
Cao Bos en Natuur: principeakkoord 
 
Het is al weer een poosje geleden dat er over de cao Bos en Natuur wat te melden was. 
Vlak voor de vakantie en nu pas een principeakkoord? Klopt. 
Nu een principeakkoord en de leden mogen het zeggen: voor of tegen. 
 
Principeakkoord: voor of tegen 

Voor de vakantie lag er al een contour waar partijen het in grote lijnen over eens waren. Weliswaar 
iets buiten het mandaat van zowel werkgevers als van de vakbonden. Op 24 oktober is er nog een 
keer onderhandeld en zou er een definitief resultaat liggen. Dat was er toen nog niet. Daar was 
woensdag 8 december nog een keer voor nodig. Er ligt nu een principeakkoord en daarover heb jij 
het voor het zeggen: ben je VOOR of TEGEN dit principeakkoord. 
 
Reageer vóór maandag 19 december. Niet of later reageren is voorstemmen. 

Reageren kan per mail naar j.bosma@cnvvakmensen.nl 
 
Principeakkoord samengevat 
ALGEMEEN DEEL 

LOOPTIJD: 12 maanden van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. 
LOONSVERHOGING: 0,5% per 1 november 2016 (i.v.m. eerder gemaakte afspraken geldt deze niet 
voor Natuurmonumenten) en 1% per 1 januari 2017 voor alle onderdelen. 

REPARATIE WW/WGA: sociale partners hebben afgesproken zich aan te sluiten bij de op te richten 
nationale private uitvoerder voor het behoudt van het derde WW-jaar. 
RECHTSBESCHERMING VAKBONDSKADERLEDEN: kaderleden die als zodanig bekend zijn bij hun werkgever 
krijg dezelfde rechtsbescherming als OR-leden zoals in de WOR geregeld. 
UITZONDERING (AFWIJKINGEN) OP DE WET WERK & ZEKERHEID (BW7:668A) 
o Werkgevers kunnen studenten, die praktijkervaring willen opdoen tijdens hun opleiding, een 

onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten aanbieden zonder dat een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd ontstaat. 
o Werknemers die onder de participatiewet vallen kunnen, ongeacht de functie die ze vervullen of 

de werkzaamheden die ze uitoefenen, maximaal zes contracten in vier jaar krijgen voordat er 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bonden willen deze afspraak periodiek 
naar de geest van de participatiewet toetsten. 

o Voor specifieke functies waar sprake is van seizoensarbeid wordt de zogenaamde ‘wettelijke 

ketenbepaling’ teruggebracht van zes naar drie maanden zonder dat een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd ontstaat (zie achterkant voor de functies). Deze werknemers krijgen een 
terugkeergarantie en hebben recht op een trede-verhoging (tot einde functieschaal) als waren 
zij een jaar in dienst. 

BEREIKBAARHEIDSVERGOEDING: (bijlage III) indexeren met het % van de loonsverhoging. 
PROTOCOL WERKZEKERHEID EN BEHOUD WERKGELEGENHEID: wordt voortgezet. 
PROTOCOL BELONING VAN MENSEN MET EEN BEPERKING: mensen met een beperking moeten worden beloond 

conform het reguliere loongebouw. Er zal een opgave komen van het aantal gerealiseerde plekken. 
 
ONDERNEMINGSDEEL BOSBOUW (ODBB) 
FUNCTIEWAARDERINGSSYSTEMATIEK zal worden ge-updatet. 
REISKOSTENVERGOEDING (artikel 6.4): indexatie van -2,6% conform de CBS-index voor het gebruik 
van privé-voertuigen. 
AFBOUW JEUGDLONEN: zullen de komende jaren met 5% extra worden verhoogd zodat deze in 2020 

voor alle leeftijden zijn verdwenen.  
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ONDERNEMINGSDEEL DE LANDSCHAPPEN (ODLS) 

FUNCTIEWAARDERINGSSYSTEMATIEK zal worden ge-updatet. 

WIA-HIAATVERZEKERING: BBL-leerlingen kunnen aangeven hiervan af te zien. 
VERGOEDING TRANSPORTKOSTEN BIJ VERLATEN DIENSTWONING: Art. 6.2.1.3 wordt zo aangepast dat de 
nieuwe woning binnen dan 150 km reisafstand van de dienstwoning is. 
 
ONDERNEMINGSDEEL VERENIGING NATUURMONUMENTEN (ODNM) 
DOORBETALING BIJ GEHELE OF GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID DERDE JAAR: bij doorlopend 

dienstverband wordt de werknemer doorbetaald zoals in het tweede ziektejaar. 
 
SPECIFIEKE FUNCTIES SEIZOENSARBEID 
Het gaat om de volgende functies die als zodanig in de cao worden benoemd: 

 ODBB:  
motorkettingzaag specialist, boomverzorger, veller, trekker chauffeur algemeen, European 

Treeworker, blesser, boomveiligheidscontroleur, harvester operator, forwarder operator, 
wegenschaaf operator, trekker chauffeur bosbouwmachines, ploegbaas tot ten hoogste zeven 
medewerkers, ploegbaas van tenminste zeven medewerkers, seizoensmedewerker avondportier en 
seizoensmedewerker kaartcontroleur. 
 

 ODLS: 
toezichthouder Ameland, in geval van kasteeltuinen Arcen de functies medewerker sales, 

medewerker technische dienst/tuinen, coördinator receptie/entree/vrijwilligers, medewerker 
marketing, communicatie en sales, medewerker evenementen en activiteiten, administratief 
medewerker, medewerker tuinen (niveau 2), medewerker tuinen (niveau 3), medewerker 
technische dienst/timmerman, coördinator oranjerie, medewerker entree en medewerker horeca. 
 

 ODNM: 
schipper, herder, vogelwachter. 
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