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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 5 AUGUSTUS 2008 TOT ALGEMEEN

VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE

TUINCENTRA

UAW Nr. 10821

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 07-08-2008, nr. 151

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Tuinbranche Nederland mede namens de ove-
rige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strek-
kende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze col-
lectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Tuinbranche Nederland;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.

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

Besluit:

Dictum I
Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van
hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:

Artikel 1

Definities en toepasselijkheid

2. M + V = M/V
In deze cao wordt onder ,,werknemer’’ en ,,werkgever’’ zowel een
man als een vrouw verstaan. Waar ,,hij’’, ,,zijn’’ of ,,hem’’ staat, kan
ook ,,zij’’ of ,,haar’’ worden gelezen.

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2008 CAO108212008
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3. Tuincentrum
Tuincentra zijn grootschalige detailhandelscentra met een breed aan-
bod aan levende en dode huis- en tuingerelateerde artikelgroepen in
het basisassortiment. Daarnaast ontwikkelt zich een nevenassortiment
van vrijetijdsartikelen.

4. Werkgever
Een werkgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een
tuincentrum of meerdere tuincentra exploiteert, met wie een werkne-
mer een arbeidsovereenkomst heeft.

5. Werknemer
Een werknemer is degene die op grond van de arbeidsovereenkomst
arbeid verricht in de onderneming. In deze cao wordt met werkne-
mer uitdrukkelijk niet bedoeld: directeuren van een NV, BV of coö-
peratieve vereniging.

6. Fulltimer
Een fulltimer is een werknemer in volledige dienst. Dat wil zeggen
dat hij op jaarbasis per week gemiddeld 38 uur in de onderneming
werkt.

7. Parttimer
Een parttimer is een werknemer in onvolledige dienst. Dat wil zeg-
gen dat hij op jaarbasis per week gemiddeld minder dan 38 uur, maar
wel meer dan 12 uur, in de onderneming werkt.

8. Hulpkracht
Een hulpkracht is een parttimer die per week gemiddeld 12 uur of
minder in de onderneming werkt.

9. Oproepkracht
Een oproepkracht is een werknemer die incidenteel en/of voor korte
duur in de onderneming werkt. Hij wordt alleen opgeroepen in
onvoorziene omstandigheden. Hij wordt opgeroepen voor tenminste
3 aaneengesloten uren.

10. Leerling
Een leerling is een werknemer die onderwijs volgt in het kader van
de Wet Educatie & Beroepsonderwijs en in een tuincentrum werkt.

11. Uitzendkracht
Een uitzendkracht is een werknemer die op grond van een uitzend-
overeenkomst voor de werkgever werkzaamheden verricht.

13. Voor wie geldt deze cao gedeeltelijk
• Voor oproepkrachten geldt deze cao niet, met uitzondering van

de hieronder genoemde paragrafen.
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• Alleen de volgende onderdelen gelden wel voor oproepkrachten:
paragraaf over de compensatie voor werken op zon- en feestda-
gen en paragraaf 4.4 ,,Oproepkrachten’’.

14. Voor wie geldt deze cao niet
• Deze Tuincentrum cao geldt niet voor werknemers die in het

tuincentrum uitsluitend hovenierswerkzaamheden verrichten.
• Deze Tuincentrum cao geldt niet voor werknemers die in het

tuincentrum uitsluitend horecawerkzaamheden verrichten.

Artikel 2

In dienst

2. Loonuitbetaling
– De werkgever moet iedere loonuitbetaling specificeren. In deze

loonspecificatie staat duidelijk: de naam van de werknemer, de
periode waarop de betaling betrekking heeft, samenstelling van
het loon, eventuele toeslagen en toegepaste inhoudingen.

– De werknemer moet tevens inzicht hebben in (de opbouw van)
zijn tegoed aan vrije tijd.

3. Loonuitbetaling oproepkrachten
– Tijdens de eerste twee jaren (24 maanden) van de arbeidsover-

eenkomst(en) ontvangen oproepkrachten alleen loon over ge-
werkte uren. Deze afspraak ,,geen arbeid, geen loon’’ wordt
schriftelijk vastgelegd.

– Na een arbeidsovereenkomst of meerdere arbeidsovereenkomsten
van (in totaal) twee jaar arbeidsovereenkomst verandert dat. Dan
heeft de oproepkracht ook recht op loon als hij de overeengeko-
men arbeid niet heeft kunnen verrichten wegens een oorzaak die
in redelijkheid tot het risico van de werkgever behoort. Het loon
dat doorbetaald moet worden is gelijk aan dat over de gemid-
delde arbeidsduur in de voorgaande drie maanden.

4. Proeftijd
– Bij indiensttreding geldt standaard, ongeacht de lengte van de

arbeidsovereenkomst, een proeftijd van maximaal 2 maanden.
Binnen deze proeftijd mogen zowel de werkgever als de werk-
nemer zonder opgaaf van redenen de arbeidsovereenkomst beëin-
digen, tenzij de andere partij nadrukkelijk om opgaaf van rede-
nen vraagt.

– Werkgever en werknemer kunnen samen een kortere proeftijd of

3

Tuincentra 2008/2010
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



helemaal geen proeftijd afspreken. Die afspraak moeten ze dan
vastleggen in de arbeidsovereenkomst.

5. Geheimhoudingsplicht
De werknemer heeft een geheimhoudingsplicht voor alle zaken die
hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst weet over de onderne-
ming waar hij in dienst is.

Artikel 3

Arbeidstijden, arbeidsduur en inroostering

Arbeidsduur en arbeidstijd

1. Arbeidsduur
De arbeidsduur is het aantal uren waarop een werknemer volgens het
rooster op een dag of in een week arbeid verricht. De arbeidsduur
bedraagt maximaal 9 uur per dag en gemiddeld maximaal 40 uur per
week, of een daarvan afgeleid aantal uren per andere periode. Gedu-
rende 4 maanden per jaar geldt in afwijking van het voorgaande een
maximale arbeidsduur van 45 uur per week. Deze meeruren dienen
vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar te worden gecompen-
seerd.

2. Normale arbeidsduur
• De normale arbeidsduur is het standaard aantal te werken uren

per week voor een fulltimer en bedraagt 38 uur per week. Deze
normale arbeidsduur kan ook worden gerealiseerd door een werk-
week van 40 uur, gecombineerd met 13 roostervrije dagen of 26
roostervrije halve dagen per jaar.

• Gedurende vier maanden per jaar kan het standaard aantal te wer-
ken uren per week worden uitgebreid naar 45 uur per week. Deze
periode wordt door de werkgever per werknemer individueel
vastgesteld, eventueel opgedeeld in maximaal 4 perioden van
minimaal 1 maand. Deze periode(n) wordt (worden) tenminste 3
maanden tevoren vastgesteld en kenbaar gemaakt aan werkne-
mer. Gedurende deze perioden kunnen er ook geen vakantieof
roostervrije dagen worden opgenomen.

3. Contractuele arbeidsduur
De contractueel overeengekomen arbeidsduur is het in de arbeids-
overeenkomst overeengekomen aantal arbeidsuren per dag, week of
andere periode dat de werknemer werkzaam is voor de werkgever.

