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M E D E D E L I N G 
 

Raam-cao bos en natuur 1 januari 2010 – 1 januari 2011 
 

mei 2010  
 

  
 
Definitief akkoord voor een nieuwe cao 
 
Inleiding 
Sociale partners bij de raam-cao bos en natuur hebben in de vergadering van de 
Commissie Sociale Zaken van het Bosschap d.d. 19-04-2010 het principe akkoord  
over een nieuwe cao verheven tot definitief akkoord. De inhoud van het akkoord is 
niet gewijzigd. De hoofdpunten van het akkoord zijn de volgende. 

 
Looptijd  
De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 jaar, te weten van 01 januari 2010 tot en met 
31 december 2010. 

 
Loonsverhoging 
Er komt een initiële loonsverhoging van 1,0% per 1 juli 2010 (dus niet met  
terugwerkende kracht tot 01-01-2010). 
De nieuwe loonoverzichten zijn in de loop van de maand mei beschikbaar en te 
downloaden via www.bosschap.nl. 

 
Melding aan vakorganisaties 
Werkgevers zullen werknemersorganisaties regelmatig op de hoogte houden van de 
afzonderlijke (markt)ontwikkelingen bij werkgevers. 

 
Protocol behoud werkgelegenheid 
Sociale partners hebben afgesproken in de nieuwe cao een protocol op te nemen, 
waarin het streven naar behoud van werkgelegenheid gedurende de looptijd van de 
cao wordt vastgelegd, bezien vanuit de Vereniging Natuurmonumenten, De 
12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, de bosaannemingsbedrijven 
(AVIH) en de particuliere boseigenaren (NVBE / FPG). 
De tekst van het protocol is als bijlage bij deze cao-mededeling gevoegd. 

 
Bevordering EVC-trajecten 
Sociale partners stellen zich tot taak nog in de loop van dit jaar te komen tot een 
twintigtal EVC-trajecten onder werknemers bij bosaannemingsbedrijven en bij 
particuliere boseigenaren. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties, 
waarbij in de praktijk opgedane competenties worden vergeleken met 
opleidingsvereisten en vervolgens met een diploma / certificaat kunnen worden 
beloond. Realisatie van EVC-trajecten geschiedt in overleg met de  
scholingsconsulent in de sector bos en natuur. 

 
Voortzetting seniorenregeling 
De Seniorenregeling uit de vorige cao wordt niet ongewijzigd voorgezet. Bij de 
uitvoering tot nu toe is gebleken, dat opbouw van pensioenrechten tot 100% van het 
oorspronkelijke salaris in combinatie met teruggang in salaris tot 90% technisch 
eigenlijk onuitvoerbaar is.  
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In de nieuwe cao betekent dat voor de seniorenregeling, dat per 01-01-2010 de 
pensioenopbouw ook geschiedt over 90% van het oorspronkelijke salaris. De 
“verworven” rechten van deelnemers op basis van de “oude” seniorenregeling 
blijven van kracht.  
 
Bepalend voor deelneming aan de oude of nieuwe regeling is niet alleen de datum 
van verjaring tot 55 jaar, maar ook de datum van indiening aanvraag:  

- iemand die vóór 01-01-2010 55 jaar oud is geworden en vóór 01-01-2010 een 
aanvraag heeft ingediend, valt onder de oude regeling 

- iemand die vóór 01-01-2010 55 jaar oud is geworden en na 01-01-2010 een 
aanvraag indient of heeft ingediend, valt onder de nieuwe regeling 

- iemand die na 01-01-2010 55 jaar oud wordt of is geworden, valt onder de 
nieuwe regeling; ongeacht het moment van aanvraag: het maakt dus niet uit 
of dat in 2009 is geweest dan wel in 2010. 

Deze informatie wijkt dus iets af van hetgeen in de cao-mededeling van maart 
2010 heeft gestaan!  
 
Indexering afstand- / reiskostenvergoeding 
In artikel 6.4 van het Ondernemingsdeel Bosbouw is bepaald, dat de vergoedingen 
voor gebruik van een eigen vervoermiddel telkens bij het afsluiten van een nieuwe 
cao worden geïndexeerd aan de hand van CBS-cijfers ter zake. Dat betekent, dat de 
nieuwe vergoedingen per 1 januari 2010 ten opzichte van 1 januari 2008 met 2,05% 
worden verhoogd. Dat leidt tot de volgende vergoedingen. 

 
Afstand Vergoeding cao 2008-2009 Vergoeding cao 2010 
  5 à 10 km € 1,94 per dag € 1,98 per dag 
10 à 15 km € 2,87 per dag € 2,93 per dag 
15 à 20 km € 3,54 per dag € 3,61 per dag 
20 à 30 km € 4,73 per dag € 4,83 per dag 
30 à 40 km € 6,35 per dag € 6,48 per dag 

 
 

Regeling onwerkbaar weer 
 
Onderdeel van het cao-akkoord maakt ook uit de afspraak, dat sociale partners zich 
in de loop van 2010 gaan oriënteren op het (weer) opnemen van een regeling inzake 
onwerkbaar weer in de raam-cao bos en natuur voor 2011 en volgende jaren. In de 
loop van dit jaar moet duidelijk worden in hoeverre voor bos en natuur zo’n regeling 
onontbeerlijk is en hoe deze er vervolgens uit moet zien. 
 
 
Herziening redactie cao; cao-boekje 
 
Herziening redactie cao 
Op dit moment wordt gewerkt aan redactionele herziening van de tekst van de raam-
cao; het gaat om moderner, begrijpelijker taalgebruik en waar nodig aanpassing van 
de indeling / groepering van artikelen. Het gaat er bij dat laatste ook om de cao 
geschikt te maken voor indiening bij het ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid ten behoeve van algemeen verbindendverklaring (AVV). AVV 
houdt in, dat ook werkgevers die geen lid van een werkgevers-/branchevereniging 
zijn, maar qua werkzaamheden wel binnen de werkingssfeer van een bepaalde cao 
actief zijn, verplicht onder die cao vallen.  
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Cao-boekje 
Gelet op het feit, dat een cao voor een looptijd van (niet meer dan) een jaar is 
overeengekomen en dat de redactie van de cao momenteel in bewerking is, hebben 
sociale partners geconstateerd, dat op dit moment geen nieuw cao-boekje kan 
worden uitgegeven. Dat betekent dat de tekst van het oude boekje, in combinatie 
met hetgeen in de cao-mededeling staat, en samen met de nieuwe loonoverzichten 
de inhoud van de cao voor 2010 vormt. 
De tekst van de cao is daarbij te downloaden vanaf de website van het Bosschap, 
www.bosschap.nl, of desgewenst opvraagbaar bij het secretariaat Bosschap, 
algemeen@bosschap.nl of 030-6930130. 
Er zijn op dit moment helaas geen cao-boekjes meer verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: protocol “Werkzekerheid en behoud werkgelegenheid” 
 
 
 

 
Voorbehoud 

Aan de inhoud van deze cao-mededeling kunnen geen rechten worden ontleend. Op onderwerpen 
kunnen zich in de loop der tijd wijzigingen aandienen.   
 
 

 
Cao-mededeling liever niet meer ontvangen? 

Indien u in het vervolg geen cao-mededeling meer wenst te ontvangen, wilt u ons dat dan even 
melden (030-6930130 of algemeen@bosschap.nl), onder vermelding van uw naam en 
adresgegevens. 
 


