkt wordt en de werknemer ook in aanmerking komt voor de arbeidskorting over de 
periode dat hij feitelijk niet werkt.

C. Toepassing

1. De mogelijkheid om af te wijken van de ketenregeling als weergegeven in de artikelen 03.03-A en 
03.03-B kan uitsluitend gelden voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan tussen een 
werkgever als bedoeld in deze cao en een werknemer als bedoeld in deze cao. Werkgevers die 
personeel inlenen van uitzendbureaus zullen erop toezien dat deze uitzondering niet wordt 
toegepast op uitzendkrachten.

2. Met toepassing van art. 7:668a lid 10 BW blijft art. 7:668a BW voor de arbeidsovereenkomst die 
uitsluitend of overwegend is aangegaan omwille van de educatie van de BBL werknemer buiten 
toepassing.’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 3 januari 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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