4. Arbeidstijd
De arbeidstijd is de tijd gedurende welke de werknemer arbeid ver-
richt. Afgezien van uitzonderingen ligt de arbeidstijd binnen de
bedrijfstijd van de onderneming.
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5. Bijzondere arbeidstijd
Bijzondere arbeidstijd is de uren binnen de arbeidstijden waarop de
werknemer vanwege het karakter van bijzondere uren een toeslag op
het loon krijgt wanneer hij op die uren werkt.

6. Bedrijfstijd
De bedrijfstijd is de tijden waarop er in de onderneming werkzaam-
heden worden verricht. Afgezien van uitzonderingen (afhelpen van
klanten of inventariseren) ligt de bedrijfstijd binnen de grenzen
waarop de detailhandel volgens de Winkeltijdenwet 1996 geopend
mag zijn.

7. Werkweek
Een werknemer kan verplicht worden tot een werkweek van maxi-
maal vijf dagen per week. Ten minste zijn er dus twee vrije dagen
per week. In beginsel is de zondag één van de vrije dagen. Als op
die dag toch wordt gewerkt gelden er speciale regels, zie paragraaf
3.10.

8. Koopavond
Werknemers kunnen maximaal 52 avonden per jaar worden verplicht
te werken.

9. Zaterdag
De zaterdag (tot 18.00 uur) is een gewone werkdag tenzij werkgever
en werknemer schriftelijk afspreken dat de werknemer niet op zater-
dag werkt.

10. Zon- en feestdagen
• Zon- en feestdagen zijn in principe vrije dagen.
• Een werkgever mag werknemers niet verplichten om op zondag

te werken.
• Feestdagen zijn: Koninginnedag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paas-

dag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen.
Alleen als bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken en
de Winkeltijdenwet het niet verbiedt, mag op deze feestdagen
worden gewerkt.

11. Pauze
a. Rusttijden van minder dan 15 minuten (koffie- of theepauze)

worden tot de werktijd gerekend. De werknemer ontvangt over
deze pauze normaal loon.

b. Rusttijden van 15 minuten of langer worden niet tot de werktijd
gerekend en hierover wordt dus ook geen loon betaald. Dit geldt
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alleen als ongestoord in een aparte ruimte gepauzeerd kan wor-
den.

12. Artsbezoek etc.
Afspraken voor een bezoek aan een arts, tandarts, ziekenhuis en der-
gelijke dient de werknemer zo mogelijk buiten zijn/haar (inge-
roosterde) werktijd te plannen. Indien daartoe aantoonbaar geen
mogelijkheid bestaat, wordt voor de benodigde tijd buitengewoon
verlof gegeven met behoud van loon.

13. Overwerk
De werkgever zal zo weinig mogelijk overwerk laten verrichten.

14. Overwerk voor fulltimers
Voor fulltime werknemers in functiegroepen 0 t/m IV is sprake van
overwerk:
– bij meer dan 9 uur werken per dag;
– bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van 4

maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag wor-
den, mits deze meeruren vóór 1 maart van het volgende kalen-
derjaar zijn gecompenseerd;

– bij meer dan 45 uur werken per week gedurende de eerder
genoemde 4 maanden per jaar.

15. Overwerk voor parttimers
a. Voor parttime werknemers in de functiegroepen 0 t/m IV is

sprake van overwerk als de grenzen zoals genoemd in paragraaf
3.14 worden overschreden.

b. Werkt een parttime werknemer méér dan zijn contractueel over-
eengekomen arbeidsduur, maar minder dan de overwerkgrenzen
van de fulltimer, dan worden de extra uren behandeld als normaal
brutoloon. Over dat brutoloon worden zaken berekend zoals
vakantiedagen, vakantietoeslag en pensioenpremie.

16. Geen overwerk
Er is geen sprake van overwerk als:
– het werk wordt gedaan door een leidinggevende. Als de contrac-

tueel overeengekomen arbeidsduur wordt overschreden door te
werken tijdens de avondopenstelling is het voor de leidingge-
vende wel overwerk.

– het werk wordt gedaan door een werknemer die is ingedeeld in
functiegroep V of VI.

– als er gedurende een periode van maximaal 4 maanden 45 uur per
week wordt gewerkt en de extra gewerkte uren vóór 1 maart van
het volgende kalenderjaar worden gecompenseerd.

17. Inroostering
a. Een fulltimer heeft recht op 13 roostervrije dagen indien zijn nor-
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male arbeidsduur gemiddeld 40 uur per week bedraagt. In onder-
ling overleg bepalen werkgever en werknemer hoe deze uren
worden opgenomen (in de vorm van 13 hele dagen, 26 halve
dagen of 104 uren).

b. Om een gemiddelde werkweek van 38 uur te realiseren, stelt de
werkgever in overleg met de werknemer aan het begin van elk
jaar een rooster op. Daarin is opgenomen: de te werken dagen,
het aantal te werken uren op een dag en, als dat van toepassing
is, de roostervrije dagen.

c. De werkgever maakt aan het begin van het jaar of het kwartaal
een rooster waarin staat welke (halve) dagen (of uren) iedere
individuele werknemer roostervrij heeft.

d. De roostervrije dagenregeling geldt niet als in de onderneming de
normale fulltimerarbeidsduur gemiddeld ten hoogste 38 uur be-
draagt.

e. In overleg tussen werkgever en werknemer(s) is van deze rooster-
systematiek af te wijken. Als de onderneming een ondernemings-
raad heeft, moet dit overleg met de ondernemingsraad worden
gevoerd (overeenkomstig de bepalingen van de Wet op Onderne-
mingsraden).

f. De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidspatroon van de
werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer buiten de arbeid, waaronder in elk geval begrepen de
zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwan-
ten en naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden
die door de werknemer worden gedragen.

g. De werkgever organiseert, voor zover dat redelijkerwijs van hem
kan worden gevergd, de arbeid zodanig dat de werknemer zijn
arbeid in een bestendig en regelmatig patroon kan verrichten,
mede met het oog op de verantwoordelijkheden van de indivi-
duele werknemer buiten de arbeid.

h. Een werknemer die op een roostervrije dag ziek is, heeft géén
recht op een vervangende roostervrije (halve) dag of uren.

i. Een werkneemster die op een roostervrije dag ziek is of verlof
heeft als gevolg van haar zwangerschap heeft wél recht op een
vervangende roostervrije (halve) dag of uren.

j. Als het bedrijfsbelang het noodzakelijk maakt dat op roostervrije
dagen wordt gewerkt, bepalen werknemer en werkgever in over-
leg nieuwe roostervrije (halve) dagen of uren.

k. Er worden geen roostervrije (halve) dagen of uren opgenomen in
de in paragraaf 3.2 b. genoemde perioden waarin 45 uur per week
mag worden gewerkt tenzij werkgever en werknemer in geza-
menlijk overleg anders besluiten.
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l. Als de wekelijkse vaste vrije dag samenvalt met een feestdag (zie
paragraaf 3.10 c.), geldt die dag toch gewoon als vaste vrije dag.
Die dag wordt niet gecompenseerd met een extra vrije dag. Het-
zelfde geldt als de vaste vrije dag samenvalt met een dag buiten-
gewoon verlof (zie paragraaf 6.4).

