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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

AI Nr. 9470

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 22-12-2000, nr. 249

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE

WEEFSELKWEEKSECTOR

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van de Algemene Werkgeversvereniging VNO-
NCW (AWVN) namens de Vereniging van groothandelaren in bloem-
kwekerijproducten (VGB) als partij te ener zijde en namens de FNV
Bondgenoten en de CNV BedrijvenBond als partijen te anderer zijde bij
de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Weefselkweeksector, strek-
kende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze col-
lectieve arbeidsovereenkomst;

Overwegende,

dat genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame perso-
nen;

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:

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2000 CAO94702000
CAO1816 1



I. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 maart 2002 de navol-
gende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de
Weefselkweeksector, zulks met inachtneming van hetgeen onder II, III,
IV en V is bepaald:

Artikel 1

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon die weefselkweek-

activiteiten met betrekking tot plantaardige producten uitsluitend of
in hoofdzaak bedrijfsmatig uitvoert.

c. werknemer: iedere werknemer (m/v) die krachtens arbeidsovereen-
komst in dienst van de werkgever is en die werkzaamheden verricht
als omschreven in bijlage I.

d. gehandicapte werknemer: de werknemer als bedoeld in art. 1 van de
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

e. maand: een kalendermaand;
f. week: tijdvak van 7 etmalen;
g. dienstrooster: een werktijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen

de (groepen van) werknemers hun werkzaamheden aanvangen, beëin-
digen en/of onderbreken;

h. schaalsalaris: het salaris opgenomen in bijlage III;
i. uurloon: 12 maal het schaalsalaris gedeeld door de voor de werkne-

mer geldende jaarlijkse arbeidsduur;
j. maandinkomen: het schaalsalaris, vermeerderd met een eventuele

persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 8 lid 4 onder b;
k. jaarinkomen: de som van de maandinkomens in het betreffende jaar;
l. functievolwassen leeftijd: de leeftijd waarop in de desbetreffende

functiegroep tenminste het schaalsalaris bij 0 functie-jaren moet wor-
den toegekend;

m. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de
ondernemingsraden;

n. deeltijd-werknemer: de werknemer die op basis van een arbeidsover-
eenkomst arbeid verricht, korter dan de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur in de onderneming, afdeling of dienst.

o. feestdag: Nieuwjaarsdag, de beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, de
beide Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de door de overheid aan-
gewezen dag ter viering van Koninginnedag en in het lustrumjaar 5
mei

Artikel 1a

Deeltijdwerknemer

Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen
arbeid minder bedraagt dan de normale arbeidsduur als bedoeld in arti-

2



kel 6, zijn de bepalingen van deze c.a.o. – tenzij anders vermeld – naar
rato van de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toe-
passing.

Artikel 2

Algemene verplichtingen van de werkgever

4. Gehandicapte werknemers:
Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten zal de werkgever bij de aanstelling en de
tewerkstelling zoveel als redelijkerwijs mogelijk is gelijke kansen
bieden aan gehandicapten en niet-gehandicapten.

Werkgever zal er naar streven gehandicapte werknemers op passende
wijze te werk te stellen.
Werkgever zal in goed overleg met de ondernemingsraad nadere
invulling geven aan procedures, verband houdend met de uitvoering
van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.
In dit kader zal ook worden nagegaan welke arbeidsplaatsen als
zodanig kunnen worden aangeduid en welke voorzieningen daartoe
kunnen worden getroffen.

5. De werkgever verstrekt de gebruikelijke bedrijfskleding:
– ten behoeve van de persoonlijke veiligheid/bescherming van de

werknemer;
– voor werkzaamheden, waarbij de kleding aan bijzondere slijtage

of vervuiling onderhevig is;
– voor werkzaamheden, waarvoor aangepast schoeisel of kleding

noodzakelijk is.
De werknemer zorgt voor werkkleding voor de aan zijn functie ver-
bonden werkzaamheden, voorzover deze werkkleding niet volgens
het hierboven gestelde wordt verstrekt.

6. Ongewenste intimiteiten
De werkgever zal een beleid voeren dat ongewenste intimiteiten in
de onderneming bestrijdt. Dit beleid kan gerealiseerd worden door
onder meer het benoemen van een mannelijke en/of een vrouwelijke
vertrouwenspersoon.

9. Werkgever zal een beleid voeren, inhoudende dat her-, bij- en om-
scholing zoveel mogelijk zal worden bevorderd.
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10. Indien een werknemer gedurende werktijd zijn of haar kind laat
opvangen via een geïnstitutionaliseerde vorm van kinderopvang, zal
de werkgever tegen overlegging van fiscaal acceptabele facturen
20% van de kosten van de kinderopvang vergoeden.

Indien een werknemer gedurende werktijd zijn of haar kind tot een
leeftijd van 12 jaar laat opvangen via een geïnstitutionaliseerde vorm
van buitenschoolse opvang, zal de werkgever tegen overlegging van
fiscaal acceptabele facturen 10% van de kosten van de kinderopvang
vergoeden.

11. De werkgever zal een beleid voeren gericht op het mogelijk maken
van duo-banen. De uitwerking van dit beleid is als bijlage V bij deze
CAO gevoegd.

