
Collectieve Arbeidsovereenkomst voor seizoenarbeid in de sector 

Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. 

 

Tussen 

1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer; 

Vereniging Verticaal Transport, gevestigd te Culemborg; 

Hierna gezamenlijk te noemen partij ter ene zijde, 

2. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht; 

FNV, gevestigd te Amsterdam; 

De Unie, gevestigd te Culemborg; 

Hierna gezamenlijk te noemen partij ter andere zijde, 

is de navolgende Collectieve Arbeidsovereenkomst gesloten: 

 

Artikel 1 

Werkingssfeer 

Deze overeenkomst is van toepassing op: 

1. de werkgevers en werknemers van elke in Nederland gevestigde onderneming, die  
aangesloten is bij Transport en Logistiek Nederland en vergunningplichtig vervoer krachtens de 
Wet wegvervoer goederen, zoals deze laatstelijk is gepubliceerd op op 20 december 2016 
(staatsblad 518), verricht en/of die tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verricht anders 
dan van personen, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande 
wegen. 

2. de werkgevers en werknemers in het kraanverhuurbedrijf, waaronder wordt verstaan alle in 
Nederland werkzame ondernemingen, die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Verticaal 
Transport en waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuur van mobiele kranen. 

 

Artikel 2 

Ketenbepaling bij een contractduur tot en met 9 maanden 

1. In afwijking van het bepaalde in art. 7: 668a lid 1 BW en onder toepassing van art. 7: 668a lid 13 
BW geldt dat voor de navolgende functies de tussenpoos voor arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd wordt verkort tot ten hoogste 3 maanden: 

- De functies chauffeur-kipper, de chauffeur-onderlosser en de chauffeur walking floor in de 
wegenbouw en het agrarisch vervoer. 

- De orderverzamelaar in het sierteeltvervoer. 

2. Lid 1 is alleen van toepassing indien deze 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 9 maanden per jaar.  

 

 



Artikel 3 

Opzegging/verlenging CAO 

1.     Wanneer geen der partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van deze overeenkomst bij                 
aangetekend schrijven haar wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet 
wenst te verlengen, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor de tijd van een jaar te zijn 
verlengd. Deze wijze van verlenging geldt voor elke volgende periode van een jaar. 

2. Ingeval één der partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van deze overeenkomst bij 
aangetekend schrijven aan haar wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst 
niet wenst te verlengen, verplichten partijen zich in overleg te treden, teneinde een nieuwe cao 
aan te gaan. Tijdens dit overleg blijft de overeenkomst volledig van kracht tot maximaal drie 
maanden na de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst zou zijn geëindigd als deze 
rechtsgeldig was opgezegd.  

Artikel 4 

Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2018 en eindigt op 31 december 2019. 