Artikel 4

Loon en beloning

1. Loon
a. Het loon van de werknemer die is ingedeeld in één van de

functiegroepen is ten minste gelijk aan het bedrag dat hoort bij
zijn leeftijd of bij zijn functiejaren. Zie daarvoor de loonschalen
in bijlage 1.

b. Inschaling van werknemers van 23 jaar en ouder begint bij
functiejaar 23/0.

c. De loonschalen (bijlage 1) geven weer op welke data de lonen
worden aangepast. Voor werknemers die meer verdienen dan de
loonschalen aangeven, worden de lonen als volgt verhoogd:
• op 1 juli 2008 met 3%;
• op 1 april 2009 met 2,5%;
• op 1 december 2008 een éénmalige uitkering van 0,5% over

het salaris (incl. vakantiegeld) dat men in 2008 heeft ver-
diend.

2. Wettelijk minimumloon
Als de wettelijke minimumlonen veranderen, worden de lonen in
functiegroep 0 van deze cao overeenkomstig aangepast.

3. Uurloon berekenen
Het uurloon is als volgt te berekenen: deel het brutoloon per maand door
164,67. Zie bijlage 1 voor de op deze manier berekende uurlonen.

4. Oproepkrachten
a. Tijdens de eerste twee jaren (24 maanden) van de arbeidsover-

eenkomst ontvangen oproepkrachten alleen loon over gewerkte
uren. Deze afspraak ,,geen arbeid, geen loon’’ wordt schriftelijk
vastgelegd.

b. Na twee jaar dienstverband heeft de oproepkracht ook recht op
loon als hij de overeengekomen arbeid niet heeft kunnen verrich-
ten wegens een oorzaak die in redelijkheid tot het risico van de
werkgever behoort. Het loon dat doorbetaald moet worden is
gelijk aan dat over de gemiddelde arbeidsduur in de voorgaande
drie maanden.

5. Salarisverhoging
a. De jaarlijkse salarisverhoging op grond van leeftijd gebeurt op de
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eerste dag van de maand volgend op de verjaardag (bijvoorbeeld:
jarig op 1 april, dan salarisverhoging op 1 mei).

b. Vanaf het moment dat een werknemer een jaar in dienst is, wordt
elk jaar een functiejaar toegekend. Dat gebeurt voor werknemers
vanaf 23 jaar. Maar dit gebeurt niet wanneer de werknemer aan-
toonbaar onvoldoende functioneert. In dat geval moet de werk-
gever dit schriftelijk en met argumenten onderbouwd aan de
werknemer meedelen.

c. Het loon wordt op het moment van inschaling in een hogere
functiegroep vastgesteld op het gelijke of naasthogere bedrag van
de schaal, behorende bij de nieuwe functiegroep.

d. De werknemer in functiegroep 0 wordt uiterlijk 12 maanden na
indiensttreding ingedeeld in functiegroep I. Maar dit gebeurt niet
wanneer hij aantoonbaar onvoldoende functioneert. In dat geval
moet de werkgever dit schriftelijk en met argumenten onder-
bouwd aan de werknemer meedelen.

e. De werknemer in functiegroep I gaat uiterlijk 12 maanden na
aanstelling in groep I over naar groep II. Maar dit gebeurt niet
wanneer hij aantoonbaar onvoldoende functioneert. De overstap
van groep I naar groep II vindt ook niet plaats als de werknemer
naar het oordeel van de werkgever niet in staat is te voldoen aan
de functievereisten en functie-inhoud die behoren bij functie-
groep II. In beide gevallen moet de werkgever dit schriftelijk en
met argumenten onderbouwd aan de werknemer meedelen.

f. Wanneer een medewerker het niet eens is met de beslissing van
de werkgever op grond van paragraaf 4.5 e., dan kan hij hierte-
gen bezwaar maken bij de OR of de personeelsvertegenwoordi-
ging.

6. Functioneren
a. Elke medewerker heeft recht op een jaarlijks functioneringsge-

sprek.
b. Een medewerker functioneert onvoldoende als:

• de kwaliteit van zijn geleverde werk, zijn kennis, ervaring
en/of inzet achterblijven bij hetgeen verwacht zou mogen
worden op grond van een normale functiegroei;

• dit naar het oordeel van de werkgever te wijten is aan het
gedrag of nalatigheid van de werknemer.

b. Als een medewerker onvoldoende functioneert, zal de werkgever
dat schriftelijk en met argumenten onderbouwd aan de werkne-
mer meedelen.

c. Als een werknemer goed functioneert kan de werkgever hem een
extra functiejaar toekennen.
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7. Loon bij plaatsvervanging
a. Als de werkgever de werknemer verzoekt om een collega in een

hogere functie tijdelijk te vervangen, heeft de werknemer (de ver-
vanger) tijdens de vervangingsperiode recht op een extra perio-
diek binnen zijn huidige salarisschaal.

b. Indien de vervanger het maximum van periodieken al heeft
bereikt of als zijn salaris hoger is dan zijn functie-indeling voor-
schrijft ontvangt hij voor de duur van de plaatsvervanging een
bedrag dat gelijk is aan twee maal het verschil tussen het functie-
jaar 23/0 en 23/1 binnen zijn huidige salarisschaal.

c. Een werknemer krijgt geen extra plaatsvervangingloon bij:
• vervanging van een collega tijdens vakantie;
• vervanging die korter dan 1 maand duurt.

8. (Partieel) leerplichtig
a. Werknemers jonger dan 18 jaar die partieel leerplichtig zijn of

vallen onder de Wet Educatie & Beroepsonderwijs moeten één
dag per week naar school. Die onderwijstijd (inclusief pauzes)
geldt als arbeidstijd en wordt uitbetaald.

b. De werkgever kan zich bij bijzondere omstandigheden binnen het
bedrijf verzetten tegen betaald scholingsverlof en een dispensatie-
verzoek indienen bij de CAO commissie (zie paragraaf 12.2).

9. Beloning overwerk en bijzondere uren
a. Overwerk wordt extra betaald. Voor elk gewerkt overwerkuur

ontvangt de werknemer een toeslag op het normale uurloon. De
hoogte van de toeslag bedraagt:
• 33 1/3% voor overwerk op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot

24.00 en op zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur;
• 50% voor overwerk op zaterdag van 18.00 tot 24.00 uur;
• 100% voor overwerk op zon- en feestdagen;
• 100% voor uren tussen 24.00 en 07.00 uur.

b. Wanneer overwerk samenvalt met het werken op bijzondere uren
waarvoor een andere compensatie verschuldigd is (zie paragraaf
4.10 t/m 4.12) ontvangt de werknemer zowel de compensatie als
de toeslag voor overwerk.

c. Compensatie voor overwerk wordt door de werkgever uitgekeerd
in geld of vrije tijd. De vrije tijd dient te worden opgenomen in
overleg met de werkgever.

d. Wanneer er sprake is van een toeslag in geld dan moet de toeslag
afzonderlijk op de loonspecificatie worden vermeld.

e. Indien gekozen is voor compensatie in vrije tijd, moet compen-
satie plaatsvinden vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar
waarin de tijd is opgebouwd. Wanneer dit niet is gebeurd, wordt
de vergoeding op dat moment alsnog in geld uitgekeerd. De eer-
ste mogelijkheid voor uitbetalen is 1 juli 2007.

f. Indien werkzaamheden volgens het werkrooster eindigen op de
tijdgrens van een toeslagpercentage, geldt voor de aansluitende
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werktijd in verband met het afmaken of overdragen van werk-
zaamheden het toeslagpercentage van het voorafgaande tijdsblok.
Dit geldt alleen indien deze werkzaamheden binnen een kwartier
zijn afgerond en een incidenteel karakter hebben.