Artikel 4

Algemene verplichtingen van de werknemer

1. De werknemer is verplicht de belangen van de onderneming als een
goed werknemer te behartigen, ook als daar geen uitdrukkelijke
opdracht voor is gegeven.

2. De werknemer is verplicht alle hem door of namens de werkgever
opgedragen werkzaamheden, voorzover deze redelijkerwijze van hem
kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij
alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. Hier-
onder valt eveneens te begrijpen de verplichting buiten de voor de
werknemer geldende werktijden arbeid te verrichten. De werknemer
kan niet worden verplicht meer dan 125 overwerkuren per jaar te
verrichten. De deeltijdwerknemer kan niet worden verplicht het to-
taal aantal met hem contractueel vastgestelde aantal arbeidsuren per
jaar met meer dan 10% te overschrijden.
Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet verplicht overwerk te ver-
richten.

3. De werknemer is verplicht, indien – in bijzondere gevallen – zijn
werkgever daartoe opdracht geeft, tijdelijk andere dan zijn gewone
dagelijkse werkzaamheden te verrichten, voor zover deze arbeid ver-
band houdt met het bedrijf van de werkgever en de werknemer kan
worden geacht daartoe in staat te zijn. De opgedragen werkzaamhe-
den, bedoeld in de vorige vol zin, kunnen geen aanleiding zijn tot
verlaging van het salaris van de werknemer.

4. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij in
zijn hoedanigheid van werknemer verneemt wat betreft de technische
en zakelijke verworvenheden van de werkgever alsmede het bedrijf
en zakelijke omstandigheden van opdrachtgevers. Deze
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geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstver-
band van kracht.

Artikel 5

Indiensttreding en ontslag

A. Indiensttreding
1. Bij het aangaan van een dienstverband geldt wederzijds een

proeftijd van 2 maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereen-
komst een kortere termijn wordt overeengekomen.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking
aangegaan:
a. hetzij voor onbepaalde tijd
b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur
c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werk-
zaamheden.

B. Ontslag
1. De wettelijke bepalingen inzake de beëindiging van de dienstbe-

trekking zijn op de aangegane dienstbetrekkingen van toepassing.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt het navol-

gende:
– het einde van de dienstbetrekking moet samenvallen met het

einde van de betalingsperiode;
– de dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer

eindigt van rechtswege op de dag dat de werknemer de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt, zonder dat hiertoe enige
opzegging is vereist;

– het bepaalde in artikel 670 lid 5 BW is voor werknemers met
een dienstverband voor bepaalde tijd niet van toepassing
(opzeggingsverbod wegens vervulling militaire verbintenis-
sen);

– de dienstbetrekking voor het verrichten van een bepaald ge-
heel van werkzaamheden eindigt bij het beëindigen van de
werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangenomen.

Artikel 6

Arbeidsduur en werktijden

1. De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld op jaarbasis 38 uur per
week.
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2. Met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde gelden
ten aanzien van de werktijden de normen van de standaardregeling
van de Arbeidstijdenwet.

3. De werkgever zal in beginsel jaarroosters vaststellen. Wijzigingen in
het dienstrooster worden ten minste 2 volle weken voor inwerking-
treding aan de werknemers bekend gemaakt.

4. Per jaar kunnen maximaal 60 zgn. flexuren worden gehanteerd met
een maximum van vijf flexuren per week. Voor deeltijders zal het
aantal flexuren naar rato worden toegepast.

6. Arbeidsduurverkorting
De werknemer ontvangt 7,6 uur extra arbeidsduurverkorting op jaar-
basis. Deze arbeidsduurverkorting kan worden geëffectueerd door
middel van een (collectieve) roostervrije dag of door aanpassing van
de dagelijkse of wekelijkse werktijd.

Artikel 7

Functiegroepen en Beloningsbepalingen

1. Functiegroepen
a. De functies van de werknemers zijn op basis van functie-

waardering ingedeeld in functiegroepen. De functie-
omschrijvingen zijn opgenomen in Bijlage I.

c. Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal.
De salarisschalen zijn opgenomen in Bijlage III.

2. Beloning
a. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van zijn sala-

ris, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld en de functiegroep
waarin zijn functie is ingedeeld.
Bij wijziging van functie en/of salarisgroep wordt aan de werk-
nemer schriftelijk hiervan mededeling gedaan.

b. De onder lid 2a van dit artikel genoemde beloning is de minimum-
beloning voor een normale functievervulling in dagdienst.

c. Vakantietoeslag:
De vakantietoeslag bedraagt 8% van het jaarinkomen over het
afgelopen vakantietoeslagjaar.
Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De
vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.
Voor de werknemer van 22 jaar en ouder die gedurende het
gehele vakantiejaar onafgebroken in dienst is, geldt een mini-
mum bedrag van f 2.786,– voor de in mei 2001 en f 2.814,– voor
de in mei 2002 uit te betalen vakantie-toeslag.
De werknemer die de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt,
ontvangt tenminste een bedrag dat berekend wordt door de jeugd-
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afleidingspercentages van de betrokken functiegroep op boven-
genoemd minimum toe te passen.
De werknemer die niet gedurende het gehele vakantietoeslagjaar
onafgebroken in dienst is, heeft recht op de genoemde vakantie-
toeslag naar evenredigheid.

d. Overwerk:
1. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht

waardoor de arbeidsduur volgens het geldende dienstrooster,
zoals genoemd in artikel 6, wordt overschreden, is er sprake
van overwerk.

