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

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 

2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in 

Bloembollen

UAW Nr. 11957

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 Bloembollen1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 03.05 komt te luiden:

‘Artikel 03.05 Piekarbeider 

1. In deze cao wordt onder ‘piekarbeider’ verstaan:
Een werknemer:
– die seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden verricht die gerelateerd zijn 

aan oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief be- en verwerking van de oogst) voor agrarische 
gewassen
en:

– genoemde werkzaamheden gedurende een piekperiode (een periode van verhoogd werkaan-
bod) van maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar uitvoert;
en:

– gedurende zijn inzet tijdens de piekperiode een compensatie ter hoogte van 0,7% van het 
geldende loon ontvangt;
en:

– door de werkgever uiterlijk op de 5e werkdag is aangemeld bij de fondsadministrateur.

2. Niet onder de definitie van piekarbeider van lid 1 valt:
a. een werknemer die aaneensluitend aan een vast of tijdelijk dienstverband bij dezelfde 

werkgever een dienstverband aangaat waar minder dan 6 maanden tussen zit;

1 Stcrt. 3 november 2016, nr. 48943, laatstelijk gewijzigd bij: Stcrt. 5 januari 2017, nr. 1100.
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b. een werknemer met een dienstverband piekarbeid waar binnen 31 dagen een vast of tijdelijk 
dienstverband bij dezelfde werkgever op volgt.

3. Een werknemer kan maar een keer per kalenderjaar één dienstverband piekarbeid aangaan.

5. De piekarbeider wordt beloond volgens het voor hem geldende wettelijke bruto minimumloon. Zie 
bijlage II voor de desbetreffende bedragen.

6. Voor de piekarbeider geldt, dat over het rechtens geldende loon 20% toeslag wordt betaald bij het 
einde van het dienstverband ter compensatie van de opgebouwde vakantiedagen en vakantietoe-
slag. Hierop worden in mindering gebracht de vergoeding die de werknemer heeft ontvangen over 
de op zijn verzoek opgenomen vakantiedagen, niet zijnde feestdagen. De artikelen 05.01 en 07.01 
zijn niet van toepassing.’

Artikel 06.04 komt te luiden:

‘Artikel 06.04 Overuren en urentoeslagen 

1. Indien sprake is van overwerk of werk of bijzondere uren wordt het normaal geldende loon voor de 
gewerkte uren uitbetaald en is bovendien de overwerktoeslag conform lid 2 of de toeslag voor het 
werken op bijzondere uren conform lid 3 van toepassing. Deze toeslagen en overuren worden bij 
voorkeur gecompenseerd in vrije tijd, tenzij de werkgever en werknemer overeenkomen de 
overuren en/of toeslagen in geld te vergoeden. De werkgever stelt in overleg met de werknemer 
het tijdstip vast, waarop de bedoelde vrije tijd wordt opgenomen. Indien deze vrije tijd niet voor 
afloop van het kalenderjaar is opgenomen, dienen de overuren alsnog in geld te worden uitbe-
taald.

2. Voor overwerk zijn de volgende toeslagen van toepassing:
a. 40% voor uren op maandag t/m zaterdag;
b. 100% voor uren op zondag.
Over het loon voor overuren en de toeslag als bedoeld onder a. en b. is geen vakantietoeslag 
verschuldigd.2

3. Voor arbeid gerealiseerd op de onderstaande uren zijn, mits geen toeslag vanwege lid 2 van dit 
artikel van toepassing is, de volgende toeslagen van toepassing:
a. 30% voor uren vóór 06.00 uur en ná 21.00 uur;
b. 100% voor uren op zondag of op een feestdag (m.u.v. 5 mei);
Over de toeslag als bedoeld onder a. en b. is geen vakantietoeslag verschuldigd.
Over het loon op de onder a. en b. genoemde gerealiseerde arbeid is vakantietoeslag verschul-
digd, tenzij deze gerealiseerde uren tevens overuren zijn.’3

Artikel 07.01 komt te luiden:

‘Artikel 07.01 Vakantietoeslag 

1. De werknemer heeft aanspraak op een vakantietoeslag ten bedrage van ten minste 8,33% van zijn 
ten laste van de werkgever komende loon voor zover daar in deze cao niet van wordt afgeweken 
(zie: artikel 06.04 lid 2 en lid 3)4. Het loon verschuldigd conform artikel 07.01 en uitkeringen 
krachtens de Ziektewet, Werkloosheidswet en in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en 
pleegzorg krachtens de Wet Arbeid en Zorg waarop de werknemer tijdens de dienstbetrekking 
aanspraak heeft, worden, voor de toepassing van dit lid, geacht ten laste van de werkgever 
komend loon te zijn.

2. De vakantietoeslag waarop de werknemer op 30 april van het lopende jaar aanspraak heeft 
verworven en waarvoor nog geen vergoeding is genoten, wordt in de maand mei uitbetaald.’

2 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, tweede lid, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
3 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, tweede lid, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
4 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, tweede lid, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
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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, 23 april 2018

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