10. Avondwerk
a. Een werknemer die tijdens winkelopenstelling op maandag t/m

vrijdag werkt ná 21.00 uur krijgt voor elk gewerkt uur een toe-
slag in tijd (30 minuten) of geld (50% van het normale uurloon).

b. Een werknemer die de koopavond werkt, heeft recht op een
maaltijdvergoeding van € 7,00 netto. Dit geldt alleen als hij die
dag meer dan 7,6 uur heeft gewerkt en als de onderneming geen
maaltijd verstrekt.

11. Zaterdag na 18.00 uur
a. Een werknemer die op zaterdag werkt ná 18.00 uur terwijl de

winkel open is, krijgt voor elk van deze uren een toeslag in tijd
(60 minuten) of geld (100% van het normale uurloon).

b. Een werknemer die op zaterdag werkt ná 18.00 uur terwijl de
winkel gesloten is, krijgt voor elk van deze uren een toeslag in
tijd (30 minuten) of geld (50% van het normale uurloon).

12. Zon- en feestdagen
Als werknemer en werkgever overeenkomen dat er toch gewerkt
wordt op een zon- of feestdag dan ontvangt de werknemer in groep
I t/m IV voor elk gewerkt uur een toeslag van 60 minuten of 100%
van het normale uurloon.

13. All-in afspraken
Voor medewerkers in de functiegroepen V en VI kunnen in onder-
ling overleg all-in afspraken worden gemaakt waarbij bepaalde ar-
beidsvoorwaarden worden gecompenseerd door andere. De mede-
werker met wie een all-in salaris is afgesproken heeft recht op een
salaris dat minimaal gelijk is aan het loon dat hij zou ontvangen wan-
neer dat loon niet all-in zou zijn vermeerderd met de toeslagen voor
bijzondere uren.

11

Tuincentra 2008/2010
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



Schema berekening toeslag feestdagen
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Artikel 5

Ziek, arbeidsongeschiktheid en re-integratie

1. Loon bij ziekte
a. Als de werknemer niet kan werken door ziekte, krijgt hij gedu-

rende maximaal 52 weken 100% van het laatstverdiende netto-
loon doorbetaald. Eventueel met aftrek van een wachtdag.

b. Als de werknemer niet kan werken door ziekte, krijgt hij gedu-
rende het 2e ziekte jaar (week 53 t/m 104 van de ziekte) 70% van
het laatstverdiende nettoloon doorbetaald.

c. Hoe wordt het tijdvak van 104 weken bepaald? De ziekteperioden
worden bij elkaar opgeteld als ze elkaar met een onderbreking
van minder dan vier weken opvolgen.

d. Voor werknemers die de IVA-status verkrijgen, wordt (eventueel
met terugwerkende kracht) over het tweede ziektejaar 100% van
het laatstverdiende loon doorbetaald.

f. De loondoorbetalingsplicht wordt nog eens met maximaal 12
maanden verlengd wanneer werkgever en werknemer gezamen-
lijk besluiten de WIA-/WAO-keuring uit te stellen omdat re-
integratie binnen redelijke termijn mogelijk wordt geacht.

g. Het tijdvak van loondoorbetaling zal bij verlenging op grond van
f. maximaal 156 weken bedragen.

2. Aanvullende bepaling over loon bij ziekte
Het bepaalde in paragraaf 5.1 is niet van toepassing indien:
• De ziekte of het ongeval door opzet van de werknemer is veroor-

zaakt of het gevolg is van een gebrek of ziekte, waarover de
werknemer bij het in dienst treden de werkgever desgevraagd
onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en indien de uitkerings-
instantie de werknemer een uitkering weigert.

• De werknemer over zijn ziekte en/of uit hoofde van een hem
overkomen ongeval jegens derden een vordering tot schadever-
goeding wegens loonderving kan doen gelden. In dat geval zal
de werkgever de in paragraaf 5.1 voorziene betalingen aan de
werknemer doen, maar alleen bij wijze van voorschot op deze
schadevergoeding. De werknemer wordt geacht zijn recht op
schadevergoeding ter hoogte van het bedrag van het voorschot
aan de werkgever te hebben overgedragen en is desverlangd ver-
plicht een hierop betrekking hebbende schriftelijke overeenkomst
te tekenen. De werkgever zal het voorschot verrekenen met de uit
te keren schadevergoeding.
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3. Wachtdag
Een medewerker die ziek is, ontvangt geen loon over het aantal uren
dat hij gewerkt zou hebben op de eerste verzuimdag. Dit dagloon
wordt van zijn totale loon afgetrokken.

4. Aantal wachtdagen
• Als een werknemer tijdens een periode van 31 dagen (een maand)

meerdere keren ziek is, wordt maximaal 1 wachtdag ingehouden.
• In een jaar kunnen maximaal 6 wachtdagen worden ingehouden.

5. Wanneer geen wachtdagen
Inhouden van een wachtdag is niet toegestaan bij:
• een werknemer die chronisch ziek is. De werknemer moet dit

aantonen met een verklaring van de arts;
• een werknemer waarbij het loon door aftrek van 1 wachtdag

onder het wettelijk minimumloon uitkomt;
• ziekte vanwege zwangerschap, mits zwangerschap formeel is

vastgesteld.

6. Wat wordt niet doorbetaald bij ziekte
a. Tijdens de ziekte worden de (niet gewerkte) compensatie-uren

niet doorbetaald.
b. Vanaf twee weken ziekte wordt de reiskostenvergoeding stopge-

zet tot het moment dat de werknemer geheel of gedeeltelijk her-
steld is.

7. Ziek tijdens vakantie
Een werknemer die ziek is op een vakantiedag meldt dat direct bij
de werkgever. De arbodienst beoordeelt dan de arbeidsongeschikt-
heid.

8. Vakantie-opbouw tijdens ziekte
a. Bij volledige arbeidsongeschiktheid langer dan 6 maanden bouwt

de werknemer alleen vakantiedagen op gedurende de laatste 6
maanden van de arbeidsongeschiktheid.

b. Voorbeeld: stel u bent 8 maanden arbeidsongeschikt, dan krijgt u
geen vakantiedagen over de eerste twee, maar wel over de laat-
ste zes maanden van de ziekte.