2. Meerwerk:
Wanneer een werknemer met een deeltijddienstbetrekking
meer uren werkt dan de voor hem geldende dienstregeling
aangeeft, maar blijft binnen het rooster van op basis van het
artikel 6 lid 1 van een voltijdwerknemer en het in artikel 6 lid
4 naar rato bepaalde, wordt over deze meeruren een toeslag
van 12% van het maandsalaris betaald. Er is geen sprake van
overwerk of meerwerk indien in overleg en met wederzijds
goedvinden werkgever en werknemer hebben afgesproken dat
deze uren op een ander moment (in het rooster) worden
gecompenseerd (verschoven uren).

3. Overuren worden beloond volgens onderstaande tabel:
uren op maandag tot en met vrijdag:
het uurloon + een toeslag van 35% van het uurloon
uren op zaterdagen en op feestdagen die niet op zaterdag of
zondag vallen:
het uurloon + een toeslag van 50% van het uurloon
uren op zondag:
het uurloon + een toeslag van 100% van het uurloon.
Indien overuren worden gecompenseerd in vrije tijd, wordt
uitsluitend de overwerktoeslag betaald.

4. Uitbetaling van overuren vindt uiterlijk plaats aan het eind
van de maand, volgend op de maand, waarin deze overuren
zijn gewerkt.

Artikel 8

Toepassing salarisschalen

1. Leeftijdschaal
De werknemer die de in zijn salarisschaal geldende functievolwassen
leeftijd nog niet heeft bereikt, valt onder de leeftijdschaal en ont-
vangt het schaalsalaris dat met zijn leeftijd overeenkomt.
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Wijziging treedt op met ingang van de maand volgend op die waarin
de werknemer jarig is.

2. Functiejarenschaal
a. De werknemer die de voor zijn salarisschaal geldende functie-

volwassen leeftijd heeft bereikt, wordt beloond volgens de
functiejarenschaal. Herzieningen vinden éénmaal per jaar plaats
op 1 januari door toekenning van een functiejaar totdat het maxi-
mum van zijn salarisschaal is bereikt.

b. Indien bij indiensttreding de werknemer de functievolwassen
leeftijd reeds heeft bereikt, ontvangt hij in het algemeen het
schaalsalaris bij 0 functiejaren.
In de situatie dat een werknemer in een functie elders zoveel voor
de functie bruikbare ervaring heeft verkregen, dat het op grond
daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 functiejaren te
belonen, kunnen hem – in overeenstemming met die ervaring –
een of meer functiejaren worden toegekend.

c. Indien na 30 juni van enig jaar de leeftijdschaal wordt verlaten
danwel indiensttreding plaatsvindt, bestaat er geen recht op de
toekenning van een functiejaar per eerstvolgende 1 januari.

d. Overgangsmaatregel
Met ingang van 1 januari 2001 wordt er een nieuw loongebouw
ingevoerd. Elke werknemer die reeds op 1 januari 2001 een
dienstverband in de weefselkweeksector heeft zal per 1 januari
2001 worden ingedeeld in de trede die tenminste f 100,– hoger
ligt dan de trede die de werknemer in de oude situatie per 1
januari 2001 zou hebben bereikt – behoudens werknemers die
reeds het einde van de schaal hebben bereikt.

3. Plaatsing in een hoger ingedeelde functie
a. De werknemer die in een hoger ingedeelde functie wordt ge-

plaatst wordt per datum dat de overplaatsing plaatsvindt in de
overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld.
De indeling in de hogere salarisschaal geschiedt op een zodanige
wijze dat het nieuwe salaris in overeenstemming wordt gebracht
met het eerstkomende bedrag in de hogere salarisschaal.

b. De werknemer die bij indiensttreding of bij plaatsing in een
hogere functie nog niet over de kundigheden en ervaring be-
schikt, welke voor de vervulling van die functie zijn vereist, kan
gedurende ten hoogste 3 maanden in een lagere dan met die func-
tie overeenkomende salarisschaal worden ingedeeld.
Indien de werkgever dit noodzakelijk oordeelt kan deze termijn
met ten hoogste 3 maanden worden verlengd.

c. Ingeval van bevordering na 30 juni kan de toekenning van een
functiejaar één jaar later plaatsvinden dan per eerstvolgende
1 januari.
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4. Plaatsing in een lager ingedeelde functie
a. Door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen ver-

zoek
1. De werknemer die door eigen toedoen, wegens onbekwaam-

heid of op eigen verzoek, wordt geplaatst in een lager inge-
deelde functie, wordt in de overeenkomende lagere salaris-
schaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die,
waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied.

2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om bovenstaande
redenen van een werknemer, die onder de functiejarenschaal
valt, bedraagt de verlaging van het schaalsalaris het verschil
tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee
betrokken salarisschalen, c.q. zoveel meer als nodig is om het
nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het
eerstkomende lagere bedrag in de lagere salarisschaal.

b. Als gevolg van bedrijfsomstandigheden
1. De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in

een lager ingedeelde functie wordt geplaatst, wordt met in-
gang van de eerstkomende maand in de met de lager inge-
deelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld.

