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Donderdag 23 juni is voor de tweede keer onderhandeld over de nieuwe cao voor de
Tuinzaadbedrijven met als effect een onderhandelingsresultaat (OHR). De nieuwe
cao loopt van oktober 2011 tot januari 2014 en kent een loonstijging van totaal
4,75%. CNV Vakmensen is positief hierover en vraagt de leden naar hun mening.

Geen principeakkoord
Donderdag 23 juni jongstleden stonden we voor de uitdaging om de cao tuinzaadbedrijven te
vernieuwen. Net als vorig jaar is dat dan uiteindelijk ook gelukt met als resultaat een
onderhandelingsresultaat. Geen principeakkoord? Nee, want hoewel 4,75% loonstijging verdeeld
over dik 2 jaar voor deze sector niet verkeerd is, krijgen de werknemers per januari 2012 een extra
premieverhoging van het pensioenfonds voor hun kiezen van bruto 1,15%.

Uw mening is bepalend
CNV Vakmensen is toch positief over het OHR, maar laat het oordeel uiteindelijk over aan de
vakbondsleden. hieronder leest u de inhoud van het OHR en ik wil graag van u weten wat u er van
vindt.

Mail uw reactie voor vrijdag 14 juli 2011 naar j.bosma@cnvvakmensen.nl.
Reacties na de 14e juli worden niet meer geteld.
Vermeld uw lidmaatschapsnummer erbij en dat het gaat om de
CAO Tuinzaadbedrijven.

Het onderhandelingsresultaat op een rijtje:

Looptijd:
van 1-10-2011 tot 1-1-2014 (27 maanden).

Inkomen:
de feitelijke lonen en de salarisschalen worden
verhoogd
• per 1 oktober 2011 met 0,75%,
• per 1 januari 2012 met 1,0%,
• per 1 juli 2012 met 0,75%,
• per 1 januari 2012 met 1,0% en
• per 1 oktober 2012 met 1,25%.

Nieuwe vakantiewetgeving:
Tijdens de looptijd van deze cao zal nader
overleg plaatsvinden over het invoeren van de
nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.
CAO-artikel 15 lid 6 (beperking
vakantieop-bouw bij ziekte) zal per 1 januari
vervallen.

Bedrijfspensioenfonds vd Landbouw:
De reguliere premieverhoging per 1 januari 2011
en per januari 2012 van het BPL zal op basis van
60% werkgever en 40% werknemer worden
verdeeld.

De premieverhoging als gevolg van de zgn.
BPL-overgangsregeling, zal per 1 januari 2012
worden verdeeld op basis van 50%:50%.

Bedrijven die een andere dan de BPL-regeling
hebben, zullen eventuele premiewijzigingen met
de vakbonden afspreken.

Internationale solidariteit:
Plantum zal aan de vakbonden uitleggen welk
beleid zij voert inzake kinderarbeid.
De vakbonden zullen een presentatie verzorgen
over internationale solidariteit.
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Leeftijdsdagen
Vakorganisaties zullen door bedrijven die de
waarde van de CAO leeftijdsdagen op een andere
wijze willen inzetten, uitnodigen om daarover
afspraken te maken in het kader van
levensfasebeleid.

Consignatie:
In de CAO zal een consignatieregeling worden
opgenomen met een vergoeding van € 135,= per
week.

Per etmaal bedraagt de consignatietoeslag:
• Van maandag t/m vrijdag: € 15,=
• Zaterdag: € 25,=
• Zon- en feestdagen:€ 35,=
• Als de werknemer een volledige week is
geconsigneerd, is in de consignatiever-goeding
een vergoeding van maximaal een werkuur voor
een opkomst inbegrepen, te rekenen vanaf het
moment van de oproep.
• De reiskilometers zullen per opkomst worden
vergoed a € 0,19 per km.

Uitzendkrachten:
Indien bij werkgever meer dan 15%
uitzendkrachten van het totaal aantal werknemers
(headcount) op jaarbasis werkzaam zijn, zal met
de OR of bij afwezigheid daarvan met de
vakorganisaties overleg over inzet en beloning
worden gevoerd.

Reiskostenregeling (artikel 35 CAO):
De werknemer, die een afstand van meer dan 10
km moet afleggen om zijn werk te bereiken,
ontvangt daarvoor een tegemoetkoming in de
reiskosten op basis van de kosten van openbaar
vervoer tegen inlevering van de originele
plaatsbewijzen.

In overleg met de OR kan van de hoofdregel
worden afgeweken en wordt de vergoeding
tenminste € 0,19 per km vanaf 5 km tot
maximaal 25 km enkele reis. Als de werkne-mer
verhuist binnen deze grenzen, wordt de
vergoeding op de nieuwe afstand aangepast.

Ontwikkelprotocol
Vakbonden zullen binnen de looptijd van deze
CAO door de sociale commissie van Plantum
NL, worden uitgenodigd voor overleg over:
• Visieontwikkeling duurzame inzetbaarheid
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek
• Scholing / EVC / Loopbaanbeleid
• Functiebelasting (o.a. buitenlandse reizen)
• De toepassing van het beloningsbeleid van
functiegroep H in relatie tot overwerk.

Daarna worden de vakbonden door bedrijven van
de sociale commissie Plantum NL worden
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met
betrekking tot het beleid van het bedrijf op de
bovenstaande onderwerpen. De OR heeft
zeggenschap in deze onderwerpen, met
uitzondering van het laatste bolletje.

WA- en WIJ-jongeren:
Werkgevers vanaf 150 werknemers zullen zich gedurende de
looptijd van de CAO inspannen 2 WA- en/of WIJ-jongeren een
stageplaats aan te bieden. Werkgevers tot 150 werknemers zullen
zich gedurende de looptijd van de CAO inspannen 1 WA- en/of
WIJ-jongere een stageplaats aan te bieden.

Met de WIJ-jongere zal een stagecontract van 3 maanden worden
aangegaan en met de WA-jongere een stagecontract van 6 maanden.
De stagevergoeding bedraagt €250 per mnd en er zal een
reiskostenvergoeding worden verstrekt. De werkgever zal na afloop
van de stage zorgvuldig kijken of een dienstverband kan worden
aangeboden.

Beperkingen overwerkverplichting:
Aan CAO artikel 28 lid 7 zal worden toegevoegd “ zoals
gezondheidsproblemen, zorgverplichtingen bijvoorbeeld in verband
met ploegendiensten.”

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
j.bosma@cnvvakmensen.nl

mailto:j.bosma@cnvvakmensen.nl



	