9. Beloning tijdens zwangerschap
a. Tijdens de gehele duur van het zwangerschapsverlof worden

geen wachtdagen ingehouden. Het loon wordt gewoon doorbe-
taald en de zwangere werkneemster verliest niet haar recht op
vakantie- en ATV-dagen.

b. Voorafgaand aan het zwangerschapsverlof worden geen wachtda-
gen ingehouden bij ziekte vanwege de zwangerschap, mits de
zwangerschap formeel is vastgesteld.
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10. Re-integratie
Wanneer de werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie
zoals de werkgever op grond van de probleemanalyse en het advies
van de Arbo-dienst bij vaststelling van het plan van aanpak heeft
aangeboden, heeft de werkgever het recht loon in te houden. Indien
de werknemer er voor kiest, vanwege dit verschil van inzicht, een
zgn. second opinion of deskundigenoordeel aan te vragen bij het
UWV, zal de werkgever niet daadwerkelijk overgaan tot inhouding
van het loon alvorens het UWV tot een uitkomst komt, tenzij dit lan-
ger duurt dan een maand gerekend vanaf de bespreking van het plan
van aanpak en de vaststelling van het verschil van inzicht. Wanneer
het UWV gelijkluidend adviseert aan het re-integratievoorstel van de
werkgever, kan het loon met terugwerkende kracht alsnog worden
ingehouden.

11. Uitgangspunten re-integratie
a. Bij re-integratie gelden de volgende uitgangspunten.

• Als eerste wordt gekeken naar interne re-integratiemogelijk-
heden.

• De werkgever dient, wanneer vaststaat dat er geen passende
arbeid in zijn bedrijf beschikbaar is, te bevorderen dat de
werknemer wordt ingeschakeld in voor hem passende arbeid
in het bedrijf van een andere werkgever. De werknemer dient
aan deze re-integratie bij een andere werkgever mee te wer-
ken. De werkgever biedt de arbeidsongeschikte werknemer
daarvoor adequate faciliteiten aan. Wanneer de werknemer
het niet eens is met de voorgestelde re-integratie, kan hij bij
het UWV een deskundigenoordeel vragen.

b. Bij de keuze van een re-integratiebedrijf gelden de volgende
voorwaarden:
• het bedrijf moet beschikken over een privacyreglement dat

door de Registratiekamer (of haar rechtsopvolger) is erkend
en via deze openbaar toegankelijk is;

• het bedrijf moet beschikken over een klachtenregeling met
beroepsprocedure;

• er moet worden vastgelegd dat bij aanvang van de dienstver-
lening aan de werknemer een exemplaar van de klachten-
regeling wordt overhandigd;

• het bedrijf zal de cliënt/werknemer actief voorlichten en tevo-
ren aantoonbaar informeren over doel en inhoud van elk tra-
ject, welke eisen aan cliënt gesteld worden en op welke onder-
steuning hij mag rekenen van de kant van het re-integratie-
bedrijf;

• het behoort tot de vaste werkwijze dat afspraken met cliënten/
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werknemers schriftelijk worden vastgelegd. De cliënt/werkne-
mer ontvangt zo snel mogelijk een afschrift hiervan.

12. Verzuimreglement
Bij ziekte of ongeval waardoor de werknemer de arbeid niet kan ver-
richten wordt het in de onderneming vastgestelde verzuimreglement
nageleefd.

Artikel 6

Vrij en vakantie

1. Vakantiedagen
a. Om een vijfdaagse werkweek te bereiken, verricht de werknemer

op 52 dagen per jaar geen arbeid. Naast deze 52 normale vrije
dagen, heeft de werknemer vrij op vakantiedagen, zondagen en
algemeen erkende feestdagen (zie paragraaf 3.10).

b. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
c. Een fulltimer krijgt elk vakantiejaar 25 vakantiedagen oftewel

190 uur per jaar. Het loon wordt tijdens de vakantiedagen door-
betaald.

d. Parttimers krijgen evenredig minder vakantiedagen.
e. Als een werknemer 60 jaar wordt, krijgt hij er per jaar een vakan-

tiedag bij. Met andere woorden: een fulltimer met een leeftijd
vanaf 60 jaar heeft recht op 26 vakantiedagen. Een parttimer
heeft naar evenredigheid van zijn uren recht op deze extra dag.

f. Het recht op een extra vakantiedag voor werknemers vanaf 55
jaar, is per 1 april 2008 komen te vervallen. Bestaande rechten
blijven gehandhaafd.

g. Als een werknemer 25 jaar of langer bij dezelfde onderneming
werkt, heeft hij recht op 2 extra vakantiedagen per jaar (met
behoud van loon).

h. Als een werknemer 40 jaar bij dezelfde onderneming werkt, heeft
hij recht op 4 extra vakantiedagen per jaar (met behoud van
loon).

i. Een werknemer die slechts een deel van het jaar in dienst is
(geweest): krijgt evenredig minder vakantiedagen.

j. Een parttimer krijgt naar evenredigheid meer vakantiedagen als
hij meer dan zijn normale arbeidsduur werkt.

k. Opgebouwde vakantierechten, die niet binnen vijf jaar zijn opge-
nomen, komen te vervallen. Bij het opnemen van vakantie- of
snipperdagen worden de oudste rechten geacht als eerste te zijn
opgenomen.

l. Indien het bedrijfsbelang zich daar niet tegen verzet, hebben
werknemers voorrang bij het verlenen van een vrije dag (als
onbetaald verlof of een vakantiedag) bij een voor hen geldende
religieuze feestdag.
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2. Vakantie opnemen
a. In overleg met de werknemer stelt de werkgever de vakantietijd-

vakken tijdig vast. Hij houdt daarbij zo veel mogelijk rekening
met de wensen van de werknemer. Hij houdt er in ieder geval
rekening mee dat:
• de werknemer tenminste twee opeenvolgende weken vrij heeft

(als de werknemer tenminste recht heeft op genoeg vakantie-
dagen);

• deze aaneengesloten vakantie ligt niet in de voor betreffende
werknemer aangewezen periode(n) waarin maximaal 45 uur
per week gewerkt mag worden. Tenzij de werknemer in deze
periode vakantie wil en de werkgever dat goed vindt;

• zolang de werknemer nog partieel leerplichtig is, moet de
vakantieperiode vallen in de schoolvakantie van de werkne-
mer.

b. Als voor een onderneming een vakantie sluitingsregeling geldt,
kan de werkgever de aaneengesloten vakantie geheel of gedeel-
telijk met de periode van vakantiesluiting laten samenvallen.

c. Een werknemer mag geen snipper- of vakantiedagen opnemen in
de voor betreffende werknemer vastgestelde periode(n) waarin
maximaal 45 per week gewerkt mag worden, tenzij:
• de werkgever en de werknemer in gezamenlijk overleg anders

besluiten;
• er sprake is van een buitengewoon verlof (zie paragraaf 6.4).

3. Vakantietoeslag
a. Een werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van

zijn brutosalaris, exclusief overwerkcompensatie en exclusief
compensatietoeslagen.

b. De vakantietoeslag wordt berekend over de salarisperiode van
juni t/m mei van het jaar dat er op volgt. De uitbetaling vindt
plaats in mei van het jaar dat er op volgt. Wordt de arbeidsover-
eenkomst voor mei beëindigd dan wordt evenredig minder va-
kantietoeslag uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereen-
komst.