2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om eerdervermelde
redenen van een werknemer, die onder de functiejarenschaal
valt, wordt hem via inschaling een schaalsalaris toegekend
dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt.
Indien het toekennen van functiejaren niet toereikend is, wordt
het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag.
Bij herindeling in een hogere salarisschaal of bij toekenning
van een verhoging ingevolge de functiejarenschaal, wordt de
toeslag evenveel verminderd als het maandsalaris stijgt.
Ter gelegenheid van algemene verhogingen vindt voorts af-
bouw plaats van de persoonlijke toeslag met 1% van het
schaalsalaris, tenzij de algemene verhoging lager is dan 1%,
in welk geval wordt afgebouwd met het percentage van de
algemene verhoging. Na het bereiken van de 60-jarige leef-
tijd wordt de persoonlijke toeslag of het eventuele restant
ervan niet meer afgebouwd.

c. Op grond van medische redenen
Indien op grond van medische redenen de werknemer in een
lager ingedeelde functie wordt geplaatst, is – rekening houdend
met de uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten de
afbouwregeling als genoemd in dit artikel onder lid 4 sublid b
onder 2, op overeenkomstige wijze van toepassing.
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5. Gehandicapte werknemer
De werkgever zal de geldelijke beloning van een gehandicapte werk-
nemer zodanig vaststellen dat deze gelijk is aan de geldelijke belo-
ning die een niet-gehandicapte werknemer in een gelijkwaardige
functie bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk dienst-
rooster pleegt te ontvangen.

6. Onvolledige functievervulling
Indien op grond van medische redenen de arbeidsprestatie duidelijk
minder is dan in de desbetreffende functie als normaal wordt be-
schouwd, kan de werkgever bij de Bedrijfsvereniging dispensatie
van het schaalsalaris aanvragen.

Artikel 9

Arbeidsongeschiktheid

1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of
bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden
voor hem de bepalingen van artikel 629 B.W., de Ziektewet en de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover
hierna niet anders is bepaald.

2. a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende maxi-
maal 52 weken 70% van het maandinkomen (tot maximaal het
voor de werknemer geldende maximum dagloon inzake de
Coördinatiewet SV) worden doorbetaald. Daarenboven ontvangt
de werknemer een aanvulling tot 100% van het maandinkomen.
Bij de tweede en derde ziekmelding binnen het kalenderjaar geldt
de eerste dag als wachtdag.

b. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de uitkering krachtens de
WAO gedurende maximaal 1 jaar worden aangevuld tot 100%
van het maaninkomen.

c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de werkgever aan de
werknemer die in passende arbeid is te werk gesteld, een aanvul-
ling verstrekken op het dan geldende maandinkomen en de uit-
kering WAO tot 100% van het maandinkomen. Deze aanvulling
zal nooit meer bedragen dan in geval van volledige arbeids-
ongeschiktheid. De aanvullingsperiode bedraagt in dit geval
maximaal 2 jaar gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang van
de arbeidsongeschiktheid.

d. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer die
bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid een jaar of langer in
dienst is en die niet in passende arbeid kan worden te werk
gesteld, indien en voorzover de werknemer een WAO-uitkering
én een WW-uitkering ontvangt, op deze uitkeringen een aanvu-
ling verstrekken tot 100% van het maandinkomen.
Deze aanvulling zal nooit meer bedragen dan in geval van vol-
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ledige arbeidsongeschiktheid. De aanvullingsperiode bedraagt in
dit geval maximaal 2 jaar gerekend vanaf het tijdstip van de aan-
vang van de arbeidsongeschiktheid.

e. Het bovenstaande geldt niet wanneer de werknemer de in de
onderneming geldende voorschriften bij ziekte niet nakomt.
Bovendien heeft de werknemer alsdan geen aanspraak op een
evenredig deel van de vakantietoeslag en gratificatieregeling.

3. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het
maandinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij
arbeidsgeschikt zou zijn geweest.

4. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden
beëindigd wanneer de dienstbetrekking met de werknemer eindigt en
de aanvullingen worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar
en ouder.

5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoor-
betaling te weigeren (punten a t/m d) of op te schorten (punt e) en
de aanvullingen te weigeren of in te trekken ten aanzien van de
werknemer die:
a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden;
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waar-

over hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informa-
tie heeft verstrekt en daardoor de toetsing van de voor de functie
opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;
d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht;
e. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzin-

gen bij ziekte (controlevoorschriften);
f. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever

gevraagde second opinion van de arbodienst;
g. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmid-

delen dan wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en
gezondheid overtreedt;

h. misbruik maakt van de voorziening.

