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Bloembollen, Groothandel in 2019/2020
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 

2019 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in 

Bloembollen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring 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.nl.

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 algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
Groothandel in Bloembollen1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 10.02 komt te luiden:

Artikel 10.02 Seniorenregeling 

De werknemer heeft de mogelijkheid om minder te gaan werken. De regeling wordt uitgevoerd door 
de Stichting Colland Arbeidsmarkt. De toekenning van aanvragen vindt plaats volgens de voorwaar-
den uit het reglement Seniorenregeling Groothandel in Bloembollen.
De regeling is als volgt:
Lid 1. Werkgever kan deelnemen aan de seniorenregeling indien de betreffende werknemer:

a. aantoonbaar vijf aaneengesloten jaren direct voorafgaand aan de ingangsdatum van 
deelname aan de regeling tenminste 26 weken per jaar werkzaam is geweest bij één of 
meerdere bedrijven in de sector Groothandel in Bloembollen en:

b. op het moment van aanmelding voor de seniorenregeling tenminste de voor hem 
geldende individuele AOW-leeftijd minus vijf jaar heeft bereikt.

Lid 2. De perioden waarover de werkgever het loon heeft doorbetaald tijdens ziekte worden 
meegerekend. Voor deelname aan de regeling zal als aanvulling op de arbeidsovereenkomst 
van werknemer een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten tussen de betreffende 
werkgever en werknemer.

Lid 3. Aan de overeenkomst zijn de volgende rechten en verplichtingen voor werkgever en 
werknemer verbonden:
a. De werknemer vermindert de gemiddelde huidige arbeidstijd tot 80%.
b. Het bruto weekloon van de werknemer bedraagt in totaal 90% van het laatst verdiende 

bruto weekloon.
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c. De werknemer ontvangt vakantiegeld over het door hem feitelijk verdiende loon.
d. De werknemer heeft het recht op 80% van het aantal vakantiedagen (wettelijk en boven-

wettelijk) waarop recht zou bestaan, indien geen overeenkomst tot minder werken, zoals 
omschreven in dit artikel, zou zijn gesloten.

e. Werknemer en werkgever leggen in de in Lid 2 bedoelde overeenkomst de dag of dagen 
vast waarop de werknemer niet of korter werkt.

f. Het is de werknemer niet toegestaan om op de vrijgekomen tijd die ontstaat door het 
sluiten van de in dit artikel beschreven overeenkomst werkzaamheden te verrichten, hetzij 
op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij in de zelfstandige uitoefening van zijn 
beroep of bedrijf.

g. Werknemer mag, in afwijking van Lid 3 sub f., met instemming bij dringende bedrijfsom-
standigheden op verzoek van werkgever, op de door de regeling vrijgekomen tijd, 
werkzaamheden verrichten voor werkgever.

Lid 4. De werkgever ontvangt van de Stichting Fonds Colland Arbeidsmarkt een compensatie voor 
de gederfde arbeidsprestatie van de werknemer die deelneemt aan de seniorenregeling.

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, 20 mei 2019

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

2 Staatscourant 2019 nr. 24028 23 mei 2019


	Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in Bloembollen