4. Bijzonder verlof
a. De werknemer heeft het recht, voor zover zijn aanwezigheid bij

de hierna te noemen gebeurtenissen alleen maar tijdens zijn inge-
roosterde werktijd mogelijk is, op buitengewoon verlof met be-
houd van loon tot de aangegeven maximumduur.

b. Voor een parttimer wordt het recht op buitengewoon verlof in
principe naar rato toegepast. Voor de bepaling van de waarde van
een dag buitengewoon verlof voor flexibel ingezette werknemers,
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geldt een referentieperiode van de laatste13 weken waarin ten-
minste op 7 of meer maal op die dag moet zijn gewerkt. Als
waarde van die dag geldt dan het gemiddeld aantal uren op die
dagen waarop is gewerkt.
• bij zijn ondertrouw of registratie van partnerschap: 1⁄2 dag

verlof;
• bij zijn huwelijk: 2 dagen verlof;
• bij zijn 25-, 40- en 50 jarig huwelijksfeest of dienstjubileum:

1 dag verlof;
• bij het 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van

ouders: 1 dag verlof.
• bij bevalling van echtgenote: dag van de bevalling plus 2

dagen verlof;
• voor het bijwonen van het huwelijk van één van zijn kinde-

ren, broers of zusters of ouders: 1 dag verlof;
• bij het overlijden van echtgenote/echtgenoot: verlof van de

sterfdag tot en met de dag van de begrafenis;
• bij overlijden van één van de ouders, schoonouders, eigen of

aangehuwde kinderen: 1 dag verlof en voor het bijwonen van
de begrafenis ook 1 dag verlof;

• voor het bijwonen van de begrafenis of de crematie van één
van de grootouders, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers of
schoonzusters: 1 dag verlof.

c. Onder ouders, kinderen, broers en zussen wordt ook verstaan:
stiefouders, stiefkinderen, stiefbroers en stiefzusters. En ook:
pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzusters. Voor
het recht op verlof is een duurzame samenlevingsvorm gelijk aan
huwelijk (lees voor echtgenoot/echtgenote dus ook partner). De
werkgever moest dan wel op de hoogte zijn van die relatie.

d. Ook in de volgende gevallen krijgt de werknemer buitengewoon
verlof met behoud van loon:
• Examen. Afleggen van een examen om een voor de tuin-

centrumbranche noodzakelijk diploma te halen. Het verlof
geldt voor de duur van het examen. De werkgever bepaalt of
een examen noodzakelijk is.

• Sollicitatie. De werknemer krijgt alleen verlof voor sollicita-
tie als de werkgever (schriftelijk) kenbaar heeft gemaakt de
arbeidsovereenkomst met de werknemer te willen beëindigen.
Het verlof geldt voor de benodigde sollicitatie- of gespreks-
tijd. Hoe lang dat is, stellen werknemer en werkgever in over-
leg vast.

• Vergaderingen. Voor het bijwonen van vergaderingen van
werknemersorganisaties als kaderlid of afgevaardigde. De
werknemer krijgt hiervoor per jaar in totaal maximaal 3
dagen verlof. En dan alleen als de bedrijfsomstandigheden
het toelaten.

• Verhuizing. Voor verhuizing krijgt de werknemer maximaal 1
dag verlof per jaar.
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c. Iedere werknemer heeft recht op één scholingsdag per jaar. De
werknemer kan de scholingsdag alleen opnemen voor bijscholing
die bedoeld is om zijn arbeidsmarktpositie te handhaven.

5. Bijzonder verlof voor Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordi-
ging
a. Een werknemer die in het bestuur of in een commissie zit van de

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft recht
op buitengewoon verlof voor het deelnemen aan vergaderingen
(zie de Wet op de Bedrijfsorganisaties).

b. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (art. 17.2 en
17.3 WOR) worden vergaderingen van de OR zoveel mogelijk in
werktijd gehouden. De wet beperkt het aantal vergaderingen niet,
maar de OR dient zich daarbij redelijk te gedragen.

c. Leden van de OR en van de OR-Commissies krijgen hun loon
doorbetaald gedurende de tijd dat zij werkzaamheden voor de OR
verrichten.

d. Wanneer er buiten de werktijd moet worden vergaderd, heeft de
werknemer geen recht op doorbetaling van het loon.

Artikel 7

Scholing

De werknemer is verplicht om zijn kennis op peil te houden zodat hij
zijn taak goed uit kan blijven oefenen. Als daarvoor studie nodig is, gel-
den de voorwaarden van artikel 7.2, 7.3 en 7.4.

2. Studievergoeding
a. De werkgever betaalt gedeeltelijk mee aan de studiekosten of de

kosten om het diploma of opleidingsbewijs te halen. Dat geldt
alleen als:
• de werkgever vindt dat de scholing van belang is voor het

functioneren van de werknemer;
• de scholing te combineren is met het werk;
• de vergoeding van de studie past binnen de jaarlijkse onder-

nemingsbegroting voor studiekostenvergoeding.
b. De werknemer moet de vergoeding schriftelijk aanvragen voor-

dat de studie begint.

3. Bijdrage werkgever
a. De werkgever vergoedt de volgende studiekosten op basis van

een schriftelijke overeenkomst:
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• de werkelijk betaalde kosten, inclusief reis- en verblijfkosten
(volgens een met de werkgever afgesproken regeling);

• de tijd die nodig is voor het volgen van de opleiding wordt
gerekend tot de normale werktijd. Tenminste als de opleiding
overdag plaatsvindt.

b. De werkgever vergoedt bovengenoemde kosten voor:
• 100% als de werknemer de studie op verzoek van de werk-

gever doet;
• 75% als de werknemer voorstelt om de studie te doen, maar

de werkgever het ook van belang vindt;
• 50% of minder in de overige gevallen ter beoordeling van de

werkgever.
c. Van de studiekosten worden niet vergoed:

• woordenboeken, atlassen, handboeken, standaardwerken en
niet door de cursusleiding voorgeschreven boeken;

• schrijfbehoeften en portokosten;
• lesgelden voor privé-onderricht, voorzover deze lesgelden

uitgaan boven de voor normale cursussen verschuldigde be-
dragen.

4. Studiekosten terugbetalen
• Werkgever en werknemer stellen in onderling overleg vast hoe de

studiekosten betaald c.q. terugbetaald worden.
• Werkgever heeft het recht van de werknemer alle door de werk-

gever betaalde kosten van studie of opleiding terug te vorderen,
wanneer de werknemer binnen een jaar na het afronden van de
opleiding de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Artikel 9

Senioren

1. Seniorenregeling
• Sinds 1 januari 2007 worden geen nieuwe werknemers meer tot

de seniorenregeling toegelaten.
• Werknemers die reeds gebruik maken van de voorheen bestaande

seniorenregeling inhoudende de mogelijkheid om korter te gaan
werken, blijven hun recht op deze regeling behouden.

2. Vakantiedagen
Een werknemer van ouder dan 60 jaar die gebruik maakt van de
seniorenregeling, bouwt minder vakantiedagen op, namelijk in de-
zelfde verhouding als de kortere arbeidstijd.