6. Het bepaalde in lid 2 is niet van kracht indien en voorzover de werk-
nemer met betrekking tot zijn arbeidsongeschiktheid jegens een of
meer derden een vordering tot schadevergoeding wegens salaris-
derving kan doen gelden.
Indien en voorzover de werknemer zijn recht op schadevergoeding
als hiervoor bedoeld ter hoogte van het bedrag van de in lid 2 van
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dit artikel geregelde bovenwettelijke uitkeringen aan de werkgever
overdraagt, zal de werkgever aan de werknemer voorschotten uitke-
ren ter hoogte van de aanvullende uitkeringen, welke de werknemer
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel van hem zou hebben moe-
ten ontvangen, als hij geen vordering tot schadevergoeding jegens
derden had gehad.
De op deze wijze door de werknemer genoten voorschotten zullen
worden verrekend met wat de werkgever van de derde(n) als scha-
devergoeding ontvangt.

Artikel 10

Vakantie

1. Vakantiejaar
Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar.

2. Vakantieduur
a. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met

behoud van maandinkomen van 25 dagen.
b. De werknemer die bij de aanvang van het vakantiejaar de 35-,

45- of 55-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft in afwijking van de
in sublid a genoemde vakantierechten, recht op 26, 27 resp. 28
vakantiedagen.

c. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst
van de werkgever is, heeft recht op een evenredig deel van de in
sub a en b genoemde vakantierechten, met inachtneming van het
bepaalde in lid 3 (Berekening vakantie bij indiensttreding en ont-
slag).

3. Berekening vakantierechten bij indiensttreding en ontslag
Voor de berekening van de vakantierechten wordt een werknemer die
voor of op de 15e van een maand in dienst treedt dan wel de dienst
verlaat, geacht op de eerste van die maand in dienst te zijn getreden
dan wel de dienst te hebben verlaten.
Wanneer een werknemer nà de 15e van enige maand in dienst treedt
dan wel de dienst verlaat, wordt hij geacht op de eerste van de
daarop volgende maand in dienst te zijn getreden dan wel de dienst
te hebben verlaten.

4. Aaneengesloten vakantie
a. Van de in lid 2 onder a genoemde vakantie zullen als regel twee

weken danwel indien de werknemer zulks verzoekt, drie weken
aaneengesloten worden verleend.

b. Werknemers waarvan het gezin in het buitenland woont zullen
tweejaarlijks in de gelegenheid worden gesteld om hun aaneen-
gesloten vakantie, indien zij hun vaderland bezoeken, tot maxi-
maal 5 weken uit te breiden. De vaststelling van de duur en het
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tijdstip van de aaneengesloten vakantie vindt plaats in overleg
met de werkgever.

c. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt tijdig door de
werkgever vastgesteld na overleg met de werknemer. Als regel
zal de aaneengesloten vakantie in de periode juni tot en met sep-
tember worden genoten.

d. Indien de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf
vanwege een collectieve vakantie stopzet dienen de betrokken
werknemers de daartoe noodzakelijke vakantie in het door de
werkgever aangewezen tijdvak op te nemen, een en ander met in
achtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsra-
den.

e. Indien de werknemer die in de loop van het vakantiejaar in dienst
is getreden nog niet genoeg vakantie heeft opgebouwd om de
onder c bedoelde aaneengesloten collectieve vakantie te genieten,
kan de werkgever bepalen dat de betrokken werknemer:
1. in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij

behoort, werkzaamheden moet verrichten en/of
2. bij vorige werkgever(s) verworven maar niet opgenomen maar

uitbetaalde vakantie reserveert en/of
3. teveel genoten vakantie inhaalt en wel tot uiterlijk het einde

van het lopende vakantiejaar, in welk geval de inhaaluren niet
worden beloond.

5. Snipperdagen of -diensten
a. De werkgever kan – met in achtneming van de Wet op de Onder-

nemingsraden – 3 dagen als verplichte snipperdagen aanwijzen.
b. De werknemer kan zijn vakantie opnemen in delen van minimaal

halve werkdagen, waartoe hij de aanvraag minimaal een week
van te voren moet indienen.

6. Niet opgenomen vakantie
Indien de vakantie niet voor 1 april van het jaar direkt volgend op
het einde van het vakantiejaar waarin zij is opgebouwd is opgeno-
men, is de werkgever gerechtigd data vast te stellen waarop de werk-
nemer deze vakantie zal opnemen.

7. Vakantie bij ontslag
a. Bij het einde van de dienstbetrekking dient de werknemer de hem

nog toekomende vakantie op te nemen, tenzij het bedrijfsbelang
zich hiertegen verzet.

b. Heeft de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel

13

Weefselkweeksector 2000/2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



kunnen opnemen dan zal de resterende vakantie bij het einde van
de dienstbetrekking worden uitbetaald.

c. Te veel genoten vakantie zal worden verrekend.

8. Uitvoeringsbepaling
De werkgever kan bepalen, dat de werknemer behoudens in geval
van overmacht de aanvraag voor de aaneengesloten vakantie uiter-
lijk één maand tevoren moet indienen.