3. Avondwerk
Een werknemer van 60 jaar of ouder kan alleen in het hoogseizoen
worden verplicht om ’s avonds te werken.
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4. Pensioen in Zicht
a. Een werknemer mag in de 12 maanden voorafgaand aan zijn pen-

sionering 2 dagen buitengewoon verlof opnemen om zich op het
pensioen voor te bereiden.

b. Gaat de werknemer in die 2 dagen de cursus ,,Pensioen in zicht’’
volgen, dan betaalt de werkgever de kosten van deze cursus.

Artikel 10

Waar zorgen werkgever en werknemer samen voor

1. Arbeidsomstandigheden
De werkgever moet maatregelen treffen om te voorkomen dat werk-
nemers ziek worden van het werk. Daarvoor moet hij in zijn onder-
neming een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren, of
laten uitvoeren. Dat staat in de Arbowet. Uit die RI&E komen de
risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn naar voren.

2. Bedrijfshulpverlening
Werknemers die op verzoek van de werkgever naast hun werkzaam-
heden tevens bedrijfshulpverlener (BHV’er) zijn, krijgen hiervoor
een vergoeding van € 75,– bruto bij het behalen of het verlengen van
het certificaat.

3. Seksuele intimidatie
De werkgever moet ongewenste intimiteiten in zijn onderneming
bestrijden en voorkomen. Binnen ondernemingen met meer dan 25
werknemers moet een vertrouwenspersoon worden aangesteld. Als er
toch ongewenste intimiteiten voorkomen vangt de vertrouwens-
persoon de betrokken werknemer op. Ook begeleidt de vertrouwens-
persoon de mogelijke klachtenprocedure.

5. Preventiebeleid
Om arbeidsongeschiktheid door het werk te voorkomen, moeten
werkgevers een preventiebeleid opstellen. In dat beleid zal, mede
gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) speciaal
aandacht worden besteed aan: terugdringen van werkdruk (onder
andere door het werkdrukinstrument van het HBD of de werkdruk-
scan van FNV Bondgenoten toe te passen), beperken van lichame-
lijke belasting (onder andere door til- en bukinstructie), zoveel mo-
gelijk voorkomen van tocht en koude, beperken van veiligheids-
risico’s bij in- en extern geldtransport en gevaarlijke stoffen en bio-
logische agentia zoals bestrijdingsmiddelen en legionella.
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Artikel 11

Uit dienst

1. Uit dienst tijdens proeftijd
Gedurende de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werkne-
mer de dienstbetrekking beëindigen.

2. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De dienstbetrekking voor onbepaalde tijd eindigt:

• tijdens de proeftijd door beëindiging als bedoeld in paragraaf
11.1;

• na de proeftijd door opzegging (na toestemming van het Cen-
trum voor Werk en Inkomen (CWI));

• met wederzijdse instemming;
• bij ontslag wegens dringende redenen (het zogeheten ,,ont-

slag op staande voet’’);
• met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin

de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
• door het overlijden van de werknemer;
• door ontbinding door de kantonrechter;
• indien de werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is

(na toestemming van het CWI).

3. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
a. Is een dienstbetrekking aangegaan voor bepaalde tijd, dan eindigt

deze dienstbetrekking op het moment dat de overeengekomen
tijd is verstreken. Hierbij is geen voorafgaande toestemming
nodig van het CWI.

b. Ongeacht andere mogelijkheden van tussentijdse beëindiging kan
de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds, na verkregen toe-
stemming van het CWI, worden opgezegd en beëindigd.

4. Opzegtermijn
a. Bij ontslag geldt de wettelijke opzegtermijn. Voor de werkgever

is de opzegtermijn als volgt:
• één maand bij een arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar;
• twee maanden bij een arbeidsovereenkomst van vijf tot tien

jaar;
• drie maanden bij een arbeidsovereenkomst van tien tot vijf-

tien jaar;
• vier maanden bij een arbeidsovereenkomst van vijftien jaar of

langer.
b. Een werknemer heeft een opzegtermijn van één maand. Werkge-

ver en werknemer kunnen een andere opzegtermijn afspreken. In
dat geval mag de opzegtermijn voor de werknemer niet langer
zijn dan 6 maanden. De opzegtermijn van de werkgever moet
minstens het dubbele bedragen van de termijn van de werknemer.
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Dit moet dan wel in de overeenkomst zijn vastgelegd. Werkge-
ver en werknemer moeten opzeggen tegen het einde van de
maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst een andere dag is aan-
gewezen.

5. Leer-/arbeidsovereenkomst
Voor werknemers die bij de onderneming in dienst zijn op grond van
een leer-/arbeidsovereenkomst eindigt de arbeidsovereenkomst op
het moment dat de leerovereenkomst afloopt. De leerovereenkomst
kan ook eindigen doordat de leerling/werknemer de overeenkomst
beëindigt.

Artikel 12

Meningsverschillen

2. CAO Commissie
a. Partijen (zaakwaarnemers van werkgever en werknemer) stellen

een CAO Commissie in. Die commissie bestaat uit acht perso-
nen, namelijk vier leden en vier plaatsvervangende leden. Daar-
van wordt de helft benoemd door de werkgeversorganisatie (Tuin-
branche Nederland) en de andere helft door de werknemers-
organisaties (FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond). De hui-
dige bezetting van de CAO Commissie is als volgt:
• Vertegenwoordiger CNV Dienstenbond;
• Vertegenwoordiger FNV Bondgenoten;
• Twee leden namens Tuinbranche Nederland.

b. De Commissie kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.
Dat gebeurt zodanig dat deze functies over beide partijen wordt
verdeeld.

3. Taken en bevoegdheden CAO Commissie
De taak van de Commissie is:
• op verzoek van één van beide partijen beoordelen of ontheffing

is toegestaan van een onderdeel uit deze cao. Dat verzoek moet
schriftelijk en met argumenten onderbouwd worden ingediend bij
de Commissie;

• Verzamelen en bespreken van onderwerpen en aandachtspunten
die van belang kunnen zijn voor toekomstige cao’s.

23

Tuincentra 2008/2010
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



Artikel 14

Overige afspraken

1. Melding bij reorganisatie, fusie, overdracht of sluiting
Bij een te verwachten reorganisatie, fusie, overdracht of sluiting van
een onderneming met substantiële personele en sociale gevolgen,
informeert de werkgever de vakbonden. Dit laat de bevoegdheden
van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging onverlet
en wordt op een zodanig moment gedaan dat het van invloed kan zijn
op het proces van besluitvorming.
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BIJLAGE 1

OMSCHRIJVING FUNCTIEGROEPEN

Het salaris wordt bepaald door twee zaken. Door de functiegroep en
door de leeftijd of het aantal dienstjaren. Als een werknemer 23 jaar is,
gaat het aantal dienstjaren namelijk meetellen voor het loon. In de tabel-
len op de volgende pagina’s worden functie en dienstjaren gecombi-
neerd: daaruit is het loon af te lezen.

Functiegroep
Op grond van de werkzaamheden die een werknemer uitvoert, deelt de
werkgever hem in in één van de volgende functiegroepen:

Groep 0
Werkzaamheden van eenvoudige aard voor ongeschoolde werknemers.
Het gaat hier uitsluitend om kansarmen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld
langdurig werklozen.

Groep I
Standaard inloopschaal waarbij de medewerker eenvoudige werkzaam-
heden doet volgens nauwkeurige instructies, op aanwijzing en/of directe
leiding.

Groep II
Werkzaamheden die volledig zelfstandig (niet onder voortdurend toe-
zicht) worden uitgeoefend en waarvoor de nodige vak- en bedrijfskennis
en accuratesse worden verlangd.

Groep III
Zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime mate vak- en bedrijfs-
kennis nodig is. En ook: tijdelijk kunnen vervangen van de leidingge-
vende personen uit groep IV.

Groep IV
Zelfstandige werkzaamheden waarvoor vak- en bedrijfskennis nodig is.
En ook: de volledige verantwoording voor een afdeling of winkel,
waarin tenminste 3 werknemers in volledige dienstbetrekking werkzaam
zijn.

Groep V
Zelfstandige werkzaamheden, waarvoor bijzondere vak-, bedrijfs- en
managementkennis nodig is. En ook: de volledige verantwoording voor
meerdere afdelingen, waarin tenminste 10 werknemers in volledige
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dienstbetrekking werkzaam zijn. De medewerker moet beschikken over
goede communicatieve en sociale vaardigheden en moet kunnen delege-
ren.
Zo mogelijk moet de medewerker uit deze groep in staat te zijn de
bedrijfsleider en directeur/eigenaar te vervangen.

Groep VI
Zelfstandige werkzaamheden, waarvoor bijzondere vak-, bedrijfs- en
managementkennis nodig is. En ook: de volledige verantwoording voor
alle afdelingen van de vestiging waarin minimaal 25 werknemers in vol-
ledige dienstbetrekking werkzaam zijn. De medewerker is in staat de
betrokken onderneming in al zijn facetten zelfstandig te leiden. Hij
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en over
delegatievermogen.

Inkoopmedewerkers
Inkoopmedewerkers zijn medewerkers die voor de inkoop van ,,le-
vende’’ materialen op zelfstandige wijze regelmatig in het veilinglokaal
moeten bieden. Zij kunnen worden ingeschaald in groep V of VI, maar
dat is niet verplicht. Als ze in een lagere groep worden aangenomen dan
groep V, gelden voor hen de regels van overwerkcompensatie: zie para-
graaf 4.9 t/m 4.12.

Alle voorkomende werkzaamheden
Voor alle bovengenoemde functieomschrijvingen geldt bovendien dat de
medewerker in staat moet zijn alle voorkomende werkzaamheden uit te
voeren die voor een goede bedrijfsuitoefening noodzakelijk zijn.
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BIJLAGE 2

UUR- EN MAANDLOONTABELLEN

Maandlonen per 1 juli 2008 in euro
(Functiegroep O aangepast aan de minimumlonen 1-7-2008)

leeftijd en

functiejaar 0 I II III IV V VI

15 407,00

16 468,05 498,37 547,35

17 535,85 570,63 626,69

18 617,25 657,28 721,90 794,08

19 712,20 758,38 832,92 916,25

20 834,30 888,61 975,72 1.073,29 1.141,09 1.264,40

21 983,55 1.047,26 1.150,25 1.265,27 1.345,19 1.490,55

22 1.153,10 1.227,83 1.348,57 1.483,42 1.577,12 1.747,54

23/0 1.356,60 1.444,53 1.586,54 1.745,21 1.855,42 2.055,92 2.261,52

23/1 1.467,64 1.611,93 1.773,09 1.885,11 2.088,80 2.297,68

23/2 1.491,39 1.637,29 1.801,02 1.914,77 2.121,69 2.333,85

23/3 1.662,69 1.828,93 1.944,44 2.154,56 2.370,04

23/4 1.688,06 1.856,85 1.974,13 2.187,45 2.406,19

23/5 2.220,33 2.442,37

Uurlonen per 1 juli 2008 in euro
(Functiegroep O aangepast aan de minimumlonen per 1-7-2008)

leeftijd en

functiejaar 0 I II III IV V VI

15 2,47

16 2,84 3,03 3,32

17 3,25 3,47 3,81

18 3,75 3,99 4,38 4,82

19 4,33 4,61 5,06 5,56

20 5,07 5,40 5,93 6,52 6,93 7,68

21 5,97 6,36 6,99 7,68 8,17 9,05

22 7,00 7,46 8,19 9,01 9,58 10,61
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leeftijd en

functiejaar 0 I II III IV V VI

23/0 8,24 8,77 9,63 10,60 11,27 12,49 13,73

23/1 8,91 9,79 10,77 11,45 12,68 13,95

23/2 9,06 9,94 10,94 11,63 12,88 14,17

23/3 10,10 11,11 11,81 13,08 14,39

23/4 10,25 11,28 11,99 13,28 14,61

23/5 13,48 14,83

Maandlonen per 1 april 2009 in euro*

leeftijd en

functiejaar 0 I II III IV V VI

15 407,00

16 468,05 510,83 561,03

17 535,85 584,90 642,36

18 617,25 673,71 739,95 813,93

19 712,20 777,34 853,74 939,16

20 834,30 910,83 1.000,11 1.100,12 1.169,62 1.296,01

21 983,55 1.073,44 1.179,01 1.296,90 1.378,82 1.527,81

22 1.153,10 1.258,53 1.382,28 1.520,51 1.616,55 1.791,23

23/0 1.356,60 1.480,64 1.626,20 1.788,84 1.901,81 2.107,32 2.318,06

23/1 1.504,33 1.652,23 1.817,42 1.932,24 2.141,02 2.355,12

23/2 1.528,67 1.678,22 1.846,05 1.962,64 2.174,73 2.392,20

23/3 1.704,26 1.874,65 1.993,05 2.208,42 2.429,29

23/4 1.730,26 1.903,27 2.023,48 2.242,14 2.466,34

23/5 2.275,84 2.503,43

Uurlonen per 1 april 2009 in euro

leeftijd en

functiejaar 0 I II III IV V VI

15 2,47

16 2,84 3,10 3,41

17 3,25 3,55 3,90

18 3,75 4,09 4,49 4,94

19 4,33 4,72 5,18 5,70

20 5,07 5,53 6,07 6,68 7,10 7,87

21 5,97 6,52 7,16 7,88 8,37 9,28

22 7,00 7,64 8,39 9,23 9,82 10,88

23/0 8,24 8,99 9,88 10,86 11,55 12,80 14,08

23/1 9,14 10,03 11,04 11,73 13,00 14,30
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leeftijd en

functiejaar 0 I II III IV V VI

23/2 9,28 10,19 11,21 11,92 13,21 14,53

23/3 10,35 11,38 12,10 13,41 14,75

23/4 10,51 11,56 12,29 13,62 14,98

23/5 13,82 15,20

* Functiegroep 0 volgt het wettelijk minimumloon. Wanneer het wettelijk mini-
mumloon wijzigt worden de lonen in deze functiegroep overeenkomstig aange-
past.
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Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend ver-
klaard tot en met 31 maart 2010.

Dictum III
Voorzover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of
krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.

Dictum IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met
ingang van 1 april 2010 en heeft geen terugwerkende kracht.

Dictum V
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 5 augustus 2008

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Mr. M. H. M. van der Goes.
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