Artikel 11

Geoorloofd verzuim

1. In de navolgende gevallen kan de werknemer verlof opnemen met
behoud van maandinkomen mits de werknemer zo mogelijk ten min-
ste één dag van te voren en onder overlegging van bewijsstukken aan
de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het
desbetreffende geval bijwoont:
a. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/

krematie bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van één der
eigen inwonende kinderen of pleegkinderen van de werknemer;

b. gedurende twee dagen of diensten bij overlijden of begrafenis/
krematie van één zijner ouders of niet onder a, genoemde kinde-
ren of pleegkinderen;

c. gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis/krematie
van grootouders van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e),
kleinkinderen, broers, zusters, schoonouders, schoonzoons,
schoondochters, zwagers en schoonzusters;

d. gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer
en gedurende twee dagen of diensten bij zijn huwelijk, te weten
de dag van het huwelijk en de daaropvolgende werkdag;

e. gedurende één dag of dienst bij huwelijk van één der eigen kin-
deren, pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ouders en
schoonouders, zwagers en schoonzusters;

f. gedurende één dag of dienst bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van
de werknemer, diens ouders of schoonouders;

g. gedurende één dag of dienst bij bevalling van de echtgenote;
h. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen

tijdsduur tot een maximum van 2 dagen of diensten, wanneer de
werknemer ten gevolge van de vervulling van een buiten zijn
schuld bij of krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting
verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd
kan geschieden. Het maandinkomen wordt doorbetaald onder
aftrek van alle vergoedingen die van derden verkregen kunnen
worden;

i. gedurende één dag of dienst bij het 25-, 40- en 50-jarig dienst-
jubileum van de werknemer;

j. gedurende de werkelijk benodigde tijd, in redelijkheid te bepalen
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voor het noodzakelijk bezoek aan dokter of specialist, voorzover
dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt mede als echtgenoot aange-
merkt de niet met de werknemer gehuwde persoon van verschillend
of gelijk geslacht met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding
wordt gevoerd, tenzij het betreft een persoon met wie bloedverwant-
schap in de eerste of tweede graad bestaat.
Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien
twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en
bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van huishouding
dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

3. De werkgever zal, voorzover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn
mening toelaten, op verzoek van de vakvereniging, waarvan de
betrokken werknemer lid is, aan een werknemer onbetaald verlof
toekennen in de navolgende gevallen:
1. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan een bijeenkomst

van het bondscongres, de bondsraad, een districtsvergadering,
een bedrijfsconferentie of andere daarmee vergelijkbare in de sta-
tuten van de vakvereniging opgenomen organen, voorzover op-
genomen in de door de vakvereniging te beschikking van de
werkgever te stellen lijst;

2. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde
vormings- of scholingsbijeenkomst;

Het verzoek om vrijaf voor een van de hiervoor onder 1 en 2
bedoelde activiteiten zal als regel schriftelijk en tijdig bij de werk-
gever worden ingediend. Het onbetaald verlof zal totaal per vakver-
eniging ten hoogste 5 dagen onbetaald verlof voor vakbonds-
vergaderingen en 5 dagen onbetaald verlof voor statutaire
vergaderingen bedragen.

Artikel 12

Reiskostenvergoeding

Aan de werknemers wordt een vergoeding toegekend voor woon-
werkverkeer, indien de afstand van zijn woning tot de arbeidsplaats meer
dan 5 kilometer bedraagt van:
– 5 t/m 10 kilometer: f 3,00 per gewerkte dag;
– 11 t/m 15 kilometer: f 4,00 per gewerkte dag;
– 16 t/m 30 kilometer: f 4,60 per gewerkte dag.

Deze vergoedingen zullen worden geindexeerd per 1 januari 2002 op
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basis van de consumentenprijsindexcijfers laag afgeleid (1995=100).
De bedragen worden afgerond op een veelvoud van 5 cent.

Artikel 13

Uitkering bij overlijden

1. Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen
een overlijdensuitkering worden verstrekt.

2. De in het vorige lid bedoelde uitkering is gelijk aan het bedrag aan
loon dat de werknemer zou hebben ontvangen over het resterende
deel van de kalendermaandwaarin het overlijden plaatsvond plus de
twee daaropvolgende kalendermaanden. Op dit bedrag wordt in min-
dering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden
van de werknemer toekomt op grond van de Ziektewet, de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering.

3. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien ten gevolge van
het toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitke-
ring op grond van de sociale verzekeringswetten als genoemd in lid
2.

4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan:
a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam ge-

scheiden leefden;
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam

gescheiden leefden:
de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen.

c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen aan dege-
nen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten
van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde.

Voor de toepassing van dit artikel wordt mede als echtgenoot aange-
merkt de niet met de werknemer gehuwde persoon van verschillend
of gelijk geslacht met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding
wordt gevoerd, tenzij het betreft een persoon met wie bloedverwant-
schap in de eerste of tweede graad bestaat.
Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien
twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en
bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van huishouding
dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.
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Artikel 15

Afwijkingen van de c.a.o.

In een onderneming bestaande rechtens geldende arbeidsvoorwaarden,
welke voor de werknemers in gunstige zin afwijken van bepalingen in
deze overeenkomst worden door deze overeenkomst niet aangetast,
zolang de arbeidsvoorwaarden in de c.a.o. dit peil niet hebben bereikt.

17

Weefselkweeksector 2000/2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



BIJLAGE I

FUNCTIELIJST

De functieomschrijvingen zijn een combinatie van de niveautyperingen
en de functie-invulling. Dat betekent dat er minimale eisen zijn gesteld
aan de kennis en opleiding behorende bij de functiegroepen.

Functiegroep A
Werkzaamheden waarvoor geen specifieke scholing is vereist, waarvan
de beloning conform het wettelijk minimum (jeugd)loon is, met dien
verstande dat 22 jaar (voor leeftijdschaal A) als vakvolwassen leeftijd
geldt. Na maximaal drie maanden vindt bevordering naar functiegroep 1
plaats.

Functiegroep 1
Algemene niveautypering: verrichten van eenvoudige werkzaamheden
van herhalend karakter die met gerichte werkinstructies en onder recht-
streeks toezicht worden uitgeoefend.
Opleidings-/ervaringsniveau: geen specifieke niveau eisen gesteld, enige
ervaring is vereist. Werknemers die aantoonbaar negen maanden aanslui-
tend op de opleidingsperiode in de weefselkweekvermeerdering werk-
zaam zijn, worden bevorderd naar functiegroep 2.

Functiegroep 2
Algemene niveautypering: verrichten van werkzaamheden van enigszins
samengesteld karakter, die met gerichte werkinstructies en niet onder
voortdurend toezicht worden uitgeoefend.
Opleidings-/ervaringsniveau: geen specifieke niveaueisen gesteld, enige
tot ruime ervaring is vereist alsook aanvullende handvaardigheid of
inconveniëntenbereidheid. Hiertoe kunnen onder andere worden gere-
kend de volgende functies:
• Medewerker entkamer en medewerker keuken die aantoonbaar ne-

gen maanden aansluitend aan de opleidingsperiode in de
weefselkweekvermeerdering werkzaam zijn en die de werkzaamhe-
den gedeeltelijk onder toezicht of na instructie verrichten.

• Receptioniste/Telefoniste

Functiegroep 3
Algemene niveautypering: verrichten van werkzaamheden waarvoor een
bepaalde graad van (vak)kennis en/of in ruimere mate praktijkervaring
is vereist.
Opleidings-/ervaringsniveau: LBO-niveau; ruime (of specifieke afde-
lings) ervaring is vereist. Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend
de volgende functies:
• Uitzoeker/werkvoorbereider
• (junior) Medewerker gewasspecialisten
• Medewerker administratie (LBO)
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Functiegroep 4
Algemene niveautypering: verrichten van werkzaamheden waarvoor be-
paalde eisen zijn gesteld ten aanzien van verantwoordelijkheid en die de
uitvoerende werkzaamheden voor een deel zelfstandig en voor een deel
onder toezicht of na instructie verrichten.
Opleidings-/ervaringsniveau: LBO-niveau met aanvullende cursussen of
MBO-niveau; ervaring is vereist. Hiertoe kunnen onder andere worden
gerekend de volgende functies:
• Senior uitzoeker/werkvoorbereider
• Senior assistent gewasspecialist (MBO)
• Medewerker administratie (MBO)

Functiegroep 5
Algemene niveautypering: het verrichten van werkzaamheden waarvoor
bepaalde eisen zijn gesteld ten aanzien van verantwoordelijkheid, waar-
bij vakkennis is vereist en waarbij aanwijzingen worden gegeven bij
werkzaamheden van een eenvoudig karakter en/of beperkte omvang.
Opleidings-/ervaringsniveau: MBO-niveau; ruime ervaring van vakken-
nis vereist. Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend de volgende
functies:
• (junior) Hoofd entkamer en mediumkeuken
• Productadministratie/planning
• Chauffeur (met diploma s en kennisachtergrond van weefselkweek)

Functiegroep 6
Algemene niveautypering: het verrichten van werkzaamheden waarvoor
eisen worden gesteld ten aanzien van verantwoordelijkheid, waarbij vak-
kennis is vereist met ervaring dan wel waarbij leiding wordt gegeven bij
diverse werkzaamheden.
Opleidings-/ervaringsniveau: MBO-niveau met aanvullende cursussen;
ruime ervaring is vereist. Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend
de volgende functies:
• (senior) Hoofd entkamer en mediumkeuken
• Boekhoudkundig medewerker

Functiegroep 7
Algemene niveautypering: het verrichten van werkzaamheden waarvoor
eisen worden gesteld ten aanzien van verantwoordelijkheid, waarbij vak-
kennis is vereist met ervaring dan wel waarbij leiding wordt gegeven bij
het uitvoeren en controle wordt uitgeoefend.
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Opleidings-/ervaringsniveau: MBO-niveau met aanvullende cursussen/
HBO-niveau. Ruime vaak specifieke ervaring is vereist. Hiertoe kunnen
onder andere worden gerekend de volgende functies:
• Afdelingshoofd
• Gewasspecialist (HBO)
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BIJLAGE III

Schaalsalarissen per maand per 1 juli 2000 (inclusief een initieel van
1%)

Leeftijd-
schaal A (*) 1 2 3 4 5 6 7

17 jaar en
jonger 966,90 1.264 1.452 1.614 1.758
18 jaar 1.113,80 1.458 1.667 1.844 2.078 –
19 jaar 1.285,10 1.708 1.946 2.151 2.398 2.509 2.617 2.720
20 jaar 1.505,50 2.014 2.256 2.458 2.686 2.810 2.931 3.046
21 jaar 1.774,70 2.361 2.587 2.766 2.972 3.111 3.245 3.373
22 jaar 2.080,70 2.778 2.949 3.073 3.197 3.345 3.490 3.627

Functiejaren-
schaal

A
(*) 1 2 3 4 5 6 7

0 functiejaren 2.448 2.778 2.949 3.073 3.197 3.345 3.490 3.627
1 functiejaar 3.033 3.157 3.283 3.420 3.573 3.725
2 functiejaren 3.114 3.240 3.366 3.494 3.657 3.823
3 functiejaren 3.198 3.324 3.451 3.567 3.740 3.920
4 functiejaren 3.640 3.823 4.019

(*) A is het minimumloon van 1 juli 2000

21

Weefselkweeksector 2000/2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



Schaalsalarissen per maand per 1 januari 2001

Leeftijd-
schaal A(*) 1 2 3 4 5 6 7

17 jaar en
jonger 1.264 1.447 1.607 1.756
18 jaar 1.459 1.661 1.836 2.075
19 jaar 1.708 1.940 2.142 2.394 2.500 2.605 2.712
20 jaar 2.014 2.249 2.448 2.682 2.800 2.918 3.037
21 jaar 2.362 2.578 2.754 2.968 3.100 3.231 3.363
22 jaar 2.778 2.939 3.060 3.192 3.333 3.474 3.616

Functiejaren-
schaal A(*) 1 2 3 4 5 6 7

0 functiejaren 2.778 2.939 3.060 3.192 3.333 3.474 3.616
1 functiejaar 3.000 3.121 3.252 3.404 3.545 3.687
2 functiejaren 3.060 3.182 3.313 3.474 3.616 3.757
3 functiejaren 3.121 3.242 3.373 3.545 3.687 3.828
4 functiejaren 3.182 3.303 3.434 3.616 3.757 3.899
5 functiejaren 3.242 3.363 3.495 3.687 3.828 3.970
6 functiejaren 3.303 3.424 3.555 3.757 3.899 4.040
7 functiejaren 3.363 3.485 3.616 3.828 3.969 4.111

(*) A is het minimumloon van 1 januari 2001

Schaalsalarissen per maand per 1 juli 2001

Leeftijdschaal A(*) 1 2 3 4 5 6 7

17 jaar en
jonger 1.276 1.462 1.623 1.773
18 jaar 1.473 1.677 1.855 2.095
19 jaar 1.725 1.959 2.163 2.418 2.525 2.631 2.739
20 jaar 2.034 2.271 2.472 2.709 2.828 2.947 3.067
21 jaar 2.385 2.603 2.782 2.998 3.131 3.263 3.397
22 jaar 2.806 2.968 3.091 3.224 3.366 3.509 3.652
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Functiejaren-
schaal

A
(*) 1 2 3 4 5 6 7

0 functiejaren 2.806 2.968 3.091 3.224 3.366 3.509 3.652
1 functiejaar 3.030 3.152 3.285 3.438 3.581 3.724
2 functiejaren 3.091 3.214 3.346 3.509 3.652 3.795
3 functiejaren 3.152 3.275 3.407 3.581 3.724 3.866
4 functiejaren 3.214 3.336 3.468 3.652 3.795 3.938
5 functiejaren 3.275 3.397 3.530 3.724 3.866 4.010
6 functiejaren 3.336 3.458 3.591 3.795 3.938 4.080
7 functiejaren 3.397 3.520 3.652 3.866 4.009 4.152

((*) A is het minimumloon van 1 juli 2001

De salarisschalen van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd, wiens werkgever bij de Bedrijfsvereninging voor het
Agrarisch Bedrijf is aangesloten, worden verhoogd met het verschil tus-
sen het werknemersdeel van de premie voor de wachtgeld- en werkloos-
heidsverzekering voor vaste- en losse werknemers bij de Bedrijfsver-
eniging voor het Agrarisch Bedrijf.
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BIJLAGE V

De werkgever is – voorzover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten –
gehouden twee werknemers die daartoe een verzoek indienen, in een
duo-baan te werk te stellen.

Indien twee werknemers gezamenlijk een voltijd-functie vervullen, ont-
vangen zij ieder een deeltijdarbeidsovereenkomst.

Indien de arbeidsovereenkomst van één van de twee werknemers, die
een duo-baan verrichten, wordt beëindigd, blijft de arbeidsovereenkomst
van de andere werknemer ongewijzigd gehandhaafd. De werkgever zal
de dienen jaarlijks in vrijkomende helft van de duo-baan opnieuw invul-
len. De werktijden onderling overleg vastgesteld te worden.
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II. Het is de werkgever toegestaan om in het kader van een verzoek om
ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, af te wijken van de onder I opgeno-
men bepaling(en) houdende een mutatie van het loon voorzover de
onverkorte toepassing van die bepaling(en) de verlening van een onthef-
fing in de weg zou staan om reden dat de personeelskosten van de
betrokken onderneming onvoldoende zijn gematigd.

III. Indien en voor zover de onder I opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.

V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 december 2000

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

De Directeur van het
Centraal kantoor

van de Arbeidsinspectie,

C. J. Meerhof.

25

Weefselkweeksector 2000/2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen


