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1. Structuur en begrippen cao 

1.1 Structuur cao 
1.1.1 De cao heeft het karakter van een minimum-cao. Dat betekent dat met de 

individuele werknemer van de cao afwijkende afspraken mogen worden 
gemaakt, mits deze voor de werknemer ten minste gelijkwaardig zijn aan 
hetgeen bij cao is bepaald. 

1.1.2 De raam-cao bos en natuur bestaat uit een Algemeen deel en een 
Ondernemingsdeel. 

1.1.3 Het Algemeen deel van de raam-cao is dat deel van de raam-cao, waarin 
de algemeen geldende voorwaarden zijn opgenomen, en waarin de artike-
len staan die aangeven wat in het Ondernemingsdeel moet worden gere-
geld. 

1.1.4 Het Ondernemingsdeel van de cao is dat deel van de raam-cao, waarin de 
voorwaarden zijn opgenomen, welke specifiek zijn overeengekomen met 
betrekking tot één of meer (groepen van) ondernemingen. 

1.2 Begrippen 
In deze cao wordt verstaan onder: 
Cao-partijen: De organisaties van werkgevers en werknemers tussen wel-

ke deze cao tot stand is gekomen, te weten aan werkgeverszijde: 
- Nederlandse Vereniging van Boseigenaren 
- Algemene Vereniging Inlands Hout 
- Vereniging  Landschapsbeheerorganisaties  
 en aan werk-nemers-zijde: 
- FNV Bondgenoten 
- CNV BedrijvenBond 
 
Werkzaamheden
-  Alle werkzaamheden, uit te voeren door werknemers op wie het Onder-

nemingsdeel Bosbouw van toepassing is,  die enerzijds rechtstreeks of 
indirect betrekking hebben op of samenhangen met instandhouding, be-
heer, ontwikkeling, functievervulling, onderhoud en exploitatie van 
bossen, houtopstanden en natuurterreinen, en anderzijds betrekking 
hebben op het functioneren van het bedrijf of de organisatie waardoor 
eerdergenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd. 

-  Alle werkzaamheden, uit te voeren door werknemers op wie het Onder-
nemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten van toepassing is, die 
enerzijds rechtstreeks of indirect betrekking hebben op of samenhangen 
met instandhouding, beheer, ontwikkeling, functievervulling, onder-



houd en exploitatie van bossen, houtopstanden en natuurterreinen, en 
anderzijds betrekking hebben op het functioneren van het bedrijf of de 
organisatie waardoor eerdergenoemde werkzaamheden worden uitge-
voerd. 

-  Alle werkzaamheden, uit te voeren door werknemers op wie het Onder-
nemingsdeel DE LANDSCHAPPEN van toepassing is, die enerzijds 
rechtstreeks of indirect betrekking hebben op of samenhangen met in-
standhouding, beheer, ontwikkeling, functievervulling, onderhoud en 
exploitatie van bossen, houtopstanden en natuurterreinen, en anderzijds 
betrekking hebben op het functioneren van het bedrijf of de organisatie 
waardoor eerdergenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Werkgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die bovengenoemde 
werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst laat verrichten. 
Voor de toepassing van de cao wordt met “werkgever” gelijkgesteld het 
begrip: “onderneming”. 

Werknemer: Degene die met een werkgever als bovengenoemd een ar-
beidsovereenkomst is aangegaan, uitsluitend of in hoofdzaak voor het 
verrichten van werkzaamheden als bovengenoemd. Onder “werknemer” 
wordt mede verstaan de vakantiewerker en de werknemer op basis van 
een (gesubsidieerde) arbeidsplaatsenregeling; voor deze werknemers 
gelden echter afwijkende afspraken, welke in het Ondernemingsdeel 
nader zijn uitgewerkt. 

 Stagiair(e)s en vrijwilligers vallen niet onder het begrip “werknemer”. 
Volwassen werknemer: Werknemer van 21 jaar en ouder. 
Jeugdige werknemer: Werknemer van 17 tot en met 20 jaar. 
Leerling: Werknemer met wie een schriftelijke leer-/werkovereenkomst is 

aangegaan, die een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg op 
niveau II of een daarmee gelijk te stellen opleiding volgt. 

Medezeggenschapsorgaan: De ondernemingsraad, de personeelsvertegen-
woordiging of de personeelsvergadering als bedoeld in de Wet op de 
ondernemingsraden; bij kleinere ondernemingen kan een personeelsver-
tegenwoordiging als ondernemingsraad dienen; dat geldt ook voor een 
(georganiseerde vorm van) personeelsvergadering met beslissingsbe-
voegdheid. Voor de toepassing van de cao hebben de personeelsverte-
genwoordiging en genoemde personeelsvergadering dezelfde rechten 
als een ondernemingsraad. 

 
(Levens)partner: De persoon, niet zijnde een verwant(e) in de eerste graad, 

met wie de werknemer is gehuwd of met wie hij ongehuwd samen-
woont en met wie in dat laatste geval een notarieel verleden samenle-
vingsovereenkomst is aangegaan (welke aan de werkgever dient te 
worden overgelegd). 

Kind: Wettige kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen. 
Ouder: Wettige ouders, pleegouders, stiefouders. 
Gebruikelijke loonbetaling: (Periodieke) loonbetaling over gewerkte da-

gen. 
 



 
2. Algemene bepalingen 

2.1 Looptijd 
2.1.1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor het tijdvak 

van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009. 
2.1.2 In afwijking van het gestelde in artikel 2.1.1 kunnen cao-partijen besluiten 

dat onderdelen van de cao op een later tijdstip in werking treden, dan wel 
op een eerder tijdstip dan de expiratiedatum van de cao vervallen. 

2.2 Werkingssfeer Algemeen deel cao 
2.2.1 De bepalingen van het Algemeen deel van de cao zijn van toepassing op: 

- werkgevers (bedrijven en organisaties in de sector bos en natuur) als 
bedoeld in artikel 1.2. 

- werknemers in de sector bos en natuur als bedoeld in artikel 1.2. 
2.2.2 De bepalingen van de cao zijn van toepassing waar het gaat om werk-

zaamheden als bedoeld in artikel 1.2. 

2.3 Werkingssfeer Ondernemingsdeel cao 
2.3.1 Het Ondernemingsdeel Bosbouw van de cao is van toepassing op de bosaan-

nemingsbedrijven en de particuliere bosbeheersbedrijven. 
2.3.2 Het Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten is van toepassing 

op de Vereniging Natuurmonumenten. 
2.3.3 Het Ondernemingsdeel DE LANDSCHAPPEN is van toepassing op de 

Provinciale Landschappen en de Landshapsbeheerorganisaties als ge-
noemd in bijlage X. 

2.3.4 Cao-partijen verklaren op andere dan de in de artikelen 2.3.1 tot en met 
2.3.3 genoemde ondernemingen en organisaties op het gebied van bos en 
natuur, die onder de werkingssfeer van de cao vallen, één van de onder de 
artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.3 genoemde Ondernemingsdelen van toepas-
sing. 

2.3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.4 kan een onderneming of 
organisatie als genoemd in dat artikel in overleg met en met instemming 
van de vakorganisaties een eigen Ondernemingsdeel hebben ontworpen 
dan wel zelf een keuze hebben gemaakt voor het op zijn bedrijf meest toe-
gesneden Ondernemingsdeel.  

2.4 Uitsluiting werkingssfeer cao 
 De cao is niet van toepassing op werknemers in dienst van Staatsbosbe-

heer of overige werkgevers, die onder de werkingssfeer vallen van een an-
dere cao of arbeidsvoorwaardenregeling, die is afgesloten met de - via hun 
vakcentrale in de SER  

 vertegenwoordigdevakorganisatie(s). 

2.5 Tussentijdse wijziging 
2.5.1 Indien zich gedurende dit tijdvak buitengewone omstandigheden voor-

doen, welke naar het oordeel van één of meer contracterende organisaties 



aanleiding dienen te zijn tot het aanbrengen van tussentijdse wijzigingen 
in de bijzondere bepalingen van de cao, is iedere organisatie bevoegd de 
voorzitter van de Commissie Sociale Zaken (hierna te noemen: CoSZ) van 
het Bosschap te verzoeken een vergadering van de CoSZ uit te schrijven 
tot het voeren van besprekingen hieromtrent. De vergadering wordt ge-
houden uiter-lijk 14 dagen nadat de voorzitter het verzoek heeft ontvan-
gen, tenzij de verzoekende organisatie met een latere datum akkoord gaat. 
De overige contractanten zijn verplicht gevolg te geven aan de oproep tot 
vergadering. 

2.5.2 Indien omtrent de aan te brengen wijzigingen alsdan geen over-
eenstemming wordt bereikt, wordt het geschil beslist door een arbitrage-
commissie van drie leden, waarvan één lid wordt benoemd door de leden 
van de CoSZ die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, en één 
lid door de leden van de CoSZ die de werkgeversorganisaties vertegen-
woordigen. Vervolgens wijzen de aldus benoemde leden het derde lid aan, 
dat tevens zal fungeren als voorzitter van de arbitragecommissie. 

2.6 Aanpassing aan wettelijke regelingen 
2.6.1 De cao zal in overleg tussen cao-partijen aan nieuwe of veranderde wette-

lijke bepalingen worden aangepast, tenzij partijen zulks niet wenselijk 
achten. 

2.6.2 Wanneer uit een in artikel 2.6.1 genoemde aanpassing een negatieve 
verandering voor werknemers voortvloeit zullen deze werknemers zich 
niet op behoud van verworven rechten kunnen beroepen; zulks in weerwil 
van het bepaalde in artikel 2.7. 

2.6.3 In geval van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.6.2 zullen cao-
partijen nader afspreken of en zo ja hoe negatieve gevolgen kunnen wor-
den gecompenseerd. 

 

2.7 Bestaande arbeidsvoorwaarden 
 De werkgever verplicht zich jegens werknemers die bij de totstandkoming 

van de cao reeds bij hem in dienst waren tot het volgende: de werkgever 
zal de individuele rechten die de werknemer door afwijkingen in zijn ar-
beidsovereenkomst ten opzichte van de cao heeft opgebouwd, onverkort 
handhaven, tenzij in de cao een afspraak over het betrokken onderwerp is 
gemaakt. 

2.8 Opzegging en verlenging cao 
 De cao eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. Zolang 

partijen nog geen overeenstemming hebben over nieuwe cao-afspraken, 
blijven de bestaande cao-afspraken van kracht, echter met een maximum 
van één jaar. 

2.9 Invulling arbeidsvoorwaarden op bedrijfsniveau 
 De bij de cao partij zijnde vakorganisaties kunnen op Ondernemingsdeel-

niveau aangeven welke onderdelen van de arbeidsvoorwaardenregeling bij 



bepaalde (groepen van) ondernemingen nader via het medezeggenschaps-
orgaan kunnen worden ingevuld. Afspraken kunnen via de Ondernemings-
raad (OR) of via de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ge-
maakt. 

2.10 Dispensatie gehele cao 
2.10.1 De werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao en die een cao 

voor de onderneming heeft afgesloten met de vakorganisaties die partij 
zijn bij de cao, is gedispenseerd van de toepassing van de raam-cao. 

2.10.2 Een werkgever kan voor de gehele cao dispensatie aanvragen bij cao-
partijen. Cao-partijen zullen de dispensatie verlenen, indien sprake is van 
een gelijkwaardige regeling die in overleg met het medezeggenschapsor-
gaan tot stand is gekomen, of indien sprake is van bijzondere omstandig-
heden die afwijking van de cao naar het oordeel van partijen rechtvaardi-
gen. 

2.11 Dispensatie onderdelen cao 
 Een werkgever kan voor één of meer artikelen dispensatie aanvragen bij 

cao-partijen. Cao-partijen zullen de dispensatie verlenen, indien sprake is 
van een gelijkwaardige regeling die in overleg met het medezeggen-
schapsorgaan tot stand is gekomen, of indien sprake is van bijzondere om-
standigheden die afwijking van de cao naar het oordeel van partijen recht-
vaardigen.  

2.12 Verplichtingen werkgever 
2.12.1 Werkgever zal aan iedere werknemer bij aanstelling een exemplaar van de 

cao ter beschikking stellen. 
2.12.2 Werkgever zal gedurende de periode dat de cao van kracht is, tegenover 

werknemers de hierin opgenomen bepalingen in acht nemen. Het blijft 
werkgever geoorloofd schriftelijk van de bepalingen van deze cao in voor 
werknemer gunstige zin af te wijken. 

2.12.3  Werkgever zal zich als goed werkgever gedragen. Werkgever stelt zich ten 
doel een goed en evenwichtig personeelsbeleid te voeren, rekening hou-
dend met de gerechtvaardigde belangen en interesses van werknemers en 
met de doelstellingen van werkgever. 

2.13 Verplichtingen werknemer 
2.13.1 Werknemer is gehouden de belangen van de onderneming van werkgever 

als goed werknemer te behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke 
opdracht is gegeven. 

2.13.2 Werknemer is gehouden alle hem door of namens werkgever opgedragen 
werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden 
verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwij-
zingen en voorschriften in acht te nemen. 

2.13.3 Werknemer zal zich voor wat betreft zijn werk- en rusttijden houden aan 
het voor hem geldende dienstrooster. 

2.13.4 Werknemer is gehouden zich te gedragen naar de in de onderneming van 



werkgever geldende regels voor zover deze niet in strijd zijn met de wet of 
met het in de cao gestelde. 

2.14 Vrijstelling werkzaamheden medezeggenschapsorgaan 
 Er is een regeling die werknemers vrijstelt ten behoeve van werkzaamhe-

den van het medezeggenschapsorgaan. Deze regeling is opgenomen in het 
Ondernemingsdeel van de cao. 

2.15 Beroep en geschillen 
2.15.1 Binnen de CoSZ bestaat het College van Beroep, dat op verzoek van 

werkgever en/of werknemer een uitspraak doet bij een geschil tussen die 
werkgever en werknemer betreffende toepassing / uitleg van één of meer 
onderdelen van de cao. 

2.15.2 De werkwijze van het College van Beroep is vastgelegd in een reglement, 
dat is opgenomen in bijlage VIII van het Algemeen deel van de cao. 

2.15.3 Geschillen omtrent de toepassing van de cao of van arbeidsovereenkom-
sten gesloten tussen werkgever en werknemer die aan de cao gebonden 
zijn, kunnen, indien partijen bij dit geschil zulks uitdrukkelijk wensen, 
schriftelijk door hen worden voorgelegd aan de CoSZ, teneinde te berei-
ken dat die geschillen in der minne worden geschikt. 

3. Bepalingen omtrent het dienstverband 

3.1      De arbeidsovereenkomst 
3.1.1 Werknemer ontvangt van werkgever bij aanstelling een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst. 
3.1.2 De schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt in tweevoud opgemaakt. 

Werkgever en werknemer behouden elk een door hen beiden ondertekend 
exemplaar. 

3.1.3 In de schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt ten minste het volgende 
vermeld: 
- naam en woonplaats van partijen 
- de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht; 
- de functie van werknemer of de aard van zijn arbeid; 
 het tijdstip van indiensttreding; 
- indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten: de duur van de 

overeenkomst; 
- de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van die aanspraak; 
- de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wij-

ze van berekening van deze termijnen; 
- het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhanke-

lijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per 
week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die 
redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;  

- de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; 
- of werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 
 indien werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam 

zal zijn buiten Nederland: mede de duur van die werkzaamheid, de 



huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzeke-
ringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wet-
geving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal ge-
schieden, de vergoedingen waarop werknemer recht heeft en de wijze 
waarop de terugkeer geregeld is; 

- de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of 
namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan; 

- of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in 
artikel 690 BW. 

3.1.4 Bij een duurzame en duidelijk aanwijsbare wijziging van de functie ont-
vangt de werknemer een schriftelijke bevestiging daarvan; daarin wordt 
vermeld: 
- de datum van wijziging 
- de in artikel 3.1.3 vermelde punten indien en voor zover  
 gewijzigd.  

 Voor het overige blijft het gestelde met betrekking tot deze punten in de 
arbeidsovereenkomst van kracht. 

3.1.5 De schriftelijke arbeidsovereenkomsten mogen geen bepalingen bevatten, 
welke strijdig zijn met de cao. 

3.1.6 Met een werknemer die een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg 
(voorheen: leerlingstelsel) gaat volgen dient een leer- en arbeidsovereen-
komst te worden aangegaan. In de arbeidsovereenkomst dient tot uitdruk-
king te worden gebracht dat de cao van toepassing is. Slechts bij stagiaires 
en leerlingen die met schriftelijke goedkeuring van de uitkerende instantie 
werken met behoud van een uitkering (bijvoorbeeld in het kader van de 
Wet REA: reïntegratie arbeidsgehandicapten) kan met toestemming van 
partijen bij de cao worden volstaan met een leerovereenkomst. Deze toe-
stemming van partijen bij de cao is niet nodig indien de hierboven ge-
noemde schriftelijke goedkeuring is verleend door UWV. 

3.1.7 Wanneer met een werknemer zowel een arbeidsovereenkomst als een 
leerovereenkomst wordt afgesloten, dienen beide overeenkomsten in de 
tijd aan elkaar te zijn gekoppeld: naast iedere praktijkovereenkomst moet 
een aparte arbeidsovereenkomst voor de duur van de 
praktijkovereenkomst worden afgesloten. 

3.1.8 Indien de in artikel 3.1.7 bedoelde werknemer door persoonlijke omstan-
digheden niet in de gelegenheid is aan de beroepsbegeleidende leerweg in 
de bosbouw deel te nemen, kan hij, op zijn verzoek, door partijen bij de 
cao van de in artikel 3.1.7 bedoelde verplichting worden ontheven. 

3.2        Deeltijd-dienstverband 
3.2.1 Indien en voor zover met werknemer een deeltijd dienstverband is over-

eengekomen, zal dit in de arbeidsovereenkomst of schriftelijke aanvulling 
daarop worden vastgelegd. 

3.2.2 Bij een deeltijd dienstverband zullen de arbeidsvoorwaarden naar evenre-
digheid worden toegepast. 

3.3 Proeftijd 



3.3.1 Werkgever is gerechtigd bij aanstelling van werknemer een proeftijd met 
werknemer overeen te komen. 

3.3.2 Een proeftijd kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 
3.3.3 In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd 

korter dan 2 jaar, bedraagt de proeftijd maximaal 1 maand. 
3.3.4 Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een looptijd van 2 

jaar of langer alsmede voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 
kan de proeftijd maximaal 2 maanden bedragen. 

3.3.5 Gedurende de proeftijd is elk van de partijen gerechtigd de arbeidsover-
eenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

3.4 Beëindiging van het dienstverband 
3.4.1 Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden bij brief aan de andere 

partij, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn tegen het 
einde van een betalingsperiode. 

3.4.2 De opzegtermijnen voor werkgever en werknemer zijn opgenomen in het 
Ondernemingsdeel van de cao. 

3.4.3 Werkgever zal in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
werkgever (bij gedwongen ontslag) het Centrum voor Werk en Inkomen 
(CWI) toestemming vragen alvorens de arbeidsovereenkomst op te zeg-
gen. Indien de toestemming is verleend, wordt de termijn van opzegging 
verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van 
opzegging ten minste één maand bedraagt; óf een ontbindingsverzoek 
voorleggen aan de kantonrechter. 

3.5 Teruggave eigendommen aan werkgever 
3.5.1 Werknemer is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst alle aan 

werkgever toebehorende materialen, bedrijfskleding, apparatuur, pro-
grammatuur, sleutels, documentatie en informatie van of over werkgever, 
in welke vorm dan ook, en alle kopieën daarvan in welke vorm dan ook, 
onmiddellijk aan werkgever terug te geven. 

3.5.2 Eenzelfde verplichting geldt indien en zodra werkgever zulks gedurende 
het dienstverband verzoekt. 

3.6 Ontslagbewijs en getuigschrift 
3.6.1 Bij de beëindiging van de dienstbetrekking is werkgever verplicht werk-

nemer een ontslagbewijs te verstrekken. In het ontslagbewijs worden in 
elk geval de datum van beëindiging dienstverband en de reden van beëin-
diging vermeld. 

3.6.2 Op zijn verzoek ontvangt werknemer van werkgever een getuigschrift. 

3.7 Bedrijfsbeëindiging 
3.7.1 Werkgever zal gedurende de looptijd van de cao een voornemen tot over-

name, fusie, reorganisatie, bedrijfsbeëindiging niet ten uitvoer brengen 
vóórdat de vakbonden en de ondernemingsraad of personeelsvertegen-
woordiging hierover tijdig zijn ingelicht. 

3.7.2 Werkgever neemt in een zodanig stadium van voorbereiding contact op 



met de desbetreffende vakbond(en) over de rechtspositie van de bij hem in 
dienst zijn de werknemer(s), dat de te nemen besluiten nog beïnvloedbaar 
zijn. 

 

3.8 Uitzendwerk en inlenen personeel 
3.8.1 De werkgever is verplicht zich ervan te verzekeren dat ten aanzien van 

medewerkers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedu-
rende de periode van beschikbaarstelling de bepalingen van de toepasse-
lijke cao worden nageleefd. 

3.8.2 De werkgever wordt geacht het in artikel 3.8.1 bepaalde te hebben nage-
komen indien hij gebruik maakt van bedrijven die gedurende de periode 
van beschikbaarstelling in het bezit zijn van een geldig NEN 4400-1 certi-
ficaat (zie www.normeringarbeid.nl). 

3.8.3 De bepalingen in deze cao met betrekking tot beloning, werktijden, toe-
slagen en onkostenvergoedingen zijn van overeenkomstige toepassing op 
uitzendkrachten. 

3.8.4 De uitzendkracht kan onder hetgeen in de artikelen 3.8.1 tot en met 3.8.3 
is vermeld direct rechten ontlenen jegens het uitzendbureau. 

 
 
4. Bepalingen omtrent de arbeidsduur 

4.1        Arbeidsduur 
4.1.1 De normale arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband gemid-

deld 37 uur per week, gelijkelijk verdeeld over vijf werkdagen. In overleg 
met de werknemer kan van dat laatste worden afgeweken. 

4.1.2 Onder arbeidstijd wordt verstaan de tijd, gedurende welke werknemer 
voor het verrichten van arbeid – overwerk en werkzaamheden in het kader 
van calamiteiten daaronder niet begrepen – ter beschikking van werkgever 
staat. 

4.1.3 Pauzes of rusttijden van een kwartier of langer worden niet tot de arbeids-
tijd gerekend. 

4.1.4 De gebruikelijke werktijden zijn opgenomen in het Ondernemingsdeel van 
de cao. Daarbij gelden in elk geval de volgende marges: 
- de werkzaamheden geschieden tussen 06.00 uur en 20.00 uur 
- de lunchpauze valt tussen 12.00 uur en 14.00 uur. 

4.2 Werkdagen en zaterdag, zon-, feest- en gedenkdagen 
 Er is een regeling inzake werkdagen en zaterdagen, zon-, feest- en ge-

denkdagen. Deze regeling is opgenomen in het Ondernemingsdeel van de 
cao. 

4.3 Aanpassing arbeidsduur 
 Er is een regeling inzake aanpassing arbeidsduur, conform de wettelijke 

bepalingen terzake. Deze regeling is opgenomen in bijlage IV Algemeen 
deel van de cao. 



 

4.4  Vastlegging en opname ADV-/ATV-/VAD-dagen 
4.4.1     Conform het bepaalde in het desbetreffende Ondernemingsdeelkan in een 

bedrijf sprake zijn van een 40-urige werkweek met opbouw van ADV-, 
ATV- of VAD- dagen/uren. In aanvulling op het in het desbetreffende 
Ondernemingsdeel bepaalde geldt voor alle ondernemingsdelen het in de 
artikelen 4.4.2 tot en met 4.4.5 bepaalde. 

4.4.2     Door de werkgever kunnen, in overleg met OR/PVT, op jaarbasis maxi-
maal 10 ADV-/ATV-/VAD-dagen in een rooster worden vastgelegd. 

4.4.3 Als zodanig vastgelegde dagen vervallen bij arbeidsongeschiktheid op die 
dag(en). 

4.4.4 Als zodanig vastgelegde dagen, die als gevolg van bedrijfsomstandighe-
den niet zijn opgenomen, vervallen niet. 

 
 
5. Bepalingen omtrent de functie 

5.1 De functie 
5.1.1 Werkgever zal werknemer in een door werkgever vastgestelde functie 

aanstellen, overeenkomstig de functiewaarderingssystematiek zoals opge-
nomen in het desbetreffende Ondernemingsdeel. 

5.1.2 Werknemer is gehouden de tot de functie behorende werkzaamheden te 
verrichten. 

5.1.3 Werknemer is gehouden ook andere dan tot zijn functie behorende werk-
zaamheden te verrichten, voor zover deze redelijkerwijs van werknemer 
kunnen worden gevergd. 

5.2 Nevenwerkzaamheden en andere belangen 
5.2.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, is het 

werknemer – gedurende de duur van het dienstverband – niet toegestaan: 
- ten bate van zichzelf en / of derden zaken te doen met een relatie of po-

tentiële relatie van werkgever; 
- voor een andere werkgever direct of indirect werkzaam te zijn, indien 

dit de werkgever aantoonbaar zal schaden of benadelen; 
- zelfstandig een bedrijf of beroep uit te oefenen of direct en/of indirect 

bij de bedrijfsuitoefening of beroepsbeoefening van een derde betrok-
ken te zijn, indien dit de werkgever aantoonbaar zal schaden of benade-
len; 

- een middellijk of onmiddellijk belang te hebben bij aanbestedingen of 
leveranties aan werkgever; 

- een financieel of enig ander belang te hebben bij een onderneming en / 
of instelling, niet behorende tot de organisatie van werkgever, anders 
dan aandeelhouder of obligatiehouder van een beursgenoteerde ven-
nootschap, als werknemer 

 redelijkerwijze had kunnen begrijpen dat dit niet verenigbaar is met de 
belangen van de werkgever; 



- eigendom en / of personeel van werkgever ten eigen bate of ten bate 
van derden aan te wenden. 

5.2.2 Werknemer zal binnen 2 maanden na invoering van de onderhavige 
bepaling een schriftelijke opgave aan werkgever (afdeling personeelsza-
ken) zenden van eventuele overtredingen van werknemer van de bepalin-
gen uit het voorgaande lid. Werkgever zal na overleg met betrokken 
werknemer ofwel alsnog toestemming geven aan werknemer ter zake van 
de gemelde activiteit(en) ofwel met werknemer een afspraak terzake ma-
ken. 

5.3 De standplaats 
5.3.1     De werkzaamheden worden verricht vanuit (de) in de arbeidsovereen-

komst vastgelegde standplaats(en). 
5.3.2 Werkgever is gerechtigd de standplaats in overleg met werknemer te 

wijzigen indien de bedrijfsomstandigheden daartoe aanleiding geven. De-
ze bedrijfsomstandigheden kunnen voortvloeien uit een reorganisatie of 
uit een herverdeling van taken. 

5.3.3 Indien het voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is dat werkne-
mer in de standplaats dan wel in de directe omgeving daarvan woont, kan 
werkgever in bijzondere gevallen een verhuisplicht opleggen en derhalve 
de woonplaats van werknemer bepalen. Deze verhuisplicht wordt schrifte-
lijk bevestigd aan werknemer. Werknemer komt dan in aanmerking voor 
een vergoeding van de verhuiskosten conform een in voorkomende geval-
len bestaande dan wel te treffen regeling terzake. 

5.4 Bereikbaarheidsdienst 
             Er is een regeling inzake bereikbaarheidsdienst.  
 Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan: het vooruit gepland volgens 

rooster structureel beschikbaar zijn voor een  
         mogelijke oproep tot het verrichten van arbeid: 

 -  op werkdagen buiten het tijdvak 07.00 uur tot 19.00 uur 
 -  op zaterdagen, zon- en feestdagen van 00.00 uur tot 24.00 uur. 

            De regeling inzake bereikbaarheidsdienst is opgenomen in bijlage V. 

5.5        Uniform- en werkkleding 
5.5.1     Werkgever is gerechtigd het dragen van uniform- en werkkleding bij het 

uitvoeren van werkzaamheden voor bepaalde functies verplicht te stellen. 
5.5.2 Werknemer zal de ter beschikking gestelde kleding bij het uitoefenen van 

zijn functie en bij het verrichten van deze werkzaamheden dragen. 
 
5.5.3 Werknemer zal de kleding goed onderhouden en regelmatig reinigen in 

overeenstemming met de in de kleding aangebrachte reinigingsvoorschrif-
ten. 

5.5.4 De aan werknemer ter beschikking gestelde kleding blijft eigendom van 
werkgever. 

 
6. Bepalingen omtrent de beloning 



6.1 Salarisstructuur 
 De salarisstructuur is opgenomen in het desbetreffende Ondernemings-

deel. 

6.2 Bepalingen omtrent salaris en salarisbetaling 
6.2.1 Het salaris van werknemer wordt bepaald met inachtneming van de func-

tie-indeling conform het gestelde in het desbetreffende Ondernemingsdeel 
en conform de salarisschalen zoals van toepassing voor die werkgever. 

6.2.2 Werknemer heeft recht op salaris op werkdagen. 
6.2.3 Het salaris van werknemer bij voltijd dienstverband is gebaseerd op een 

werkweek van 37 uur. 
6.2.4 Werkgever zal aan werknemer het door werkgever voor werknemer 

vastgestelde salaris betalen. Het salaris wordt, onder inhouding van de 
wettelijk verplichte en toegestane bedragen uitbetaald, door overboeking 
op het bank- of gironummer van werknemer. 

6.2.5 De uitbetaling geschiedt in gelijke maandelijkse dan wel (vier)wekelijkse 
termijnen. 

6.2.6 Indien aan werknemer faciliteiten ten behoeve van het werk beschikbaar 
worden gesteld, is werkgever gerechtigd een eventuele eigen bijdrage op 
het salaris in te houden. 

6.2.7 Periodieke verhogingen worden per 1 januari toegekend, overeenkomstig 
de bepalingen in het Ondernemingsdeel. Deze regeling is van toepassing 
wanneer sprake is van een dienstverband van minimaal een half jaar. 

6.2.8 De werknemer die op uitdrukkelijke aanwijzing van werkgever of diens 
vertegenwoordiger minimaal twee maanden een functie volledig 
waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, ontvangt gedu-
rende die periode het tijdloon waarop hij in die hogere functie recht zou 
hebben, indien hij die hogere functie definitief zou vervangen. 

6.3 Algemene aanpassing lonen 
6.3.1 Partijen overleggen steeds bij het verlengen van de cao over een eventuele 

algemene aanpassing van de lonen. 
 
6.3.2 Gedurende de looptijd van deze cao worden de lonen als volgt initieel 

verhoogd: 
- per 1 maart 2008 3,0% 
- per 1 januari 2009 3,0% 

6.4        Op bedrijfsniveau in te vullen deel “loononderhandelingsresultaat” 
6.4.1 Partijen kunnen per onderhandelingsronde inzake nieuwe arbeidsvoor-

waarden afspreken welk gedeelte van het loononderhandelingsresultaat op 
bedrijfsniveau via het medezeggenschapsorgaan mag worden ingevuld. 

6.4.2 Het in artikel 6.4.1 genoemde vrij invulbare deel van het loononderhande-
lings-resultaat bedraagt maximaal 10 % van de overeengekomen loons-
verhoging (inclusief eventuele prijscompensatie). 

6.4.3 Bij vrije invulling dient steeds sprake te zijn van gelijkwaardigheid in de 
totaliteit van het resultaat ten opzichte van het oorspronkelijke resultaat. 



6.4.4 De afspraken voortvloeiende uit het vrij in te vullen deel van het loonon-
derhandelingsresultaat maken deel uit van de cao. 

 
 
7. Bepalingen omtrent vakantie en  
 (buitengewoon) verlof 

7.1 Vakantieregeling (vakantiedagen en vakantietoeslag) 
 De vakantieregeling is opgenomen in het Ondernemingsdeel van de cao. 

7.2 Bijzonder verlof met behoud van loon 
7.2.1 Er is een regeling inzake bijzonder verlof met behoud van loon. Deze 

regeling is opgenomen in het desbetreffende Ondernemingsdeel. 
7.2.2 Werkgever is verplicht werknemer op diens verzoek vrij te geven en het 

voor hem geldende tijdloon door te betalen in geval van noodzakelijke 
medische verzorging gedurende de werkelijk benodigde tijd voor zover 
deze verzorging niet buiten de arbeidstijd kan plaatshebben. 

7.3 Bijzonder verlof zonder behoud van loon 
7.3.1 Werkgever is verplicht jeugdige werknemers op verzoek van hun wettelij-

ke vertegenwoordiger gedurende ten hoogste twee werkdagen per week 
vrijaf te geven voor het volgen van theoretisch en / of praktisch, op de sec-
tor gericht onderwijs. 

7.3.2 In de tussen werkgever en werknemer te sluiten arbeidsovereenkomst kan 
worden bepaald, dat het loon gedurende dit verzuim wordt doorbetaald. 

7.3.3 Werkgever is verplicht werknemer vrijaf te geven zonder behoud van loon 
voor het bijwonen van vergaderingen van besturen en commissies van pu-
bliekrechtelijke organen. 

7.4 Verlof ten behoeve van vakbondsactiviteiten zonder behoud van loon 
7.4.1 Werkgever zal werknemer op diens verzoek onbetaald verlof verlenen ten 

behoeve van statutaire vergaderingen van de vakbonden die partij zijn bij 
deze cao, één en ander voor zover dit de normale voortgang van de orga-
nisatie niet belemmert. 

7.4.2 Per kalenderjaar kan een werknemer op grond van het bepaalde in het 
vorige artikel aanspraak maken op 5 dagen onbetaald verlof, of zoveel 
meer als redelijk is. 

7.5 Arbeid en zorg; diverse vormen van verlof 
7.5.1   De volgende vormen van verlof, mede gelet op het bepaalde in de Wet 

arbeid en  zorg, zijn van toepassing: 
- zwangerschaps- en bevallingsverlof 
- kraamverlof 
- adoptieverlof 
- calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof  
- kortdurend zorgverlof 
- langdurend zorgverlof 



- ouderschapsverlof 
- loopbaanonderbreking 

7.5.2 De in artikel 7.5.1 genoemde vormen van verlof zijn uitgewerkt in Bijlage 
III  van het Algemeen deel van de cao. 

 
 
 8.  Bepalingen omtrent arbo/veiligheid/gezondheid /welzijn 
  
 In bijlage I van het Algemeen deel van de cao zijn bepalingen opgenomen 

betreffende de volgende onderwerpen: 
- verplichtingen van de werkgever 
- verplichtingen van de werknemer 
- overleg inzake aanschaf machines, gereedschappen, pbm’s, etc. 
- zorg voor bedrijfsgezondheid 
- bedrijfshulpverlening 
- regeling inzake ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) inti-

midatie, pesten of treiteren 
- regeling inzake schuilgelegenheid 
 

9. Bepalingen omtrent ziekte en  
 arbeidsongeschiktheid 

9.1 Algemene bepalingen 
 Algemene bepalingen omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn opge-

nomen in het desbetreffende Ondernemingsdeel. 

9.2 Ziekmelding en controlevoorschriften 
 De regeling inzake ziekmelding en controlevoorschriften, zoals deze is 

opgenomen in bijlage II Algemeen deel, is van kracht, tenzij in het desbe-
treffende Ondernemingsdeel een andere regeling is opgenomen. 

9.3 Betalingsverplichtingen werkgever bij ziekte / arbeidsongeschiktheid 
en regresrecht 

 Er is een regeling inzake betalingsverplichtingen werkgever bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid en regresrecht. Deze regeling is opgenomen in het 
desbetreffende Ondernemingsdeel. 

9.4 Regeling tijdelijke aanvulling bij arbeidsongeschiktheid of werkloos-
heid oudere werknemer 

             Er is een regeling inzake tijdelijke aanvulling bij arbeidsongeschiktheid of 
werkloosheid voor oudere werknemers, genaamd SUWAS II (Stichting 
Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren). Informatie over 
SUWAS II is opgenomen in bijlage VI. De regeling geldt niet voor de 
Vereniging Natuurmonumenten.  

9.5 Procedure bij ontslag minder dan 35% arbeidsongeschikte werkne-
mer 



9.5.1     Indien na twee jaren van arbeidsongeschiktheid van een werknemer door 
de  arbeidsdeskundige wordt vastgesteld dat er geen passende reïntegra-
tiemogelijkheden zijn binnen het bedrijf van de werkgever, kan het dienst-
verband met die werknemer worden beëindigd, op voorwaarde dat volgens 
het UWV voldoende reïntegratie-activiteiten zijn verricht. 

9.5.2 De ontslagaanvraag voor de werknemer als bedoeld in artikel 9.5.1 dient 
via de kantonrechter te worden afgewikkeld.    

 
 
 
10. Bepalingen van sociale aard 

10.1 Pensioenregeling 
 Er is voor werknemers een pensioenregeling conform bepalingen in 

Statuten en Reglementen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Land-
bouw. Meer informatie is opgenomen in bijlage VII.  

10.1.1 Werkgever heeft bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) 
een pensioenverzekering afgesloten voor werknemers van 21 jaar en ou-
der, met een (vast) dienstverband voor onbepaalde tijd of een (los) dienst-
verband voorbepaalde tijd / bepaald werk. 

10.1.2  Deelneming aan deze pensioenregeling is verplicht, met inachtneming van 
het gestelde in deze pensioenregeling. 

10.1.3 Werkgever is gerechtigd de bijdrage van de werknemer maandelijks in te 
houden op het salaris van de werknemer. 

10.1.4 Het geldende BPL-pensioenreglement zal als bijlage aan de voor werkne-
mer van kracht zijnde arbeidsvoorwaardenregeling worden gehecht. 

10.2     BPL-Plus pensioenregeling 
             Er bestaat een BPL-plus pensioenregeling. Deze pensioenregeling biedt 

werknemer de mogelijkheid het pensioen op individuele basis aan te vul-
len. Meer informatie is opgenomen in bijlage VII. 

10.3 Regeling Vut / prepensioen 
 Er is voor werknemers de mogelijkheid gebruik te maken van een regeling 

voor vut / prepensioen. Deze regeling is opgenomen in een afzonderlijke 
collectieve arbeidsovereenkomst inzake vrijwillig vervroegde uittreding 
van werknemers, de cao-SUWAS I. Sinds 1 januari 2003 bestaat daarbij 
de mogelijkheid van deeltijd vut. Meer informatie is opgenomen in bijlage 
VII.  

10.4      Seniorenregeling 
 Er is een regeling die werknemers van 55 jaar en ouder in de gelegenheid 

stelt onder voorwaarden een dag per week minder te gaan werken. Deze 
regeling is opgenomen in het desbetreffende Ondernemingsdeel. 

10.5a    Spaarloonregeling 
 Er is voor werknemers een spaarloonregeling. Deze regeling is opgeno-



men in het desbetreffende Ondernemingsdeel. 

10.5b    Levensloopregeling 
 Er is voor werknemers een levensloopregeling. Deze regeling c.q. de 

mogelijkheid daartoe is opgenomen in het desbetreffende  
 Ondernemingsdeel. 

10.6 Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid 
          Er bestaat een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst inzake de 

Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid (cao-Colland). Deze cao is afgeslo-
ten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in agrarische en groene 
sectoren. Werkgevers en werknemers onder de raam-cao bos en natuur 
nemen ook aan dit fonds deel. Het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid 
wordt gevoed via een jaarlijkse heffing, af te dragen door de werkgever en 
gebaseerd op de loonsom van zijn werknemer(s). Zie voor meer informa-
tie: www.colland.nl/arbeidsmarktbeleid. 

10.7 Bevordering scholing, vorming en voorlichting werknemers 
10.7.1 Partijen bij de cao wensen (verdere) scholing, vorming en voorlichting van 

werknemers in de sector nadrukkelijk te bevorderen. Vormen van gesub-
sidieerd onderwijs zijn te vinden onder  

 www.colland.nl. 
10.7.2 Werkgevers dienen het volgen van opleidingen / cursussen gericht op 

genoemde scholing, vorming en voorlichting te stimuleren en zoveel mo-
gelijk te faciliteren. 

10.7.3 Bepalingen dienaangaande zijn opgenomen in het desbetreffende Onder-
nemingsdeel. 

10.7.4 In het Ondernemingsdeel Bosbouw, in het Ondernemingsdeel De Land-
schappen en in het Personeelshandboek Natuurmonumenten is een rege-
ling opgenomen betreffende een toeslag voor werknemers die aldaar aan 
te geven cursussen in het kader van EHBO en/of BHV hebben gevolgd en 
hun kennis ter zake op peil houden. 



Raam-CAO bos en natuur 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
 
1 BEPALINGEN ALGEMEEN DEEL RAAM-CAO 
 
1.1 De bepalingen in het Algemeen deel van de raam-cao zijn onverkort van 

toepassing. 
 
 
2. DIENSTVERBAND 

2.1        Soorten dienstverbanden. 
 Werknemers kunnen een vast of een los dienstverband hebben. 
2.1.1 Een vast dienstverband kan alleen voor onbepaalde tijd worden aangegaan 

met dien verstande, dat gedurende de eerste 12 maanden van het dienst-
verband geen opzegging mag plaatshebben. 

 Vaste dienstverbanden kunnen worden aangegaan: 
a. voor de volledige werkweek: 
b. in deeltijd met een vastgelegd arbeidspatroon, dat aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 
- een werktijd van één of twee dagdelen van ten minste 3 uren en ten 

hoogste 3,8 uren per dagdeel op de dag(en), dat gewerkt wordt; 
- een minimum aantal te werken uren van 6 per week; 
- vastlegging in de schriftelijke arbeidsovereenkomst van de dag of 

dagen waarop gewerkt wordt, van de aantallen uren en van de tijd-
stippen van de te werken uren; 

2.1.2 Een los dienstverband kan ongeacht het aantal arbeidsuren voor een 
bepaalde tijd of voor een bepaald werk worden aangegaan. 

2.2        Beëindiging van het dienstverband met vaste werknemers 
2.2.1 Het bepaalde in de paragrafen 3.3 en 3.4 van het Algemeen deel van de 

cao is van toepassing. 
2.2.2 De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn tegenover de werk-

nemer die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt bedraagt bij een 
dienstverband dat op de dag van opzegging: 
a. korter dan 5 jaar heeft geduurd: één maand; 
b. minimaal 5 jaar maar minder dan 10 jaar heeft geduurd: twee maanden; 
c. minimaal 10 jaar maar minder dan 15 jaar heeft geduurd: drie maanden; 
d. minimaal 15 jaar heeft geduurd: vier maanden. 
 

2.2.3 Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon besluit 
Arbeidsverhoudingen* is verleend, wordt de termijn van opzegging, be-
doeld in artikel 2.2.2, verkort met één maand, met dien verstande dat de 
resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt. 



2.2.4 De opzegging als bedoeld in artikel 2.2.2 geschiedt tegen het einde van de 
maand. 

2.2.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 672 lid 2 van het NBW bedraagt 
de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn tegenover de werk-
nemer van 45 jaar en ouder zoveel weken als het dienstverband na meer-
derjarigheid van de werknemer hele jaren heeft geduurd. Deze termijn 
wordt verlengd met een week voor elk vol jaar, gedurende hetwelk de 
werknemer na het bereiken van de leeftijd van 45 jaar bij de werkgever in 
dienst is geweest. 

 Tegenover de werknemer van 45 jaar of ouder, voor wie op grond van het 
bepaalde in artikel 2.2.2 een langere termijn zou gelden dan volgens het 
bepaalde in de vorige twee volzinnen, geldt echter de in artikel 2.2.2 ge-
noemde termijn. 

2.2.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 672 lid 1 van het NBW is de 
vrijdag de dag waartegen opzegging zoals bedoeld in artikel 2.2.5 mag ge-
schieden. 

2.2.7 De door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt één 
maand. 

2.2.8 De arbeidsovereenkomst met de vaste werknemer eindigt van rechtswege 
op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) 1. De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Centrum voor Werk en 

Inkomen (CWI). 

*) 2. De werkgever behoeft deze toestemming niet: 

a. indien de opzegging onverwijld geschiedt om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de 

wederpartij; 

b. tijdens de proeftijd; 

c. indien de opzegging geschiedt ten gevolge van faillissement van de werkgever; 

d. indien de kantonrechter met de opzegging heeft ingestemd. 

Door werkgever in acht te nemen opzegtermijnen tegenover werknemers van 45 
jaar en ouder. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vermelde aantal weken is steeds het maximale aantal weken.  
Waar in het hokje een * staat, geldt de van toepassing zijnde opzegtermijn zoals 
genoemd in artikel 2.2. 
 

2.3 Beëindiging dienstverband met losse werknemers 
2.3.1 Een los dienstverband zoals bedoeld in artikel 2.1.2 eindigt van rechtswe-

ge, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij wet of door het ge-
bruik aangegeven. 

2.3.2 De werkgever stelt de werknemer één week voor de voltooiing van het 
werk of voor het verstrijken van de tijd in kennis van de datum waarop de 
in artikel 2.3.1 genoemde arbeidsovereenkomst afloopt. 

2.3.3 Een voor een bepaalde tijd of een bepaald werk aangegaan los dienstver-
band kan direct aansluitend aan dat dienstverband éénmaal worden ver-
lengd mits het eerste dienstverband is overeengekomen voor de duur van 
minimaal 26 weken. Voor de beëindiging van het tweede dienstverband is 
geen opzegging vereist en is ook geen ontslagvergunning vereist. 

 Indien echter op grond van het bepaalde in artikel 2.3.4 een dienstverband 
is ontstaan voor onbepaalde tijd is wél opzegging vereist. 

2.3.4 Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van 

niet meer dan twee maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 
maanden - de tussenpozen inbegrepen - hebben overschreden, geldt met 
ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor 
onbepaalde tijd; 

b. meer dan twee voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten 
elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 2 maan-



den, geldt de laatste (= derde) arbeidsovereenkomst als aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 

 Het in artikel 2.3.3 bedoelde voortgezette dienstverband telt echter niet 
mee voor het bepalen van het in sub b genoemde aantal arbeidsovereen-
komsten. Dit voortgezette dienstverband telt wél mee voor de vaststelling 
van de in sub a genoemde periode van 36 maanden. Met het bepaalde in 
dit artikel wordt afgeweken van artikel 668a lid1 Boek 7 NBW. 

 
 
3. ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN 

3.1 Werkdagen en zaterdagen, zondagen, feest- en gedenk-dagen 
3.1.1 Werkzaamheden worden in de regel verricht van maandag tot en met 

vrijdag. 
3.1.2 Op zaterdag, zondag en op feestdagen (behoudens 5 mei) worden geen 

werkzaamheden verricht, behoudens voor zover de aard van de werk-
zaamheden of het bedrijfsbelang het verrichten van werkzaamheden op die 
dagen vereist. 

3.1.3 Als feestdagen worden beschouwd: nieuwjaarsdag, goede vrijdag, eerste 
en tweede paasdag, Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag, eerste en 
tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en eventuele andere door de 
overheid aangewezen nationale feestdagen; en verder voor zover werkne-
mers er prijs op stellen deze dagen als gedenkdag te vieren: bid- en dank-
dagen, 1 mei, de dag na de Islamitische vastentijd. 

3.1.4 Bid- en dankdagen, 1 mei en de dag na de Islamitische vastentijd worden, 
voor zover zij als zodanig zijn gevierd, in mindering gebracht op het aan-
tal vakantiedagen / vakantie-uren. 

3.2 Normale arbeidstijden 
3.2.1 De arbeidsdag moet vallen tussen 06.00 uur en 20.00 uur. 
3.2.2 In afwijking van artikel 3.2.1 valt de arbeidsdag voor werknemers in de 

buitendienst tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
3.2.3 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 en elders 

in de cao, worden tijdstip en plaats van aanvang en einde van de arbeids-
dag alsmede de tijdstippen van aanvang en einde der schaft- en stoptijden, 
door de werkgever in overleg met betrokken werknemers vastgesteld. 

3.3 Seniorenregeling 
3.3.1 Werknemers die de leeftijd van 55 jaar bereiken en die met de werkgever 

in de zin van de cao een al dan niet aaneengesloten dienstverband van ten 
minste tien jaar hebben, kunnen met ingang van de eerste dag van de 
maand na het bereiken van die leeftijd 1 vaste dag per week korter gaan 
werken. Deze dag kan voor werknemers die gebruik maken van deze rege-
ling niet als overbruggingsdag worden aangemerkt. 

3.3.2 Werknemer meldt het voornemen om van de seniorenregeling gebruik te 
gaan maken ten minste drie maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang 
van de vierdaagse werkweek aan de werkgever. 



3.3.3 Het loon voor werknemers die gebruik maken van deze regeling wordt 
teruggebracht tot 90% van het geldende feitelijke loon in de oorspronke-
lijke situatie. 

3.3.4 Bij gebruikmaking van de regeling als bedoeld in artikel 3.3.1 worden door 
de werknemer 12 roostervrije dagen / 96 roostervrije uren ingeleverd, welke 
worden aangewend ter bekostiging van de regeling. 

3.3.5 Deelnemers aan de regeling betalen een maandelijkse pensioenpremie op 
basis van het salaris dat zij vóór gebruikmaking van de seniorenregeling 
verdienden. De pensioenrechten worden op dit niveau gewaarborgd. 

3.3.6 Voor deelnemers aan de regeling blijven de vut- / prepensioneringsrechten 
gebaseerd op het salaris, waarop zij in het oorspronkelijke dienstverband 
recht zouden hebben gehad. 

3.3.6a Voor deelnemers die na 01-01-2005 55 jaar zijn geworden gelden de 
nieuwe regels inzake het ouderdomspensioen. 

3.3.7 Als een werknemer die deelneemt aan de regeling in de WAO/WIA 
terecht komt, is de WAO/WIA-uitkering gebaseerd op 90% van het feite-
lijk geldende loon in de oorspronkelijke situatie. 

3.4 Overschrijding van de arbeidstijd 
3.4.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1.1 Algemeen deel en in artikel 

3.5 Ondernemingsdeel Bosbouw, is de werknemer van 18 jaar en ouder 
verplicht, voor zover de bedrijfsomstandigheden zulks naar het oordeel 
van de werkgever dringend vorderen, bosbouwwerkzaamheden in over-
werk te verrichten. 

3.4.2 De in artikel 3.4.1 genoemde verplichting tot het verrichten van werk-
zaamheden in overwerk geldt niet voor werknemers die de leeftijd van 55 
jaar hebben bereikt. 

3.4.3 Het bepaalde in artikel 3.4.1 geldt niet op zondag, op de in artikel 3.1.3 en 
3.1.4 genoemde dagen, op de zaterdag voor Pasen en voor Pinksteren en 
bovendien niet op zaterdag, indien in het kalenderjaar reeds op 4 zaterda-
gen overwerk is verricht. 

3.4.4 De in artikel 3.4.1 bedoelde verplichting tot het verrichten van overwerk 
strekt zich uit tot ten hoogste 10 uur per week en 50 uur per jaar. 

3.4.5 De in artikel 3.4.1 bedoelde verplichting geldt naar evenredigheid van het 
aantal normale arbeidsuren bij een voltijds dienstverband ook voor deel-
tijdwerkers. 

3.4.6 De arbeidstijd vermeerderd met de schaft- en stoptijden en de tijd voor het 
reizen van en naar het werk mag ten hoogste 11 uur per dag zijn. 

3.5 Overuren en onregelmatig werk 
3.5.1 Als overuren worden beschouwd de krachtens artikel 3.4 gewerkte uren. 

Bovendien worden als overuren beschouwd: 
3.5.2 a. op werkdagen de arbeidsuren buiten de normale arbeidsuren zoals 

genoemd in artikel 3.2; 
3.5.2 b. de arbeidsuren op zaterdag en op zondag en op de dagen genoemd in 

artikel 3.1.2 juncto artikel 3.1.3. 
3.5.3 De in de artikelen 3.5.1 en 3.5.2 bedoelde uren worden betaald op basis 



van het bepaalde in paragraaf 9.2. 
3.5.4 Onder onregelmatig werk worden verstaan werkzaamheden, welke buiten 

de normale arbeidstijden worden verricht en waarbij de 40-urige respec-
tievelijk 37-urige werkweek (of het aantal werkuren per week dat met de 
werknemer is overeengekomen) niet wordt overschreden. 

3.5.5 Overuren, als bedoeld in de paragrafen 3.4 en 3.5, worden beschouwd als 
onregelmatige werkuren indien zulks tijdig vóór de aanvang van de werk-
zaamheden met de betrokken werknemer is overeengekomen. 

3.5.6 Onregelmatige werkuren zullen worden gecompenseerd in vrije tijd op 
basis van artikel 9.2.4 van de cao en binnen één maand nadat het onregel-
matige werk is verricht. 

3.6 Roostervrije dagen 
3.6.1 In de bedrijven waarin een roostervrije dagenregeling wordt toegepast 

geldt, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 4.1 in het Algemeen deel, 
dat de wekelijkse arbeidsduur bij een volledig dienstverband gemiddeld 40 
uur bedraagt, gelijkelijk verdeeld over 5 werkdagen. 

3.6.2 Een werknemer met een volledig dienstverband bouwt aldus 3 roostervrije 
uren per week op; op jaarbasis is dat 144 roostervrije uren, hetgeen overeen-
komt met 18 roostervrije dagen. Voor deeltijdwerkers geldt dat zij naar rato 
roostervrije uren / dagen opbouwen. 

3.6.3 Roostervrije uren / dagen dienen in het jaar waarin zij zijn opgebouwd te 
worden opgenomen; niet opgenomen roostervrije uren / dagen vervallen 
per 31 december van dat jaar. 

3.6.4 In bedrijven waarin een roostervrije dagenregeling wordt toegepast geldt 
verder het volgende: 
- de roostervrije dagen worden schriftelijk in een rooster vastgelegd 
- op roostervrije dagen wordt geen arbeid verricht 
- werknemers hebben tijdens roostervrije dagen aanspraak op doorbeta-

ling van het voor hen geldende loon 
3.6.5 Op de nationale feestdag 5 mei is in de jaren dat sprake is van een “lus-

trumjaar” (2005, 2010, 2015, etc.) én deze dag op een werkdag valt, spra-
ke van een extra roostervrije dag, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen 
verzet. Moet er op deze dag worden gewerkt, dan wordt dat op een ander 
moment gecompenseerd met een roostervrije dag. 

3.6.6 Van de op grond van de artikelen 3.6.2 en 3.6.4 vastgestelde data voor 
roostervrije dagen kan worden afgeweken in overleg met de onderne-
mingsraad dan wel in onderling overleg tussen werkgever en werknemer 
mits de uitkomst van dit overleg tijdig schriftelijk is vastgelegd. 

3.6.7 Wanneer de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van het in de para-
grafen 2.2. en 2.3 bepaalde, wordt beëindigd en de werknemer het aantal 
roostervrije dagen, waarop hij naar rato recht had, niet heeft opgenomen, 
is de werkgever verplicht de nog niet opgenomen dagen uit te betalen. 

 
4. FUNCTIEWAARDERING EN FUNCTIEBELONING 



4.1 Functie-omschrijvingen 
 De omschrijvingen van de functies waarop het Ondernemingsdeel Bos-

bouw van toepassing is, zijn opgenomen in bijlage I. 

4.2 Functie-indeling 
 De in artikel 4.1 genoemde functies zijn gewaardeerd en vervolgens vastge-

legd in een functieniveaumatrix, die is weergegeven in bijlage II. 

4.3 Functiebeloning 
 Aan de functiewaardering is een systeem van functiebeloning gekoppeld, 

dat is weergegeven in bijlage III. 

4.4 Salariëring 
 De bij de diverse functies en functiejaren behorende salarissen zijn af te 

lezen aan het in bijlage III opgenomen functiebeloningsoverzicht. 

4.5 Algemene bepalingen omtrent het loon 
4.5.1 Voor valide werknemers met een volledige werkweek gelden de tijdlonen 

voor gewone werkzaamheden, vermeld in bijlage III. 
4.5.2 Voor leerlingen en minder-valide werknemers gelden ten aanzien van het 

loon de bepalingen onder paragraaf 4.7. 
4.5.3 Voor bij de werkgever inwonende werknemers wordt bij de bepaling van 

het tijdloon tevens het gestelde onder paragraaf 8.1 in aanmerking geno-
men. 

4.5.4 Voor met name te noemen werkzaamheden die bijzondere vakkennis en 
inspanning vereisen, kunnen bij de bijzondere bepalingen van de cao af-
zonderlijke tijdlonen worden vastgesteld. 

4.6 Inschaling in nieuwe functie 
4.6.1 De werknemer die in een nieuwe functie wordt geplaatst, zal in de salaris-

structuur één niveau lager worden ingeschaald dan normaliter voor deze 
functie geschiedt. Bij voldoende functioneren van de werknemer zal deze 
na ten hoogste één jaar worden ingedeeld op het bij de functie behorende 
salarisniveau. Tekortkomingen in het functioneren van de werknemer die 
aan dat laatste in de weg staan, zullen vóór het verstrijken van dat jaar 
schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer worden meegedeeld. 

4.7 Tijdloon bijzondere groepen werknemers 
4.7.1 Minder-valide werknemers 
 Een minder-valide werknemer heeft recht op het loon dat gewoonlijk 

wordt betaald voor werkzaamheden als de verrichte, tenzij ten aanzien van 
de betreffende werknemer door de daartoe op grond van artikel 8 van de 
Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers bevoegde instanties, op verzoek 
van de werknemer of werkgever of ambtshalve een lager loon wordt vast-
gesteld. 

4.7.2 Leerlingen 
 Voor werknemers die een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg 



volgen of een daarmee gelijk te stellen opleiding, wordt het loon vastge-
steld op basis van bijlage III. 

4.7.3 Vakantiewerkers en werknemers op basis van (gesubsidieerde) banenrege-
lingen.  

 De vakantiewerker of werknemer in het kader van een (gesubsidieerde) 
arbeidsplaatsenregeling ontvangt gedurende de eerste 3 maanden het mi-
nimumloon, gedurende de vierde tot en met de zesde maand 120% van het 
minimumloon en komt direct daarna in functiegroep 1.  
Voor de werkzaamheden van deze werknemer wordt verwezen naar het-
geen in de functieomschrijving van de ongeoefende bosarbeider staat ver-
meld (bijlage I). 

4.8 Akkoordloon 
4.8.1 Indien in tarief wordt gewerkt zullen de tarieven zodanig moeten worden 

bepaald, dat door iedere valide werknemer of groep van samenwerkende 
werknemers per object een loon wordt verdiend dat bij behoorlijke presta-
tie ten minste 10% en ten hoogste 35% hoger is dan het loon dat zou zijn 
verdiend, indien de uitvoering in dezelfde tijd had plaats gevonden, tegen 
het krachtens bijlage III voor de betrokken volwassen werknemers gel-
dende uurloon. 

4.8.2 Wanneer arbeid in tariefloon voor een vaste werknemer tot gevolg zou 
hebben, dat hij in enige loonweek minder zou verdienen dan het voor hem 
geldende weekloon, ontvangt hij het over die week bedoelde weekloon. 

4.8.3 Indien in tarief wordt gewerkt zal de beloning zodanig geschieden dat bij 
een werkprestatie van 100% een oververdienste van 20% wordt toege-
kend, met dien verstande dat de toename van het loon recht evenredig is 
met de toename van de prestatie met een maximum van 150% van het 
voor de betrokken werknemer geldende tijdloon. 

4.8.4 Indien de werkgever voor de eerste maal wil overgaan tot de toepassing 
van het in artikel 4.8.3 genoemde tarief zal dat uitsluitend mogen geschie-
den na goedkeuring door partijen bij de cao. 

4.8.5 Onder uurloon als bedoeld in de artikelen 4.8.1.tot en met 4.8.3 wordt 
verstaan het uurloon behorende bij functiejaarklasse 0 in bijlage III. 

4.9 Loonbetaling en loonspecificatie 
4.9.1 De loonbetaling kan wekelijks, vier-wekelijks of maandelijks geschieden. 

Indien tot een ander loonbetalingstijdvak wordt overgegaan dan bij loon-
betaling per week, behoeft dit de goedkeuring van partijen bij de cao. 

4.9.2 Bij iedere loonbetaling zal de werkgever aan de werknemer een opgave 
verstrekken van het verdiende loon en de inhoudingen daarop. 

 
 
 
5. FUNCTIEJARENBELONING 

5.1 Algemene bepalingen 
5.1.1 De functies van werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen. De indeling 



is vermeld in bijlage II. 
5.1.2 De werkgever is verplicht de werknemer schriftelijk mee te delen in welke 

functiegroep hij is ingedeeld. 
 Het voorgaande is eveneens van toepassing in geval van functiewijziging. 
5.1.3 Het tijdloon, dat de werknemer toekomt naar gelang de functiegroep 

waarin hij is ingedeeld en naar gelang zijn leeftijd, is vermeld in bijlage 
III. 

5.1.4 Aan de werknemer die op uitdrukkelijke aanwijzing van de werkgever of 
diens vertegenwoordiger gedurende een periode van minimaal twee 
maanden aaneengesloten een functie geheel of gedeeltelijk waarneemt, 
welke functie is ingedeeld in een hogere salarisschaal dan waarin de me-
dewerker zelf is ingedeeld, wordt over de gehele periode van waarneming 
een tijdelijke waarnemingstoeslag toegekend. 

 De hoogte van de toeslag wordt bepaald door het verschil tussen het 
huidige salaris en het aanvangssalaris (van de functieschaal) van de func-
tie die wordt waargenomen, met een minimum van twee periodieken. 

5.1.5. Wanneer de in het vorige lid bedoelde functievervanging langer dan twee 
maanden heeft geduurd, dient door de werkgever of diens vertegenwoor-
diger een definitieve beslissing te worden genomen omtrent een hogere 
functie-indeling van de plaatsvervanger. 

5.1.6 Werknemers die definitief worden geplaatst in een hogere functie, worden 
in de over eenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de 
betalingsperiode volgend op die waarin de plaatsing in de hogere functie is 
geschied. 

 Bij de indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die de voor 
die functiegroep geldende vakvolwassen leeftijd van 21 jaar heeft bereikt 
of overschreden, wordt het nieuwe voor hem geldende beloningsniveau 
verkregen door het voor bevordering bereikte beloningsniveau in overeen-
stemming te brengen met het eerstkomende hogere bedrag in de hogere sa-
larisschaal gevolgd door 1 periodieke verhoging. 

5.1.7 Indien een werknemer al dan niet op eigen verzoek in een lager ingedeelde 
functie wordt overgeplaatst, gaat een eventuele wijziging van het schaalsa-
laris in met ingang van de betalingsperiode volgend op die, waarin de 
plaatsing in de lagere functie heeft plaatsgehad. 

5.1.8 Indien een werknemer op eigen verzoek in een lager ingedeelde functie 
wordt overgeplaatst en de in die functiegroep geldende vakvolwassen leef-
tijd heeft bereikt of overschreden, bedraagt de verlaging van het schaalsa-
laris de helft van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0-functiejaren 
van de twee betrokken salarisschalen of zoveel meer als nodig is om het 
nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomen-
de lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 

5.1.9 Indien een werknemer als gevolg van omstandigheden waarop hij geen 
invloed kan uitoefenen, in een lager ingedeelde functiegroep wordt ge-
plaatst en hij de voor die functiegroep geldende vakvolwassen leeftijd van 
21 jaar heeft bereikt of overschreden, wordt hem een tijdloon toegekend 
dat ten minste gelijk is aan het tijdloon dat hij genoot voordat plaatsing in 
de lagere functiegroep plaatshad. 



5.2 Functiejarenverhoging 
5.2.1 Verhoging van het schaaltijdloon op grond van functiejaren geschiedt in 

voorkomende gevallen per 1 januari van enig kalenderjaar, tenzij de be-
trokken werknemer nog niet de voor de betreffende functiegroep geldende 
vakvolwassen leeftijd van 21 jaar of ouder heeft bereikt dan wel op 1 ja-
nuari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar nog niet in dienst was. 

5.2.2 Verhoging van het loon op grond van functiejaren is geen automatisme, 
maar geschiedt bij voldoende functioneren. Aan eventuele niet-toekenning 
van verhoging van het loon dient een op schrift gesteld verslag van een 
functionerings- / beoordelingsgesprek ten grondslag te liggen. 

5.2.3 In geval van niet-toekenning van de functiejarenverhoging dient deze na 
uiterlijk één jaar alsnog te worden toegekend. 

5.2.4 De werkgever is verplicht de werknemer bij zijn ontslag een schriftelijke 
verklaring te verstrekken inzake de duur van het dienstverband bij die 
werkgever. 

5.2.5 Iedere werknemer van 20 jaar en jonger ontvangt het tijdloon dat in de 
groep waarin zijn functie is ingedeeld behorend bij zijn leeftijd, geldt. 

5.2.6 Wanneer de leeftijd van de werknemer zich wijzigt, wordt zijn tijdloon 
verhoogd met ingang van de betalingsdatum volgend op die waarin de 
leeftijdswijziging heeft plaatsgevonden. 

5.2.7 De werknemer, die 21 jaar wordt ontvangt met ingang van de betalingspe-
riode, volgend op die waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt, het 
schaaltijdloon in de jaarklasse 0 in de functiegroep waarin hij is ingedeeld. 

 
 
6. TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN 

6.1 Toeslag werkzaamheden op hoogte 
6.1.1 De werkgever zal aan de werknemer, die wordt belast met werkzaamhe-

den in bomen, waarbij de werknemer zich 7 meter of meer boven de bega-
ne grond bevindt - anders dan vanuit een hoogwerker of een bakje - een 
toeslag toekennen van Ä 12,50 netto per week, gedurende de duur van ge-
noemde werkzaamheden. 

6.2 Diplomatoeslag 
6.2.1 Aan werknemers die de cursussen inzake EHBO en/of BHV hebben 

behaald en die hun kennis dienaangaande op peil houden, wordt een toe-
slag van Ä 15,00 per maand toegekend. 

6.3 Surveillancetoeslag 
6.3.1 Aan werknemers, ingedeeld in de functiegroepen II, III en IV, die in 

wisseldiensten ook tijdens weekeinden en feestdagen belast zijn met toe-
zicht op het publiek wordt een surveillancetoeslag op hun basis-tijdloon 
toegekend. 

6.3.2 De hoogte van deze toeslag varieert van 5% tot 10% van het tijdloon, 
afhankelijk van de vraag of het toezicht frequent wordt gehouden, waarbij 
onder frequent wordt verstaan dat over het gehele jaar gerekend de werk-



nemer gemiddeld éénmaal in de drie weken in het weekeinde toezicht 
houdt. 

6.3.3 Bij toepassing van de artikelen 6.3.1 en 6.3.2 is paragraaf 9.2 betreffende 
betaling van overuren en / of compensatie van overwerk niet van toepas-
sing. 

6.4 Afstand-, reiskosten- en reistijdenvergoeding 
6.4.1 Bij het gebruik van een eigen vervoermiddel zal worden betaald bij een 

afstand van de woning van de werknemer tot een in onderling overleg te 
bepalen plaats, die geacht kan worden het centrum van het bedrijf c.q. de 
bedrijfseenheid te zijn: 

   5 à 10 km Ä 1,94 per dag  
 10 à 15 km Ä 2,87 per dag 
 15 à 20 km Ä 3,54 per dag  
 20 à 30 km Ä 4,73 per dag  
 30 à 40 km Ä 6,35 per dag 
 Deze vergoedingen zullen telkens bij afsluiting van een nieuwe cao wor-

den geïndexeerd aan de hand van CBS-indexcijfers voor het gebruik van 
privé-voertuigen. In afwijking van het voorafgaande geldt voor werkne-
mers, die in opdracht van de werkgever met een bedrijfsbusje ten minste 3 
personen vervoeren, met inbegrip van de chauffeur, dat de reistijd tot de 
werktijd wordt gerekend. 

 
6.4.2 Indien een werknemer vrijwillig verhuist naar een adres dat verder van de 

werkplek is gelegen, kan geen aanspraak worden gemaakt op een afstands-
vergoeding gebaseerd op de nieuwe afstand, doch blijft de oorspronkelijke 
woon-werk afstand bepalend voor de toe te kennen vergoeding. 

6.4.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.4.1 kan de werkgever aan de 
werknemer die van een eigen auto gebruik maakt voor het zich begeven 
naar en van het werk respectievelijk ten behoeve van het werk een ver-
goeding toekennen ter grootte van het maximale bedrag per kilometer dat 
onbelast mag worden vergoed (2008:  

 Ä 0,19/km). Deze vergoeding zal slechts worden toegekend indien de 
werknemer - eigenaar van het vervoermiddel - ten genoegen van de werk-
gever aantoont, dat eventuele schade inclusief die van eventuele mede-
inzittende(n) met de auto veroorzaakt, voldoende tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid (W.A.) is verzekerd. 

6.4.4 Wanneer een werknemer in opdracht van de werkgever gebruik moet 
maken van een openbaar vervoermiddel, dan wel wanneer de werkgever 
het vervoer van de werknemer verzorgt, komen hieruit voortvloeiende 
reiskosten volledig voor rekening van de werkgever. Bovendien zal aan de 
werknemer over de reistijd een vergoeding worden toegekend ten bedrage 
van 100% van het voor hem geldende uurloon met dien verstande, dat de 
eerste 60 minuten per dag, voor de heen- en terugreis tezamen, voor reke-
ning van de werknemer komt. 

6.4.5 Onder uurloon bedoeld in het vorige lid wordt verstaan het feitelijke 
uurloon van de desbetreffende werknemer. 



6.5 Gereedschapsvergoeding 
6.5.1 Aan de werknemer wordt voor gebruik van eigen gereedschap een ver-

goeding van Ä 1,86 bruto per week toegekend voor zover de werknemer 
dit gereedschap gebruikt. 

6.5.2 Aan de werknemer die gebruik maakt van een eigen motorzaag zal een 
vergoeding worden toegekend op basis van de werkelijke kosten. 

6.6 Kledingvergoeding 
6.6.1 Aan de werknemer die belast is met werkzaamheden zoals vermeld in 

artikel 1.2 Algemeen deel, wordt voor gebruik van eigen werkkleding en 
schoeisel een vergoeding van € 2,90 bruto per week c.q. Ä 0,58 bruto per 
dag toegekend voor iedere dag c.q. gedeelte van de dag dat de werknemer 
op het werk aanwezig is. 

6.6.2 Aan werknemers aan wie bedrijfskleding beschikbaar is gesteld, wordt een 
nader te bepalen vergoeding beschikbaar gesteld voor wassen en onder-
houden van deze bedrijfskleding. 

 
7. SPAARREGELINGEN 

7.1        Spaarloonregeling/Levensloopregeling 
7.1.1 Indien en voor zover een werknemer daartoe de wens te kennen geeft, zal 

de werkgever medewerking verlenen aan het tot stand komen van een 
spaarloonovereenkomst tussen werknemer en werkgever. 

7.1.2 Elke werknemer, voor wie de werkgever inhoudingsplichtige is ingevolge 
de Wet op de loonbelasting 1964, heeft het recht op grond van art. 7:2 van 
de Wet arbeid en zorg om deel te nemen aan een levensloopregeling. 

 
 
8. REGELING DIENSTWONING 

8.1        Dienstwoning 
8.1.1 Aan de werknemer, die in een dienstwoning woont, wordt voor het genot 

daarvan op zijn loon een bedrag in mindering gebracht. De grootte van dit 
bedrag wordt per 1 maart van elk jaar tussen werkgever en werknemer in 
onderling overleg bepaald, tenzij in overleg met de desbetreffende onderne-
mingsraad een aparte regeling inzake vergoeding voor het bewonen van een 
dienstwoning tot stand is gekomen. Wordt een bedrag overeengekomen, dan 
dient dit bedrag in de schriftelijke arbeidsovereenkomst te worden vastge-
legd. 

8.1.2 Indien het overleg tussen werkgever en werknemer als bedoeld in artikel 
8.1.1 tot gevolg heeft dat het percentage waarmee het bedrag wordt ver-
hoogd groter is dan het percentage van de wettelijke huurverhoging voor 
het desbetreffende jaar behoeft het resultaat van het overleg de goedkeu-
ring van partijen bij de cao. 

8.1.3 In de vergoeding voor de dienstwoning is begrepen een bedrag voor het 
gebruik van ten hoogste 10 are grond. 

 



 
9. VERGOEDING OVERWERK 

9.1 Algemeen 
 Over de bij of krachtens de artikelen 3.1.2 en 3.1.3 aangewezen dagen is 

de werkgever verplicht aan vaste werknemers het voor betrokkene gelden-
de tijdloon door te betalen, één en ander voor zover deze dagen niet op za-
terdag of op zondag vallen. 

9.2 Betaling overuren 
9.2.1     Voor overuren worden de volgende lonen betaald: 

a. op werkdagen een loon, dat 30% hoger is dan het voor de betrokken 
werknemer rechtens geldende uurloon; 

b. op zaterdag een loon, dat 50% hoger is dan het voor de betrokken 
werknemer rechtens geldende uurloon; 

c. op zondag en op de in artikel 3.1.3 genoemde feestdagen - met uitzon-
dering van 5 mei - een loon, dat 100% hoger is dan het voor de betrok-
ken werknemers rechtens geldende uurloon. 

9.2.2 De werkgever zal aan werknemers die overdag werkzaam zijn in akkoord 
een loon toekennen gelijk aan het daags resp. het voor de onderbreking 
verdiende akkoord-loon vermeerderd met de verhoging als bedoeld in ar-
tikel 9.2.1. 

9.2.3 De in bijlage III vermelde uurlonen worden voor de betaling als basis 
genomen. 

9.2.4 De werknemer heeft in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9.2.1 en 
9.2.2 op zijn verzoek aanspraak op compensatie van gemaakte overuren in 
vrije tijd in de voor de normale arbeid bestemde tijd op basis van de vol-
gende verhoudingen tussen overuren en vrije tijd: 
a. 1:1,3 voor de op werkdagen gemaakte overuren; 
b. 1:1,5 voor de op zaterdag gemaakte overuren; 
c. 1:2 voor de op zondag en de in artikel 3.1.3 genoemde feestdagen ge-

maakte overuren. 
9.2.5 De in vrije tijd te compenseren overuren dienen binnen twee maanden na 

de maand waarin overwerk is verricht, door de werknemer zoveel moge-
lijk in volle dagen te worden opgenomen. 

 
 
10.     VAKANTIE EN (BUITENGEWOON) VERLOF 

10.1      Vakantietoeslag vaste werknemers  
10.1.1 Vaste werknemers hebben aanspraak op een vakantietoeslag welke gelijk 

is aan 8,0% van het loon per vakantiejaar. 
 Op de eerste loonbetaling in de maand juni wordt aan de werknemer die 

op die datum reeds 1 jaar bij de werkgever in dienst is een vakantietoeslag 
uitbetaald tot een bedrag gelijk aan 8,0% van 52,2 x het op 1 juni geldende 
weekloon. 

10.1.2 De minimum vakantietoeslag voor werknemers van 21 jaar en ouder 



bedraagt Ä 1.359,- per vakantiejaar. Voor jeugdige vaste werknemers be-
draagt deze minimum vakantietoeslag per jaar respectievelijk: 
17 jaar   Ä    849,-       18 jaar   Ä    985,- 
19 jaar   Ä 1.121,-       20 jaar   Ä 1.257,- 

 aan het einde van het vakantiejaar vindt een verrekening plaats van het 
eventuele verschil tussen de vakantietoeslag berekend op basis van het 
loon in het vakantiejaar en de op de eerste loonbetaling in de maand juni 
uitbetaalde vakantietoeslag. 

 
10.1.3 Aan vaste werknemers die op de dag van de eerste loonbetaling in de 

maand juni minder dan 1 jaar bij de werkgever in dienst zijn, wordt op die 
datum een vakantietoeslag uitbetaald tot een bedrag gelijk aan de helft van 
het in artikel 10.1.1 bedoelde bedrag. De in dit artikel genoemde minimum 
vakantietoeslag is naar evenredigheid van toepassing. 

10.1.4 Aan het eind van het vakantiejaar vindt ten aanzien van de in artikel 10.1.3 
bedoelde werknemers, voor zover zij althans op die datum bij de werkge-
ver in dienst zijn, een verrekening plaats van het eventuele verschil tussen 
de vakantietoeslag tot een bedrag gelijk aan 8,0 % van het in het vakantie-
jaar geldende loon verminderd met de op de eerste loonbetaling in de 
maand juni uitbetaalde vakantietoeslag. De in artikel 10.1.2 genoemde 
minimum vakantietoeslag is naar evenredigheid van toepassing. 

10.1.5 Bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband wordt de vakantietoe-
slag van de vaste werknemers als bedoeld in de artikelen 10.1.1 en 10.1.2 
naar evenredigheid berekend. Hiermede dient te worden verrekend de op 
de eerste loonbetaling in juni uitbetaalde vakantietoeslag. 

10.1.6 Vaste werknemers met een gedeeltelijke werkweek c.q. met een dienst-
verband gedurende een gedeelte van het vakantiejaar hebben recht op een 
evenredig gedeelte van de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 10.1.1. De 
in artikel 10.1.2 genoemde minimum vakantietoeslag is naar evenredig-
heid van toepassing. 

10.1.7 Onder weekloon c.q. loon in het vakantiejaar wordt verstaan het loon dat 
op grond van de cao voor betrokkenen geldt, vermeerderd met de krach-
tens de cao geldende toeslagen exclusief vakantietoeslagen en overwerk-
verdiensten voor zover het overwerk geen incidenteel karakter draagt. 

10.2 Loon tijdens vakantie vaste werknemers 
10.2.1  

 
 
 
De werkgever is verplicht aan de vaste werknemers over de vakantiedagen 
waarop dezen recht hebben, het voor hen geldende loon door te betalen. 

10.3 Vakantiedagen vaste werknemers 
10.3.1 Vaste werknemers met een volledige werkweek hebben per jaar recht op 

de volgende vakantiedagen: 
a. bij een leeftijd van 17 jaar  30 vakantiedagen 



b. bij een leeftijd van 18 tot en met 54 jaar 25 vakantiedagen 
c. bij een leeftijd van 55 en 56 jaar 27 vakantiedagen 
d. bij een leeftijd van 57, 58 en 59 jaar 28 vakantiedagen 
e. bij een leeftijd van 60 jaar en ouder 29 vakantiedagen 
Op de vakantiedagen worden feest- en gedenkdagen als  
bedoeld in artikel 3.1.4 in mindering gebracht. 

10.3.2 Van de vakantiedagen vermeld in artikel 10.3.1 moeten ten minste 2 
weken aaneengesloten en mogen maximaal 4 weken aaneengesloten wor-
den genoten. 

10.3.3 Vaste werknemers met een dienstverband van ten minste 25 jaar bij de-
zelfde werkgever hebben ieder vakantiejaar recht op 1 extra vakantiedag, 
met behoud van loon, vermeerderd met toeslagen. 

10.3.4 De vakantiedagen worden in onderling overleg tussen werkgever en 
werknemer vastgesteld. De niet als snipperdagen aan te merken vakantie-
dagen zullen aaneengesloten worden genoten in het tijdvak van 1 mei tot 1 
oktober. In bijzondere gevallen kan zowel van de verplichting van een 
aaneengesloten vakantie, als van het tijdvak waarin de vakantie zal wor-
den genoten, in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden 
afgeweken. Van de in artikel 10.3.1 bedoelde vakantiedagen kunnen 4 da-
gen worden aangewezen op een door de werkgever te bepalen tijdstip. De 
werkgever dient 3 maanden voor de dag waarop de door hem aangewezen 
dag dient te worden opgenomen omtrent die aanwijzing aan de werknemer 
mededeling te doen. 

10.3.5 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 10.3.2 en 10.3.4 heeft de 
werknemer het recht om éénmaal per 2 jaar 35 werkdagen aaneengesloten 
vakantie op te nemen, mits: 
a. ten minste 12 maanden voor het tijdstip van ingang van het gewenste 

verlof het verzoek hiertoe bij de werkgever is ingediend en de periode 
in overleg tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen en 
vastgesteld; 

b. hiervoor voldoende vakantiedagen worden opgebouwd vóór het ingaan 
van deze verlofperiode. 

 Als dit verlof is vastgesteld kan de werkgever zich niet meer op het be-
drijfsbelang beroepen om de verlofperiode te wijzigen. 

10.3.6 Vaste werknemers met een dienstverband gedurende een deel van het 
vakantiejaar en/of met een gedeeltelijke werkweek, waaronder degenen 
die hun partiële leerplicht vervullen, hebben aanspraak op een evenredig 
deel van de normale vakantierechten. 

10.3.7 Het is de werknemer verboden op vakantiedagen in loondienst werkzaam 
te zijn. 

10.3.8 Vakantiedagen verliezen 5 jaar na dato hun rechtsgeldigheid. 
10.3.9 Vakantie / verlof kan ook in uren worden opgenomen. 

10.4 Vakantierechten vaste werknemers bij einde dienstverband 
10.4.1  Indien bij beëindiging van de dienstbetrekking door een vaste werknemer 

meer dan wel minder vakantierechten zijn genoten dan deze werknemer 
overeenkomstig de bepalingen van deze cao toekomen, wordt het eventu-



eel teveel of te weinig genoten deel tussen werkgever en werknemer ver-
rekend. 

10.5 Vakantierechten vaste werknemers onder bijzondere omstandigheden 
10.5.1 Werknemers die op grond van religieuze overwegingen op religieuze bid-, 

dank- of feestdagen, die niet als feestdag worden erkend zoals de dag na 
Islamitische vastentijd, een vakantiedag wensen op te nemen, zijn gerech-
tigd op die dagen een vakantiedag op te nemen onder tijdige kennisgeving 
aan werkgever. Indien bezettingsproblemen ontstaan door afwezigheid 
van diverse werknemers tegelijkertijd, zal in overleg met alle betrokkenen 
een regeling worden getroffen. 

10.5.2 Werknemers die uit religieuze overwegingen gedurende de Islamitische 
vastentijd vasten, kunnen na tijdig overleg met hun leidinggevende gedu-
rende deze periode vakantie in uren opnemen. Indien door afwezigheid 
van diverse werknemers tegelijkertijd bezettingsproblemen ontstaan, zal in 
overleg met alle betrokkenen een regeling worden getroffen. 

10.5.3 Werknemers hebben in bepaalde situaties recht op bijzonder verlof, zoals 
hieronder is aangegeven. Onder verlof wordt hier verstaan: vrijaf voor een 
bepaald(e) doel / omstandigheid met of zonder behoud van loon. 

 

doel/omstandigheid  
werknemer 

verlof met behoud loon 
 

ondertrouw werknemer 1 dag 
huwelijk werknemer 2 dagen 

overlijden partner werknemer t/m dag begrafenis/crematie 

overlijden kinderen werknemer t/m dag begrafenis/crematie 

overlijden ouders, schoonouders 
grootouders, broers / zussen 
werknemer 

- inwonend: t/m dag 
begrafenis / crematie 
- uitwonend: 1 dag mits 
de begrafenis ofcrematie 
daadwerkelijk wordt  
bijgewoond 

huwelijk* kinderen werknemer 1 dag 

huwelijk* broers / zussen 
werknemer 

1 dag 
 

25- , 40- en 50-jarig huwelijk*  
werknemer 

1 dag 
 

25-, 40-, 50- en 60-jarig  
huwelijk* (schoon)ouders  
werknemer 

1 dag 
 



bevalling partner werknemer 
 

2 dagen 
 

examen- en / of excursiedagen 
werknemer 

 
maximaal 2 dagen 

persoonlijke verplichtingen jegens 
overheid werknemer 

1 dag 
 

verhuizing werknemer 
 

1 dag 

25-, 40- en 50-jarig  
ambtsjubileum werknemer 

1 dag 
 

doel/omstandigheid  
werknemer 

verlof zonder behoud loon 
 

theoretisch / praktisch  
onderwijs jeugdige werknemers 

maximaal 2 dagen per week 
 

*   Voor zover van toepassing kan naar keuze onder “huwelijk”   
   worden verstaan kerkelijk huwelijk of burgerlijk huwelijk. 

10.6 Vakantierechten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid 
10.6.1 Bij afwezigheid van aanspraak op loon bij ziekte in de zin van de Ziekte-

wet/Wulbz behoudt de vaste werknemer de aanspraak op hem volgens de 
artikelen 10.1 en 10.3 toekomende vakantierechten: gedurende een half-
jaar na de aanvang van het desbetreffende geval van arbeidsongeschikt-
heid. 

10.6.2 Evenwel wordt in de gevallen in het vorige artikel bedoeld ten aanzien van 
een vaste werknemer, die tijdens het betreffende contractjaar uitkering 
krachtens de Ziektewet /Wet Uitbreiding Loondoorbetaling door Ziekte 
(Wulbz) of de WAO/WIA ontvangt, het loon over vakantiedagen en de 
vakantietoeslag waarop hij over dat vakantiejaar recht heeft, verminderd 
naar evenredigheid van het aantal dagen waarover hij uitkering heeft ge-
noten. 

10.7 Opbouw en verval atv-dagen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid 
10.7.1 In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid worden uitsluitend geduren-

de de laatste vier weken van de periode van ziekte of arbeidsongeschikt-
heid roostervrije dagen opgebouwd. 

10.7.2 Roostervrije dagen welke in een schema zijn vastgelegd en welke niet zijn 
genoten als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid op die dagen ver-
liezen daarmee hun rechtsgeldigheid. 

10.8 Vakantiedagen losse werknemers  
10.8.1 Losse werknemers en vaste werknemers met overbruggingsregeling met 

een volledige werkweek hebben per jaar recht op de volgende vakantieda-
gen: 
a. bij een leeftijd van 17 jaar  30 vakantiedagen 



b. bij een leeftijd van 18 tot en met 56 jaar 25 vakantiedagen 
c. bij een leeftijd van 57 tot en met 59 jaar 26 vakantiedagen 
d. bij een leeftijd van 60 jaar en ouder 31 vakantiedagen 

 Op de vakantiedagen worden feest- en gedenkdagen als bedoeld in artikel 
3.1.4 in mindering gebracht. 

10.8.2 Van de vakantiedagen vermeld in het vorige artikel moeten ten minste 2 
weken aaneengesloten en kunnen maximaal 4 weken aaneengesloten wor-
den genoten. 

10.8.3 De vakantiedagen worden in onderling overleg tussen werkgever en 
werknemer vastgesteld. De niet als snipperdagen aan te merken vakantie-
dagen zullen aaneengesloten worden genoten in het tijdvak van 1 mei tot 1 
oktober. 

 In bijzondere gevallen kan zowel van de verplichting van een aaneenge-
sloten vakantie, als van het tijdvak waarin de vakantie zal worden genoten, 
in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden afgeweken. 

 Van de in de artikelen 10.8.1 en 10.8.2 bedoelde vakantiedagen kunnen 4 
dagen worden aangewezen op een door de werkgever te bepalen tijdstip. 
De werkgever dient 3 maanden vóór de dag waarop de door hem aange-
wezen dag moet worden opgenomen van die aanwijzing aan de werkne-
mer mededeling te doen. 

10.8.4 In afwijking van artikelen 10.8.2 en 10.8.3 heeft de werknemer het recht 
om éénmaal per 2 jaar 35 werkdagen aaneengesloten vakantie op te ne-
men, mits: 
a. ten minste 12 maanden voor het tijdstip van ingang van het gewenste 

verlof het verzoek hiertoe bij de werkgever is ingediend en de periode 
in overleg tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen en 
vastgesteld; 

b. hiervoor voldoende vakantiedagen worden opgebouwd voor de ingang 
van deze verlofperiode. 

 Als dit verlof is vastgesteld kan de werkgever zich niet meer op het be-
drijfsbelang beroepen om de verlofperiode te wijzigen. 

10.8.5 Het is de werknemer verboden op vakantiedagen in loondienst werkzaam 
te zijn. 

10.8.6 Vakantiedagen verliezen 5 jaar na dato hun rechtsgeldigheid. 
10.8.7 Vakantie / verlof kan ook in uren worden opgenomen. 

10.9 Looptijd vakantiejaar 
10.9.1  Het vakantiejaar loopt van 1 juni in enig jaar t/m 31 mei in het daarop 

volgende jaar. 
11. ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID;  

SOCIALE VERZEKERINGEN  

11.1 Algemene bepalingen 
11.1.1 Het bepaalde in het volgende artikel is uitsluitend van toepassing op 

werknemers die arbeidsongeschikt zijn, inclusief de arbeidsongeschikte 
werknemers die verplicht verzekerd zijn krachtens de Ziektewet/Wulbz, 
en op werknemers die verplicht verzekerd zijn krachtens de WAO/WIA. 



11.1.2 Kortingen op of inhoudingen van wettelijke uitkeringen inzake arbeidson-
geschiktheid, veroorzaakt door schuld of toedoen van de werknemer dan 
wel het gevolg van enig wettelijke bepaling, blijven ten laste van de werk-
nemer. 

11.1.3 Onder loon wordt in artikel 11.4 verstaan het voor de betrokken werkne-
mer geldende tijdloon, met inbegrip van eventuele regelmatig genoten, 
naar tijdsduur bepaalde toeslagen. 

11.1.4 De werknemer die op grond van gemoedsbezwaren is vrijgesteld van de 
hem bij de Ziektewet/Wulbz en de WAO/WIA opgelegde verplichtingen, 
kan tegenover de werkgever aanspraak maken op hetgeen hem volgens het 
bepaalde in artikel 11.4 van de zijde van de werkgever zou toekomen, in-
dien hij van de bedoelde verplichtingen niet was vrijgesteld. 

11.1.5 De vraag of werknemer in enig geval al dan niet arbeidsongeschikt is, 
wordt uitsluitend beantwoord door de bedrijfsarts van de door werkgever 
ingeschakelde arbodienst. 

11.1.6 Indien werkgever of werknemer het niet eens is met het oordeel van de 
bedrijfsarts, is zowel werkgever als werknemer gerechtigd tot het aanvra-
gen van een second opinion omtrent de verhindering van werknemer om 
de bedongen of andere passende werkzaamheden te verrichten, door een 
deskundige benoemd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (UWV). 

11.1.7 De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de partij die deze 
second opinion aanvraagt. 

11.2 Indienstneming en beëindiging van het dienstverband 
11.2.1 Voor de bepalingen in de hiernavolgende leden a en b geldt dat werkne-

mer zich dient te houden aan de regels die bij ziekteverzuim in de onder-
neming gelden en dat hij voldoende medewerking dient te verlenen aan de 
reïntegratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter 
(WVP). Indien werknemer zonder gegronde redenen geen of onvoldoende 
medewerking verleent aan deze reïntegratieverplichtingen heeft werkgever 
de mogelijkheid om de loondoorbetaling te staken en kan werkgever, on-
verminderd hetgeen is bepaald in de leden a en b, het dienstverband be-
eindigen via de daartoe aangewezen weg. 

 Indien na 2 jaren van arbeidsongeschiktheid (ongeacht het arbeidsonge-
schiktheids-percentage) door de arbeidsdeskundige wordt vastgesteld dat 
er geen passende reïntegratiemogelijkheden zijn binnen het bedrijf van de 
werkgever, zij er twee mogelijkheden: 
a. Het dienstverband kan worden beëindigd op  
 voorwaarde dat volgens het UWV voldoende  
 reïntegratie-activiteiten zijn verricht. 
b. Indien volgens het UWV onvoldoende reïntegratie-activiteiten door de 

werk-gever zijn verricht is ontslag wegens ziekte na 2,5 jaar van ar-
beidsongeschiktheid mogelijk. 

11.3 Betalingsverplichtingen werkgever bij ziekte, arbeidsongeschiktheid 
en regresrecht. 



 De bepalingen inzake betalingsverplichtingen werkgever bij ziekte, ar-
beidsongeschiktheid en regresrecht zijn opgenomen in bijlage VII. 

11.4 Betalingsverplichtingen werkgever bij ziekte en arbeidsongeschikt-
heid 

 Voor de uitkeringspercentages genoemd in artikel 11.4 en bijlage VII 
geldt dat de werknemer zich dient te houden aan de regels die bij ziekte-
verzuim in de onderneming gelden en voldoende medewerking dient te 
verlenen aan de reïntegratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering 
Poortwachter (WVP). Beoordeling hiervan vindt plaats door een onafhan-
kelijke deskundige zoals een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. 

11.4.1 Voor de vaststelling van het naar tijdruimte vastgestelde loon genoemd in 
artikel 11.4 en bijlage VII wordt uitgegaan van de systematiek toegepast 
door het UWV en waarbij in de toekomst rekening wordt gehouden met de 
nog in te voeren Wet Walvis. 

11.4.2 Werknemers van wie het dienstverband tijdens ziekte eindigt hebben geen 
recht op de aanvullingen op de loondoorbetalingsverplichting zoals deze 
in artikel 11.4 zijn opgenomen. 

11.4.3 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers die binnen de 
eerste twee jaar van ziekte de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Ar-
beidsongeschikten) instromen, hebben recht op de aanvullingen op de 
loondoorbetalingsverplichting zoals deze in artikel 11.5 zijn opgenomen. 

11.5 Loondoorbetalingverplichtingen 
11.5.1 Loondoorbetalingverplichtingen eerste periode van 26 weken (binnen het 

1e jaar van arbeidsongeschiktheid) 
a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer 
 gedurende de eerste 26 weken van de wettelijke periode, als genoemd 

in artikel 7:629 BW, 70% van het naar tijd ruimte vastgestelde loon 
worden doorbetaald. 

b. Tijdens de eerste 26 weken van de wettelijke periode als genoemd in ar-
tikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven de wettelijke loondoor-
betaling, een aanvulling ter hoogte van 30% van het naar tijdruimte 
vastgestelde loon. 

c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt uitbetaling naar rato 
plaats. 

11.5.2 Loondoorbetalingverplichtingen tweede periode van 26 weken (binnen het 
1e jaar van arbeidsongeschiktheid) 
a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de tweede 

periode van 26 weken van de wettelijke periode, als genoemd in artikel 
7:629 BW, 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon worden door-
betaald. 

b. Tijdens de tweede periode van 26 weken van de wettelijke periode als 
genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven de wette-
lijke loon doorbetaling, een aanvulling ter hoogte van 20% van het naar 
tijdruimte vastgestelde loon. 

c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt uitbetaling naar rato 



plaats. 
11.5.3 Loondoorbetalingverplichtingen tweede jaar van arbeidsongeschiktheid 

a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende 52 weken 
van de wettelijke periode, als genoemd in artikel 7:629 BW, 70% van 
het naar tijdruimte vastgestelde loon worden doorbetaald. 

b. Tijdens 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 
7:629 BW ontvangt de werknemer, boven de wettelijke loondoorbeta-
ling, een aanvulling ter hoogte van 5% van het naar tijdruimte vastge-
stelde loon. Indien de werknemer voldoende medewerking verleent aan 
de reïntegratie verplichtingen volgens de WVP wordt de 5% aanvulling 
verhoogd tot 15%. 

c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt uitbetaling naar rato 
plaats. 

11.5.4 Loondoorbetalingverplichtingen werknemers minder dan 35% arbeidson-
geschikt. Indien de werknemer in aansluiting op de periode van arbeids-
ongeschiktheid genoemd in lid 3 van dit artikel volgens het UWV arbeids-
ongeschikt is, maar minder dan 35%, en zolang het dienstverband gecon-
tinueerd wordt bij dezelfde werkgever, ontvangt de werknemer 90% van 
het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende maximaal 5 jaar. Zie voor 
de ontslagmogelijkheid artikel 11.2. 

11.6 Overige loondoorbetalingregeling 
11.6.1 Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden tussen 1 januari 

2004 tot en met 31 december 2005 geldt een overgangsregeling. Deze re-
geling is opgenomen in bijlage VII. 

11.6.2 Voor de vaststelling van de hoogte van de aanvulling op de loondoorbeta-
lingverplichting als bedoeld in de vorige leden, geldt dat de werknemer 
niet meer zal ontvangen dan het overeengekomen naar tijdruimte vastge-
stelde loon. 

11.6.3 De werkgever heeft op grond van artikel 6:107a BW een zelfstandig 
verhaalsrecht in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werk-
nemer, veroorzaakt door een aansprakelijk te stellen derde. 

11.6.4 De werkgever is verplicht over de onder de leden 11.4.1 t/m 11.4.5 ge-
noemde loondoorbetaling tijdens ziekte de pensioenpremie aan het Be-
drijfspensioenfonds voor de Landbouw door te betalen. 

11.6.5 Er bestaat een afzonderlijke (CAO gebonden) regeling inzake arbeidson-
geschiktheid en ziekte (Sazas). Zie bijlage V. 

11.7 Verzuimbegeleiding 
11.7.1  De werknemer heeft tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid 

aanspraak op verzuimbegeleiding welke voortvloeit uit de Wet verbetering 
Poortwachter. 

 
 
12. EDUCATIE / SCHOLING; VERLOF 

12.1 Bevordering scholing 



12.1.1 Partijen bij de cao wensen (verdere) scholing van werkgevers en werkne-
mers in de sector nadrukkelijk te bevorderen. 

12.1.2 Werkgevers dienen het volgen van scholing / cursorisch onderwijs door 
werknemers te stimuleren en zoveel mogelijk te faciliteren. 

12.2 Scholingsfonds Stosas (onderdeel van het fonds Colland Arbeids-
marktbeleid) 

12.2.1 Bedrijven onder het Ondernemingsdeel Bosbouw van de cao nemen deel 
aan het scholingsfonds Stosas, met het oog op vergoeding van reiskosten, 
cursuskosten en kosten voor noodzakelijk loonverzuim voor werknemers 
die een cursus volgen. 

12.2.2 De financiële middelen voor dit fonds worden opgebracht door middel van 
een jaarlijkse heffing. 

12.3 Verlof in het kader van scholing met behulp van Stosas 
12.3.1 Werknemer heeft gedurende het cao-tijdvak recht op verlof voor het 

volgen van een op bos en natuur gerichte cursus die voorkomt op de des-
betreffende Stosas-lijst. 

12.3.2  De werknemer die de in artikel 12.3.1 bedoelde cursus(sen) wenst bij te 
wonen stelt werkgever ten minste één maand voor de aanvang van de cur-
sus daarvan in kennis. 

 

12.4 Verlof in het kader van onderwijs 
12.4.1  Werkgever is verplicht de werknemer die niet onder de partiële leerplicht 

valt, in de volgende gevallen betaald verlof te verlenen: 
a. voor het via de beroepsbegeleidende leerweg niveau II volgen van on-

derwijs, ongeacht de omvang van het dienstverband, gedurende 1 dag 
per week in de weken waarin dit onderwijs wordt gevolgd 

b. voor het via de beroepsbegeleidende leerweg niveau III en IV volgen 
van onderwijs, alsmede voor het volgen van bijscholingscursussen mits 
het een opleiding betreft die naar het oordeel van de werkgever noodza-
kelijk is voor het uitoefenen 

 van de functie en / of in het kader van de loopbaanontwikkeling 
c. in geval werknemer in het kader van het onder a. of b. genoemde on-

derwijs een excursie of examen bijwoont, tot maximaal twee dagen to-
taal per cursusjaar. 

12.5 Voorlichting en vorming (onderdeel van het fonds Colland Arbeids-
marktbeleid) 

12.5.1 Bedrijven onder het Ondernemingsdeel Bosbouw van de cao nemen deel 
aan het voorlichtings- en vormingsfonds Stivos (onderdeel van Colland 
Arbeidsmarktbeleid), met het oog op het financieren van een aantal werk-
zaamheden welke mede ten behoeve van bos en natuur plaatsvinden, zo-
als: 
- werkzaamheden in het kader van voorlichting, 
 vorming en scholing van werknemers 



- uitvoering van cao-regelingen op het gebied van educatief verlof 
- verlenen van diensten aan ondernemingen in het belang van goede ar-

beidsverhoudingen in het algemeen, waaronder het bevorderen van het 
goed functioneren van ondernemingsraden en andere vormen van over-
leg binnen ondernemingen. 

12.5.2 De financiële middelen voor het fonds worden opgebracht d.m.v een 
jaarlijkse heffing. 

12.6 Verlof in het kader van scholing 
12.6.1 De werknemer heeft gedurende het cao-tijdvak recht op ten hoogste 5 

dagen onbetaald verlof voor het volgen van cursussen die worden gegeven 
door de vakbeweging dan wel door een hiermee verbonden jongerenorga-
nisatie, of voor het volgen van een andere in algemene zin op de bosbouw 
gerichte cursus die erkend is door Colland. 

12.6.2 De werknemer die de in het vorige artikel bedoelde cursussen wenst bij te 
wonen stelt werkgever ten minste één maand voor de aanvang van de cur-
sus daarvan in kennis. 

 

12.7 Verlof ter voorbereiding op pensionering 
12.7.1 Werknemers van 62 jaar en ouder hebben gedurende het cao-tijdvak recht 

op ten hoogste 5 dagen onbetaald verlof voor het volgen van een cursus ter 
voorbereiding op de pensionering, voor zover deze wordt georganiseerd 
door de vakbeweging dan wel door een andere organisatie die door Col-
land is erkend. 

12.7.2 De verlofdagen opgenomen ingevolge het bepaalde in het vorige artikel 
worden zoveel als mogelijk in mindering gebracht op de extra vakantieda-
gen ingevolge artikel 10.3.3. 

12.7.3 De werknemer die reeds tijdens een voorgaand cao-tijdvak het in artikel 
12.7.1 genoemde maximum aantal verlofdagen heeft genoten, kan hierop 
niet opnieuw een beroep doen. 

12.7.4 De werknemer die een in artikel 12.7.1 bedoelde cursus wenst bij te 
wonen stelt de werkgever ten minste één maand vóór aanvang van de cur-
sus daarvan in kennis. 

 
 
13. OVERIGE BEPALINGEN VAN SOCIALE AARD 

13.1      Bespreking sociaal beleid onderneming 
13.1.1  De werkgever zal tweemaal per jaar het binnen de onderneming gevoerde 

en te voeren sociaal beleid met de bij hem in dienst zijn werknemer(s) be-
spreken. 

13.1.2 De bij de cao partij zijnde werknemersorganisaties zijn bevoegd in  onder-
nemingen met vijf of meer werknemers, dan wel op werkobjecten met vijf 
of meer werknemers, voor zover niet reeds een ondernemingsraad in de 
onderneming is gevormd, in overleg met de betrokken werknemers, uit 
hun midden een vakbondscontactpersoon aan te wijzen. 



13.1.3  De aanwijzing van een vakbondscontactpersoon geschiedt voor de duur 
van twee jaar, de aanwijzing kan terstond daarna wederom voor een peri-
ode van twee jaar geschieden. 

13.1.4  Van de aanwijzing van een vakbondscontactpersoon wordt door werkne-
mersorganisaties schriftelijk aan de ondernemer mededeling gedaan. 

13.1.5   De ondernemer kan tegen een in het vorig lid bedoelde aanwijzing bezwaar 
maken en verzoeken deze aanwijzing ongedaan te maken. De beslissing 
over een zodanig verzoek wordt genomen door partijen bij de cao. 

 Het verzoek wordt schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de 
secretarisvan de Commissie Sociale Zaken van het Bosschap. De betrok-
kene wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 

13.1.6   De ondernemer draagt er zorg voor dat de vakbondscontactpersoon niet 
wordt benadeeld in zijn positie in de onderneming. 

13.1.7   Onverminderd een krachtens andere wettelijke en / of cao-bepalingen 
vereiste toestemming, kan de ondernemer de dienstbetrekking van in een 
onderneming werkzame vakbondscontactpersoon, dan wel van degene die 
korter dan twee jaar geleden vakbondscontactpersoon in de onderneming 
is geweest, niet doen eindigen dan na voorafgaande toestemming van par-
tijen bij de cao. Het verzoek om toestemming wordt ingediend bij de se-
cretaris van de Commissie Sociale Zaken van het Bosschap. Partijen bij de 
cao verlenen de toestemming slechts, indien het aannemelijk voorkomt dat 
de opzegging geen verband houdt met het functioneren als vakbondscon-
tactpersoon. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld te worden ge-
hoord. 

13.1.8  De in het vorige artikel bedoelde toestemming is niet vereist wanneer de 
beëindiging geschiedt wegens een dringende reden, of door ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen. 

13.2 Wederindienstnemingsregeling 
13.2.1   Met inachtneming van het hierna volgende is de werkgever gehouden een 

wederindienstnemingsregeling werknemers toe te passen. 
13.2.2   Indien aan de in artikel 13.2.3 vermelde voorwaarden is voldaan, zal de 

werkgever binnen 6 maanden na de beëindiging van het losse dienstver-
band geen werknemer in dienst nemen dan wel uitzendkracht inlenen voor 
het verrichten van werkzaamheden van dezelfde aard, dan nadat hij de 
werknemer van wie het dienstverband aldus is beëindigd, in de gelegen-
heid heeft gesteld zijn vroegere werkzaamheden te hervatten. 

13.2.3  De in artikel 13.2.2 bedoelde voorwaarden zijn de volgende: 
 in de 24 maanden voorafgaande aan de beëindigingsdatum van het laatste 

dienstverband moeten er tussen de desbetreffende werkgever en werkne-
mer gedurende in totaal minstens 12 maanden één of meer dienstverban-
den hebben 

 bestaan; het laatste dienstverband is beëindigd door opzegging van werk-
geverszijde, of is, ingeval van een dienstverband voor bepaalde tijd of een 
bepaald werk, van rechts wege geëindigd. 

13.2.4  Voor de bepaling van de duur van het in de artikelen 13.2.2 en 13.2.3 ge-
noemde dienstverband(en) wordt mee in acht genomen de tijd dat de werk-



nemer in de betreffende periode bij de werkgever werkzaam is geweest op 
basis van inlening via een uitzendbureau. 

13.2.5  De hervatting van de werkzaamheden geschiedt op dezelfde of gunstiger 
voorwaarden als laatstelijk voor de werknemer golden. 

13.2.6  Indien voor het verrichten van werkzaamheden van dezelfde aard het 
aantal werknemers welke de werkgever in de gelegenheid dient te stellen 
het werk te hervatten, groter is dan het aantal werknemers waarvoor de 
werkgever op basis van de arbeidsbehoefte werk beschikbaar heeft, stelt 
de werkgever allereerst degenen met het langste arbeidsverleden bij hem, 
de werkgever, in de gelegenheid het werk te hervatten. 

13.2.7  Hetgeen in voorgaande leden is bepaald is niet van toepassing ingeval het 
CWI aan een door hem verleende toestemming tot beëindiging van de ar-
beidsverhouding een andersluidende voorwaarde in verband met hervat-
ting van werkzaamheden heeft verbonden. 

13.2.8  De werkgever verstrekt de werknemer, die daarvoor op grond van dit 
artikel in aanmerking komt, bij de beëindiging van het losse dienstverband 
een garantieverklaring inzake wederindienstneming. 

13.3 Personeelsbeleid 
13.3.1 Werkgevers zullen zich blijvend / verder inspannen voor een goed perso-

neelsbeleid binnen de aangesloten bedrijven, waarbij onder meer aandacht 
zal worden besteed aan: 
- functie-evaluatie en perspectieven binnen de arbeidsorganisatie 
- vakbondscontactpersonen en faciliteiten in de bedrijven 
- scholingsbeleid binnen de sector en op bedrijfsniveau 
- begeleiding oudere werknemers naar vervanging van fysiek zwaar 

werk. 

13.4 Uitkering bij overlijden 
13.4.1 De werkgever is gehouden aan de nagelaten betrekkingen van de werkne-

mer over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag 
van de tweede maand, na die, waarin het overlijden plaats vond, een uitke-
ring te verlenen ten bedrage van het loon dat aan de werknemer laatstelijk 
toekwam, tenzij een zodanige uitkering op grond van de Ziektewet/Wulbz 
of de WAO/WIA geschiedt. 

13.4.2. Onder de in artikel 13.4.1 bedoelde nagelaten betrekkingen worden ver-
staan de echtgenoot c.q. echtgenote van wie de werknemer niet duurzaam 
gescheiden leefde of bij ontstentenis van deze de minderjarige wettige of 
erkende natuurlijke kinderen en de levenspartner zoals erkend bij de uit-
voering van de Ziektewet/Wulbz. 

13.5 Inschakeling uitzendbureaus 
13.5.1. Slechts indien de bedrijfsomstandigheden zulks onvermijdelijk maken zal 

gebruik   worden gemaakt van de diensten van uitzendbureaus. 
13.5.2. Inschakeling van een uitzendkracht is pas toegestaan, nadat de werkzaam-

heden in voorkomende gevallen eerst aan de vroegere werknemer(s) zijn 
aangeboden. 



13.5.3. De werkgever zal tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad een over-
zicht verschaffen over de aantallen ingezette uitzendkrachten per periode 
en per afdeling. 

13.5.4 De bepalingen in de cao met betrekking tot de arbeidstijden, lonen, toesla-
gen en overige vergoedingen zijn van overeenkomstige toepassing op uit-
zendkrachten. Daarbij geldt voor de beginnende bosarbeider een wachttijd 
van drie maanden. 

13.5.5. De uitzendkracht kan aan hetgeen in artikel 13.5.4 wordt vermeld direct 
rechten  ontlenen jegens het uitzendbureau. 

13.6 Arbeidsvoorziening (Stosas-Arbvo; onderdeel van het fonds Colland 
Arbeidsmarktbeleid) 

13.6.1  Ten behoeve van de arbeidsvoorziening in de sector wordt jaarlijks een 
heffing geheven. 

13.6.2  Het arbeidsvoorzieningenbeleid is onderwerp van bespreking in de Com-
missie Sociale Zaken van het Bosschap. 

13.6.3. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan Colland. 

13.7 Solidariteit 
13.7.1  In het kader van solidariteit met ontwikkelingslanden en landen in Oost-

Europa worden zo mogelijk één of meer op de bosbouw ca. betrekking 
hebbende projecten “geadopteerd”. 

13.7.2. Genoemde projecten dienen zowel voor werkgevers- als voor werkne-
mersorganisaties herkenbaar te zijn en relevant en belangrijk te worden 
geacht. 

13.7.3. Per project worden nadere afspraken gemaakt over de daarvoor beschik-
baar te stellen middelen. 

13.7.4. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan de Commissie 
Sociale Zaken van het Bosschap. 

 
 
14. BEZWAAR EN BEROEP  

14.1      Bezwaar en beroep 
14.1.1.  Een werkgever of werknemer kan op grond van artikel 2.15 Algemeen 

deel van de cao beroep instellen bij het College van Beroep voor cao-
zaken, inzake toepassing of uitleg van een onderdeel van de cao. 

14.1.2.  Instelling en behandeling van beroep is aan voorwaarden gebonden zoals 
is vastgelegd in het “Reglement College van Beroep”, dat is opgenomen in 
bijlage VIII Algemeen deel. 

Bijlage | 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Functiebeschrijvingen 

 



In deze bijlage is een beschrijving van de volgende functies opgenomen: 
- administrateur 
- administratief medewerker 
- beleidsmedewerker 
- bedrijfsleider 
- bosbouwkundig medewerker 
- bouwkundig opzichter 
- hovenier I 
- hovenier II 
- jachtopzichter 
- medewerker bezoekerscentrum 
- medewerker voorlichting & public relations 
- meewerkend voorman 
- werkplaatsbeheerder 
- monteur werkplaats 
- terreinbeheerder / bedrijfsleider 
- secretariaatsmedewerker 
- terreinmedewerker I 
- terreinmedewerker II 
- typiste / telefoniste 
- afdelingssecretaresse 
- directiesecretaresse 
- conservator 
- boekhoudkundig medewerker 
- ambachtsman 
- bosarbeider (ongeoefend) 
- bosarbeider (geoefend) 
- vakarbeider bosbouw 
- specialist 
- bosbouwmachinist 
- voorman I 
- voorman II 
- bosbaas 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: ADMINISTRATEUR 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
- Het verzamelen, registreren en beschikbaar stellen van financiële gegevens t.b.v beheer en 

bestuur van de organisatie. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft leiding aan de administratieve medewerkers (ca. twee medewerkers). 
- Legt de financiële administratie vast of laat deze vastleggen. 
- Stelt periodieke financiële overzichten en balansoverzichten op en motiveert ontwikkelin-

gen. 
- Draagt zorg voor het voorbereiden en opstellen van het jaarverslag en van de jaarlijkse 

begroting. 
- Regelt het coderen van facturen, nota’s e.d. volgens rekenschema. 
- Bewaakt alle inkomsten en uitgaven en controleert op doelmatigheid en rechtmatigheid. 
- Beheert het financiële automatiseringssysteem. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 

De functie is binnen een kleine natuurbeschermingsorganisatie werkzaam; de administratie-



ve vastlegging is de verantwoordelijkheid van deze functionaris; er zijn geen zwaardere 
financiële functies in de organisatie. Daarbij wordt hij/zij ondersteund door enkele uitvoe-
rende medewerkers. De functie rapporteert aan de Directeur in de hiërarchische organisatie 
en wordt functioneel aangestuurd door de penningmeester van de natuurbeschermingsorga-
nisatie. Financiële planning zit niet in de functie (uiteraard wel het aanleveren van basisge-
gevens). Functiehouder zit niet in het managementteam van de organisatie. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
- Het verrichten van administratieve werkzaamheden. 
 
HOOFDTAKEN 
- Voert diverse administratieve werkzaamheden uit t.b.v de crediteurenen debiteurenadmini-

stratie, ledenadministratie en loonadministratie. 
- Controleert, codeert en verwerkt gegevens in het boekhoudkundig systeem. 
- Controleert binnenkomende facturen en zorg voor betaalbaarstelling. 
- Draagt zorg voor de facturering, beoordeelt betalingsachterstanden van debiteuren en 

bepaalt binnen vastgestelde kaders de te nemen actie (betalingsregeling, schrappen als lid, 
incasso-uitbesteding). 

- Verzorgt de administratieve aspecten van subsidieregelingen. 
- Assisteert bij het opmaken van de jaarrekening en de begroting. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie rapporteert aan een Administrateur of Hoofd administratie; er worden alleen 

uitvoerende administratieve werkzaamheden verricht. Bij de debiteurenbehandeling zitten 
wat zwaardere communicatieve elementen. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: BELEIDSMEDEWERKER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het formuleren van beleidsmatige standpunten van de organisatie en het vertegenwoordigen 

van de organisatie in gremia waar deze standpunten aan de orde zijn. 
 
HOOFDTAKEN 
- Ontwikkelt het beleid en formuleert beleidsmatige standpunten. 
- Stelt beheersplannen op. 
- Beoordeelt, adviseert en handelt planologische, waterhuishoudkundige en milieutechnische 

zaken af. 
- Coördineert projecten en voert het projectmanagement. 
- Verricht onderzoekswerk. 
- Onderhoudt contacten met ambtelijke provinciale instanties en vertegenwoordigt hierin de 

organisatie; beïnvloedt het beleid van die instanties. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie komt voor in een natuurbeschermingsorganisatie; op een beleidsterrein wordt 

door deze functie het beleid ontwikkeld ter finale vaststelling door Directie of Bestuur. Het 
vastgestelde beleid wordt door de medewerker mede geïmplementeerd. In de functie zit 



beleidsbeïnvloeding (inclusief onderhandeling) van externe partijen. 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: BEDRIJFSLEIDER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het exploiteren van terreinen en het leiding geven aan de dagelijkse werkzaamheden voor 

het onderhoud aan bossen, natuurterreinen etc. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft leiding aan terreinmedewerkers. 
- Is verantwoordelijk voor het uitvoerend beheer van bossen en terreinen en maakt de werk-

planning voor de dagelijkse werkzaamheden. 
- Maakt de verkoop mogelijk van producten die vrijkomen uit het bos- en terreinondehoud. 
- Koopt gereedschappen en andere materialen in en laat reparaties hieraan verrichten. 
- Signaleert ontwikkelingen en bedreigingen voor zijn terrein en doet voorstellen i.v.m. 

benodigde investeringen en verbeteringen aan bossen en terreinen. 
- Overlegt, voert onderhandelingen en sluit onderhoudsovereenkomsten af met agrariërs, 

pachters, aannemers etc. Houdt toezicht op de juiste naleving van pacht-, huur en andere 
overeenkomsten. 

 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie voert met een grote mate van zelfstandigheid de exploitatie van terreinen uit. Dat 

impliceert het bewerken van het terrein, waarbij operationele leiding aan een groep mede-
werkers wordt gegeven. Daarbij behoren werkplanning en -voorbereiding. In overleg met de 
commerciële functie binnen het bedrijf wordt van materiaal dat uit de terreinen en bossen 
komt verkoopbaar materiaal gemaakt (zonodig na bewerking op een zagerij-afdeling, e.d.). 
De functie wordt communicatief verzwaard omdat ook sprake is van contacten met agrariërs 
en pachters e.d. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: BOSBOUWKUNDIG MEDEWERKER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het geven van adviezen m.b.t. bos- en natuurbeheer, het verkopen van bosproducten en het 

inkopen van materialen. Het onderhouden van contacten met de leden. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft advies m.b.t. bos- en natuurbeheer, over voor het beheer relevante wetten en regelin-

gen en over bosaanleg. 
- Verwerft opdrachten. Stelt hiervoor een projectplan op en voert deze uit. 
- Bemiddelt bij de aan- en verkoop van producten en bij het uitvoeren van werkzaamheden in 

bos- en natuurterreinen. 
- Verkoopt bosproducten en koopt plantsoen- en bosbouwmaterialen in. 
- Geeft voorlichting over bijv. subsidiemogelijkheden en over bosbeheer in zijn algemeenheid 

aan leden. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie komt voor in zowel particuliere als in natuurbeschermingsorganisaties. Het is een 

brede functie die adviseert over natuurbeheer, maar tegelijk ook commercieel actief is bij 



aankoop en verkoop van goederen en producten. De commercie is geen kernactiviteit van de 
organisatie, maar betreft zaken die uit natuurbeheer voortvloeien. 

 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: BOUWKUNDIG OPZICHTER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het instandhouden en onderhouden van opstallen van een landgoed. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft leiding aan bouwkundige- en onderhoudsmedewerkers. 
- Begeleidt het onderhoud aan gebouwen, zoals bijvoorbeeld restauraties, nieuwbouw of 

verbouwingen, dat verricht wordt door derden. 
- Stelt het jaarplan, projectplannen en bijbehorende begrotingen op. 
- Ziet toe op de naleving van huur-, pacht- en erfpachtvoorwaarden, betrekking hebbend op 

gebouwen. 
- Beoordeelt bouwplannen door pachters en erfpachters ingediend; ziet toe op de afgesproken 

uitvoering. 
- Verzorgt het tekeningen- en onderhoudsarchief waarin per pand het uitgevoerde onderhoud 

wordt bijgehouden. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie is werkzaam binnen een landschappelijke organisatie; het is in die organisatie de 

zwaarste bouwkundige functie. Alle contacten op bouwkundig gebied lopen via deze func-
tie. De functie rapporteert aan de Directie. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: HOVENIER I 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot aanleg, renovatie en onderhoud van 

tuinen en ander groen. 
 
HOOFDTAKEN 
- Voert alle voorkomend hovenierswerk uit (zoals het aanplanten van bomen, heesters, één- 

en meerjarig plantgoed, het uitvoeren van grondverbeterings-werkzaamheden, aanbrengen 
van teeltlagen, aanleggen van waterpartijen, snoeien van bomen en struiken e.d.) en kan de 
hiervoor benodigde machines en gereedschappen bedienen. 

- Pleegt dagelijks onderhoud aan machines en gereedschappen. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 Er is aansturing van het dagelijkse werk via een ploegbaas die meewerkt. Vaktechnisch 

kunnen één of twee mensen worden aangestuurd. 
 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaa: HOVENIER II 
Datum: december 2002 



 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot aanleg, renovatie en 

onderhoud van tuinen en ander groen. 
 
HOOFDTAKEN 
- Bereidt alle alleen uit te voeren werkzaamheden voor zoals het regelen van tijdige aanwe-

zigheid van benodigde materialen, machines en gereedschappen; stemt het werk af met op-
drachtgever. 

- Voert alle voorkomend hovenierswerk uit (zoals het aanplanten van bomen, heesters, één- 
en meerjarig plantgoed, het uitvoeren van grondverbeterings-werkzaamheden, aanbrengen 
van teeltlagen, aanleggen van waterpartijen, snoeien van bomen en struiken e.d.) en kan de 
hiervoor benodigde machines en gereedschappen bedienen. 

- Maakt schetsen voor wijzigingen van een (tuin)ontwerp op aanwijzingen van ploegbaas of 
opdrachtgever. 

- Pleegt dagelijks onderhoud aan machines en gereedschappen. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 Er is sprake van een all-round-functie die met een grote mate van zelfstandigheid kan 

werken; indien alleen gewerkt worden de werkzaamheden volledig zelfstandig voorbereid. 
Vaktechnisch kunnen één of twee mensen worden aangestuurd. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: JACHTOPZICHTER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het voeren van het wildbeheer op een landgoed. 
 
HOOFDTAKEN 
- Verzorgt voorzieningen voor het wildbeheer, zoals bijv. eendenputten, wildakkers etc. 
- Stelt het jaarlijks afschotplan op. 
- Organiseert jachtdagen. 
- Verricht kleine onderhoudswerkzaamheden aan wegen, paden en waterlopen. 
- Houdt toezicht op alle factoren die van invloed zijn op het wild en overige flora en fauna. 
- Houdt toezicht op het publiek en surveilleert. 
- Waakt voor en treedt op tegen vernielingen, stroperij, illegale vuilstort etc. 
- Houdt algemeen toezicht op mestwetgeving, maaidata etc. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt zelfstandig onder hiërarchische leiding van een Hoofd terreinen. Deze 

functie zorgt dat het terrein dat onder zijn verantwoordelijkheid valt er qua wildbeheer goed 
uitziet. De functie is communicatief zwaar vanwege de surveillancetaken. De surveillance 
houdt niet in dat er geverbaliseerd mag worden. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: MEDEWERKER BEZOEKERSCENTRUM 
Datum:december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het geven van voorlichting aan bezoekers over het betreffende natuurgebied en het verko-

pen van winkelartikelen. 



 
HOOFDTAKEN 
- Geeft voorlichting aan bezoekers; zowel individuele bezoekers als grote groepen. Leidt 

excursies. 
- Levert een bijdrage aan de samenstelling van educatieve programma’s voor doelgroepen. 
- Verkoopt artikelen. 
- Draagt bij aan de inrichting van het bezoekerscentrum en aan de inrichting van tentoonstel-

lingen. 
- Beheert het kasgeld en verzorgt de dagelijkse administratie. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt onder een beheerder van het bezoekerscentrum. Alle soorten bezoekers-

contacten komen in de functie voor. Het educatieve element in de functie bestaat met name 
uit het meedenken over thema’s voor doelgroepen; de inhoudelijke uitwerking ervan in les-
sen etc. zit niet in deze functie. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: MEDEWERKER VOORLICHTING EN PUBLIC RELATIONS 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het voorbereiden en uitvoeren van voorlichtings- en public relations activiteiten. 
 
HOOFDTAKEN 
- Organiseert voorlichtings- en public relations activiteiten en stelt hiervoor projectplannen 

op. Stemt de inhoud van activiteiten af met andere deelnemende organisaties en verzorgt de 
correspondentie. 

- Stelt voorlichtingsmateriaal samen; levert daar zelf een inhoudelijke bijdrage aan en coördi-
neert de bijdragen van externe toeleveranciers (auteurs, fotografen e.d.). 

- Stelt in overleg met het hoofd van de afdeling promotiemiddelen vast en werkt ze uit. 
- Verzorgt de eindredactie en vormgeving van in- en externe uitingen van de organisatie. 
- Beheert het artikelen-, dia- en fotoarchief. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie ressorteert onder een Hoofd Voorlichting en PR. De functie is inhoudelijk 

en organiserend (eindredactie van uitingen, organiseren van activiteiten) met een gro-
te mate van zelfstandigheid. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: MEEWERKEND VOORMAN 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het (laten) verrichten van werkzaamheden aan bossen, terreinen en opstallen. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft leiding aan een aantal flink aantal (ca. 8) terreinmedewerkers. 
- Maakt planningen, organiseert en verdeelt het werk in de ploeg en controleert de uitvoer 

ervan. 
- Voert werkzaamheden uit voor het dagelijks onderhoud aan terreinen en aan machines en 

gereedschappen. 
- Draagt zorg voor het naleven van de veiligheidseisen en arbobeleid voor zijn groep van 



medewerkers. 
- Verzorgt de dagelijkse administratie en houdt de voorraad bij. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie verricht met een flink aantal medewerkers de uitvoering in het terrein. Deze 

functie is operationeel verantwoordelijk d.w.z. dat de kwaliteit en voortgang van het dage-
lijkse werk bij deze functie hoort. Er wordt gewoon meegewerkt. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: WERKPLAATSBEHEERDER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het leiding geven aan de werkzaamheden van een werkplaats en het beheren van alle 

daarbij behorende bedrijfsmiddelen, instrumenten, gereedschappen e.d. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft leiding aan de werkzaamheden van de werkplaats (onderhoud en reparatie van be-

drijfsmiddelen, instrumenten en gereedschappen) en werkt daarbij mee. 
- Beheert en onderhoudt de werkplaats en de aanwezige uitrusting. 
- Regelt uitgifte, administratie en voorraadbeheer van materialen, machines en gereedschap. 
- Koopt onderdelen en andere benodigdheden ten behoeve van reparatie en onderhoud van 

materiaal in. 
- Zorgt voor naleving van voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu-

bescherming. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de werkplaats waar alle 

bedrijfsmiddelen en gereedschappen worden beheerd en onderhouden. Deze functie is ope-
rationeel verantwoordelijk d.w.z. dat de kwaliteit en voortgang van het dagelijkse werk bij 
deze functie hoort. Er wordt gewoon meegewerkt. Het kopen van onderdelen geeft een ac-
cent op zelfstandigheid en communicatie. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: MONTEUR WERKPLAATS 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bedrijfsauto’s, trekkers, 

machines en gereedschap. 
 
HOOFDTAKEN 
- Voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bedrijfsauto’s, trekkers, machines en 

gereedschap uit. 
- Voert daar in voorkomend geval eenvoudige constructiewerkzaamheden aan uit. 
- Overlegt met de werkplaatsbeheerder over het uitbesteden van onderhouds-en reparatie-

werkzaamheden (bij complexe storingen); schakelt na fiattering van de werkplaatsbeheerder 
externe hulp in. 

 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt onder verantwoordelijkheid van de werkplaatsbeheerder; de functie moet 

onderhoudswerk met een gedegen vakkennis vervullen om te voorkomen dat spullen voor 



elke minder eenvoudige reparatie naar een garage o.i.d. moeten. 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: TERREINBEHEERDER/BEDRIJFSLEIDER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het uitvoeren van het dagelijks beheer van de terreinen/buitengewesten. 
 
HOOFDTAKEN 
- Geeft leiding aan uitvoerende medewerkers. 
- Beheert bossen, natuurterreinen en parken door o.a. planvorming, blessen, uitvoeren van 

werkzaamheden en verkoop van hout etc. 
- Stelt de jaarlijkse werkplannen op en ziet toe op de uitvoering ervan. 
- Stelt de concept-begroting voor het onder functiehouder vallende aandachtsgebied op, 

bewaakt het vastgestelde budget en bereidt subsidieaanvragen voor. 
- Controleert en laat onderhoud plegen aan wegen en watergangen. 
- Is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de werktuigen en machines. 
- Houdt toezicht op naleving van de contracten met pachters, huurders en ander gebruikers 

van grond en/of gebouwen. 
- Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in de omgeving van zijn terreinen en doet 

voorstellen voor verbeteringen aan zijn terreinen. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt onder de aansturing van een Hoofd terreinen en beheert binnen aangege-

ven kaders een aangewezen gebied; het beheer houdt in feite ontwikkeling in. Alle werk-
zaamheden/activiteiten die binnen het goedgekeurde jaarlijkse werkplan vallen worden on-
der eindverantwoordelijkheid van deze functie verricht. 

 Er is sprake van een gebied met een meer dan normale moeilijkheidsgraad (extra recreatie-
druk, extra kwetsbare ecologie, hoeveelheid of complexiteit van contacten met pachters, 
gebruikers e.d. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: SECRETARIAATSMEDEWERKER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden t.b.v een afdeling. 
 
HOOFDTAKEN 
- Verwerkt in- en uitgaande post. 
- Beheert agenda’s. 
- Neemt telefoongesprekken aan. 
- Typt correspondentie en andere stukken. 
- Verzamelt en ordent documenten, houdt archieven bij. 
- Beheert en bestelt kantoorartikelen. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt binnen een grotere organisatie en verricht daar ondersteunende werkzaam-

heden op secretarieel gebied, zonder alle werkzaamheden van een afdelingssecretaresse 
(notuleren, organiseren, uitwerken brieven en verslagen) te beheersen. 

 



 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: TERREINMEDEWERKER I 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden aan terreinen en opstallen. 
 
HOOFDTAKEN 
- Verricht eenvoudige werkzaamheden aan terreinen en opstallen zoals het snoeien van 

bosschages, het maaien van gras. 
- Maakt gebruik van kleine machines en hulpmiddelen. 
- Onderhoudt gereedschap en machines. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie is actief binnen een natuurbeschermingsorganisatie of bosbouwbedrijf en werkt 

onder toezicht. De werkzaamheden en de te volgen werkwijze zijn duidelijk aangegeven. Er 
is weinig contact met gebruikers en bezoekers van het terrein. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam:TERREINMEDEWERKER II 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van terreinen en opstallen. 
 
HOOFDTAKEN 
- Verricht werkzaamheden ten behoeve van terreinen en opstallen; daarbij valt te denken aan 

veeverzorging, eendenkooibeheer, molenbeheer, verkoop van producten e.d. 
- Onderhoudt gereedschap, machines en de werkplaats. 
- Houdt toezicht op het gebruik van het terrein door gebruikers en bezoekers. 
- Onderhoudt externe contacten met gebruikers en bezoekers van het terrein. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie is actief binnen een natuurbeschermingsorganisatie of bosbouwbedrijf en werkt 

zelfstandig. Er is geen aansturing van het dagelijkse werk via een ploegbaas die meewerkt. 
Het toezicht op het bezoekende publiek aan de terreinen werkt verzwarend op communica-
tief gebied. De overige contacten met gebruikers en bezoekers van het terrein zijn informe-
rend. 

 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: TYPISTE / TELEFONISTE 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het aannemen en doorverbinden van telefoongesprekken, het ontvangen van bezoekers; het 

typen van diverse stukken. 
 
HOOFDTAKEN 



- Bedient de centrale installatie voor inkomende en uitgaande telefoongesprekken en brengt 
verbindingen tot stand. 

- Maakt telefoonnotities van de gesprekken. 
- Verzorgt de ontvangst van bezoekers van de organisatie. 
- Typt aan de hand van concept met behulp van een tekstverwerkingsprogramma, beoordeelt 

tekst op lay-out en op grammatica binnen de aangegeven huisregels. 
- Typt schema’s en dergelijke, bepaalt binnen de regels van de huisstijl de lay-out. 
- Houdt archieven bij. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt onder verantwoordelijkheid van een functionaris die eindverantwoordelijk 

is voor de gang van zaken bij de Interne diensten. De kerntaak van de functie is die van tele-
foniste/receptioniste; het typewerk is ter opvulling van “lege” momenten. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: AFDELINGSSECRETARESSE 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het secretarieel-organisatorisch ondersteunen van een afdeling. 
 
HOOFDTAKEN 
- Organiseert bijeenkomsten, regelt hotels en congrescentra voor werkconferenties. 
- Neemt telefoongesprekken aan en handelt aanvragen zo mogelijk zelf af. 
- Concipieert brieven aan de hand van korte notities. 
- Notuleert vergaderingen en maakt verslagen. 
- Typt correspondentie en andere stukken aan de hand van steno en concept. 
- Verzamelt en bewerkt diverse soorten administratieve afdelingsgegevens en controleert deze 

op volledigheid. 
- Voert gegevens in in administratieve systemen en maakt overzichten. 
- Houdt de agenda bij van de afdeling en regelt afspraken. 
- Verzamelt en ordent documenten, houdt archieven bij. 
- Verdeelt inkomende post (brieven, elektronisch, faxen, etc), selecteert deze en stelt zo veel 

mogelijk prioriteiten; maakt uitgaande post verzendklaar. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie komt voor in een afdeling met gevarieerd werk. Het is de zwaarste secretariële 

functie in de afdeling met de nadruk op organiserende werkzaamheden. Bulkwerk op het 
gebied van tekstverwerking wordt door deze functie over het algemeen niet zelf uitgevoerd 
maar doorgeleid naar andere medewerkers. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: DiRECTIESECRETARESSE 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het secretarieel-organisatorisch ondersteunen van de directie. 
 
HOOFDTAKEN 
- Draagt zorg voor het plannen en voorbereiden van directievergaderingen en de daarvoor 

benodigde stukken. 
- Notuleert directievergaderingen en maakt verslagen, bewaakt de procerdurele uitvoering 

van belsuiten. 



- Houdt de agenda bij van de directeur en regelt afspraken. 
- Organiseert bijeenkomsten, regelt reizen, hotels en congrescentra voor bezoeken en werk-

conferenties. 
- Neemt telefoongesprekken aan; beslist al naar gelang aard van de aanvragen over doorver-

binding. Handelt aanvragen zo mogelijk zelf af. 
- Beoordeelt binnenkomende post; prioriteert, stuurt stukken door en handelt stukken van 

organisatorische aard zelf af. 
- Verzorgt de correspondentie voor de directeur aan de hand van concepten of volgens 

summiere aanwijzingen. Beantwoord brieven van algemene aard. 
- Verzamelt en bewerkt diverse soorten administratieve gegevens ten behoeve van de direc-

teur. Vraagt relevante informatie op bij in- of externe instanties. 
- Verzamelt en ordent documenten, houdt archieven bij. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie werkt ten behoeve van de directie. Bulkwerk op het gebied van tekstverwerking 

wordt doorgeleid naar andere medewerkers. 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: CONSERVATOR 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het in optimale staat brengen en houden van de collectie van een landgoed. 
 
HOOFDTAKEN 
- Bepaalt de gewenste samenstelling van de collectie. 
- Koopt en verkoopt binnen budgettaire kaders teneinde de collectie te optimaliseren. 
- Restaureert delen van de collectie of geeft opdracht aan derden. 
- Draagt zorg dat de collectie zich in een optimale staat bevindt en voldoende is verzekerd. 
- Beheert het databestand van de collectie, vervolmaakt beschrijvingen, en verzamelt docu-

mentatie. 
- Adviseert over openstelling van het landgoed en bepaalt welke delen van de collectie 

publiek kunnen zijn. 
- Bestudeert het verleden van het landgoed en koppelt dit aan toekomstige ontwikkelingen die 

het landgoed raken met het oog op het ontwikkelen van een optimale collectie. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie is bij uitstek de deskundige op het gebied van de collectie van het landgoed. 

Functiehouder bepaalt hoe de collectie zich ontwikkelt en welke deel zich leent om voor 
publiek toegankelijk te zijn. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het verrichten van alle boekhoudkundige werkzaamheden. 
 
HOOFDTAKEN 
- Houdt het grootboek bij aan de hand van journaalposten, boekingsstukken en andere gege-

vens; beoordeelt ingebrachte posten op aanvaardbaarheid, verzorgt het grootboekverslag en 
zoekt verklaringen voor eventuele verschillen tussen grootboeksaldi en subadministraties. 

- Verzorgt de maandafsluiting; zorgt dat alle journaalposten verwerkt zijn. 



- Werkt mee bij de consolidatie van financiële gegevens: balans, rekening van winst en 
verlies e.d. 

- Verzorgt de eindcontrole van subadministraties zoals de debiteuren en/of de crediteurenad-
ministratie. 

- Stelt overzichten samen met financiële managementinformatie. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functie is een all-round financiële functie op uitvoerend niveau; het is de rechterhand 

van het Hoofd van de Boekhouding, die de meeste problemen zelfstandig kan oplossen. 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: AMBACHTSMAN 
Datum: december 2002 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en opstallen. 
 
HOOFDTAKEN 
- Verricht als onderhoudstimmerman alle werkzaamheden op het gebied van restauratie, 

onderhoud en nieuwbouw. 
- Maakt hout op maat en brengt de vereiste vormen aan. 
- Plaatst houten voorwerpen o.a. door te monteren, af te hangen enz. 
- Verricht alle voorkomende schilderwerkzaamheden op het gebied van restauratie, onder-

houd en nieuwbouw. 
- Verricht eenvoudige technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en 

opstallen. 
 
ORGANISATORISCHE SETTING 
 De functiehouder is een all-round vakman op het gebied van timmeren en schilderen; met 

name op het gebied van restauratie is betrokkene zeer deskundig en ervaren. Daarnaast wor-
den eenvoudige andere onderhoudswerkzaamheden door betrokkene verricht. Betrokkene 
werkt zelfstandig op basis van richtlijnen, schetsen en/of tekeningen. 

 
 
OVERIGE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN 

ONGEOEFENDE BOSARBEIDER (I) 
 De ongeoefende bosarbeider is de werknemer die werkzaamheden van een eenvoudige aard 

verricht waarvoor geen vakkennis en geen ervaring vereist is en die voor de eerste keer in de 
agrarische bedrijfstakken – waaronder de bosbouw- werkzaam is. Deze werknemer dient na 
één jaar te worden bevorderd naar functiegroep II (geoefende bosarbeider) 

 
GEOEFENDE BOSARBEIDER (II) 
 De geoefende bosarbeider is de werknemer, die meestal op directe aanwijzing eenvoudige 

arbeid in de bossen en natuurterreinen verricht, waarvoor een beperkte  kennis en ervaring 
vereist zijn. Hij werkt normaliter met hangereedschap en eenvoudige hulpmiddelen. 

 
VAKARBEIDER BOSBOUW (III) 
 De vakarbeider bosbouw is de werknemer, die werkzaamheden in bossen en natuurterrei-

nene verricht en die kennis bezit op het gebied van de bosbouw en het beheer van natuurter-
reinen, welke in relatie staan tot zijn taak. Hij werkt veeal zellfstandig en moet ten aanzien 
van zijn werk afgaan op eigen beoordeling van de situatie. Hij moet zelstandig kunnen be-
oordelen hoe de arbeid het beste kan worden uitgevoerd. 

 Bij zijn werk maakt hij gebruik van kleine machines en andere hulpmiddelen, zoals bijvoor-
beeld trekkers met aanbouwwerktuigen, motorzagen, bosmaaiers en rugspuiten. De speci-



fieke werkzaamheden van de trekkerchauffeur, de voerman, de blesser en de uitmeter -
uitmeten van  rondhoutsortimenten- worden in ieder geval aangemerkt als werkzaamheden 
van vakarbeider bosbouw. 

 De vakarbeider bosbouw die over een zeer grote ervaring, kundigheid en volledige vakken-
nis op het gebied van werkzaamheden in bossen en natuurterreinen beschikt en vrijwel zeker 
zelfstandig deze werkzaamheden uitoefent, kan door de werkgever worden aangemerkt als 
specialist en wordt als zodanig ingedeeld in functiegroep IV. 

 
SPECIALIST (IV) 
 De specialist bezit zeer grote ervaring en volledige vakkennis op het gebied van de werrk-

zaamheden in bossen en natruurterreinen. 
 Hij werkt geheel zelfstandig, kan het werk goed organiseren en gaat ten aanzien van zijn 

werk geheel zonder aanwijzing af op eigen beoordeling van de situatie. 
 
BOSBOUWMACHINIST (IV) 
 De bosbouwmachinist is de werknemer die klepelmaaiers, speciale plantmachines, grote 

zaag- en schilmachines, takhoutversnipperaars en langhouttransportwagens bedient. Hier-
voor beschikt hij over de noodzakelijke technische vaardigheid in het omgaan met deze spe-
cifieke bosbouwmachines. Hij is tevens belast met onderhoud en kleine reparaties aan dit 
materieel.  

 Hij verricht zijn werk veelal zelfstandig en kan dat goed organiseren. Zijn kennis van de 
bosbouw jangt direct samen met zijn specialistische arbeid. 

 
VOORMAN I (IV) 
 De voorman I is de werknemer, die het werk verdeelt en leiding geeft aan ten minste 3 en 

ten hoogste 7 andere werknemers, belast met de uitvoering van werkzaam-heden in bossen 
en natuurterreinen. 

 
VOORMAN II (V) 
 De voorman II is de werknemer, die het werk verdeelt en leiding geeft aan ten minste 7 

andere werknemers belast met de uitvoering van werkzaam-heden in bossen en natuurterrei-
nen. Hij verzorgt tevens eenvoudig administratief werk en is voorts belast met het beheer 
van en de controle op materialen. 

 
BOSBAAS (V) 
 De bosbaas is de werknemer die bij afwezigheid van de ondernemer belast is met de dage-

lijkse leiding van het bosbedrijf. 

Bijlage || 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Functieniveaumatrix 

Bijlage ||| 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
  Functiebeloning / functieschalen 
 
Tijdlonen vaste werknemers  
inclusief de loonsverhoging per 1 maart 2008 van 3,0%. 
 



Functiegroep 1  

 
Jeugdlonen fj Weekloon  Maandloon   
leeftijd     
17  Ä 215,80  Ä  938,71  
18  Ä 258,18 Ä 1.123,10  
19  Ä 300,57 Ä 1.307,49  
20  Ä 342,96 Ä 1.491,88  
21 en ouder 0 Ä 385,35 Ä 1.676,27  

 
Functiegroep 2  

 
Jeugdlonen fj Weekloon  Maandloon   
leeftijd      
17  Ä 243,08 Ä 1.057,40  
18  Ä 290,82 Ä 1.265,07  
19  Ä 338,56 Ä 1.472,74  
20  Ä 386,32 Ä 1.680,49  
21 en ouder 0 Ä 434,06 Ä 1.888,16  
 1 Ä 440,77 Ä 1.917,35  
 2 Ä 447,49 Ä 1.946,58  
 3 Ä 454,65 Ä 1.977,73  
 4 Ä 462,56 Ä 2.012,14  
 5 Ä 470,92 Ä 2.048,50  
 6 Ä 479,79 Ä 2.087,09  

 
Functiegroep 3   

 
Jeugdlonen fj Weekloon  Maandloon  
leeftijd 
17  Ä 252,94 Ä 1.100,29  
18  Ä 302,62 Ä 1.316,40  
19  Ä 352,31 Ä 1.532,55  
20  Ä 402,00 Ä 1.748,70  
21 en ouder 0 Ä 451,69 Ä 1.964,85  
 1 Ä 459,59 Ä 1.999,22  
 2 Ä 467,47 Ä 2.033,49  
 3 Ä 475,91 Ä 2.070,21  
 4 Ä 484,92 Ä 2.109,40  
 5 Ä 494,43 Ä 2.150,77  
 6 Ä 503,29 Ä 2.189,31  

 

 
Functiegroep 4  

 
leeftijd  fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 472,15 Ä 2.053,85  
 1 Ä 480,58 Ä 2.090,52  
 2 Ä 488,97 Ä 2.127,02  
 3 Ä 498,64 Ä 2.169,08  
 4 Ä 508,71 Ä 2.212,89  
 5 Ä 519,01 Ä 2.257,69  
 6 Ä 527,77 Ä 2.295,80  



 
Functiegroep 5     

 
leeftijd fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 491,27 Ä 2.137,02  
 1 Ä 502,36 Ä 2.185,27  
 2 Ä 513,44 Ä 2.233,46  
 3 Ä 523,35 Ä 2.276,57  
 4 Ä 534,32 Ä 2.324,29  
 5 Ä 544,20 Ä 2.367,27  
 6 Ä 554,29 Ä 2.411,16  
 
Functiegroep 6     

 
leeftijd  fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 530,57 Ä 2.307,98  
 1 Ä 542,54 Ä 2.360,05  
 2 Ä 554,52 Ä 2.412,16  
 3 Ä 565,24 Ä 2.458,79  
 4 Ä 577,07 Ä 2.510,25  
 5 Ä 587,74 Ä 2.556,67  
 6 Ä 598,65 Ä 2.604,13  

 
Functiegroep 7     

 
leeftijd fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 583,63 Ä 2.538,79  
 1 Ä 596,80 Ä 2.596,08  
 2 Ä 609,97 Ä 2.653,37  
 3 Ä 621,75 Ä 2.704,61  
 4 Ä 634,78 Ä 2.761,29  
 5 Ä 646,51 Ä 2.812,32  
 6 Ä 658,51 Ä 2.864,52  

 

 
Tijdlonen losse werknemers  
inclusief de loonsverhoging per 1 maart 2008 van 3,0%. 
 
Functiegroep 1  

 
Jeugdlonen fj Weekloon   
leeftijd     
17  Ä 214,20  
18  Ä 256,28  
19  Ä 298,35  
20  Ä 340,43  
21 en ouder 0 Ä 382,50  
 
Functiegroep 2  

 



Jeugdlonen fj Weekloon     
leeftijd      
17  Ä 247,81  
18  Ä 296,48  
19  Ä 345,14  
20   Ä 393,83  
21 en ouder 0 Ä 442,50  
 1 Ä 449,33  
 2 Ä 456,87  
 3 Ä 464,83  
 4 Ä 472,69  
 5 Ä 481,00  
 6 Ä 490,05  
 
Functiegroep 3   

 
Jeugdlonen fj Weekloon 
leeftijd 
17  Ä 258,20  
18  Ä 308,93  
19  Ä 359,66  
20  Ä 410,36  
21 en ouder 0 Ä 461,09  
 1 Ä 469,12  
 2 Ä 477,87  
 3 Ä 487,03  
 4 Ä 495,50  
 5 Ä 505,30  
 6 Ä 511,00  
Functiegroep 4     

  
leeftijd fj Weekloon   
21 en ouder 0 Ä 482,25  
 1 Ä 490,85  
 2 Ä 500,65  
 3 Ä 509,32  
 4 Ä 520,48  
 5 Ä 531,01  
 6 Ä 539,98  
 
Functiegroep 5     

 
leeftijd fj Weekloon   
21 en ouder 0 Ä 503,51  
 1 Ä 514,89  
 2 Ä 524,93  
 3 Ä 535,56  
 4 Ä 546,51  
 5 Ä 557,12  
 6 Ä 567,48  
 
Functiegroep 6     

 
leeftijd fj Weekloon   



21 en ouder 0 Ä 543,79  
 1 Ä 556,08  
 2 Ä 566,93  
 3 Ä 578,41  
 4 Ä 590,23  
 5 Ä 601,70  
 6 Ä 612,87  
 
Functiegroep 7     

 
leeftijd fj Weekloon    
21 en ouder 0 Ä 598,17  
 1 Ä 611,68  
 2 Ä 623,62  
 3 Ä 636,24  
 4 Ä 649,25  
 5 Ä 661,86  
 6 Ä 674,15  
 
 
Tijdlonen vaste werknemers  
inclusief de loonsverhoging per 1 januari 2009 van 3,0%. 
 
Functiegroep 1  

 
Jeugdlonen fj Weekloon  Maandloon   
leeftijd     
17  Ä 222,94  Ä  969,77  
18  Ä 266,73 Ä 1.160,26  
19  Ä 310,52 Ä 1.350,75  
20  Ä 354,31 Ä 1.541,24  
21 en ouder 0 Ä 398,10 Ä 1.731,74  
  
Functiegroep 2  

 
Jeugdlonen fj Weekloon  Maandloon   
leeftijd     
17  Ä 250,37 Ä 1.089,11  
18  Ä 299,54 Ä 1.303,00  
19  Ä 348,72 Ä 1.516,93  
20  Ä 397,91 Ä 1.730,91  
21 en ouder 0 Ä 447,08 Ä 1.944,80  
 1 Ä 453,99 Ä 1.974,86  
 2 Ä 460,91 Ä 2.004,96  
 3 Ä 468,29 Ä 2.037,06  
 4 Ä 476,44 Ä 2.072,51  
 5 Ä 485,05 Ä 2.109,97  
 6 Ä 494,18 Ä 2.149,68  
 
Functiegroep 3    

 
Jeugdlonen fj Weekloon  Maandloon   
leeftijd 
17  Ä 260,53 Ä 1.133,31  



18  Ä 311,70 Ä 1.355,90  
19  Ä 362,88 Ä 1.578,53  
20  Ä 414,06 Ä 1.801,16  
21 en ouder 0 Ä 465,24 Ä 2.023,79  
 1 Ä 473,38 Ä 2.059,20  
 2 Ä 481,49 Ä 2.094,48  
 3 Ä 490,19 Ä 2.132,33  
 4 Ä 499,47 Ä 2.172,69  
 5 Ä 509,26 Ä 2.215,28  
 6 Ä 518,39 Ä 2.255,00  
 
 
Functiegroep 4     

 
leeftijd fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 486,31 Ä 2.115,45  
 1 Ä 495,00 Ä 2.153,25  
 2 Ä 503,64 Ä 2.190,83  
 3 Ä 513,60 Ä 2.234,16  
 4 Ä 523,97 Ä 2.279,27  
 5 Ä 534,58 Ä 2.325,42  
 6 Ä 543,60 Ä 2.364,66  
 
Functiegroep 5 

 
leeftijd fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 506,01 Ä 2.201,14  
 1 Ä 517,43 Ä 2.250,82  
 2 Ä 528,84 Ä 2.300,45  
 3 Ä 539,05 Ä 2.344,87  
 4 Ä 550,35 Ä 2.394,02  
 5 Ä 560,53 Ä 2.438,31  
 6 Ä 570,92 Ä 2.483,50  
 
Functiegroep 6 

 
leeftijd fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 546,49 Ä 2.377,23  
 1 Ä 558,82 Ä 2.430,87  
 2 Ä 571,16 Ä 2.484,55  
 3 Ä 582,20 Ä 2.532,57  
 4 Ä 594,38 Ä 2.585,55  
 5 Ä 605,37 Ä 2.633,36  
 6 Ä 616,61 Ä 2.682,25  
 
Functiegroep 7   

 
leeftijd fj Weekloon  Maandloon 
21 en ouder 0 Ä 601,14 Ä 2.614,96  
 1 Ä 614,70 Ä 2.673,95  
 2 Ä 628,27 Ä 2.732,97  
 3 Ä 640,40 Ä 2.785,74  
 4 Ä 653,82 Ä 2.844,12  
 5 Ä 665,91 Ä 2.896,71  



 6 Ä 678,27 Ä 2.950,47 

Tijdlonen losse werknemers  
inclusief de loonsverhoging per 1 januari 2009 van 3,0%. 
 
Functiegroep 1  

 
Jeugdlonen fj Weekloon   
leeftijd     
17  Ä 221,34  
18  Ä 264,82  
19  Ä 308,30  
20  Ä 351,77  
21 en ouder 0 Ä 395,25  
 
Functiegroep 2 

 
Jeugdlonen fj Weekloon     
leeftijd      
17  Ä 255,24  
18  Ä 305,37  
19  Ä 355,49  
20  Ä 405,64  
21 en ouder 0 Ä 455,78  
 1 Ä 462,81  
 2 Ä 470,58  
 3 Ä 478,77  
 4 Ä 486,87  
 5 Ä 495,43  
 6 Ä 504,75  
 
Functiegroep 3  

 
Jeugdlonen fj Weekloon 
Leeftijd 
17  Ä 265,95  
18  Ä 318,20  
19  Ä 370,45  
20  Ä 422,67  
21 en ouder 0 Ä 474,92  
 1 Ä 483,19  
 2 Ä 492,21  
 3 Ä 501,64  
 4 Ä 510,37  
 5 Ä 520,46  
 6 Ä 526,33  
 
  
 
Functiegroep 4     

 
leeftijd fj Weekloon   
21 en ouder 0 Ä 496,72  
 1 Ä 505,58  
 2 Ä 515,67  



 3 Ä 524,60  
 4 Ä 536,09  
 5 Ä 546,94  
 6 Ä 556,18  
 
Functiegroep 5     

 
leeftijd  fj Weekloon   
21 en ouder 0 Ä 518,62  
  1 Ä 530,34  
  2 Ä 540,68  
  3 Ä 551,63  
  4 Ä 562,91  
  5 Ä 573,83  
  6 Ä 584,50  
 
Functiegroep 6     

 
leeftijd fj Weekloon   
21 en ouder 0 Ä 560,10  
 1 Ä 572,76  
 2 Ä 583,94  
 3 Ä 595,76  
 4 Ä 607,94  
 5 Ä 619,75  
 6 Ä 631,26  
 
 
Functiegroep 7     

 
leeftijd fj Weekloon   
21 en ouder 0 Ä 616,12  
 1 Ä 630,03  
 2 Ä 642,33  
 3 Ä 655,33  
 4 Ä 668,73  
 5 Ä 681,72  
 6 Ä 694,37  
 

BIJLAGE IV 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Voorwaarden inschakeling personeel uitzendondernemingen 

Inleiding 
Inschakeling van (personeel van) uitzendondernemingen bij bedrijven die vallen 
onder de raam-cao bos en natuur is aan voorwaarden gebonden. Dat is vastgelegd 
in de “Regeling inschakeling personeel uitzendondernemingen in de particuliere 
bosbouw”. Uitsluitend ondernemingen die aan de bepalingen van deze regeling 
voldoen en die als zodanig door de Commissie Sociale Zaken bevoegd zijn ver-



klaard, mogen aan bedrijven onder de raam-cao bos en natuur personeel uitlenen 
voor het verrichten van werkzaamheden bij die bedrijven. 

Voorwaarden 
Een onderneming die bevoegdheid in de zin van deze regeling wil verwerven, dient 
aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
- de onderneming dient te zijn aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendon-

dernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendon-
dernemingen (NBBU). 

- de onderneming dient ten aanzien van uit te zenden personeel de bepalingen in 
de cao met betrekking tot de werktijden na te leven 

- de onderneming dient ten aanzien van uit te zenden personeel de bepalingen in 
de cao met betrekking tot de bruto lonen, toeslagen en vergoedingen na te leven 

- de onderneming heeft ten aanzien van uit te zenden personeel de plicht tot 
betaling aan de bedrijfstakfondsen Stivos, Stosas en Stosas/Arbvo (onderdelen 
van het fonds Arbeidsmarktbeleid), en heeft het recht van die fondsen gebruik te 
maken. 

Nadere voorwaarden kunnen door de Commissie Sociale Zaken worden gesteld. 

Bevoegdheid 
De Commissie Sociale Zaken kan onder opgaaf van redenen besluiten de gevraag-
de bevoegdheid niet te verlenen dan wel reeds verleende bevoegdheid in te trekken. 

Bezwaar 
Bij weigering of intrekking bevoegdheid kan de desbetreffende onderneming 
bezwaar aantekenen bij de Commissie Sociale Zaken. 
 

BIJLAGE V 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Regeling Sazas  

  
Sazas is een afkorting van de Stichting Aanvullingsfonds ZW- en WAO/WIA-
uitkeringen Agrarische Sectoren. Deze stichting is opgericht door brancheorganisa-
ties in de agrarische sector. 
Aanleiding voor oprichting was het begin van de privatisering van de sociale 
wetgeving. Door de dekking via de sociale verzekeringen te verkleinen, ontstonden 
er financiële risico’s die werkgevers zelf moesten gaan dragen. Werkgeversor-
ganisaties en werknemersorganisaties in de agrarische sector hebben de financiële 
risico’s die ontstaan door ziekteverzuim, collectief afgedekt door deelname aan 
Sazas. Dit is vastgelegd in een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst, de 
cao-Sazas. De tekst van de Sazas-cao is verkrijgbaar bij Colland Verzekeren. 
Werkgevers betalen aan Sazas. Werknemers ontvangen van Sazas hun uitkering bij 
ziekte. De cao-Sazas kent onder voorwaarden de mogelijkheid van maximaal 1,3% 
van het loon als werknemerpremie. 
 
Telefoonnummer Sazas te Zoetermeer: 0900-1656565 



 

BIJLAGE VI 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Voorlichtings-, vormings- en scholingsfonds Stivos  

(onderdeel van het fonds Arbeidsmarktbeleid) 
  
In 1972 is door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de landbouw de 
Stichting ter Ondersteuning van Activiteiten op het gebied van de Voorlichting, de 
Vorming en de Scholing van Werknemers in de Landbouw (STIVOS) opgericht. 
Conform de statuten heeft de stichting tot doel het financieren van een aantal 
werkzaamheden, welke ten behoeve van de agrarische bedrijfstak waaronder de 
sector bos en natuur, plaatsvinden, met name: 
- werkzaamheden welke verband houden met de voorlichting, vorming en scho-

ling van werknemers; 
- de uitvoering van cao-regelingen op het gebied van educatief verlof; 
- de uitvoering van cao-regelingen binnen het kader van de voorbereiding op de 

pensionering; 
- het verlenen van diensten aan de ondernemingen in het belang van goede ar-

beidsverhoudingen in algemene zin, waaronder begrepen het bevorderen van het 
goed functioneren van ondernemingsraden en andere vormen van overleg binnen 
de ondernemingen; 

- het verrichten van studie en onderzoek en het geven van algemene voorlichting 
in het geheel der hier bedoelde werkzaamheden. 

De middelen ten behoeve van STIVOS worden bijeengebracht via een loonsomhef-
fing die ten laste komt van de werkgever. 
De inning van de STIVOS-gelden geschiedt door Colland Arbeidsmarktbeleid. 
 

BIJLAGE VII 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Betalingsverplichtingen werkgever bij ziekte, arbeidsongeschiktheid  

en regresrecht 

Overgangsbepaling 
De overgangsbepalingen gelden voor de werknemer die ziek is geworden (met 
uitsluiting van werknemers waarvan het dienstverband tijdens ziekte is beëindigd) 
in de periode vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005. 
1. Loondoorbetalingverplichtingen gedurende het eerste jaar van ar-

beidsongeschiktheid 
a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende 52 weken van 

de wettelijke periode, als genoemd in artikel 7:629 BW, 70% van het naar 
tijdruimte vastgestelde loon worden doorbetaald. 

b. Tijdens de 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 



7:629 BW ontvangt de werknemer, boven de wettelijke loondoorbetaling, 
een aanvulling ter hoogte van 30% van het naar tijdruimte vastgestelde 
loon. 

c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt uitbetaling naar rato plaats 
2. Loondoorbetalingverplichtingen tweede jaar van arbeidsongeschikt-

heid.  
 Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende 52 weken van 

de wettelijke periode, als genoemd in artikel 7:629 BW, 70% van het naar 
tijdruimte vastgestelde loon worden door-betaald. 

3. Loondoorbetalingverplichtingen derde en vierde jaar van arbeids-
ongeschiktheid 

 In aansluiting op de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wordt over 
de dagen waarover de werknemer een Inkomensvoorziening Volledig Ar-
beidsongeschikten (IVA)- uitkering arbeidsongeschikt) ontvangt krachtens 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen( WIA) deze uitkering als 
volgt aangevuld: 

 - gedurende het eerste WIA jaar tot 100% van het naar tijdruimte  
 vastgestelde loon waarop de werknemer ware hij niet arbeidson 
 geschikt geworden -aanspraak had kunnen maken. 

 - gedurende het tweede WIA jaar tot 90 % van het naar tijdruimte  
 vastgestelde loon waarop de werknemer ware hij niet arbeidson 
 geschikt geworden -aanspraak had kunnen maken. 

 Voor de werknemer die is ingedeeld in een arbeidsongeschiktheidspercen-
tage tussen de 35% en 80% of tussen de 80% en 100% maar niet duur-
zaam arbeidsongeschikt is, wordt over dagen waarover de werknemer een 
uitkering krachtens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsge-
schikten (WGA) ontvangt, een aanvulling vastgesteld, op basis van een 
gedeelte van het naar tijdruimte vastgestelde loon waarop de werknemer 
ware hij niet arbeidsongeschikt geworden -aanspraak had kunnen maken, 
als volgt: 

 
arbeidsongeschiktheid eerste WIA-jaar     tweede WIA-jaar 
35 tot 45% 28/70ste     deel 90% van 28/70ste deel 
45 tot 55% 35/70ste     deel 90% van 35/70ste deel 
55 tot 65% 42/70ste     deel 90% van 42/70ste  deel 
65 tot 80% 50,75/70ste  deel 90% van 50,75/70ste deel 
80 tot 100% 70/70ste        deel 90% van 70/70ste deel 
(niet duurzaam) 

BIJLAGE VIII 

Ondernemingsdeel Bosbouw 
Voorbeeldregelingen 

1 Vrijstelling werkzaamheden ondernemingsraad 
1. Leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 



worden in principe gedurende een nader te bepalen aantal uren / dagen 
per week / maand vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden tenein-
de hun werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad of per-
soneelsvertegenwoordiging te kunnen verrichten. 

2. Voor de voorzitter van de ondernemingsraad of personeelsvertegen-
woordiging geldt een nader te bepalen, ruimere vrijstelling dan de in lid 
1 bedoelde. 

3. Van de in het kader van de leden 1 en 2 nader vastgelegde vrijstellingen 
kan slechts worden afgeweken indien werkgever kan aantonen dat ver-
antwoorde bedrijfsuitoefening zich daartegen op dat moment verzet. 

2 WAO/WIA-excedentverzekering 
1. Werkgever heeft ten behoeve van werknemers met een salaris boven 

het maximum dagloon een WAO/WIA-excedentverzekering afgesloten 
tot 70% van het salaris van werknemer (minus het maximale uitke-
ringsbedrag volgens de WAO/WIA). 

2. Deelname aan de verzekering is afhankelijk van acceptatie door de ver-
zekeringsmaatschappij op grond van een medisch onderzoek, dan wel 
een gezondheidsverklaring of arbeidsgeschiktheidsverklaring, al naar 
gelang de hoogte van het salaris van werknemer. 

3. De premie van de verzekering is voor rekening van werkgever. 



Raam-CAO bos en natuur 

Ondernemingsdeel De Landschappen 
A. ARBEIDSVOORWAARDENREGELING 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Definities 
 Werkgever: De provinciale Landschappen en de Landschapsbeheerorgani-

saties zoals opgenomen in de overeenkomstige bijlage X  van het Alge-
mene Deel van de raam-cao bos en natuur.  

 Werknemer: Degene die met werkgever als bovengenoemd een arbeids-
overeenkomst heeft. Onder werknemers worden mede verstaan 
vakantiewerkers en werknemers op basis van gesubsidieerde arbeids-
plaatsregelingen; voor hen kunnen afwijkende afspra-ken gelden voor zo-
ver wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. 

 Arbeidsvoorwaardenregeling: Het geheel van arbeidsvoorwaardelijke 
regelingen en bepalingen binnen de provinciale Landschappen bestaande 
uit het Algemeen deel van de raam-cao bos en natuur en het Onderne-
mingsdeel DE LANDSCHAPPEN. 

1.2 Werkingssfeer 
1.2.1 Dit Ondernemingsdeel DE LANDSCHAPPEN maakt deel uit van de 

raam-cao bos en natuur. De bepalingen in het Algemeen deel van de raam-
cao bos en natuur zijn daarom ook van toepassing en wegen zwaarder in 
het geval sprake is van afwijkingen ten op-zichte van dit ondernemings-
deel. 

1.2.2 De arbeidsvoorwaardenregeling is van kracht met ingang van 1 januari 
2005 en is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2008. 

1.2.3 De bepalingen van de arbeidsvoorwaardenregeling zijn van toepassing op 
de arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemers. 

1.2.4 Op de arbeidsvoorwaardenregeling en de arbeidsovereenkomsten tussen 
werkgever en werknemers zijn voorts van toepassing de bepalingen van 
boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidstijdenwet, de Arbo-
wet en andere wettelijke regelingen die op de arbeidsovereenkomst van 
toepassing zijn, voor zover in de arbeidsvoorwaardenregeling van die be-
palingen niet is afgeweken en die afwijking is toegestaan.  

1.3 Algemene bepalingen 
1.3.1 De arbeidsvoorwaardenregeling zal in overleg tussen de cao-partijen aan 

nieuwe of gewijzigde wettelijke bepalingen worden aangepast, tenzij par-
tijen dat niet wenselijk achten. 

1.3.2 Werknemer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het tijdstip en 
de aard van de wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling.  

1.3.3 Gedurende de periode, dat werknemer wegens ziekte, non-activiteit of 
wegens enige andere reden, gedurende een maand of langer aaneengeslo-



ten geen arbeid verricht, kan werknemer geen aanspraak maken op enige 
vaste (on)kostenvergoedingen voort-vloeiend uit de arbeidsvoorwaarden-
regeling. 

1.4 Verplichtingen werkgever 
1.4.1 Werkgever zal aan iedere werknemer bij aanstelling een exemplaar van de 

arbeidsvoorwaardenregeling ter beschikking stellen.  
1.4.2 Werkgever zal gedurende de periode dat de arbeidsvoorwaardenregeling 

van kracht is, tegenover werknemers de hierin opgenomen bepalingen in 
acht nemen. Het blijft werkgever geoorloofd schriftelijk van de bepalingen 
van deze arbeidsvoorwaardenregeling in voor werknemer gunstige zin af 
te wijken. 

1.4.3 Werkgever zal zich als goed werkgever gedragen. Werkgever stelt zich ten 
doel een goed en evenwichtig personeelsbeleid te voeren, rekening hou-
dend met de gerechtvaardigde belangen en interessen van werknemers en 
met de doelstellingen van werkgever. 

1.5 Verplichtingen werknemer 
1.5.1 Werknemer is gehouden de bepalingen van de arbeidsvoorwaardenrege-

ling en de individuele arbeidsovereenkomst na te leven. 
1.5.2 Werknemer zal zich als goed werknemer gedragen en de belangen en 

doelstellingen van werkgever zo goed mogelijk en naar beste kunnen be-
hartigen. 

1.6 Nevenwerkzaamheden en andere belangen 
 Het in het Algemeen deel van de raam-cao bos en natuur opgenomen 

overeenkomstige artikel 5.2 betreffende “Nevenwerkzaamheden en andere 
belangen” is van toepassing. 

1.7 Vrijstelling werkzaamheden ondernemingsraad 
 Leden van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging 

(PVT) worden in principe gedurende werktijd vrijgesteld van hun regulie-
re werkzaamheden, teneinde hun werkzaamheden ten behoeve van voor-
noemde organen te kunnen verrichten. Uit-oefening van taken voor OR of 
PVT mag niet ten koste gaan van de functie-uitoefening. Daartoe stelt de 
OR of PVT een jaarplanning op vast te stellen in gezamenlijk overleg tus-
sen werkgever en werknemer.  

 
2. BEPALINGEN BETREFFENDE HET 

DIENSTVERBAND 

2.1 Arbeidsovereenkomst 
 Het in het Algemeen deel opgenomen overeenkomstige artikel 3.1 betref-

fende de “Arbeidsovereenkomst” is van toepassing.  

2.2 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
2.2.1 Voor de beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door één 



van de partijen, is voorafgaande opzegging noodzakelijk. De voor opzeg-
ging geldende bepalingen dienen daarbij in acht genomen te worden. 

2.2.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niettemin van rechtswege 
op het moment dat werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of 
in geval van overlijden. 

2.3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
2.3.1 De arbeidsovereenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt 

aangegaan voor de daarin aangeduide tijdsduur, dan wel voor de duur van 
een daarin genoemd project of bepaalde werkzaamheden. 

2.3.2 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het 
einde van de bepaalde tijd of bij beëindiging van het betrokken project of 
de bepaalde werkzaamheden, zonder dat voorafgaande opzegging is ver-
eist. 

2.3.3 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk door elk van de 
partijen. Bij tussentijdse opzegging dient een opzegtermijn van een maand 
in acht te worden genomen. De voor opzegging geldende bepalingen die-
nen daarbij in acht te worden genomen. 

2.3.4 In geval van verlenging van de overeenkomst zal deze voor de daarbij 
bepaalde periode worden verlengd, onder de daarbij overeengekomen 
voorwaarden. 

2.3.5 In het kader van dit artikel wordt een dienstverband dat volgt op een ander 
dienstverband met een onderbreking van een periode van 3 maanden of 
minder beschouwd als een verlenging van het eerdere dienstverband. 

2.3.6. Vanaf de dag dat tussen werkgever en werknemer: 
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van 

niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 
maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, of 

b. meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben 
opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laat-
ste overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

2.4 Proeftijd 
 Het in het Algemeen deel opgenomen overeenkomstige artikel betreffende 

“Proeftijd” is van toepassing. 

2.5 Opzegtermijn 
2.5.1 Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden per brief aan de andere 

partij met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn tegen het 
einde van een kalendermaand. 

2.5.2 De opzegtermijn voor werknemers in functiegroepen 1 t/m 6 bedraagt 1 
maand, waarin het niet is toegestaan vakantie- of roostervrije uren op te 
nemen. Op verzoek van werknemer kan bij uitdiensttreding, in overleg 
met de leidinggevende, een opzegtermijn van twee maanden worden over-
eengekomen. In dat geval kunnen vakantie- of roostervrije uren worden 
opgenomen tot maximaal het gebruikelijke aantal werkuren per maand. De 



opzegtermijn van de werkgever bedraagt 2 maanden.  
2.5.3 De opzegtermijn voor werknemers in de functiegroepen 7 t/m 12 bedraagt 

2 maanden, met inachtneming van de bovenstaande opmerkingen daarom-
trent. Voor werkgever geldt een opzegtermijn van 4 maanden.  

2.5.4 Werkgever zal in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
werkgever: 
- óf het Centrum voor Werk en Inkomen toestemming vragen alvorens de 

arbeidsovereenkomst op te zeggen; indien de toestemming is verleend, 
wordt de termijn van opzegging verkort met 1 maand, met dien ver-
stande dat de resterende termijn van opzegging tenminste 1 maand be-
draagt; 

- óf een ontbindingsverzoek voorleggen aan de kantonrechter.  

2.6 Teruggave eigendommen aan werkgever 
 Het in het Algemeen deel opgenomen overeenkomstige artikel 3.5 betref-

fende “Eigendommen werkgever” is van toepassing. 

2.7 Uitkering bij overlijden 
2.7.1 In geval van overlijden van werknemer gedurende het dienstverband zal 

werkgever aan de erven van werknemer als bedoeld in art. 674 BW boek 7 
het loon van werknemer doorbetalen vanaf de dag na overlijden tot en met 
twee kalendermaanden na het overlijden. 

2.7.2 De door werkgever uit te betalen uitkering wordt verminderd met de 
eventuele overlijdensuitkering uit de Ziektewet of WAO/WIA. 

 

 

2.8 Deeltijd-dienstverband 
 Het in het Algemeen deel van de raam-cao bos en natuur opgenomen 

overeenkomstige artikel 3.2 betreffende “Deeltijd-dienstverband” is van 
toepassing. 

2.9 Aanpassing arbeidsduur 
 De regeling betreffende “Aanpassing arbeidsduur” is conform de wettelij-

ke bepalingen terzake. Deze regeling is opgenomen in bijlage III van het 
Algemeen deel. 

 
 
3. BEPALINGEN BETREFFENDE DE ARBEIDSTIJD 

3.1 Arbeidsduur 
3.1.1 De arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband gemiddeld 37 uur 

per week.  
 Pauzes of rusttijden van een kwartier of langer worden niet tot de arbeids-

duur gerekend. 
3.1.2 De gebruikelijke werktijden in de onderneming liggen tussen 07.00 uur en 



19.00 uur. Voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden liggen de 
gebruikelijke werktijden tussen 06.00 en 20.00 uur. De lunchpauze moet 
worden opgenomen en wel tussen 12.00 en 14.00 uur. 

3.1.3 De gebruikelijke dagelijkse arbeidsduur bedraagt 8 uur per dag. In afwij-
king daarvan is een werkdag van maximaal 9 uur mogelijk, indien hier-
voor goede redenen - gerelateerd aan de functie of persoonlijke omstan-
digheden - worden aangedragen door leidingge-vende en werknemer sa-
men.  

3.1.4 Werknemer is gerechtigd de werktijden naar eigen inzicht flexibel in te 
delen, rekening houdend met het voorgaande lid en een goed en doelmatig 
functioneren van de organisatie en een goede en doelmatige uitvoering 
van de werkzaamheden.  

3.1.5 Werkgever is - in afwijking van de artikelen 3.1.2 t/m 3.1.4 - gerechtigd in 
het belang van een goed en doelmatig functioneren van de organisatie en 
een goede en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden, de werktijden 
van een individuele werknemer of bepaalde groepen van werknemers vast 
te stellen en/of in een rooster in te delen.  

3.1.6 Bij aanvang en einde van de werkzaamheden reist werknemer in eigen tijd 
vanaf zijn huis/verblijfplaats naar zijn standplaats c.q. feitelijke werkplek 
respectievelijk van zijn arbeidsplaats/werkplek naar zijn 
huis/verblijfplaats. 

 

3.2 Verlengde arbeidsduur 
3.2.1 Werknemer kan telkens voor de duur van een kalenderjaar de arbeidsduur 

verlengen tot 40 uur per week. Het salaris blijft daarbij gebaseerd op 37 
uur.  

3.2.2 Werknemer krijgt ter compensatie 156 extra bovenwettelijke vakantie-
uren in overeenstemming met Uitvoeringsregeling 3. Vakantie en Verlof.  

3.3 Werkdagen 
3.3.1 Werkzaamheden worden in de regel verricht van maandag tot en met 

vrijdag. 
 Op zaterdag, zondag en op feestdagen worden geen werkzaamheden 

verricht, behoudens voor zover de aard van de werkzaamheden of de be-
drijfsomstandigheden, zoals de openstellingtijden voor publiek, het ver-
richten van werkzaamheden op zaterdag, zondag en op feestdagen verei-
sen.  

3.3.2 Werknemers aangesteld in een functie die het regelmatig verrichten van 
werkzaamheden op zaterdag, zondag en op feestdagen met zich mee-
brengt, zullen werken volgens een rooster met inachtneming van de over-
eengekomen arbeidsduur. Een werknemer aangesteld in een dergelijke 
functie is gehouden tot het verrichten van werkzaamheden op die dagen in 
overeenstemming met het bepaalde in de Arbeidstijdenwet. 

3.3.3 Werkgever zal het rooster 28 dagen van te voren aan werknemers bekend 
maken, buitengewone omstandigheden uitgezonderd. 

3.3.4 Werknemers die werken volgens bovengenoemd rooster hebben recht op 



minimaal 4 vrije weekeinden per periode van 13 weken. 

3.4 Feestdagen 
3.4.1 Als feestdagen worden beschouwd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede 

paasdag, Koninginnedag, 5 mei, hemelvaartsdag, eerste en tweede pink-
sterdag, eerste en tweede kerstdag en eventuele andere door de overheid 
aangewezen nationale feestdagen. 

3.4.2 Verder komen in aanmerking (voor zover werknemers er prijs op stellen 
deze dagen als gedenkdag te vieren): bid- en dankdagen, goede vrijdag, 1 
mei, de dag na islamitische vastentijd. 

3.4.3 De onder 3.4.2 genoemde dagen worden, als zij als zodanig zijn gevierd, 
in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen of vakantie-uren. 

3.4.4 Werknemer heeft op feestdagen die niet op zaterdag of zondag vallen 
recht op doorbetaling van loon, voor zover de feestdag voor werknemer op 
een werkdag valt. 

 

3.5 Overwerk  
3.5.1 De uren die de gemiddelde werkweek van werknemer te boven gaan, 

berekend over een periode van 4 weken, en die in opdracht van werkgever 
worden gewerkt, worden aangemerkt als overwerk.  

3.5.2 Als overwerk wordt mede beschouwd werk dat op initiatief van werkne-
mer wordt verricht ter voorkoming of bestrijding van rampen als 
(bos)brand, overstroming of andere calamiteiten of de gevolgen daarvan 
voor mens, dier, materiaal, gebouwen of flora. 

3.5.3 Er is geen sprake van overwerk als de overeengekomen arbeidsduur met 
niet meer dan een half uur wordt overschreden. 

3.5.4 Wanneer het bedrijfsbelang dit verlangt, zal werknemer overwerk verrich-
ten. 

3.5.5 Van bedrijfsbelang is sprake indien zich een onvoorziene wijziging van 
omstandigheden voordoet, die incidentele overschrijding van de overeen-
gekomen arbeidstijd noodzakelijk maakt, of indien de aard van de werk-
zaamheden incidenteel en voor korte tijd dergelijke afwijking noodzake-
lijk maakt.  

3.5.6 Het maximum aantal uren overwerk is conform de Arbeidstijdenwet.  
3.5.7 Werknemer zal, zo mogelijk, van tevoren van het verrichten van overwerk 

in kennis worden gesteld. Bij het opdragen van overwerk behoort rekening 
te worden gehouden met zwaarwegende belangen van de werknemer. 

3.5.8 Overwerk zal niet op feestdagen worden opgedragen, tenzij de aard van de 
werkzaamheden de verrichting daarvan op feestdagen met zich meebrengt. 

3.5.9 Werknemers die de leeftijd van 55 jaar of ouder hebben bereikt, kunnen 
niet worden verplicht tot het verrichten van overwerk. 

3.6 Compensatie van overwerk  
3.6.1 Overwerk verricht op verzoek van de werkgever zal één op één worden 

gecompenseerd in vrije tijd. 
3.6.2 Compensatie voor overwerkuren dient binnen hetzelfde kalenderjaar te 



worden opgenomen. Daarna komt de compensatie te vervallen, tenzij 
wordt overgewerkt in het laatste kwartaal van het jaar. In dat geval kan de 
compensatietijd tot en met 31 maart van het volgende jaar worden opge-
nomen. 

3.6.3 Compensatie van overwerk wordt bij het opnemen van vakantie-uren als 
eerste opgenomen. 

3.6.4 Overuren worden op hele kwartieren afgerond. De compensatie kan per 
uur worden opgenomen. 

3.6.5 Voor werknemers ingedeeld in de salarisschalen 1 t/m 6 geldt de navol-
gende extra compensatie in tijd, indien de gemiddelde werkweek van 37 
uur per week over een periode van 4 weken wordt overschreden: 
- werkdagen tussen 19.00 – 7.00 uur 25% 
- zaterdag 25% 
- zondag 50% 
- feestdagen 100% 
 
 

4. BEPALINGEN BETREFFENDE DE FUNCTIE 

4.1 Functie 
4.1.1 Werkgever zal werknemer in een door werkgever gehanteerde functie 

aanstellen, overeenkomstig de Uitvoeringsregeling 1. Functiewaardering. 
4.1.2 Werknemer is gehouden de tot de functie behorende werkzaamheden te 

verrichten. 
4.1.3 Werknemer is gehouden ook andere dan tot zijn functie behorende werk-

zaamheden te verrichten voor zover deze redelijkerwijs van werknemer 
kunnen worden gevergd. 

4.2 Standplaats(en) 
 Het in het Algemeen deel opgenomen overeenkomstige artikel betreffende 

“Standplaats(en)” is van toepassing. 

4.3 Uniform- en werkkleding 
4.3.1 Werkgever is gerechtigd het dragen van uniform- en werkkleding bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden voor bepaalde functies verplicht te stel-
len. 

4.3.2 Werknemer zal de ter beschikking gestelde kleding bij het verrichten van 
deze functies en werkzaamheden dragen. 

4.3.3 Werknemer zal de kleding goed onderhouden en regelmatig reinigen in 
overeenstemming met de in de kleding aangebrachte reinigingsvoorschrif-
ten. 

4.3.4 De aan werknemer ter beschikking gestelde kleding blijft eigendom van 
werkgever. 

4.3.5 De kleding zal door de leidinggevende van werknemer worden besteld. 
4.3.6 Aan werknemers aan wie het dragen van uniform- en werkkleding ver-

plicht is gesteld zal een maandelijkse netto vergoeding van Ä 12,= worden 
verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor reiniging en onderhoud 



van de kleding. 

4.4 Dienstwoning 
4.4.1 Bij een aantal functies is werknemer verplicht een dienstwoning te betrek-

ken. 
 
4.4.2 Aan de werknemer die in een dienstwoning woont, wordt voor het genot 

daarop op zijn loon een bedrag in mindering gebracht. De grootte van dit 
bedrag wordt per 1 maart van elk jaar in onderling overleg tussen werkge-
ver en werknemer bepaald, tenzij in overleg met de betreffende PVT of 
OR een aparte regeling inzake vergoeding voor het bewonen van een 
dienstwoning tot stand is gekomen. Het overeengekomen bedrag wordt in 
de schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd. Jaarlijkse aanpassingen 
worden ook schriftelijk vastgelegd. 

4.4.3 Op de vergoeding zal de fiscale wet- en regelgeving van toepassing zijn. 
4.4.4 In de vergoeding voor de dienstwoning is begrepen een bedrag voor het 

gebruik van ten hoogste 10 are grond.  
4.4.5 Voorafgaand aan het betrekken van de dienstwoning tekenen werknemer 

en werkgever een ‘Overeenkomst tot het bewonen van een dienstwoning’. 
Deze wordt op onderne-mingsniveau opgesteld in overleg tussen OR/PVT 
en werkgever.  

 
 
5. BEPALINGEN BETREFFENDE DE BELONING 

5.1 Salaris 
5.1.1 Het salaris van werknemer bij een voltijd dienstverband is gebaseerd op 

een werkweek van 37 uur.  
5.1.2 Werkgever zal aan werknemer het tussen werkgever en werknemer over-

eengekomen salaris betalen. Het salaris wordt, onder inhouding van de 
wettelijk verplichte en toegestane bedragen, op of voor het einde van iede-
re maand betaald door overmaking op de bank- of girorekening van werk-
nemer. 

5.1.3 Indien aan werknemer faciliteiten ten behoeve van het werk beschikbaar 
gesteld worden, is werkgever gerechtigd de eventuele eigen bijdrage op 
het salaris in te houden. 

5.1.4 Vaststelling en aanpassingen van het salaris zullen plaatsvinden in over-
eenstemming met de Uitvoeringsregeling 2. Salariëring. 

5.2 Vakantietoeslag 
5.2.1 Werknemer ontvangt een vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarsalaris. 
5.2.2 Het jaar waarover de vakantietoeslag wordt berekend loopt van 1 juni in 

enig jaar tot en met 31 mei in het daarop volgende jaar . 
 
5.2.3 De vakantietoeslag wordt achteraf uitbetaald met de salarisbetaling over 

de maand mei. 
5.2.4 De minimumvakantietoeslag is in overeenstemming met het bepaalde in 



hoofdstuk III van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. De 
wettekst is na te lezen via www.overheid.nl -> Wet- en regelgeving. 

5.2.5 Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt betaling van nog ver-
schuldigde vakantietoeslag plaats. 

5.2.6 Indien de arbeidsovereenkomst geen volledig jaar heeft geduurd, zal de 
vakantietoeslag naar evenredigheid worden uitbetaald. 

5.3 Toeslag EHBO en/of BHV 
 Aan de werknemer die in het bezit is van het EHBO- en/of BHV-diploma 

en die regelmatig in opdracht van de werkgever aan de vervolgcursussen 
voor één van deze of beide diploma’s deelneemt, wordt een netto toeslag 
van Ä 4,91 per maand toegekend.  

 
 
6. BEPALINGEN BETREFFENDE VAKANTIE EN 

VERLOF 

6.1 Vakantierechten  
6.1.1 Werknemer verwerft vakantierechten in overeenstemming met de Uitvoe-

ringsregeling 3. Vakantie en verlof. 
6.1.2 Werknemers die op grond van hun levensovertuiging op bid-, dank- of 

feestdagen, die niet als feestdag worden erkend, vakantie op wensen te 
nemen, zijn gerechtigd dat te doen onder tijdige kennisgeving aan werk-
gever. Indien bezettingsproblemen ontstaan door afwezigheid van meerde-
re werknemers tegelijkertijd zal in overleg met alle betrokkenen een rege-
ling worden getroffen. 

6.1.3 Werknemers die op grond van hun levensovertuiging gedurende de islami-
tische vasten-tijd vasten, kunnen na tijdig overleg met de leidinggevende 
gedurende deze periode vakantie opnemen. Indien door afwezigheid van 
meerdere werknemers bezettingsproblemen ontstaan, zal in overleg met 
alle betrokkenen een regeling worden getroffen. 

6.1.4 Indien werknemer bij het einde van het dienstverband nog aanspraak op 
vakantie-uren heeft, heeft werknemer recht op uitbetaling daarvan in geld. 

6.1.5 Werkgever is gerechtigd door werknemer teveel opgenomen vakantie-uren 
aan het einde van het dienstverband te verrekenen. 

6.2 Bijzonder verlof 
6.2.1 Werknemer heeft in bepaalde situaties recht op bijzonder verlof met 

behoud van loon in overeenstemming met de Uitvoeringsregeling 3. Va-
kantie en verlof. 

6.2.2 Werknemer heeft recht op bijzonder verlof zonder behoud van loon voor 
het bijwonen van relevante bestuursbijeenkomsten en algemene vergade-
ringen van de bij de raam-cao bos en natuur partij zijnde werknemersor-
ganisaties, voor zover werknemer deel uitmaakt van het bestuur of als af-
gevaardigde naar één der algemene vergaderingen wordt gekozen, tot een 
maximum van vijf dagen per kalenderjaar en voor zover de werkzaamhe-
den dit naar het oordeel van de werkgever toelaten. 



 
 
7. BEPALINGEN BETREFFENDE ZIEKTE EN 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

7.1 Verplichtingen werknemer 
7.1.1 Werknemer zal in geval van arbeidsongeschiktheid de door of namens 

werkgever opgestelde algemene of specifieke (controle)voorschriften en 
richtlijnen naleven.  

7.1.2 Werknemer is verplicht om in geval van ziekte, of wanneer hij om andere 
redenen niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, werkgever hier-
van tijdig op de hoogte te stellen. 

7.1.3 Werknemer zal aan een door werkgever aangevraagde second opinion 
medewerking verlenen. 

7.1.4 Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door schuld van een derde, 
zal werknemer werkgever hiervan op de hoogte stellen en alle medewer-
king verlenen teneinde werkgever in staat te stellen de schade terzake van 
de doorbetaling van loon door werkgever op deze derde te verhalen. 

7.1.5 Werknemer zal werkgever tijdig op de hoogte stellen van arbeidsonge-
schiktheid in verband met zwangerschap (in de periode voordat het zwan-
gerschapsverlof ingaat) onder overlegging van een zwangerschapsverkla-
ring, zodat werkgever de uitvoeringsinstantie daarvan op de hoogte kan 
stellen en aanspraak kan maken op het vangnet van de Ziektewet en/of de 
“Wet uitbetaling loon bij ziekte” (WULBZ). 

7.1.6 Werknemer dient medewerking te verlenen aan de reïntegratieverplichtin-
gen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Indien werknemer 
zonder gegronde redenen geen of onvoldoende medewerking verleent aan 
deze reïntegratieverplichtingen heeft werkgever de mogelijkheid om de 
loondoorbetaling te staken en kan werkgever, onverlet hetgeen bepaald in 
de leden a en b het dienstverband beëindigen via de daartoe aangewezen 
weg. Indien na 2 jaren van arbeidsongeschiktheid (ongeacht het arbeids-
ongeschiktheidspercentage) door de arbeidsdeskundige wordt vastgesteld 
dat er geen passende reïntegratiemogelijkheden zijn binnen het bedrijf van 
de werkgever: 
a. dan kan het dienstverband worden beëindigd op voorwaarde dat volgens 

het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknermersverzekeringen) voldoende 
reïntegratieactiviteiten zijn verricht. 

b. indien volgens het UWV onvoldoende reïntegratieactiviteiten door de 
werknemer zijn verricht is ontslag wegens ziekte na 2,5 jaar van ar-
beidsongeschiktheid mogelijk. 

7.2 Verplichtingen werkgever  
7.2.1 Werkgever zal gedurende het dienstverband, indien werknemer ten gevolge 

van ziekte (waaronder begrepen zwangerschap of bevalling), verhinderd is 
de bedongen werkzaamheden te verrichten, het naar tijdruimte vastgestelde 
loon doorbetalen. 

7.2.2 Voor de uitkeringspercentages genoemd in dit artikel geldt dat de werkne-



mer zich dient te houden aan de regels die bij ziekteverzuim in de onderne-
ming gelden en voldoende medewerking dient te verlenen aan de reïntegra-
tieverplichtingen volgens de Wet Verbe-tering Poortwachter (WVP). Beoor-
deling hiervan vindt plaats door een onafhankelijke deskundige zoals een 
bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. 
a. Voor de vaststelling van het naar tijdruimte vastgestelde loon wordt uit-

gegaan van de systematiek toegepast door het UWV.  
b. Werknemers van wie het dienstverband tijdens ziekte eindigt hebben geen 

recht op de aanvullingen op de loondoorbetalingverplichting zoals deze in 
dit artikel zijn opgenomen. 

c. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers die binnen de eer-
ste twee jaar van ziekte de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsonge-
schikten (IVA) instromen, hebben recht op de aanvullingen op de loon-
doorbetalingverplichting zoals deze in dit artikel zijn opgenomen.  

7.2.3 De loondoorbetalingverplichting van de werkgever bij arbeidsongeschikt-
heid van de werknemer, van het naar tijdruimte vastgestelde loon en naar ra-
to van het arbeidsongeschiktheidspercentage, is als volgt geregeld: 
a. De loondoorbetalingverplichting tijdens de eerste periode van 26 weken 

(binnen het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) bedraagt de wettelijke 
loondoorbetaling van 70%, plus een aanvulling van 30%.  

b. De loondoorbetalingverplichting tijdens de tweede periode van 26 weken 
(binnen het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) bedraagt de wettelijke 
loondoorbetaling van 70%, plus een aanvulling van 20%.  

c. De loondoorbetalingverplichting tijdens het tweede jaar van arbeidsonge-
schiktheid bedraagt de wettelijke loondoorbetaling van 70%, plus een 
aanvulling van 5%. Bij voldoende medewerking aan reïntegratieverplich-
tingen wordt de aanvulling 15% (in plaats van 5%). 

d. Voor de loondoorbetalingverplichting aan werknemers minder dan 35% 
arbeidsongeschikt geldt dat indien de werknemer in aansluiting op de 
periode van arbeidsongeschiktheid genoemd in lid 2.c. van dit artikel 
volgens het UWV arbeidsongeschikt is, maar voor minder dan 35% en 
zolang het dienstverband gecontinueerd wordt bij dezelfde werkgever, 
dat dan de loondoorbetaling 90% gedurende maximaal 5 jaar bedraagt. 

e. Voor de vaststelling van de hoogte van de aanvulling op de loondoorbe-
talingverplichting geldt dat de werknemer niet meer zal ontvangen dan 
het overeengekomen naar tijdruimte vastgestelde loon. 

f. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers die binnen de 
eerste twee jaar van ziekte de IVA instromen, hebben recht op de aan-
vullingen op de wettelijke loondoorbetalingverplichting. 

g. Overgangsbepalingen; de overgangsbepalingen gelden voor de werk-
nemer die ziek is geworden (met uitsluiting van de werknemers van wie 
het dienstverband tijdens ziekte is beëindigd) in de periode vanaf 1 ja-
nuari 2004 tot en met 31 december 2005.  

- De loondoorbetalingverplichting tijdens het eerste jaar van arbeidson-
geschiktheid bedraagt 70%, plus een aanvulling van 30%.  

- De loondoorbetalingverplichting tijdens het tweede jaar van arbeidson-
geschiktheid bedraagt 70% loon. 



- Voor de loondoorbetalingverplichting tijdens het derde en vierde jaar 
van arbeidsongeschiktheid geldt het volgende. In aansluiting op de eer-
ste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wordt over de dagen waarover 
de werknemer krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermo-
gen (WIA) een IVA-uitkering ontvangt deze uitkering als volgt aange-
vuld: 

I. gedurende het eerste WIA jaar tot 100% van het naar tijdruimte vastge-
stelde loon waarop de werknemer, ware hij niet arbeidsongeschikt ge-
worden, aanspraak had kunnen maken.  

II. gedurende het tweede WIA jaar tot 90 % van het naar tijdruimte vastge-
stelde loon waarop de werknemer, ware hij niet arbeidsongeschikt ge-
worden, aanspraak had kunnen maken. 

 
 Voor de werknemer die is ingedeeld in een arbeidsongeschiktheidspercen-

tage tussen de 35% en 80% of tussen de 80% en 100% maar die niet duur-
zaam arbeidson-geschikt is, wordt over dagen waarover de werknemer een 
uitkering krachtens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsge-
schikten (WGA) ontvangt, een aanvulling vastgesteld, op basis van een 
gedeelte van het naar tijdruimte vastgestelde loon waarop de werknemer, 
ware hij niet arbeidsongeschikt geworden, aanspraak had kunnen maken.  
Die aanvulling ziet er als volgt uit: 

arbeidsongeschiktheid  eerste WIA-jaar tweede WIA-jaar  
-35 tot 45%   28/70ste deel 90% van 28/70ste deel 
-45 tot 55%  35/70ste deel 90% van 35/70ste deel 
-55 tot 65%  42/70ste deel 90% van 42/70ste deel 
-65 tot 80%  50,75/70ste deel 90% van 50,75/70ste deel 
-80 tot 100%(*)    70/70ste 90% van 70/70ste deel  
(*) = niet duurzaam 
 
7.2.4 Voor de bepaling van het tijdvak van 26 weken zullen perioden van 

ziekten die elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvol-
gen worden samengeteld. 

7.2.5 Werkgever is gerechtigd de loondoorbetaling op te schorten zolang de 
werknemer de richtlijnen en controlevoorschriften niet naleeft. In dat ge-
val is werkgever gerechtigd over de periode waarin de richtlijnen niet zijn 
nageleefd slechts 70% van het salaris met een maximum van 70% van het 
maximum dagloon door te betalen. 

7.2.6 Werkgever is niet gehouden tot doorbetaling van loon: 
a. voor de tijd gedurende welke door toedoen van werknemer de genezing 

wordt belemmerd of vertraagd; 
b. voor de tijd, gedurende welke werknemer, hoewel werknemer daartoe 

in staat is, zonder deugdelijke grond, passende arbeid bij werkgever of 
bij een door werkgever met toestemming van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) aangewezen derde, waartoe werk-
gever werknemer in de gelegenheid stelt, niet verricht. 

7.2.7 Werkgever zal aan een door werknemer aangevraagde second opinion 
medewerking verlenen. 



7.2.8 Het door werkgever door te betalen loon wordt verminderd met het bedrag 
van enige geldelijke uitkering die werknemer toekomt krachtens enig wette-
lijk voorgeschreven verzekering of krachtens enig verzekering/fonds, ver-
plicht door werkgever, waarin de werknemer deelneemt. Het loon wordt 
voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door werknemer in of 
buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die werknemer heeft 
verricht gedurende de tijd dat werknemer, zo deze daartoe niet verhinderd 
was geweest, de bedongen werkzaamheden had kunnen verrichten. 

7.2.9 Indien werkgever een beroep wenst te doen op enige grond het loon 
geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, 
zal werkgever werknemer daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis geven, 
nadat bij werkgever het vermoeden van het bestaan van die grond is gere-
zen. 

7.2.10 Wanneer bij externe herplaatsing van een werknemer sprake is van een 
lager loon dan hij oorspronkelijk verdiende, wordt dat loon gedurende het 
eerste herplaatsingjaar door de oorspronkelijke werkgever aangevuld tot 
100%. 

7.2.11 De werkgever verplicht zich over de loondoorbetalingverplichting gedu-
rende het 1e jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid pensioenpremie voor 
de desbetreffende werknemer(s) door te betalen. 

7.2.12 Loondoorbetaling en aanvullingen zijn gerelateerd aan het maximum SV-
loon. 

7.3 Algemene bepalingen 
7.3.1 De vraag of werknemer in enig geval al dan niet arbeidsongeschikt is 

wordt uitsluitend beantwoord door de bedrijfsarts van de door werkgever 
ingeschakelde Arbo-dienst. 

7.3.2 Indien werkgever of werknemer zich niet met het oordeel van de bedrijfsarts 
kan verenigen, is zowel werknemer als werkgever gerechtigd tot het aanvra-
gen van een second opinion omtrent de verhindering van de werknemer om 
de bedongen of andere passende werkzaamheden te verrichten, van een des-
kundige benoemd door het UWV. 

7.3.3 Indien uit de second opinion blijkt dat werknemer ten onrechte geen 
werkzaamheden heeft verricht, zijn de toepasselijke leden van artikel 7.2 
onverkort van toepassing. 

7.3.4 De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de partij die deze 
aanvraagt. 

7.3.5 Werknemer heeft tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid 
aanspraak op verzuimbegeleiding welke voortvloeit uit de Wet Verbete-
ring Poortwachter. 

 
 
8. BEPALINGEN VAN SOCIALE AARD 

8.1 Pensioenverzekering 
8.1.1 Het in het Algemeen deel van de raam-cao bos en natuur opgenomen 

overeenkomstige artikel 10.1 betreffende “Pensioenregeling” is van toe-



passing. 

8.2 WIA-hiaatverzekering met ingang van 1 januari 2006 
8.2.1 Werkgever heeft ten behoeve van werknemers een WIA-hiaatverzekering 

gesloten. 
8.2.2 Deelname aan de verzekering door werknemer is verplicht. 
8.2.3 De premie van de verzekering komt ten laste van werknemer.  
8.2.4 Werkgever is gerechtigd de premie maandelijks in te houden op het salaris 

van werk-nemer. 

8.3 WIA-excedentverzekering met ingang van 1 januari 2006 
8.3.1 Werkgever heeft ten behoeve van werknemers met een salaris boven het 

maximum dagloon een WIA-excedentverzekering afgesloten tot 70% van 
het salaris van werknemer (minus het maximale uitkeringsbedrag volgens 
de WIA). 

8.3.2 Deelname aan de verzekering is afhankelijk van acceptatie door de verze-
keringsmaatschappij op grond van een medisch onderzoek, dan wel een 
gezondheidsverklaring of arbeidsgeschiktheidverklaring, al naar gelang de 
hoogte van het salaris van werknemer. 

8.3.3 De premie van de verzekering is voor rekening van werkgever. 

8.4 VUT-/prepensioenregeling  
8.4.1 Het in het Algemeen deel opgenomen overeenkomstige artikel 10.3 betref-

fende “Regeling VUT / prepensioen” is van toepassing. 

8.5 Zorgverzekering 
8.5.1 Werknemer is gehouden zich volgens de Wet op de Zorgverzekering te 

verzekeren voor ziektekosten. Hij zal de werkgever jaarlijks in januari een 
kopie van de aansluitingspolis overhandigen ten bewijze van aansluiting.  

8.6 Ongevallenverzekering 
 Werkgever heeft ten behoeve van haar werknemers een ongevallenverze-

kering afgesloten. De premie voor deze verzekering komt ten laste van 
werkgever.  

8.7 Seniorenregeling  
 Een werknemer van 55 jaar of ouder kan gebruikmaken van de senioren-

regeling zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 6. Senioren. 

8.8 Spaarloon- en levensloopregeling  
 Werknemer kan in enig jaar gebruik maken van de Spaarloonregeling of 

de Levensloopregeling. De toepassing van deze regelingen wordt per 
werkgever geregeld. Sparen van verlof kan via de Levensloopregeling. 
Verlof zal worden opgenomen in overleg met werkgever. 

8.9 Permanente educatie 
8.9.1 Werkgever is bereid werknemer in de gelegenheid te stellen tot het volgen 



van trainingen en opleidingen in het belang van de uitoefening van de 
functie en de brede en blijvende inzetbaarheid van werknemer. 

8.9.2 Werkgever zal, indien daartoe naar de mening van werkgever behoefte 
bestaat, trainingen voor werknemers of groepen van werknemers organise-
ren ten behoeve van het onder deskundige leiding aanleren van specifieke, 
functiegerelateerde vaardigheden. 

8.9.3 Werknemer zal op verzoek van werkgever actief trainingen en opleidingen 
volgen in het belang van de uitoefening van de functie en de inzetbaarheid 
van werknemer. 

8.9.4 Werkgever zal jaarlijks een opleidingsplan en een daarbij horend oplei-
dingsbudget vaststellen voor het gehele personeel. 

8.9.5 Kosten verbonden aan training en opleiding op verzoek van werknemer, 
zullen door werkgever worden vergoed in overeenstemming met de Uit-
voeringsregeling 10. Opleidingskosten en -verlof. 

Raam-CAO bos en natuur 

Ondernemingsdeel De Landschappen 
B.UITVOERINGS- EN OVERIGE REGELINGEN 

1. FUNCTIEWAARDERING 
 
 De functiewaardering is gebaseerd op de Functieniveaumatrix DE 

LANDSCHAPPEN die als bijlage I is toegevoegd. Met deze methodiek 
worden per werkgever de verschillende functies ingedeeld en gewaar-
deerd.  

 
 Per werkgever wordt een Regeling voor Functiebeschrijving en -

waardering ontwikkeld. In deze regeling dient een procedure te worden 
vastgelegd voor bezwaar en beroep.  

 
 
2. SALARIËRING  

2.1. Algemeen  
 Voor de provinciale Landschappen is met ingang van 1 januari 2005 een 

eigen salaristabel ontwikkeld. Om de overgang naar deze salaristabel mo-
gelijk te maken is, voor de werknemers die vóór 1 januari 2005 in dienst 
waren en waarvoor dit een achteruitgang in salarisperspectief betekent, 
een overgangsregeling opgesteld tussen werkgevers- en werknemersverte-
genwoordigers. De consequenties van deze overgangsregeling blijven van 
toepassing voor deze cao-periode. De overgangsregeling is als bijlage II 
toegevoegd. De salaristabellen die op het Ondernemingsdeel DE 
LANDSCHAPPEN van toepassing zijn gedurende de looptijd van deze 
CAO zijn in bijlage III opgenomen.  

2.2 Salarisstructuur 



 Er zijn 12 salarisschalen, aangeduid met de cijfers 1 t/m 12. Deze cijfers 
komen overeen met het niveau van de functie zoals vastgelegd in een 
functieprofiel en met de daarmee corresponderende salarisschalen.  

 Een werknemer jonger dan 21 jaar ontvangt een salaris naar leeftijd. Voor 
een werknemer van 21 jaar en ouder bestaat een salarisschaal uit maxi-
maal 11 periodieken, aangeduid met de cijfers 0 t/m 10. 

 De in de salarisstructuur genoemde bedragen zijn bruto maandsalarissen, 
gebaseerd op een gemiddelde arbeidsduur van 37 uur per week. Bij een 
werkweek van minder dan 37 uur per week geldt het “naar rato”-beginsel. 

2.3 Schriftelijke mededeling salarismutaties 
 Bij de aanstelling en bij salarismutaties wordt aan de werknemer het 

maandsalaris, de salarisschaal en het periodieknummer schriftelijk meege-
deeld.  

2.4 Salarisvaststelling bij aanstelling (Aanvangssalaris) 
2.4.1 Jonger dan 21 
 De werknemer jonger dan 21 ontvangt bij aanstelling het salaris behorend 

bij zijn leeftijd en aanloopschaal. Voor het bepalen van de leeftijd wordt 
uitgegaan van de leeftijd die in de loop van het kalenderjaar zal worden 
bereikt. 

2.4.2 21 jaar en ouder 
 De werknemer van 21 jaar en ouder ontvangt bij aanstelling het salaris 

behorend bij periodiek 0 van de functieschaal. 
2.4.3 In geval van - naar het oordeel van de directeur - relevante ervaring bij een 

andere werkgever kan het salaris op een hogere periodiek worden vastge-
steld, echter niet hoger dan het maximum van de functieschaal. 

2.4.4 In geval werknemer bij aanstelling nog niet beschikt over de kennis en 
vaardigheden die voor de volledige functievervulling zijn vereist, kan in-
deling in een aanloopschaal plaatsvinden. De aanloopschaal is één salaris-
schaal lager dan de functieschaal. Voor functieniveau 1 geldt dat indeling 
te allen tijde plaatsvindt in de functieschaal. De indeling in de aanloop-
schaal vindt in principe plaats voor ten hoogste één jaar voor de functie-
groepen 1 tot en met 6, voor ten hoogste twee jaar voor de groepen 7 tot 
en met 12. 

2.5 Beoordeling en schalen 
 De verschillende in de CAO participerende ondernemingen kennen ieder 

een eigen systematiek van het beoordelen van het functioneren van de 
werknemers en de, soms, daaraan gerelateerde toekenning van periodie-
ken. Jaarlijks is er in de maanden november/december een ijkmoment. 
Hierbij kunnen de volgende zaken spelen: 

2.5.1 Van aanloopschaal naar functieschaal 
 Indien het functioneren van de werknemer die gesalarieerd wordt volgens 

de aanloopschaal tijdens een beoordeling in november/december als ‘vol-
doende’ is aangemerkt, wordt de werknemer vóór 1 juli opnieuw beoor-
deeld. Indien de werknemer de functie goed en volledig vervult, vindt be-



vordering plaats per 1 juli. 
2.5.2 Functie ingedeeld in hoger functieniveau 
 Indien de functie van de werknemer in een hoger functieniveau wordt 

ingedeeld, wordt de werknemer tussentijds beoordeeld. Indien de werk-
nemer de functie goed en volledig vervult, vindt bevordering plaats met 
ingang van de datum waarop de herwaarde-ring van de functie van kracht 
is geworden (1 januari of 1 juli). 

2.5.3 Werknemers jonger dan 21 
 De werknemer jonger dan 21 ontvangt het salaris behorend bij zijn of haar 

leeftijd en aanloopschaal. Voor het bepalen van de leeftijd wordt uitge-
gaan van de leeftijd die in de loop van het kalenderjaar zal worden bereikt. 

2.5.4 Werknemers 21 jaar en ouder en toekenning periodiek 
 Jaarlijks wordt een periodieke verhoging toegekend. Bij onvoldoende 

functioneren kan er reden zijn geen periodiek toe te kennen. Werkgever 
dient werknemer hiervan voor 1 januari in kennis te stellen. Indien er we-
zenlijke verbetering optreedt in het functione-ren kan werkgever alsnog 
een periodiek toekennen.  

2.5.5 De periodieke verhogingen gaan in per 1 januari van elk jaar. In voorko-
mende gevallen kan een werknemer een periodieke verhoging krijgen op 
grond van een tussentijdse beoordeling. 

2.5.6 Periodieke verhogingen kunnen worden toegekend tot de maximum 
periodiek behorend bij de functieschaal is bereikt. 

2.6 Bevordering 
2.6.1 Van bevordering is sprake als: 

- een werknemer een functie gaat vervullen die is ingedeeld in een hoger 
functieniveau; 

- als de functie van de werknemer wordt ingedeeld in een hoger functie-
niveau; 

- als de werknemer van de aanloopschaal in de functieschaal wordt ge-
plaatst. 

2.6.2 In geval de werknemer een andere functie gaat vervullen, vindt bevorde-
ring plaats met ingang van de datum waarop de functiewijziging ingaat. In 
de overige gevallen kan bevordering slechts plaatsvinden na een beoorde-
ling, met als uitkomst dat de functie goed en volledig vervuld wordt. 

2.6.3 Bevorderingsperiodiek 
 Uitgangspunt is het salaris van de werknemer op de datum van de bevor-

dering. Het nieuwe salaris is het naast hogere bedrag in de nieuwe salaris-
schaal. Indien het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris minder 
dan Ä 10 bedraagt, wordt een extra periodiek toegekend. 

2.6.4 Bevordering valt samen met periodieke verhoging 
 Indien de bevordering samenvalt met de jaarlijkse periodieke verhoging 

wordt in de oude salarisschaal zo mogelijk een reguliere periodiek toege-
kend. Vervolgens wordt er overgegaan naar het naast hogere bedrag in de 
nieuwe salarisschaal. Indien het verschil tussen het oude salaris (exclusief 
de reguliere periodiek) en het nieuwe sala-ris minder dan Ä10 bedraagt, 
wordt een extra periodiek toegekend. 



 

2.7 Gratificatie dienstjubileum 
 De werknemer ontvangt bij een ononderbroken dienstverband van: 
 25 jaar: één bruto-maandsalaris 
 40 jaar: één bruto-maandsalaris 
 Het bedrag wordt netto uitgekeerd voor zover dat fiscaal is toegestaan.Bij 

deelname aan de seniorenregeling wordt uitgegaan van het 100%-salaris in 
plaats van 90% (fulltime basis). 

 
 
3. VAKANTIE EN VERLOF  

3.1 Regeling vakantie 
 Uitgangspunten 

- Onder vakantie wordt verstaan: vrijaf met behoud van loon. 
- Een vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar. 
- Vakantierechten worden per jaar berekend op basis van een 37-urige 

werkweek, voor parttimers geldt het naar rato principe. 
- Vakantierechten worden uitgedrukt in uren. 
- Bij opname van vakantie-uren wordt het aantal uren dat die dag (min-

der) gewerkt wordt afgeschreven. 
- Werknemers die slechts een gedeelte van het kalenderjaar in dienst zijn 

(geweest) hebben recht op een evenredig deel vakantie-uren. Het kalen-
derjaar wordt op 365 dagen gesteld. 

- Bij de opbouw van vakantierechten wordt onderscheid gemaakt tussen 
- Wettelijke vakantierechten; 
- Bovenwettelijke rechten op basis van schaal; 
- Bovenwettelijke rechten op basis van leeftijd; 
- Bovenwettelijke rechten op basis van verlengde arbeidsduur. 
- De verjaringstermijn van vakantierechten is 5 jaar. 

3.2 Opbouw vakantierechten 
3.2.1 Wettelijke vakantierechten: 
 De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige 

overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op 4 
maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienst-
verband bedraagt het wettelijk minimum: 4 x 37 uur = 148 uur 

3.2.2 Bovenwettelijke rechten op basis van functiegroep 
 Boven dit wettelijk minimum kent de werkgever afhankelijk van de 

functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld extra vakantie toe. 
 Schaal 1 t/m 6 37 uur 
 Schaal 7 t/m 12 51,8 uur 
3.2.3 Bovenwettelijke rechten op basis van leeftijd 
 Werknemers jonger dan 20 jaar en werknemers vanaf 45 jaar komen in 

aanmerking voor extra vakantie als gevolg van leeftijd. De verhoging 
vindt plaats in het jaar waarin de werknemer de betreffende leeftijd bereikt 



conform onderstaande tabel: 
 17-18 jaar  14,8  uur 
 19-20 jaar  7,4 uur 
 45-54 jaar  7,4  uur 
 55-56 jaar  14,8 uur 
 57-59 jaar  22,2  uur 
 60 jaar en ouder  29,6  uur 
 
3.2.4 Bovenwettelijke rechten op basis van verlengde arbeidsduur 
 De werknemer die 40 uur per week werkt in plaats van 37 uur heeft recht 

op 156 extra vakantie-uren. 
3.2.5 Parttimers krijgen vakantierechten naar rato, dat wil zeggen het parttime 

percentage maal de hierboven genoemde uren. 

3.3 Opnemen vakantie 
3.3.1 De vakantierechten van werknemer worden door de leidinggevende 

geregistreerd op vakantiekaarten.  
3.3.2 Een verzoek tot opname van vakantie dient tijdig door werknemer bij zijn 

leidinggevende te worden ingediend en zal in principe gehonoreerd wor-
den. Indien er gewichtige redenen zijn om het verzoek niet in te willigen, 
dient de leidinggevende dit binnen twee weken na het verzoek schriftelijk 
gemotiveerd aan werknemer te bevestigen. Gebeurt dit niet, dan wordt het 
verzoek als ingewilligd beschouwd. De werknemer moet per jaar mini-
maal in de gelegenheid worden gesteld de wettelijke vakantierechten op te 
nemen. Van de vakantiedagen moeten tenminste 2 weken aaneengesloten 
en mogen maximaal 4 weken aaneengesloten worden genoten in de perio-
de van 1 mei tot 1 oktober.  

3.3.3 Werknemer zal de wettelijke vakantierechten zoveel mogelijk opnemen in 
het vakantiejaar waarin de aanspraak is ontstaan. Heeft de werknemer 
hiervoor op 1 augustus van het betreffende jaar nog geen verzoek inge-
diend, dan staat het de leidinggevende vrij de vakantie alsnog in overleg 
met de werknemer vast te stellen.  

 Werknemer is gerechtigd een kwart van het tegoed aan wettelijke vakan-
tierechten uiterlijk in het eerste kwartaal van het jaar daarop op te nemen. 
Indien op 31 januari van enig jaar blijkt dat nog niet alle wettelijke vakan-
tierechten van het vorige jaar zijn opgenomen, dan kan de leidinggevende 
deze dagen alsnog in het eerste kwartaal inplannen in overleg met werk-
nemer. 

3.3.4 De directie is gerechtigd in overleg met de OR of PVT maximaal 10 
verplichte vrije dagen per jaar in een rooster vast te leggen. Vaststelling 
zal uiterlijk voor 31 januari van het desbetreffende jaar plaatsvinden. 

3.3.5 In een rooster vastgelegde vrije dagen welke niet zijn genoten als gevolg 
van bedrijfsomstandigheden komen niet te vervallen 

3.3.6 Bij vakantieopname dienen eerst de wettelijke vakantierechten te worden 
opgenomen. 

3.4 Vakantierechten tijdens ziekte 



3.4.1 Tijdens ziekte worden ook vakantierechten opgebouwd, tenzij de ziekte 
door grove opzet of nalatigheid is ontstaan.  

3.4.2 Indien werknemer een maand of korter volledig arbeidsongeschikt is, 
wordt de opbouw van vakantierechten niet beperkt.  

3.4.3 Indien werknemer langer dan een maand volledig arbeidsongeschikt is, 
wordt de opbouw van vakantierechten beperkt tot de wettelijke rechten 
gedurende de laatste zes maanden. Perioden die elkaar met minder dan een 
maand opvolgen, worden bij elkaar geteld. 

3.4.4 Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bouwt werknemer alleen vakantie-
rechten op over de gewerkte uren, dus als een parttimer. 

3.4.5 Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de opbouw van vakan-
tierechten door. 

3.5 Vakantierechten sparen of verkopen 
3.5.1 Sparen 
 Sparen van verlof kan via de Levensloopregeling. Verlof zal worden 

opgenomen in overleg met werkgever. 
3.5.2 Verkopen 
 Het recht op vakantie is een recht op vrije tijd. In overleg tussen werkge-

ver en werknemer zal dan ook altijd worden gezocht naar een invulling 
van de vakantierechten in tijd. Indien blijkt, in overleg tussen werkgever 
en werknemer, dat werknemer in enig jaar niet in staat is geweest om zijn 
vakantierechten in vrije tijd om te zetten, worden van de bovenwettelijke 
vakantierechten op basis van verlengde arbeidsduur maximaal 12 dagen 
uitbetaald, met inachtneming van de fiscale voorwaarden. 

 
3.6 Regeling bijzonder verlof  
 Onder bijzonder verlof wordt verstaan: vrijaf voor een bepaald doel of 

bepaalde omstandigheid met behoud van loon. In onderstaande tabel zijn 
de omstandigheden weergegeven waarvoor de werkgever bijzonder verlof 
zal toekennen. Per omstandigheid is de toe te wijzen verlofduur weerge-
geven. 

 
 

ondertrouw, burgerlijk en kerkelijk 
huwelijk van werknemer 
 

in totaal 3 dagen, parttimers  
naar rato 

samenlevingsovereenkomst  
afsluiten of registreren relatie bij de 
Burgerlijke Stand 

1 dag 
 

huwelijk van een kind, kleinkind, broer, 
zuster, zwager, schoonzuster of  
(schoon)ouder van werknemer 

1 dag 
 



overlijden van de levenspartner,  
kind van werknemer 

van de dag van overlijden t/m  
de dag van de  
begrafenis/crematie 

begrafenis of crematie van (schoon)-
ouder, aangehuwd kind, kleinkind, 
grootouder, broer, zuster, zwager of  
schoonzuster van werknemer 

1 dag of in geval werknemer is  
belast met het regelen van de  
begrafenis en/of nalatenschap  
van de dag van overlijden t/m  
de dag van de begrafenis/crematie. 

25- en 40-jarig huwelijksfeest/ 
dienstjubileum van werknemer 

2 dagen (max. 1 x per jaar)  
 

Verhuizing van werknemer 
 

1 dag 
 

voor het afleggen van examens in het 
kader van een studie waarvoor een 
studiekostenvergoeding wordt ontvan-
gen 
 

de examendagen wanneer de  
examens tijdens werktijd wor- 
den afgelegd 

artsbezoek of medisch onderzoek, voor 
zover dit niet buiten werktijd kan 
geschieden 
 

de benodigde tijd 
 

sollicitatie indien het dienstverband 
door de werkgever is opgezegd en de 
oproep wordt overlegd 
 

de noodzakelijke tijd 
 

 
 
De toekenning van bijzonder verlof geschiedt slechts wanneer de gebeurtenis door 
werknemer wordt bijgewoond en deze op een werkdag plaatsvindt. 
 

3.7 Regeling verlof in het kader van de Wet Arbeid en Zorg 
 Voor verlof in het kader van de Wet arbeid en Zorg wordt verwezen naar 

hetgeen daarover is omschreven in de daartoe strekkende Regeling in het 
Algemeen Deel. 

 
 
4. SENIOREN 

4.1 Algemeen 



 Werknemers van 55 jaar en ouder met een dienstverband dat al tenminste 
10 jaar loopt, kunnen ervoor kiezen om tot aan hun pensionering 80% van 
het oorspronkelijke dienstverband te werken.  

 De seniorenregeling kan ingaan op de eerste dag van de maand volgend op 
de maand waarin de werknemer 55 jaar is geworden. Een verzoek dient 
minimaal drie maanden van tevoren bij de werkgever te worden inge-
diend. De werktijd wordt in overleg met de leidinggevende over de werk-
dagen verdeeld. 

4.2 Scenario  
 Dit scenario is uitgewerkt op basis van een fulltime dienstverband (37 uur) 

met 199,8 uur verlofrecht. Bij een parttime dienstverband worden de uren 
en de verlofrechten naar evenredigheid vastgesteld.  

s De werknemer gaat 29,6 uur werken (80% van 37 uur) en krijgt 90% van 
het jaarlijke verlofrecht, dus 179,8 uur. 

 Het nominale salaris en het vakantiegeld worden gebaseerd op 90% van 
het oorspronkelijke salaris.  

4.3 Pensioenrechten 
 Deelnemers aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw betalen een 

maandelijkse premie gebaseerd op het salaris, waarop de werknemer in het 
oorspronkelijke dienstverband recht zou hebben gehad. De pensioenrech-
ten worden door het pensioenfonds op dit niveau gewaarborgd. Effecten 
van nieuwe wetgeving die leiden tot wijzigingen in pensioenopbouw wor-
den overkort toegepast. Door het pensioenfonds aangebrachte wijzigingen 
die uit wetswijzigingen voorvloeien worden onverkort van toepassing ver-
klaard. 

4.4 Vergoedingen  
 Een eventuele dienstwoningvergoeding blijft gebaseerd op het oorspron-

kelijke fulltime salaris.  
 De vergoeding woon-werkverkeer wordt gebaseerd op het eventuele 

nieuwe reispatroon. Alle overige vergoedingen en/of uitkeringen worden 
gebaseerd op 90% van het oorspronkelijke salaris. 

 Door het afnemen van het bruto jaarsalaris kan het voorkomen dat men in 
een ander belastingtarief terechtkomt.  
Dit kan ook effect hebben op inkomensafhankelijke regelingen of uitke-
ringen (huursubsidie, rechtsbijstand, zorgtoeslag etc.). 

 Let wel: indien de werknemer als gevolg van langdurende arbeidsonge-
schiktheid voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschik-
ten) of de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) in 
aanmerking komt, wordt ook desbetreffende uitkering gebaseerd op 90% 
van het oorspronkelijke salaris. 

4.5 Nevenwerkzaamheden 
 Werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling mogen naast hun 

werkzaamheden voor het provinciale Landschap geen andere betaalde ar-



beid verrichten. Nevenwerkzaamheden of verdiensten die een half jaar 
vóór aanvang van de seniorenregeling reeds bestonden zijn hiervan uitge-
zonderd. Voorwaarde is wel dat 

 werkgever hiervoor een schriftelijke goedkeuring heeft afgegeven en 
werknemer deze goedkeuring kan overleggen. 

 
 
5. BEDRIJFSWAGENS 
 
 De werkgever die beschikt over bedrijfswagens stelt in voorkomende 

gevallen een bedrijfswagen beschikbaar aan werknemers ten behoeve van 
werkzaamheden opgedragen door de werkgever. Deze wagens zijn be-
doeld voor zakelijk verkeer en worden slechts gebruikt indien er geen an-
dere mogelijkheden van vervoer zijn. Gebruik van deze wagens voor 
woon-werkverkeer is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming 
van werkgever. 

 Werkgever zorgt op bedrijfsniveau voor een nadere uitwerking van deze 
regeling. 

 
 
6. WOON-WERKVERKEER, VERHUISKOSTEN EN 

DIENSTREIZEN 

 Algemeen uitgangspunt 
 De navolgende Uitvoeringsregelingen worden telkens in overeenstemming 

gebracht met wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving.  
 De werkgever stelt nadere regels betreffende de wijze van declareren door 

werknemer en de wijze van vergoeden door werkgever. 

6.1 Regeling woon-werkverkeer 
6.1.1 Algemeen 
 Met betrekking tot woon-werkverkeer worden twee regelingen onder-

scheiden, te weten de openbaarvervoerregeling en de eigen vervoerrege-
ling. Per werknemer wordt slechts één regeling toegepast. Indien dit in 
voorkomende gevallen tot onredelijke consequenties leidt, kan op voorstel 
van de leidinggevende een passende oplossing worden bepaald. Uitgangs-
punt is hierbij dat de vergoeding onbelast moet kunnen worden uitgekeerd. 

 Een werknemer die vrijwillig verhuist naar een woonplaats die verder van 
de werkplek is gelegen, kan geen aanspraak maken op een hogere vergoe-
ding. 

6.1.2 Openbaar vervoerregeling  
 Het reizen per openbaar vervoer wordt vergoed op basis van 2e klasse. 

Aan werknemers vanaf schaal 7 wordt, na toestemming van de leidingge-
vende, vervoer op basis van 1e klasse vergoed. 

 De volgende voorwaarden gelden: 
1. alleen feitelijke kosten op basis van feitelijk gebruik worden vergoed.  
2. jaar- en maandkaarten worden als voorschot vergoed op basis van een 



bewijsstuk van de vervoerder. De kaart wordt na afloop van de geldig-
heidsperiode ingeleverd bij de personeelsadministratie.  

3. de goedkoopste vorm van vervoer wordt vergoed, zie ook de bepaling 
m.b.t. kortingskaarten. Voor werknemers die een duurdere vorm van 
vervoer kiezen komen de meerkosten voor eigen rekening. 

 Afhankelijk van het aantal reisdagen per maand is dit ofwel een maand 
(of jaar-) tra-jectkaart, of een vijfretourenkaart. 

 
  Reizen met kortingskaart 
 Als door de werknemer voordeliger kan worden gereisd met behulp van 

een kortingskaart geldt het volgende. 
 De werknemer die gebruik maakt van de kortingskaart mag het volle tarief 

van de dagkaarten declareren totdat het voordeel dat hij hierdoor heeft 
ontvangen gelijk is aan de aanschafkosten van de kortingskaart. Vanaf dat 
moment declareert de werknemer – gedurende de resterende looptijd van 
de kortingskaart uitsluitend tegen het kortingstarief. Een kopie van de kor-
tingskaart wordt bij de eerste declaratie aangeleverd. 

 Deze wijze van declareren geldt zowel voor woon-werkverkeer als voor 
dienstreizen.  

6.1.3 Eigen vervoerregeling 
 Een werknemer heeft bij gebruik van eigen vervoer recht op een onbelaste 

kilometervergoeding van Ä 0,19 per kilometer per gewerkte dag. De 
maximale dagvergoeding bedraagt Ä 11,40. 

6.2 Regeling verhuizen 
 Deze regeling is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde tijd en op werknemers die een dienstwoning moe-
ten verlaten, bijvoorbeeld bij beëindiging van hun dienstverband als ge-
volg van (pre-)pensioen of arbeidsonge-schiktheid. De werknemer dient 
vooraf goedkeuring te vragen voor de wijze van toepassing van deze rege-
ling. 

6.2.1 Vergoeding transportkosten 
 Om voor vergoeding van transportkosten in aanmerking te komen dient te 

worden voldaan aan de volgende criteria: 
1. de verhuizing vindt plaats binnen twee jaar nadat het dienstverband of 

een overplaatsing is ingegaan; 
2. de inrichting geschiedt niet voor de eerste keer; 
3. de verhuizing geschiedt van een plaats meer dan 30 kilometer van de 

standplaats, naar een woonplaats met een afstand van minder dan 10 ki-
lometer van de standplaats. 

 De werknemer vraagt minimaal twee offertes aan. 
 De onderstaande kosten worden vergoed: 

1. de transportkosten voor het overbrengen van de inboedel, inclusief het 
bezorgen en ophalen van verpakkingsmateriaal en het in- en uitladen 
van de verhuiswagen. 

2. het in- en uitpakken van breekbare spullen en het demonteren en monte-
ren van meubilair. 



6.2.2 Vergoeding herinrichtingskosten 
 Indien de werkgever aan de werknemer een verhuisplicht heeft opgelegd, 

komt de werknemer, naast de vergoeding voor transportkosten, in aanmer-
king voor vergoeding van herinrichtingskosten. De tegemoetkoming her-
inrichtingskosten bedraagt 12% van het meest actuele bruto jaarloon, met 
een maximum van Ä 5.650,-. 

6.3 Regeling dienstreizen 
 Een dienstreis is een reis, niet zijnde woon-werkverkeer, die in opdracht 

van de werkgever in het kader van de functie-uitoefening wordt gemaakt. 
6.3.1 Openbaar vervoerregeling  
 Het reizen per openbaar vervoer wordt vergoed op basis van 2e klasse. 

Aan werknemers vanaf schaal 7 wordt, na toestemming van  de 
leidinggevende, vervoer op basis van 1e klasse vergoed.  

 De volgende voorwaarden gelden: 
1. alleen feitelijke kosten op basis van feitelijk gebruik worden vergoed.  
2. de goedkoopste vorm van vervoer wordt vergoed, zie ook de bepaling 

m.b.t. kortingskaarten.  
3. voor werknemers die een duurdere vorm van vervoer kiezen komen de 

meerkosten voor eigen rekening. 
6.3.2 Eigen vervoerregeling 
 Bij gebruik door de werknemer van eigen gemotoriseerd vervoer wordt 

door de werk-gever een onbelaste vergoeding van Ä 0,19 per kilometer en 
een belaste vergoeding van E 0,09 per kilometer verstrekt. In de betaalde 
vergoeding worden alle bijkomende kosten geacht te zijn opgenomen. 

6.4 Gebruik eigen vervoer bij combinatie van woon-werkverkeer en 
dienstreizen 

 Als gedurende een werkdag sprake is van combinatie van woon-
werkverkeer met een dienstreis dan wordt de woon-werkverkeerafstand 
eerst vergoed tegen het daarvoor geldende tarief. Indien de dienstreis de 
afstand van het woon-werkverkeer overschrijdt, worden de extra gereden 
kilometers als dienstreis vergoed.  

 Deze regeling wordt toegepast op gewerkte dagen, onafhankelijk of de 
standplaats wel of niet wordt aangedaan. 

 
 
7. TELEFOONKOSTEN 

7.1 Uitgangspunten 
 Met betrekking tot de vergoeding van telefoonkosten wordt onderscheid 

gemaakt tussen een privé-telefoon, een zakelijke telefoon en een mobiele 
telefoon. 

 Onder telefoonkosten worden mede verstaan kosten gemaakt in verband met 
internet, e-mail, fax en modem. Werkgever gaat er vanuit dat iedere werk-
nemer beschikt over een privé-telefoonaansluiting. 

 Aanleg- en abonnementskosten van een eerste telefoon op het privé-adres 



van een werknemer worden niet vergoed.  
 Werkgever zal uitsluitend aan werknemers die een dienstwoning bewonen 

een tenaamstelling in de telefoongids op naam van betreffende werkgever 
als tweede vermelding op het abonnement van werknemer vergoeden. 

7.2 Gebruik privé-telefoon voor zakelijke doeleinden 
 Werkgever zal de zakelijke telefoonkosten die door werknemer met de 

privé-telefoon zijn gemaakt, vergoeden tegen overlegging van een kopie 
van de gespecificeerde telefoonnota. 

7.3 Zakelijke telefoon op privé-adres 
 Indien de leidinggevende van oordeel is dat de werknemer dient te be-

schikken over een aparte telefoonlijn voor zakelijke doeleinden (bijvoor-
beeld in verband met een thuiswerkplek) zullen de kosten van aanleg en 
abonnement van een ISDN-lijn voor rekening van werkgever komen. De 
rekening wordt derhalve rechtstreeks naar werkgever gestuurd. Privé-
gebruik van deze telefoonaansluiting is niet toegestaan. 

 

7.4 Mobiele telefoon 
 Indien de leidinggevende van oordeel is dat de werknemer mobiel bereik-

baar dient te zijn, zal aan werknemer een mobiele telefoon voor zakelijke 
doeleinden ter beschikking worden gesteld (de mobiele telefoon blijft ei-
gendom van werkgever). Aanschaf-, abonnements- en gesprekskosten zul-
len voor rekening van werkgever komen.  

 Werknemer dient het gebruik van de mobiele telefoon voor zakelijke 
doeleinden te beperken tot de strikt noodzakelijk te voeren gesprekken in 
verband met de hoge kosten hiervan. Gebruik van de mobiele telefoon in 
het buitenland is uitsluitend toegestaan gedurende een dienstreis. Privé-
gebruik van de zakelijke telefoon is niet toegestaan. 

 
 
8. OPLEIDINGSKOSTEN EN -VERLOF 

 Inleiding 
 Wanneer een werknemer een opleiding, studie of cursus (in het vervolg 

van de tekst aangeduid als opleiding) volgt kan een tegemoetkoming in de 
opleidingskosten worden gegeven. Tevens is er een regeling met betrek-
king tot verlof. 

8.1 Indiening en behandeling van een verzoek 
 Zowel een leidinggevende als een werknemer kan aangeven het volgen van 

een opleiding noodzakelijk of gewenst te vinden. Zij bespreken dit voor het 
opstellen van het opleidingsplan van de onderneming. Werknemer wordt 
door de leidinggevende schriftelijk dan wel mondeling in kennis gesteld van 
toewijzing dan wel afwijzing en van de argumenten op basis waarvan daar-
toe besloten is. 



 Wanneer het opleidingsplan is goedgekeurd en werknemer meldt zich aan 
voor de opleiding, stuurt hij/zij een studiebevestiging aan leidinggevende. 
De leidinggevende geeft hierop aan welk percentage studiekostenvergoe-
ding hij van toepassing acht (conform onderstaande vergoedingsregels). 

8.2 Vergoedingsregels 
Optie 1: 100% vergoeding geldt voor de navolgende opleidingen: 
- de opleiding, waaronder EHBO en BHV, is noodzakelijk of belangrijk 

voor de functievervulling en wordt gevolgd in opdracht van de werkge-
ver,  

- bij een herplaatsing op grond van arbeidsongeschiktheid of reorganisa-
tie, waardoor her-, om- of bijscholing noodzakelijk is,  

- de opleiding is gericht op het vervullen van een mogelijk toekomstige 
functie binnen de onderneming. 

Optie 2: 50% vergoeding: 
- de opleiding is vooral in het belang van de ontplooiing van de werkne-

mer. 
 
 In de toekenning van de opleidingsgelden van een organisatieonderdeel, 

worden de opleidingen die onder optie 1. vallen als eerste toegekend. 
 
 Onder omstandigheden kan sprake zijn van terugvordering van de vergoe-

ding van opleidingskosten. Het terugvorderen van vergoedingen is om-
schreven onder het hoofdstuk “terugbetaling” van deze Uitvoeringsrege-
ling.  

8.3 Verlof in verband met het volgen van lessen 
 Een opleiding vallend onder optie 1. wordt in principe binnen werktijd 

gevolgd. Wanneer de lessen buiten werktijd gegeven worden, wordt de 
opleiding in eigen tijd gevolgd. 

 Een opleiding vallend onder optie 2. wordt in eigen tijd gevolgd. 

8.4 Examenverlof 
 Verlof met behoud van salaris zal worden verleend voor de tijd dat een 

examen tijdens werktijd moet worden afgelegd. Verlof met behoud van sa-
laris ter voorbereiding van een examen kan, ter beoordeling door de werk-
gever, worden toegekend voor maxi-maal twee dagen. 

8.5 Begrip opleidingskosten 
 Onder opleidingskosten worden verstaan: 
8.5.1 opleidings-, cursus-, les- of schoolgelden, inschrijfkosten daaronder 

begrepen; 
8.5.2 reis- en verblijfskosten, indien de lessen buiten de woonplaats moeten 

worden gevolgd; 
8.5.3 kosten voor deelneming aan examens; 
8.5.4 kosten voor aanschaf van voorgeschreven boeken en studiemateriaal. 



 

8.6 Uitbetaling tegemoetkoming 
 De uitbetaling van de tegemoetkoming in de kosten, zoals omschreven 

onder begrip opleidingskosten geschiedt als regel na afloop van elke 
maand. Hiertoe dient een declaratieformulier te worden ingediend, waarop 
duidelijk wordt aangegeven dat het opleidingskosten betreft en om welke 
opleiding het daarbij gaat. Eventuele bewijsstukken worden toegevoegd.  

 
 In afwijking van het bovenstaande kan de instantie waar de opleiding 

wordt gevolgd de nota voor opleidings-, cursus-, les- of schoolgelden en 
eventueel inschrijfkosten onder vermelding van de naam van de cursist 
naar werkgever sturen, ter attentie van lei-dinggevende. Werkgever betaalt 
de nota en als de vergoeding geen 100% is, wordt het gedeelte dat de cur-
sist zelf moet betalen van het eerstvolgende salaris, geboekt. 

8.7 Terugbetaling 
 Onder de volgende omstandigheden wordt terugbetaling van (een gedeelte 

van) de opleidingskosten gevorderd: 
8.7.1 bij annulering zonder geldige reden, ter beoordeling van de leidinggeven-

de;  
8.7.2 wanneer de werknemer verwijtbaar geen vorderingen maakt en de regeling 

vervalt; 
8.7.3 indien de opleiding zonder aannemelijke reden langer dan een jaar is 

gestaakt of opgeschort; 
8.7.4 indien voor het einde van de opleiding ontslag wordt verleend hetzij op 

eigen verzoek, hetzij op grond van dringende, door de werknemer veroor-
zaakte en hem te verwijten reden; 

8.7.5 indien de werknemer na het voltooien van de opleiding de organisatie 
verlaat anders dan door deelname aan VUT/prepensioen of ingaan van de 
pensioengerechtigde leeftijd, wordt terugbetaling van een gedeelte van de 
opleidingskosten gevorderd. Dit ge-deelte wordt zodanig vastgesteld, dat 
voor iedere maand dat het dienstverband na het voltooien van de opleiding 
korter duurt dan 12 maanden, 1/12e deel dient te worden terugbetaald. 
Wanneer echter de opleidingskosten meer bedragen dan Ä 2.500,= geldt 
een terugbetalingstermijn van 24 maanden. 

 
 De hiervoor genoemde omstandigheden zijn als volgt van toepassing op 

de vergoedingsregels: 
 optie 1.: hierop kunnen de terugvorderingsomstandigheden  

   9.7.1-3 worden toegepast. 
 optie 2.: hierop kunnen de terugvorderingsomstandigheden  

   9.7.4-5 worden toegepast. 
 

Bijlage I  



Ondernemingsdeel De Landschapppen 
 

 Functieniveaumatrix Provinciale Landschappen 

 Totstandkoming van de functieniveaumatrix 
 De functieniveaumatrix is tot stand gekomen op basis van een onderzoek 

en daaruit voortvloeiend advies van de hand van VAN DER POT 
ADVIES. De functieniveaumatrix is nader uitgewerkt, met als doel het 
aanleveren van een objectief functiewaarderingssysteem dat op termijn 
leidt tot harmonisering van de waardering van functies in de verschillende 
provinciale Landschappen en de stichtingen Vrijwillig Landschapsbeheer. 
De functieniveaumatrix is goedgekeurd door sociale partners bij de raam-
cao bos en natuur in de Commissie Sociale Zaken van het Bosschap en is 
daarmee toe te passen door de verschillende individuele landschappen. 
Onverlet de afspraken omtrent harmonisering zijn de individuele land-
schappen overigens niet verplicht om dit systeem te hanteren. 

 Verfijning Functieniveaumatrix 
 De functieniveaumatrix biedt aan de hand van typeringen en voorbeeld-

functies een handzame systematiek om te komen tot waardering van func-
ties binnen de organisaties. Tijdens de loop-tijd van onderhavige raam-cao 
bos en natuur wordt een set van referentiefuncties ontwikkeld. Deze refe-
rentieset zal ondersteuning bieden aan organisaties bij processen van func-
tiebeschrijving en functiewaardering. Verder dient het bij te dragen aan 
meer uniformiteit in functiebeschrijving en salariëring en zodoende aan de 
harmonisering van de waardering van functies binnen de organisatie 
waarvoor het Ondernemingsdeel DE LANDSCHAPPEN van toepassing 
is. Deze verfijning van de functieniveaumatrix zal uiterlijk per januari 
2009 worden vastgesteld door de Commissie Sociale Zaken van het Bos-
schap. 

 Opbouw van de functieniveaumatrix 
 De functieniveaumatrix bestaat uit drie kolommen. De eerste kolom bevat 

alle 12 functieschalen. De middelste kolom bevat per schaal een kwalita-
tieve omschrijving (typering) van de functies die in deze schaal voorko-
men. Deze kolom bevat de kern van het waarderingssysteem. Op het mo-
ment dat een organisatie besluit om de functieniveaumatrix in te zetten, 
zullen alle functies worden afgezet tegen de kwalitatieve omschrijvingen 
in deze kolom. Schaal 11 en 12 zijn gereserveerd voor de inschaling van 
de directeursfunctie. Kleine organisaties met een platte organisatiestruc-
tuur kan worden geadviseerd om de directeursfunctie lager dan schaal 11 
of 12 in te delen, teneinde een kloof met de overige inschalingen te voor-
komen. 

 



 De derde kolom bevat een groot aantal functies die kunnen passen in het 
omschreven beeld, maar dat niet per definitie hoeven te doen. Deze kolom 
is opgesteld op grond van de meest voorkomende huidige functieschalen 
in de verschillende provinciale Landschappen, maar deze kolom is daar-
mee niet te gebruiken voor het waarderen van specifieke functies binnen 
een individuele organisatie. Een bepaalde functie kent immers niet binnen 
ieder provinciaal Landschap exact dezelfde invulling.  

 
 Een voorbeeld: de functie rentmeester is het meest teruggevonden in 

functieschaal 7. Als deze functie binnen een specifieke organisatie echter 
breder of juist minder breed is opgezet en meer of juist minder verant-
woordelijkheden kent, kan de feitelijke waardering hoger of juist lager 
uitpakken. Nogmaals: niet de derde kolom van de matrix is leidend, maar 
de middelste kolom. Dit is de kolom die de inhoudelijke functietypering 
bevat. Bij provinciale Landschappen die met de functieniveaumatrix wer-
ken, wordt voor iedere functie de feitelijke functieschaal bepaald door een 
zorgvuldige vergelijking van het functieprofiel met de diverse functietype-
ringen. De functies in de derde kolom hebben dus duidelijk het karakter 
van een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend ten aan-
zien van de inschaling van specifieke functies in een specifieke organisa-
tie. 

 Toelichting veelgebruikte begrippen 
 afgebakend vakgebied / meerdere uiteenlopende vakgebieden 
 Van werkzaamheden op een afgebakend vakgebied is sprake als één 

vooropleiding voldoende kennis en vaardigheden meegeeft om een functie 
te kunnen vervullen. Voor de uitoefening van vrijwel iedere functie dient 
de functiehouder op enkele gebieden aanvullende cursussen en trainingen 
te volgen en dat is als zodanig geen aanleiding om in de waardering de 
term afgebakend vakgebied los te laten. Pas als de functie zich op uiteen-
lopende vakgebieden of specialismen beweegt én waarbij voor elk van die 
vakgebieden kennis en kunde benodigd zijn op het ingestoken opleidings-
niveau, is de term meerdere en uiteenlopende vakgebieden van toepassing. 
De in dit deel van de toelichting genoemde begrippen komen in nagenoeg 
alle functieschalen voor.  

  
 uitvoerende, specialistische en beleidsmatige en/of adviserende werk-

zaamheden  
 Bij uitvoerende werkzaamheden wordt gedoeld op taken die een enigszins 

routinematig karakter kennen en waarvan meestal door de leidinggevende 
of door vastliggende afspraken en procedures vastgesteld is hoe deze ta-
ken moeten worden verricht. Daarbij bestaat enige ruimte voor eigen oor-
deel, handelingskeuze of gedragsbepaling. Bij specialistische werkzaam-
heden gaat het om het verrichten van hooggekwalificeerde (minimaal 
MBO+) werkzaamheden op een afzonderlijk aandachtsgebied of vakge-
bied van de organisatie. Bij beleidsmatige en/of adviserende werkzaamhe-
den gaat het om het inbrengen van theoretische kennis, waarbij vanuit 



globaal geformuleerde beleidslijnen wordt deelgenomen aan beleidsvoor-
bereiding op een afzonderlijk aandachtsgebied of vakgebied van de orga-
nisatie, dan wel advies wordt verstrekt dienaangaande. Bij beleidsvoorbe-
reiding en/of advisering is een meer dan oppervlakkige oriëntatie buiten 
het eigen vakgebied (op maatschappelijk, financieel, economisch of an-
ders gericht vak- of aandachtsgebied) vereist en dit mag vanuit de ingesto-
ken vooropleidingen (HBO of WO) ook worden verwacht. Pas als be-
leidsvoorbereiding en/of advisering zich op uiteenlopende vakgebieden of 
specialismen beweegt en waarbij voor elk van die vakgebieden kennis en 
kunde benodigd zijn op het ingestoken opleidingsniveau, is de term be-
leidswerkzaamheden op meerdere en uiteenlopende vakgebieden van toe-
passing. De in dit deel van de toelichting genoemde begrippen komen in 
nagenoeg alle functieschalen voor. 

 
 relatief meer en minder zelfstandigheid 
 In de functieniveaumatrix wordt in enkele schalen gesproken over relatief 

minder zelfstandig opereren dan wel tamelijk zelfstandig of met grotere 
zelfstandigheid opereren. Hiermee is de mate van zelfstandigheid één van 
de mogelijk onderscheidende criteria tussen deze functieschalen. Bij het 
benoemen van de mate van zelfstandigheid wordt geen absoluut verschil 
aangeduid, maar wordt vooral gedoeld op de autonomie die de functie-
houder heeft in zijn handelen en het nemen van beslissingen. Van een rela-
tief grotere autonomie kan sprake zijn als op een sublocatie of rechtstreeks 
onder een directeur of afdelingshoofd wordt gewerkt (plaats in de organi-
satie). Het werken onder een collega-functionaris met een seniorfunctie of 
onder een voorman zal doorgaans een geringere mate van zelfstandigheid 
met zich meebrengen. De genoemde begrippen komen voor in de schalen 
5, 6 en 7.  

 
  
 meer en minder beïnvloedende contacten 
 Er wordt in de functieniveaumatrix tussen diverse schalen onderscheid 

gemaakt tussen contacten die een minder beïnvloedend karakter hebben en 
contacten die regelmatig een beïnvloedend karakter hebben. Onder het 
eerste wordt ook het aangepast reageren op derden verstaan, evenals het 
behulpzaam zijn en het verkrijgen van begrip en medewerking. Het twee-
de omvat het regelmatig actief omgaan met belangentegenstellingen of het 
persoonlijk optreden en overleggen met derden waarin deze derden moe-
ten worden beïnvloed of overtuigd. Ook het regelmatig alleen optreden in 
onderhandelingssituaties, waarbij de uitkomsten niet van tevoren vaststaan 
en die van groot belang zijn voor de organisatie, valt onder de 2e catego-
rie. Het genoemde onderscheid is één van de onderscheidende factoren 
tussen schaal 6, 7 en 8. 

 
 afbreukrisico 
 Een vergroot afbreukrisico is één van de onderscheidende criteria tussen 

schaal 4 en 5. Het in een functie op MBO niveau 4 alleen en zelfstandig 



op een sublocatie werken, het op dit niveau zelfstandig werken in een fi-
nanciële functie en/of het zelfstandig invulling geven aan contacten met 
publiek en bestuur kan op dit niveau tot inschaling in schaal 5 leiden, mits 
bij een niet-behoorlijke uitoefening van de functie aantoonbaar sprake is 
van schade die de functiehouder aan het bedrijf kan toebrengen. 

 
 werken onder direct toezicht / ontbreken van  
 mogelijk direct toezicht 
 Dit is één van de onderscheidende criteria tussen schaal 3 en 4. Bij schaal 

3 kan sprake zijn van direct toezicht door een voorman of andere direct 
leidinggevende. Ook kan hiervan sprake zijn als de output van de functie 
eenvoudig controleerbaar is. Het gaat er dus niet om dat er altijd sprake is 
van direct toezicht en van controle op de output van de functie, maar op de 
mogelijkheid hiertoe op grond van de inrichting van de organisatie en de 
aard van de werkzaamheden. 

 
 opleidingsniveaus 
 In alle functieschalen worden opleidingsniveaus genoemd. Vanaf schaal 8 

/ 9 worden functies wat minder op het vereiste opleidingsniveau inge-
deeld. Vanaf schaal 6 komen functies op minimaal HBO-niveau voor; tus-
sen schaal 4 en 6 MBO-functies (volledig MBO-niveau, 4-jarige midden-
kader- of specialistenkwalificatie) en tussen schaal 1 en 4 de functies die 
kunnen worden vervuld op grond van MBO niveau 1 (assistentenkwalifi-
catie), MBO niveau 2 (basisberoepskwalificatie) of MBO niveau 3 (vak-
kwalificatie). 

Functieniveaumatrix Provinciale Landschappen 
 

schaal 12 –11  
typering van functie: 
 • functie omvat de eindverantwoordelijkheid voor, en het  
 leidinggeven aan het totale landschap 
 • onderscheid schaal 11 of 12 is verantwoordelijkheid bestuur, 
 en kan afhangen van onder meer grootte van het landschap en  
 mate waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn  
 gedelegeerd aan de functiehouder 
voorbeeldfunctie(s)*: Directeur 
 
schaal 10 
typering van functie: 
 • functie omvat het leidinggeven aan een beleidsmatig en extern  
 georiënteerde afdeling én omvat het plaatsvervangend directeur 
 schap, en 
 • in het plaatsvervangend directeurschap is sprake van een eigen  
 verantwoordelijkheidsgebied (bijvoorbeeld personeelszaken) én  
 verregaande bevoegdheden bij vervanging 
voorbeeldfunctie(s)*: Hoofd communicatie / plv. directeur 
  Hoofd beleid / plv. directeur 
 
Schaal 9 
typering van functie: 



 • functie omvat het leidinggeven aan een minder  
 beleidsmatige of intern georiënteerde afdeling én omvat het  
 plaatsvervangend directeurschap, waarbij in het  
 plaatsvervangend directeurschap sprake is van een eigen  
 verantwoordelijkheidsgebied (bijvoorbeeld personeelszaken) én  
 verregaande bevoegdheden bij vervanging, of 
 • functie omvat het leidinggeven aan een beleidsmatige en   
 extern georiënteerde afdeling én omvat het plaatsvervangend  
 directeurschap, waarbij in het plaatsvervangend directeurschap  
 geen sprake is van een eigen verantwoordelijkheidsgebied dan  
 wel minder verregaande bevoegdheden bij vervanging, of 
 • functie omvat het leidinggeven aan een beleidsmatige en  
 extern georiënteerde afdeling die bestaat uit meerdere beleids- 
 terreinen die inhoudelijk dermate uiteenlopen, dat de voor de  
 functie benodigde kennis normalerwijs niet middels één voor- 
 opleiding kan worden genoten 
voorbeeldfunctie(s)*:  Hoofd bedrijfsvoering / plv. directeur 
 Hoofd beleid / plv. directeur 
 Hoofd middelen en communicatie 
 Hoofd beleid en communicatie 
Schaal 8 
typering van functie: 
 • functie omvat het leidinggeven aan een afdeling met zowel  
  uitvoerende als beleidsmatige taken én met een primair  
 externe oriëntatie, of 
 • functie omvat het leidinggeven aan een afdeling met zowel 
 uitvoerende als beleidsmatige taken, bestaande uit meerdere,  
  uiteenlopende specialismen (bijv. financiën en ICT), of 
 • functie omvat advies- en beleidswerkzaamheden op meerdere  
 vakgebieden / beleidsterreinen / specialismen, waardoor sprake  
 is van brede inzetbaarheid in de organisatie, waarbij diepgaande  
 theoretische kennis van de vakgebieden vereist is  
 (op HBO of WO niveau) en de contacten een extern en  
 beïnvloedend karakter hebben 
voorbeeldfunctie(s)*:  Hoofd landschapsbeheer   
 Hoofd terreinbeheer   
 Hoofd communicatie 
 Hoofd bedrijfsvoering   
 Algemeen stafwerknemer 
 Algemeen beleidswerknemer 
 Algemeen projectleider 
 
Schaal 7 
typering van functie: 
 • functie omvat het leidinggeven aan een afdeling met zowel  
  uitvoerende als beleidsmatige taken op één vakgebied én  
 met een primair interne oriëntatie, waarbij de functiehouder zelf  
 werkzaamheden verricht op minimaal HBO niveau, of    
 • functie omvat advies- en beleidswerkzaamheden op een meer  
 afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme, waarbij  
  diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist is 
 (op minimaal HBO niveau) en de contacten regelmatig een  
 beïnvloedend karakter hebben, of 
 • functie omvat een mix van uitvoerende en beleidsmatige  
 werkzaamheden op een meer afgebakend  
 vakgebied / beleidsterrein / specialisme, waarbij  
 diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist is  
 (op minimaal HBO niveau), tamelijk zelfstandig wordt geopereerd 



  en de contacten regelmatig een beïnvloedend karakter hebben, of 
 • functie omvat een mix van uitvoerende en beleidsmatige  
  werkzaamheden op meerdere en uiteenlopende  
 vakgebieden / specialismen, waarbij diepgaande theoretische  
  kennis van de vakgebieden vereist is (op minimaal HBO niveau) 
  en waarbij de voor de functie benodigde kennis normalerwijs niet 
  middels één vooropleiding kan worden genoten   
voorbeeldfunctie(s)*: Hoofd financiën  
 Hoofd ICT 
 Rayonbeheerder 
 Beleidsmw communicatie en voorlichting 
 Beleidsmedewerker ecologie 
 Beleidsmedewerker juridische zaken 
 Projectleider op één beleidsterrein 
 Medewerker verwerving 
 Bouwkundig medewerker 
 Rentmeester 
 Coördinator personeelszaken 
 Cartograaf + arbo-coördinator 
 
Schaal 6 
typering van functie: 
 • functie omvat het leidinggeven aan een organisatieonderdeel  
 met vooral uitvoerende taken, waarbij de functiehouder zelf  
 specialistische werkzaamheden op het eigen vakgebied  
 verricht op minimaal MBO+ niveau en in mindere mate sprake is  
 van beleidsmatige werkzaamheden, of 
 • functie omvat advies- en beleidswerkzaamheden op een meer  
 afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme,  
 waarbij diepgaande theoretische kennis van het vakgebied  
 vereist is (op minimaal HBO niveau), minder zelfstandig wordt  
  geopereerd of de contacten een minder beïnvloedend  
 karakter hebben, of 
 • functie omvat een mix van uitvoerende en specialistische taken  
 op een meer afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme,  
 waarbij diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist  
 is (op minimaal HBO niveau), de focus primair ligt op uitvoerende 
  werkzaamheden en / of de contacten een minder beïnvloedend  
 karakter hebben en meer gericht zijn op het verkrijgen van  
  begrip en samenwerking, of 
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op meerdere en  
 uiteenlopende vakgebieden / specialismen, waarbij zowel  
 praktische als theoretische kennis van de vakgebieden vereist zijn  
 (MBO niveau 4) en de voor de functie benodigde kennis  
 normalerwijs niet middels één vooropleiding kan worden genoten 
voorbeeldfunctie(s)*: (Terrein)Beheerder 
 Cartograaf  / GIS-medewerker 
 Medewerker monitoring / beheerplanning 
 Netwerk- en systeembeheerder ICT 
 Consulent personeelszaken 
  Financieel-adm. medewerker + personeelszaken 
 
Schaal 5 
typering van functie: 
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een meer  
  afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij zowel praktische als 
  theoretische kennis van het vakgebied vereist zijn  
 (minimaal MBO niveau 4) en waarbij door de aard van de functie, 



  contacten en / of door de plaats in de organisatie een grotere  
  zelfstandigheid of een verhoogd afbreukrisico bestaat in  
 termen van financiën of contacten  
voorbeeldfunctie(s)*: Financieel-administratief medewerker 
 Medewerker communicatie en voorlichting 
 Beheerder bezoekerscentrum 
 Secretaresse / adm mw (directie/bestuur) 
 Terreinmw / toezichthouder (voorman), met meer dan  
  normale verantwoordelijkheden, bijv. omdat er in de  
  organisatie geen functie terreinbeheerder bestaat 
 
Schaal4 
typering van functie: 
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een meer  
  afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij zowel praktische als 
  theoretische kennis van het vakgebied vereist zijn 
  (minimaal MBO niveau 4), of  
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een meer  
 afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij sprake is van het  
  coördineren van taken en het houden van toezicht hierop  
 (minimaal MBO niveau 4), of  
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een afgebakend  
 vakgebied / specialisme, waarbij vakbekwame kennis van het  
 vakgebied vereist is (MBO niveau 3), omdat mogelijk toezicht  
  structureel ontbreekt op grond van de inrichting van de  
 organisatie, of  
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op meerdere en  
 uiteenlopende vakgebieden / specialismen, waarbij vooral  
 praktische en enige theoretische kennis van de vakgebieden  
  vereist zijn (MBO niveau 2 of 3) en waarbij de voor de functie  
 benodigde kennis normalerwijs niet middels één vooropleiding  
 kan worden genoten 
 
voorbeeldfunctie(s)*: Secretaresse / adm mw (alg / inhoudelijk) 
 Secretaresse / adm mw (directie) 
 Medewerker cartografie 
 Terreinmw / toezichthouder (voorman) met normale   
 verantwoordelijkheden 
 Terreinmw / toezichthouder, met extra verantwoorde  
 lijkheden / zelfstandigheid, bijvoorbeeld omdat er in de  
 organisatie geen functie voorman bestaat 
 Terreinmw / toezichthouder / schaapherder 
 
Schaal 3 
typering van functie: 
 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een 
 afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij vooral praktische  
 en enige theoretische kennis van het vakgebied vereist zijn 
 (MBO niveau 2 of 3) en waarbij op grond van de inrichting van  
 de organisatie sprake kan zijn van het werken onder  
 directe instructie/toezicht 
voorbeeldfunctie(s)*:  Terreinmw / toezichthouder, met normale verantwoor   
 delijkheden / zelfstandigheid  
 Administratief medewerker (beperkt inhoudelijk) 
 Medewerker bezoekerscentrum 
 
Schaal 2 
typering van functie: 



 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op MBO niveau 1 
voorbeeldfunctie(s)*: Schoonmaker 
 Leerling- of juniorfuncties  
 
Schaal 1 
typering van functie: 
 • deze schaal bevat geen inhoudelijke typering 
 • onder deze schaal zijn functies te vervatten die op grond  
  van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de voormalige ID-re 
  geling, zijn gebonden aan een maximumsalaris dat is  
 gerelateerd aan het minimumloon  
voorbeeldfunctie(s)*:  ID-functies 
 
 

 
 

Bijlage II 

Ondernemingsdeel De Landschappen 

 Overgangsregeling salariëring Provinciale Landschappen 
 Per 1 januari 2005 is het loongebouw DE LANDSCHAPPEN van toepas-

sing voor de provinciale Landschappen die zijn aangesloten bij het Onder-
nemingsdeel DE LANDSCHAPPEN van de raam-cao bos en natuur. Voor 
de toepassing van het loongebouw is per januari 2005 een overgangsrege-
ling van toepassing. De overgangsregeling blijft van toepassing gedurende 
de huidige cao-periode met als looptijd januari 2008 tot en met december 
2009. 

 
 De overgangsregeling luidt als volgt: 
1. Het salarisgebouw per 1 januari 2005 is een minimumregeling.  
2. De overgangsregeling is een minimumregeling. Er kan van worden afge-

weken ten gunste van de werknemer. 
3. Per 1 januari 2005 wordt de werknemer ingedeeld in de eerst-hogere trede 

van zijn huidige schaal in het nieuwe loongebouw. Indeling geschiedt op 
basis van het salaris per 31 december 2004, en kan eventueel met terug-
werkende kracht geschieden (zie 4.). 

4. De indeling is ‘voorlopig’, in afwachting van de Functieniveaumatrix die 
(streefdatum) uiterlijk per 1 juli 2005 gereed is. 

5. Het salaris per 31 december 2004 bestaat uit salaris plus ‘vaste’ toeslagen: 
a. De toezichttoeslag (5 of 10%) uit het Ondernemingsdeel Bosbouw van 

de raam-cao bos en natuur; 
b. Eventuele Persoonlijke Toeslagen (in het vervolg PT) uit het verleden, 

tenzij er met betrekking tot de verrekening van toekomstige loonsver-
hogingen in de PT voor betrokken werknemer in positieve zin afwij-
kende afspraken zijn gemaakt, vergeleken met deze overgangsregeling;   

c. Eventuele reguliere/vaste overwerkvergoedingen voor weekeindwerk;  



d. Overige vaste loontoeslagen. 
6. De salarisverhoging van 1% per 1 januari 2005, afgesproken in het Alge-

mene deel van de raam-cao bos en natuur, is verwerkt in het nieuwe loon-
gebouw. 

7. Indien een werknemer per 1 januari 2005 recht heeft op een periodiek, dan 
wordt eerst de periodiek toegekend; daarna volgt indeling in het nieuwe 
loongebouw. 

 
8. In het geval de medewerk(st)er op 31 december 2004 een salaris ontving 

dat hoger was dan het eindsalaris in de nieuwe schaal van 1 januari 2005, 
dan gebeurt het volgende: 
a. Het verschil tussen eindtrede van de schaal per 1 januari 2005 en het sa-

laris per 31 de-cember 2004 wordt vastgelegd als PT; 
b. Eindtrede per 1 januari 2005 + PT zijn gelijk aan het salaris per 31 de-

cember 2004; 
c. Nieuwe salaris plus PT zijn het ‘totale’ salaris (voor pensioen, voor 

eventuele sociale ze-kerheid); 
d. Een CAO-loonsverhoging wordt voor 50% in mindering gebracht op de 

PT.  
9. Indien een werknemer in het ‘oude’ loongebouw nog recht had op x 

periodieken, dan krijgt betrokken werknemer die periodieken in het nieu-
we loongebouw, met een maximum van 5 periodieken.  

10. Betrokkene heeft recht op alle resterende periodieken in de nieuwe schaal. 



Raam-CAO bos en natuur 

Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten 
 

1. ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT 

1.1 Algemene bepalingen 
1.1.1 Definities 
 Werkgever: De Vereniging Natuurmonumenten, statutair gevestigd te ’s 

Graveland, kantoorhoudende aldaar aan het Noordereinde 60. 
 Werknemer : De werknemer zoals gedefinieerd in artikel 1.2 van het 

algemeen deel van de raam-cao bos en natuur. 
 Arbeidsvoorwaardenregeling: Het geheel van arbeidsvoorwaardelijke rege-

lingen en bepalingen binnen Natuurmonumenten, bestaande uit het Alge-
meen deel van de raam-cao bos en natuur, het Ondernemingsdeel Vereniging 
Natuurmonumenten van die raam-cao, Bedrijfsregelingen, Overige regelin-
gen en Beleidskaders. 

1.1.2 Algemene bepalingen 
 Gedurende de periode, dat werknemer wegens ziekte, non-activiteit of 

wegens enig andere reden, gedurende een kalendermaand of langer aan-
eengesloten geen arbeid verricht, kan werknemer geen aanspraak maken 
op enige vaste (onkostenvergoedingen voortvloeiend uit de arbeidsvoor-
waardenregeling. 

1.1.3 Vrijstelling werkzaamheden ondernemingsraad 
 Leden van de ondernemingsraad worden in principe gedurende 1 dag per 

week vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden teneinde hun werk-
zaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad te kunnen verrichten. 
Voor de voorzitter van de ondernemingsraad geldt een vrijstelling van 2 
dagen per week. 

1.2 Bepalingen omtrent het dienstverband 
1.2.1 In- en uitdiensttreding 
 In- en uitdiensttredingen vinden per de eerste dag van de maand plaats. 
1.2.2 Opzegtermijn 
 De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand. De opzegter-

mijn van de werkgever bedraagt twee maanden. 
1.2.3 Pensionering 
 Het dienstverband eindigt van rechtswege op de eerste van de maand 

waarin de werknemer 65 jaar wordt. 
1.2.4 Opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.  
 De periode waarin een werknemer als uitzendkracht bij werkgever heeft 

gewerkt, telt niet mee in de keten van opvolgende tijdelijke arbeidsover-
eenkomsten.        

1.3 Bepalingen omtrent de arbeidstijd 



1.3.1     Arbeidsduur 
1.3.1.1 De gebruikelijke werktijden in de onderneming liggen tussen 07.00 uur en 

19.00 uur. 
1.3.1.2 De gebruikelijke dagelijkse arbeidsduur bedraagt 8 uur per dag. In afwij-

king daarvan is een werkdag van maximaal 9 uur mogelijk, indien hier-
voor goede redenen -gerelateerd aan de functie of persoonlijke omstandig-
heden- worden aangedragen door leidinggevende en werknemer samen. 

1.3.1.3 Werknemer is gerechtigd de werktijden naar eigen inzicht flexibel in te 
delen, rekening houdend met punt 1. en 2., met een goed en doelmatig 
functioneren van de organisatie en met een goede en doelmatige uitvoe-
ring van de werkzaamheden. 

1.3.1.4 Werkgever is - in afwijking van punt 1., 2. en 3. - gerechtigd in het belang 
van een goed en doelmatig functioneren van de organisatie en een goede 
en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden, de werktijden van een 
individuele werknemer of bepaalde groepen van werknemers vast te stel-
len en/of in een rooster in te delen. 

1.3.1.5 Bij aanvang en einde van de werkzaamheden reist werknemer in eigen tijd 
vanaf zijn huis/verblijfplaats naar zijn standplaats c.q. feitelijke werkplek 
respectievelijk van zijn standplaats cq feitelijke werkplek naar zijn 
huis/verblijfplaats. 

1.3.2 Verlengde arbeidsduur 
 Werknemer kan conform de Regeling Verlengde Arbeidsduur de arbeids-

duur verlengen tot 40 uur per week. 
1.3.3 Werkdagen 
1.3.3.1 Werkzaamheden worden in de regel verricht van maandag tot en met 

vrijdag. 
1.3.3.2 Op zaterdag, zondag en op feestdagen worden geen werkzaamheden 

verricht, behoudens voor zover de aard van de werkzaamheden of de be-
drijfsomstandigheden, zoals de openstellingstijden voor publiek, het ver-
richten van werkzaamheden op zaterdag, zondag en op feestdagen verei-
sen. 

1.3.3.3 Werknemers aangesteld in een functie die het regelmatig verrichten van 
werkzaamheden op zaterdag, zondag en op feestdagen met zich mee-
brengt, zullen werken volgens een rooster met inachtneming van de over-
eengekomen arbeidsduur. Een werknemer aangesteld in een dergelijke 
functie is gehouden tot het verrichten van werkzaamheden op die dagen in 
overeenstemming met het bepaalde in de Arbeidstijdenwet. 

1.3.3.4 Werkgever zal het rooster voor zover mogelijk 28 dagen, doch uiterlijk 7 
dagen, van te voren aan werknemers bekend maken. 

1.3.3.5 Werknemers die werken volgens rooster hebben recht op minimaal 4 vrije 
weekeinden per periode van 13 weken. 

 
1.3.4 Feestdagen 
1.3.4.1 Als feestdagen worden beschouwd: nieuwjaarsdag, goede vrijdag, eerste 

en tweede paasdag, koninginnedag, 5 mei, hemelvaartsdag, eerste en 
tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en eventuele andere door de 
overheid aangewezen nationale feestdagen. 



1.3.4.2 Werknemer heeft op feestdagen die niet op zaterdag of zondag vallen 
recht op doorbetaling van loon, voor zover de feestdag voor werknemer op 
een werkdag valt. 

1.3.5 Overwerk 
 Werknemers die overwerk verrichten worden conform de Overwerkrege-

ling gecompenseerd. 
1.3.6 Inconveniënten 
 Werknemers die volgens rooster regelmatig werkzaamheden verrichten op 

ongebruikelijke tijden worden conform de Inconveniëntenregeling ge-
compenseerd. 

1.4 Bepalingen omtrent de functie 
1.4.1 Woon-werkverkeer 
 Door werknemer gemaakte kosten voor het woon-werkverkeer worden 

vergoed conform de Bedrijfsregeling Woon-werkverkeer. 
1.4.2 Dienstreizen 
 Door werknemer gemaakte kosten voor dienstreizen worden vergoed 

conform de Bedrijfsregeling Dienstreizen. 
1.4.3 Dienstwoning 
 Bij een aantal functies is werknemer verplicht een dienstwoning te betrek-

ken. Voorafgaand aan het betrekken van de dienstwoning tekenen werk-
nemer en werkgever een ‘Overeenkomst tot het bewonen van een dienst-
woning’. 

1.5 Bepalingen omtrent de beloning 
1.5.1 Salaris 
1.5.1.1 Werknemer heeft recht op salaris op werkdagen. 
1.5.1.2 Het salaris van werknemer bij een voltijd dienstverband is gebaseerd op 

een werkweek van 37 uur. 
1.5.1.3 Werkgever zal aan werknemer het door werkgever voor werknemer 

vastgestelde salaris betalen. Het salaris wordt, onder inhouding van de 
wettelijk verplichte en toegestane bedragen, op of voor het einde van iede-
re maand betaald door overmaking op de bank- of girorekening van werk-
nemer. 

1.5.1.4 Indien aan werknemer faciliteiten ten behoeve van het werk beschikbaar 
worden gesteld, is werkgever gerechtigd de eventuele eigen bijdrage op 
het salaris in te houden. 

1.5.1.5 Vaststelling en aanpassingen van het salaris zullen plaatsvinden overeen-
komstig de Regeling Salariëring. 

 
1.5.2 Vakantietoeslag 
1.5.2.1 Werknemer ontvangt een vakantietoeslag van 8,25% van het bruto jaarsa-

laris. 
1.5.2.2 Het jaar waarover de vakantietoeslag wordt berekend, loopt van 1 juni tot 

en met 31 mei. 
1.5.2.3 De vakantietoeslag wordt achteraf uitbetaald met de salarisbetaling over 

de maand mei. 



1.5.2.4 Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt betaling van nog ver-
schuldigde vakantietoeslag plaats. 

1.5.2.5 Indien de arbeidsovereenkomst geen volledig jaar heeft geduurd, zal de 
vakantietoeslag naar evenredigheid worden uitbetaald. 

1.6 Bepalingen omtrent vakantie en verlof 
1.6.1 Verlofrechten 
1.6.1.1 Werknemer verwerft verlofrechten overeenkomstig de Regeling Vakantie 

en Verlof. 
1.6.1.2 Werknemers die op grond van religieuze overwegingen op religieuze 

feestdagen die niet als feestdag worden erkend verlof op wensen te nemen, 
zijn gerechtigd dat te doen onder tijdige kennisgeving aan werkgever. In-
dien bezettingsproblemen ontstaan door afwezigheid van meerdere werk-
nemers tegelijkertijd zal in overleg met alle betrokkenen een regeling 
worden getroffen. 

1.6.1.3 Werknemers die uit religieuze overwegingen gedurende de Islamitische 
vastentijd vasten, kunnen na tijdig overleg met de leidinggevende gedu-
rende deze periode verlof opnemen. Indien door afwezigheid van meerde-
re werknemers bezettingsproblemen ontstaan zal in overleg met alle be-
trokkenen een regeling worden getroffen. 

1.6.1.4 Indien werknemer bij het einde van het dienstverband nog aanspraak op 
verlofuren heeft, heeft werknemer recht op uitbetaling daarvan in geld. 

1.6.1.5 Werkgever is gerechtigd door werknemer teveel opgenomen verlofuren 
aan het einde van het dienstverband te verrekenen. 

1.6.2 Verlofrechten verkopen of aankopen 
1.6.2.1 Werknemer kan conform de Regeling ‘Verlofrechten verkopen’ bepaalde 

opgebouwde verlofrechten verkopen. 
1.6.2.2 Werknemer kan conform de Regeling ‘Verlofrechten aankopen’ een 

bepaald aantal extra verlofrechten aankopen. 
1.6.3 Bijzonder verlof 
 Werknemer heeft in bepaalde situaties recht op bijzonder verlof met 

behoud van loon overeenkomstig de Regeling Bijzonder verlof. 
1.6.4    Onbetaald verlof 
1.6.4.1 Werknemer kan in bepaalde situaties onbetaald verlof opnemen conform 

de Bedrijfsregeling Onbetaald verlof. 
1.6.4.2 Werknemer heeft recht op onbetaald verlof voor het bijwonen van be-

stuurs- en algemene vergaderingen van de bij de raam-cao bos en natuur 
partij zijnde werknemersorganisaties, voor zover werknemer deel uitmaakt 
van het bestuur of als afgevaardigde naar een der algemene vergaderingen 
wordt gekozen, tot een maximum van drie dagen per kalenderjaar en voor 
zover de werkzaamheden dit naar het oordeel van werkgever toelaten. 

1.7 Bepalingen omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid 
1.7.1 Algemeen 
1.7.1.1 De vraag of werknemer in enig geval al dan niet arbeidsongeschikt is, 

wordt uitsluitend beantwoord door de bedrijfsarts van de door werkgever 
ingeschakelde Arbodienst. 



1.7.1.2 Indien werkgever of werknemer zich niet met het oordeel van de bedrijfs-
arts kan verenigen is zowel werknemer als werkgever gerechtigd tot het 
aanvragen van een second opinion omtrent de verhindering van werkne-
mer om de bedongen of andere passende werkzaamheden te verrichten, 
van een deskundige benoemd door het UWV. 

1.7.1.3 Indien uit de second opinion blijkt dat werknemer ten onrechte geen 
werkzaamheden heeft verricht, is het artikel ‘betalingsverplichtingen 
werkgever’ punt 6b onverkort van toepassing. 

1.7.1.4 De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de partij die deze 
aanvraagt. 

1.7.2 Betalingsverplichtingen werkgever 
1.7.2.1 Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedurende de 

eerste periode van 52 weken 100% van het salaris doorbetaald. Gedurende 
de tweede periode van 52 weken wordt 70% van het salaris doorbetaald. 
Daarbovenop wordt een aanvulling van 15% van het salaris betaald indien 
naar oordeel van het Sociaal Medisch Team (SMT) de werknemer zijn 
deel van het reïntegratieplan naar behoren uitvoert. Voor het gedeelte dat 
de werknemer arbeidsgeschikt is wordt het salaris 100% doorbetaald. 

1.7.2.2 Onder het naar behoren uitvoeren van het reïntegratieplan wordt verstaan 
het verrichten van eigen of andere werkzaamheden al dan niet op basis 
van arbeidsthe-rapie, het volgen van een opleiding of training gericht op 
reïntegratie, het zich op andere manieren actief inzetten voor reïntegratie. 

1.7.2.3 Indien er binnen het SMT blijvend verschil van mening is over toekenning 
van de aanvulling van 15% wordt de kwestie voorgelegd aan het Hoofd 
P&O. Deze brengt een advies uit aan de Directeur Financiën en Bedrijfs-
voering die vervolgens een bindend besluit neemt. 

1.7.2.4 Indien de periode van arbeidsongeschiktheid gedurende een periode korter 
dan 4 weken wordt onderbroken, geldt dit als een doorlopende periode van 
arbeidsongeschiktheid. 

1.7.2.5 Werkgever is niet gehouden tot doorbetaling van loon: 
a. voor de tijd gedurende welke door toedoen van werknemer de genezing 

wordt belemmerd of vertraagd; 
b. voor de tijd, gedurende welke werknemer, hoewel werknemer daartoe 

in staat is, zonder deugdelijke grond, passende arbeid bij werkgever of 
bij een door werkgever met toestemming van de Uitvoeringsorganisatie 
Werknemersverzekeringen (UWV) aangewezen derde, waartoe werk-
gever werknemer in de gelegenheid stelt, niet verricht. 

1.7.2.6  Werkgever zal bij externe herplaatsing van werknemer die ten gevolge 
van ziekte verhinderd is de bedongen werkzaamheden te verrichten, gedu-
rende een tijdvak van maximaal 52 weken, te rekenen vanaf de eerste dag 
van de ongeschiktheid tot werken, een lager salaris aanvullen tot 100% 
van het laatst verdiende bruto salaris. 

1.7.2.7. Het door werkgever door te betalen loon c.q. de aanvulling wordt vermin-
derd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die werknemer toekomt 
krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige 
verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer deelneemt. Het loon 
wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door werkne-



mer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die werk-
nemer heeft verricht gedurende de tijd dat werknemer, zo deze daartoe 
niet verhinderd was geweest, de bedongen werkzaamheden had kunnen 
verrichten. 

1.7.2.8 Indien werkgever een beroep wenst te doen op enige grond het loon 
geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, 
zal werkgever werknemer daarvan onverwijld schriftelijk kennis geven, 
nadat bij werkgever het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen. 

1.8 Bepalingen van sociale aard 
1.8.1 Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid 
 Er bestaat een afzonderlijke CAO voor agrarische en aanverwante secto-

ren inzake Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid (CAO Colland Ar-
beidsmarktbeleid). Partijen bij deze CAO zijn de afzonderlijke CAO Col-
land Arbeidsmarktbeleid overeengekomen samen met andere agrarische 
sectoren. 

 Natuurmonumenten neemt binnen de CAO Colland deel aan de volgende 
regelingen: 
- Colland Pensioen (pensioenregeling) 
- Colland Arbeidsmarktbeleid (scholing en cursussen, maken van CAO-

afspraken, financiële ondersteuning vakbon-
den/werkgeversorganisaties). 

1.8.2 Pensioenverzekering 
1.8.2.1 Voor werknemers van 21 jaar en ouder is de pensioenverzekering van het 

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) van toepassing. 
1.8.2.2 Voor werknemers van 21 jaar en ouder, die op jaarbasis een loon ontvan-

gen dat meer bedraagt dan het maximum premieloon, als bedoeld in 
hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is een aanvul-
lende pensioenverzekering via het Bedrijfspensioenfonds voor de Land-
bouw van toepassing. De inhoud van de aanvullende pensioenregeling is 
vastgelegd in de excedentovereenkomst (overeenkomst inzake een aanvul-
lende pensioenregeling) tussen werkgever en het BPL. 

1.8.2.3 Deelname aan de (excedent)pensioenverzekering is voor werknemer 
verplicht. 

1.8.2.4 Werkgever is gerechtigd de bijdrage van werknemer maandelijks in te 
houden op het salaris van werknemer. 

1.8.2.5 Werknemer kan, op vrijwillige basis, via het BPL Plus Pensioen sparen 
voor een hoger ouderdomspensioen. 

1.8.2.6 Werkgever en werknemers zijn gehouden tot naleving van de statuten en 
reglementen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw  voor zover 
op hen betrekking hebbend. 

1.8.3 WIA-hiaat en -excedentverzekering 
1.8.3.1 Werkgever heeft voor haar werknemers een collectieve verzekering afge-

sloten voor dekking van het hiaat en het excedent van de WIA. Hiermee is 
het inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot 70% van het laatstverdiende sa-
laris afgedekt. De premie komt ten laste van de werkgever.  

1.8.3.2 Werknemer kan zich daarnaast op eigen kosten bijverzekeren tot 80% van 



het laatstverdiende salaris. 
1.8.4 Ziektekostenverzekering 
1.8.4.1 Werkgever zal aan werknemer de inkomensafhankelijke bijdrage betalen. 

Over de bijdrage van werkgever zal belasting worden ingehouden. 
1.8.4.2 Werknemer kan gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering 

overeenkomstig de voorwaarden van de zorgverzekeraar. 
 
1.8.5 Ongevallenverzekering 
 Werkgever heeft ten behoeve van haar werknemers een ongevallenverze-

kering afgesloten. De premie voor deze verzekering komt ten laste van 
werkgever. 

1.8.6 Kinderopvangregeling 
 Werknemer kan  in aanmerking komen voor een (werkgevers)bijdrage in 

de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage moet worden aangevraagd 
bij - en wordt ook uitgekeerd door - de Belastingdienst.  

1.8.7 Seniorenregeling 
 Werknemer van 55 jaar of ouder kan gebruik maken van de Seniorenrege-

ling overeenkomstig de bepalingen in de Seniorenregeling. 
 
1.8.8 Spaarloonregeling 
 Werknemer kan gebruik maken van de spaarloonregeling overeenkom-

stig de bepalingen in de Bedrijfsregeling Spaarloon. 
1.8.9 Levensloopregeling 
 Werknemer kan gebruik maken van de levensloopregeling overeenkom-

stig de bepalingen in de Bedrijfsregeling Levensloop. 
1.8.10 Permanente educatie 
1.8.10.1  Werkgever is bereid werknemer in de gelegenheid te stellen tot het 

volgen van trainingen en opleidingen in het belang van de uitoefening 
van de functie en de brede en blijvende inzetbaarheid van werknemer. 

1.8.10.2  Werkgever zal, indien daartoe naar de mening van werkgever behoefte 
bestaat, trainingen voor werknemers of groepen van werknemers organi-
seren ten behoeve van het onder deskundige leiding aanleren van speci-
fieke, functiegerelateerde vaardigheden. 

1.8.10.3  Werknemer zal op verzoek van werkgever trainingen en opleidingen 
actief volgen in het belang van de uitoefening van de functie en de in-
zetbaarheid van werknemer. 

1.8.10.4  Werkgever zal jaarlijks een opleidingsplan en een daarbij horend oplei-
dingsbudget vaststellen voor het gehele personeel. 

1.8.10.5  Kosten verbonden aan training en opleiding zullen door werkgever 
worden vergoed overeenkomstig de Bedrijfsregeling Studiekosten. 

1.8.11 Uitkering bij overlijden 
1.8.11.1  In geval van overlijden van werknemer gedurende het dienstverband zal 

werkgever aan de erven van werknemer als bedoeld in art. 674 BW boek 
7 het loon van werknemer over de maand waarin het overlijden heeft 
plaatsgevonden, plus twee volle kalendermaanden daarna doorbetalen. 
De door werkgever uit te betalen uitkering wordt verminderd met de 
eventuele overlijdensuitkering uit Ziektewet, WAO of WIA. 



 
2. FUNCTIEONDERHOUD EN -WAARDERING 
 
 Wanneer er als gevolg van organisatieontwikkelingen (die vervolgens 

leiden tot formatieaanpassingen) nieuwe functies ontstaan of bestaande 
functies zodanig in ontwikkeling zijn dat het huidige functieprofiel niet 
meer toereikend is, kunnen er nieuwe functieprofielen worden geschreven 
en/of bestaande profielen worden herschreven. Na vaststelling (door de di-
rectie) van het nieuwe dan wel gewijzigde functieprofiel wordt deze ge-
waardeerd volgens het functiewaarderingssysteem van Berenschot. De 
procedure functieonderhoud en –waardering is als volgt.  

2.1 Tijdstip voor het op- of bijstellen van een functieprofiel 
 Eenmaal per jaar is er een functieonderhoudsronde, te starten in het voor-

jaar. Deze periode is gekozen zodat eventuele functiewaarderingsconse-
quenties financieel meegenomen kunnen worden in de begroting van het 
daaropvolgende jaar. De voorstellen voor wijzigingen in bestaande dan 
wel nieuwe functieprofielen dienen jaarlijks uiterlijk 1 mei via hoofd P&O 
te worden ingediend bij de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. De 
voorstellen dienen voorzien te zijn van een onderbouwing met betrekking 
tot de voorgestelde organisatieontwikkeling alsmede een financieel dek-
kingsvoorstel wanneer er sprake is van structureel hogere personele uitga-
ven als gevolg van de wijziging(en). 

2.2        Werkwijze bij wijziging bestaand specifiek functieprofiel 
 Indien een bestaand specifiek functieprofiel wijziging behoeft, wordt door 

de direct leidinggevende (ondersteund door de P&O-adviseur) een gewij-
zigd functieprofiel opgesteld onder gebruikmaking van het geldende for-
mat. Het gewijzigde functieprofiel wordt besproken met de betrokken 
werknemer(s). Vervolgens wordt het ter fiattering voorgelegd aan de re-
giodirecteur/het afdelingshoofd. 

 

2.3        Werkwijze bij wijziging bestaand generiek functieprofiel 
 Binnen regio’s en afdelingen  bestaan vooral generieke functieprofielen. 

Dit zijn profielen die binnen de regio’s en/of afdelingen voor werknemers 
gelden met gelijke functies (bijvoorbeeld beheerteammedewerkers en offi-
ce managers). Indien de wijziging een dergelijk generiek functieprofiel be-
treft, wordt voorafgaand aan een proces van functieonderhoud via P&O en 
Directie getoetst of hier commitment voor is. Uitgangspunt hierbij is dat 
alleen een gewijzigd functieprofiel wordt opgesteld als daar een organisa-
tiebrede behoefte voor bestaat. Als dit zich voordoet, wordt er afgesproken 
welke leidinggevenden als afgevaardigden worden betrokken bij de voor-
bereiding van de wijzigingen. Bij  functieonderhoud geldt dat  betrokken 
werknemers waarvan het profiel wijzigt gelegenheid hebben om te reage-
ren op het concept-functieprofiel.  



2.4        Bezwaar tegen het gewijzigd functieprofiel 
 Wanneer een werknemer zich niet kan vinden in het gewijzigd functiepro-

fiel gaat hij het gesprek hierover aan met de leidinggevende. De P&O-
adviseur kan hierbij aanwezig zijn op verzoek van een van beiden. Indien 
men niet tot overeenstemming komt, kan de werknemer zijn bezwaar ken-
baar maken bij de  regiodirecteur / het afdelingshoofd. Na dit gesprek 
neemt deze (i.o.m. P&O en de direct leidinggevende) een beslissing. 

2.5        Werkwijze bij opstellen nieuw functieprofiel 
 Wanneer een leidinggevende vanuit de organisatie-ontwikkeling een 

nieuwe functie nodig acht, bereidt hij hiertoe een voorstel voor samen met 
de P&O-adviseur. Wanneer het een (in potentie) generiek functieprofiel 
betreft, wordt voorafgaand aan de opstelling van een nieuw profiel via 
P&O en Directie getoetst of hier commitment voor is. Uitgangspunt hier-
bij is dat alleen een nieuw (in potentie) generiek functieprofiel wordt op-
gesteld als daar een organisatiebrede behoefte voor bestaat.  Er wordt ver-
volgens afgesproken welke leidinggevenden als afgevaardigden worden 
betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe profiel. Het gehele proces 
wordt begeleidt door een P&O-adviseur. 

2.6 Aanbieden functieprofiel 
 De regiodirecteur/het afdelingshoofd biedt het functieprofiel aan bij hoofd 

P&O. Het hoofd P&O bevestigt de ontvangst en bespreekt het profiel met 
de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. 

2.7 Vaststellen functieprofiel 
 Indien de directeur Financiën en Bedrijfsvoering akkoord gaat met het 

functieprofiel, wordt het functieprofiel vastgesteld en wordt binnen 2 we-
ken schriftelijk een indelingsadvies gevraagd aan Bureau Berenschot. In-
dien de directeur Financiën en Bedrijfsvoering niet akkoord gaat met het 
profiel, zal dit schriftelijk aan betrokkenen worden meegedeeld. 

2.8 Indelingsadvies functieprofiel 
 Bureau Berenschot brengt binnen 2 weken een schriftelijk indelingsadvies 

uit aan de directie. 
 

2.9 Vaststellen indeling 
 De directeur Financiën en Bedrijfsvoering stelt binnen 2 weken na het 

uitgebrachte advies de indeling vast. De indeling en de eventuele salaris-
consequenties worden door P&O schriftelijk aan de functiehouder meege-
deeld. De leidinggevende ontvangt een afschrift. Indien de functiehouder 
het niet eens is met de indeling kan hij gebruik maken van de bezwaren-
procedure functiewaardering. 

2.10 Aanpassen FNM 
 De afdeling P&O voert de wijzigingen (zijnde de functieplaatsing in de 



matrix) door in de functiematrix, zijnde het overzicht van de binnen werk-
gever voorkomende functies en de daarbij behorende indelingen.  De actu-
ele functiematrix is voor alle werknemers in te zien op de P&O-site van 
Intranet.  

2.11 Bezwarenprocedure functiewaardering 
 Er is in aansluiting op de procedure functieonderhoud en -waardering een 

bezwarenprocedure functiewaardering (bedrijfsregeling). Een van daaruit 
werkende bezwarencommissie functiewaardering heeft de taak een bin-
dend advies uit te brengen over de functiewaardering van de functie van 
de werknemer die daarover een bezwaar heeft ingediend. In de bezwaren-
procedure staan de verdere begrippen, uitgangspunten, samenstelling van 
de commissie, alsmede de verdere procedure en werkwijze aangegeven. 

 
 
3. SALARIËRING 

3.1 Salaristabel 
 De salaristabel van Natuurmonumenten bevat 12 salarisschalen, aangeduid 

met de cijfers 1 t/m 12. Elke salarisschaal bestaat uit een aantal periodie-
ken. Het aanvangssalaris van een salarisschaal is daarbij periodiek 0. 

 De in de salaristabel genoemde bedragen zijn bruto maandsalarissen 
gebaseerd op een arbeidsduur van 37 uur per week. Bij een werkweek van 
minder dan 37 uur per week geldt het naar rato beginsel. Bij een algemene 
loonronde worden de bedragen binnen de schaal aangepast. 

3.2 Indeling functies 
 In de salarisstructuur wordt uitgegaan van indeling van functies in salaris-

schalen. De indeling vindt plaats op basis van functieprofielen die zijn 
gewaardeerd volgens het functiewaarderingssysteem USB (Universeel 
Systeem Berenschot). De functieprofielen met hun indeling in de salaris-
tabel zijn uitgezet in de functiematrix. 

3.3 Indeling in de aanloopschaal 
 In geval werknemer bij aanstelling (zowel bij interne als bij externe solli-

citaties) nog niet beschikt over de kennis en vaardigheden die voor de vol-
ledige functievervulling zijn vereist vindt indeling in de aanloopschaal 
plaats. 
- Indien (bij interne sollicitatie) de aanloopschaal voor de nieuwe functie 

dezelfde schaal is als de salarisschaal van de oude functie verandert er 
niets aan de inschaling. 

- Indien (bij interne sollicitatie) de aanloopschaal voor de nieuwe functie 
één of meer schalen hoger is dan de salarisschaal van de oude functie 
(ofwel: de nieuwe functie is twee of meer schalen hoger ingedeeld) 
vindt indeling plaats op het naastgelegen hogere bedrag in de aanloop-
schaal van de nieuwe functie. 

 De aanloopschaal is één salarisschaal lager dan de functieschaal. Voor 



salarisschaal 1 geldt dat indeling te allen tijde plaatsvindt in de functie-
schaal. De indeling in de aanloopschaal vindt plaats voor minimaal een 
half jaar. Indien werknemer de functie op alle onderdelen goed beheerst 
vindt overzetting naar de functieschaal plaats met inachtneming van de re-
gels rond een bevordering. Indien werknemer na twee jaar nog niet over-
gezet kan worden naar de functieschaal, zullen er afspraken worden ge-
maakt over een vervolgtraject met mogelijke rechtspositionele consequen-
ties (overplaatsing, ontslag). Het moment van de overzetting van de aan-
loopschaal naar de functieschaal wordt gezien als het formele moment van 
bevordering. Zie ook ‘Bevordering’. 

3.4 Indeling in de functieschaal 
 Indien werknemer bij aanstelling (zowel bij interne als bij externe sollici-

taties) daadwerkelijk beschikt over kennis en vaardigheden vereist voor de 
volledige functievervulling vindt directe indeling in de functieschaal 
plaats. 

 Bij een externe sollicitatie kan het salaris op een hogere periodiek dan 
periodiek 0 worden vastgesteld indien er - naar het oordeel van de leiding-
gevende - sprake is van relevante ervaring bij een andere werkgever. Het 
maximum van de bijbehorende salarisschaal kan echter niet overschreden 
worden. 

 Bij interne sollicitaties wordt het moment van plaatsing in de functieschaal 
gezien als het formele moment van bevordering. Zie ook ‘Bevordering’. 

3.5 Functioneringscyclus 
 In de functioneringscyclus vinden per jaar drie formele gesprekken tussen 

leidinggevende en werknemer plaats. In januari/februari wordt het Indivi-
dueel Activiteitenplan (IAP) besproken. In juni/juli vindt het Functione-
ringsgesprek plaats.  

 In november/december vindt het Beoordelingsgesprek plaats. 
 Afhankelijk van het resultaat van de beoordeling (zie ‘Beoordeling’) kan 

al dan niet een jaarlijkse periodiek (zie ‘Jaarlijkse toekenning van perio-
dieken’) worden toegekend. Ook wordt bepaald of werknemer al dan niet 
bevorderd (zie ‘Bevorderingen’) wordt. 

3.6 Beoordeling 
3.6.1 Algemeen 
 Een werknemer kan pas beoordeeld worden op zijn functievervulling 

indien hij in het beoordelingsjaar ten minste een half jaar in de desbetref-
fende functie werkzaam is geweest. 
- Een onvoldoende beoordeling zal binnen een half jaar resulteren in een 

tussentijdse beoordeling; 
- Een voldoende beoordeling is voorwaarde voor het toekennen van een 

jaarlijkse periodiek; 
- Een goede beoordeling is een voorwaarde voor de omzetting van het 

tijdelijke dienstverband in een vast dienstverband of voor een bevorde-
ring; 



- Een uitstekende beoordeling is een voorwaarde voor het toekennen van 
twee jaarlijkse periodieken (hiervoor is toestemming van de directie 
vereist). 

3.6.2 Tussentijdse beoordeling 
 In de volgende gevallen bestaat de mogelijkheid van een tussentijdse 

beoordeling: 
- Bij werknemers die tijdens de normale beoordelingsronde nog geen half 

jaar in een functie werkzaam zijn geweest; 
- Bij een onvoldoende beoordeling tijdens de normale beoordelingsronde; 
- Bij langdurige arbeidsongeschiktheid of langdurig verlof tijdens de nor-

male beoordelingsronde. Doch alleen indien werknemer in het jaar voor-
afgaand aan de beoordelingsronde minimaal een half jaar werkzaamheden 
heeft verricht en vóór 1 juli volgend op de normale beoordelingsronde 
zijn werkzaamheden weer heeft hervat; 

- Bij wisseling van leidinggevende. Hierdoor kan een vertrekkende lei-
dinggevende de functioneringscyclus met zijn werknemers afsluiten.  

3.7 Jaarlijkse toekenning van periodieken 
3.7.1 Algemeen  
 Een voorwaarde voor het toekennen van de jaarlijkse periodiek is een 

voldoende beoordeling. De jaarlijkse periodieken worden per 1 januari 
van elk jaar toegekend. Jaarlijkse periodieken kunnen worden toegekend 
tot het maximum in de salarisschaal is bereikt (tenzij betrokken werkne-
mer recht heeft op de oude uitloop perspectiefgarantie volgens de over-
gangsregeling invoering salaristabel 2005). 
- Bij een onvoldoende beoordeling wordt geen periodiek toegekend per 1 

januari; 
- Bij voldoende tot goede beoordeling vindt toekenning plaats van 1 pe-

riodiek; 
- Bij een uitstekende beoordeling vindt toekenning plaats van 2 periodie-

ken. Deze toekenning kan uitsluitend plaatsvinden nadat vooraf toe-
stemming is gegeven door de directie. 

 Indien - buiten de schuld van werknemer om - geen beoordeling heeft 
plaatsgevonden, terwijl werknemer hier wél voor in aanmerking zou ko-
men, wordt de jaarlijkse periodiek toegekend. Ook aan een werknemer 
wiens leidinggevende tijdens de normale beoordelingsronde nog geen half 
jaar in de functie van ‘leidinggevende van desbetreffende werknemer’ 
werkzaam is geweest wordt een jaarlijkse periodiek toegekend. 

 Bij een algemene loonronde wordt eerst de salaristabel aangepast, daarna 
worden de periodieken toegekend. 

3.7.2 Jaarlijkse periodiek op basis van een tussentijdse beoordeling 
 De werknemer die minder dan een half jaar werkzaam is geweest op het 

moment van de normale beoordelingsronde krijgt op basis van een vol-
doende tussentijdse beoordeling met ingang van 1 juli alsnog een perio-
diek toegekend. De werknemer met een onvoldoende beoordeling tijdens 
de normale beoordelingsronde krijgt op basis van een voldoende tussen-
tijdse beoordeling, met ingang van 1 juli alsnog een periodiek toegekend. 



 De werknemer die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of langdu-
rig verlof de normale beoordelingsronde heeft gemist en in het beoorde-
lingsjaar minimaal een half jaar werkzaam is geweest, kan na hervatting 
van de werkzaamheden vóór 1 juli, op basis van een voldoende tussentijd-
se beoordeling, een periodiek toegekend krijgen vanaf de eerste dag van 
de maand volgend op de tussentijdse beoordeling. 

3.8 Bevorderingen 
3.8.1 Algemeen  
 Van bevordering is sprake als de werknemer in de functieschaal wordt 

geplaatst van een functie die in een hogere salarisschaal is ingedeeld.  
 Een bevordering kan slechts plaatsvinden na een goede beoordeling, met 

als uitkomst dat de functie goed en volledig vervuld wordt. In principe 
vinden alle bevorderingen per 1 januari plaats. 

3.8.2     Bevordering op basis van een tussentijds beoordelingsgesprek 
 Voor werknemers die tijdens de normale beoordelingsronde niet beoor-

deeld zijn zal een bevordering plaatsvinden na een goede tussentijdse be-
oordeling. Ook werknemers die tijdens de normale ronde een voldoende 
beoordeling hebben gekregen (en dus niet tussentijds bevorderd zijn), zul-
len na een goede tussentijdse beoordeling per 1 juli worden bevorderd. 

 Werknemers die tijdens de normale beoordelingsronde nog geen half jaar in 
een functie werkzaam zijn geweest en gesalarieerd worden volgens de aan-
loopschaal, kunnen na een tussentijdse beoordeling worden bevorderd naar 
de functieschaal. Voorwaarde is dat de functie minimaal een halfjaar goed en 
volledig is vervuld. In deze situatie is op elke 1e maand in het kalenderjaar 
een bevordering mogelijk. 

 Werknemers die tussentijds beoordeeld worden in verband met een onvol-
doende beoordeling kunnen niet tussentijds bevorderd worden (maar pas 
weer met ingang van 1 januari). 

3.9 Bevorderingsperiodiek (samenvallend met jaarlijkse periodiek) 
 Uitgangspunt is het schaalsalaris van werknemer op de datum van de 

bevordering. In de oude salarisschaal wordt één bevorderingsperiodiek 
(plus een jaarlijkse periodiek indien de bevordering op 1 januari plaats-
vindt) toegekend. Indien het maximum van de oude salarisschaal reeds is 
bereikt, wordt de bevorderingsperiodiek (plus de jaarlijkse periodiek) vol-
gens de stappen in de oude salarisschaal toegekend, alsóf er nog periodie-
ken volgen in de schaal. Daarna vindt indeling in de nieuwe salarisschaal 
plaats op het naastgelegen hogere bedrag. 

 Er worden geen periodieken gegeven, indien dit leidt tot een salaris dat 
boven het maximum van de nieuwe salarisschaal uitkomt (tenzij betrokken 
werknemer recht heeft op de overgangsregeling invoering salaristabel 
2005). 

 Werknemers met een Persoonlijke Toeslag (PT) worden op het niveau 
‘schaalsalaris plus bevorderingsperiodiek (plus jaarlijkse perio-diek) plus 
persoonlijke toeslag’ overgezet naar de nieuwe salarisschaal. Er worden 
ook in dit geval geen periodieken gegeven indien schaalsalaris plus bevor-



deringsperiodiek (plus jaarlijkse periodiek) uitkomt boven het maximum 
van de nieuwe salarisschaal. De oude PT komt te vervallen; bedragen die 
na de overzetting uitkomen boven het maximum van de nieuwe schaal 
worden opgenomen in een nieuwe PT. 

3.10 Plaatsing op een lager functieniveau 
 Bij (her)plaatsing op een lager functieniveau wordt werknemer overgezet 

naar het naastgelegen hogere salaris in de lagere salarisschaal. Indien 
werknemer al een salaris heeft dat hoger is dan het maximumsalaris in de 
lagere salarisschaal, geldt een afbouwregeling, waarbij gefaseerd over een 
periode van drie jaar het oude salaris wordt afgebouwd tot het maximum-
salaris in de lagere 

 salarisschaal bereikt is. 
 Indien er bij de werknemer sprake is van een perspectiefgarantie voortko-

mend uit de afspraken met betrekking tot de in 2005 aangepaste salarista-
bel (recht op uitloop- periodieken in de ‘oude’ salaristabel) komt deze te 
vervallen bij plaatsing op een lager functieniveau. Daarvoor in de plaats 
komt een nieuw perspectief vanuit de uitloop-periodieken in de nieuwe (in 
dit geval lagere) schaal.  

 In bepaalde situaties (medische indicatie of reorganisatie) is het beleidska-
der herplaatsing van toepassing. In dat geval wordt niet gewerkt met bo-
venstaande afbouwregeling maar is het beleidskader herplaatsing leidend. 

 
3.11 Toeslagen 
 In de volgende bijzondere gevallen kan de leidinggevende besluiten een 

toeslag op het salaris toe te kennen. Toeslagen worden uitsluitend bruto 
toegekend en worden maandelijks bij het salaris uitbetaald. De hieronder 
genoemde toeslagen tellen mee voor de berekening van vakantiegeld en de 
pensioengrondslag. 

3.11.1 Waarnemingstoeslag 
 Indien werknemer op verzoek van de leidinggevende gedurende een 

periode van minimaal twee maanden aaneengesloten een functie geheel of 
gedeeltelijk waarneemt die is ingedeeld in een hogere salarisschaal dan 
waarin werknemer zelf is ingedeeld, wordt over de gehele periode van 
waarneming een tijdelijke waarnemingstoeslag toegekend. 

 De hoogte van de waarnemingstoeslag wordt bepaald aan de hand van de 
normale bevorderingssystematiek. Met andere woorden: voor de bereke-
ning wordt een periodiek in de zittende schaal gegeven waarna overzetting 
plaatsvindt op het naastgelegen hogere bedrag in de waarnemingschaal. 
Het verschil tussen het huidige salaris en het berekende (gesimuleerde) 
nieuwe salaris vormt dan de waarnemingstoeslag. Indien er gedeeltelijk 
wordt waargenomen geldt het ‘naar rato’ beginsel. 

 Bij algemene verhoging van de salarisschalen wordt de waarnemingstoe-
slag dienovereenkomstig aangepast. 

3.11.2 Arbeidsmarkttoeslag 
 De directie kan - indien de situatie op de arbeidsmarkt dit noodzakelijk 

maakt - aan een nieuw in dienst tredende en aan reeds in dienst zijnde 



werknemers voor een periode van maximaal drie jaar een arbeidsmarkt-
toeslag toekennen. Daarna wordt bekeken of toekenning van de toeslag 
nog in de rede ligt. 

 De arbeidsmarkttoeslag kan niet gerelateerd worden aan schaal of perio-
diek  maar wordt vastgezet op een bepaald bruto bedrag. 

 Over de vaststelling van de hoogte van de arbeidsmarkttoeslag dient de 
direct leidinggevende vooraf overleg te plegen met het hoofd P&O. Voor 
toekenning van de arbeidsmarkttoeslag dient vooraf toestemming te wor-
den gegeven door de directie. Bij algemene verhoging van de salarisscha-
len wordt de arbeidsmarkttoeslag dienovereenkomstig aangepast. 

3.11.3 Functioneringstoeslag 
 In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om aan werknemers die het 

maximum van hun salarisschaal hebben bereikt een tijdelijke toeslag op 
hun salaris toe te kennen. Als criterium geldt: dat door de persoonlijke 
kwaliteiten van de werknemer de func tievervulling qua niveau en inhoud 
uitstijgt boven het functieprofiel. De functioneringstoeslag kan niet gerela-
teerd worden aan schaal of periodiek, maar wordt vastgezet op een be-
paald bruto bedrag. Bij algemene verhoging van de salarisschalen wordt 
de functioneringstoeslag dienovereenkomstig aangepast. Voor vaststelling 
van de hoogte van de functioneringstoeslag dient de leidinggevende voor-
af overleg te plegen met het hoofd P&O. Voor toekenning van de functio-
neringstoeslag dient vooraf toestemming te worden gegeven door de direc-
tie. Jaarlijks wordt tijdens de beoordelingsronde bepaald of toekenning 
van de toeslag nog in de rede ligt. 

 
 
4. OVERWERK 
 
 Onder overwerk wordt verstaan arbeid die in opdracht van werkgever 

wordt verricht bovenop de normale voor de werknemer geldende arbeids-
duur per week of per roosterperiode. Uren die in het kader van 
de Regeling Verlengde Arbeidsduur worden gewerkt alsmede woon-
werkverkeer, een verlenging van de arbeidsduur ten gevolge van trainin-
gen, opleidingen, etc. met de daaronder begrepen eventuele reistijd, wor-
den niet als overwerk beschouwd. 

4.1 Verplichting tot overwerk 
 Werknemer zal van tevoren van het verrichten van overwerk in kennis wor-

den gesteld. Bij het opdragen van overwerk dient rekening te worden gehou-
den met zwaarwegende belangen van werknemer. Overwerk zal niet op feest-
dagen worden opgedragen, tenzij de aard van de werkzaamheden de verrich-
ting daarvan op feestdagen met zich meebrengt. Werknemers die de leeftijd 
van 55 jaar of ouder hebben bereikt, kunnen niet verplicht worden tot het ver-
richten van overwerk. 

4.2 Compensatie overwerk 
 Werknemer ontvangt compensatie voor overwerk in de vorm van vrije 



tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. 
 Er kan alleen aanspraak op compensatie voor overwerk worden gemaakt, 

indien dit overwerk uitdrukkelijk door de leidinggevende is opgedragen 
dan wel men voor het verrichten van overwerk vooraf toestemming van de 
leidinggevende heeft verkregen. Als uitzondering op bovenstaande regel 
komt overwerk dat op initiatief van werknemer wordt verricht ter voor-
koming of bestrijding van rampen (overstroming, (bos)brand, of andere 
calamiteiten of de gevolgen daarvan voor mens, dier, materiaal, gebouwen 
of flora) na overleg met leidinggevende voor compensatie in aanmerking. 

4.3 Overwerk tijdens ongebruikelijke uren 
 De werknemer ontvangt voor overwerk op ongebruikelijke uren een 

toeslag in tijd per gewerkt uur, te weten: 
- op werkdagen van 19:00 uur tot 07:00 uur:  
 25% extra tijd voor tijd 
- op zaterdagen van 00:00 uur tot 19:00 uur:  
 25% extra tijd voor tijd 
- op zaterdagen van 19:00 uur tot 24:00 uur:  
 50% extra tijd voor tijd 
- op zon- en feestdagen van 00:00 uur tot 24:00 uur:  
 50% extra tijd voor tijd 

 Let wel: deze toeslag in tijd is niet van toepassing indien sprake is van 
verschoven uren! 

4.4 Registratie 
 De leidinggevende zorgt ervoor dat de uit overwerk verkregen compensa-

tie-uren op de verlofkaart worden bijgeschreven. Compensatie-uren die-
nen binnen 3 maanden na afloop van het kwartaal waarin het recht is ont-
staan opgenomen te worden. Daarna komen de compensatie-uren te ver-
vallen. Compensatie-uren komen niet in aanmerking voor verkoop. 

4.5 Bijzondere situaties 
 In bijzondere situaties kan een leidinggevende met melding aan P&O 

besluiten tot tijdelijke en specifieke uitbreiding van de werkingssfeer van 
de regeling. 

 
 
5. INCONVENIËNTEN 
 
 Werkgever behoudt zich het recht voor om een afwijkende werktijdrege-

ling, zijnde roosterdienst, voor één of een groep werknemers vast te stellen 
indien het bedrijfsbelang en de functie van een werknemer dit vereisen. 

 Alleen werknemers die roosterdienst draaien vallen onder de werkings-
sfeer van de inconveniëntenregeling. 

5.1 Roosterdienst 
 Onder roosterdienst wordt verstaan: het overeenkomstig een vastgesteld 



rooster in wekelijks wisselende diensten werkzaam zijn gedurende gemid-
deld 7,4 uur per dag (parttime pro rato). 

 Werknemers die roosterdienst draaien werken volgens een afwijkende 
werktijdregeling. Werkzaamheden op ongebruikelijke uren (’s avonds, in 
de weekenden en op feestdagen) vinden regelmatig plaats en zijn als zo-
danig verbonden aan de functie. 

5.2 Bijzondere situaties 
 In bijzondere situaties kan een leidinggevende met melding aan P&O 

besluiten tot tijdelijke en specifieke uitbreiding van de hierboven gestelde 
werkingssfeer van de regeling. 

5.3 Inconveniëntentoeslag 
 De werknemer ontvangt een toeslag op het bruto-uurloon volgens het 

nominale salaris (excl. het bedrag van een eventuele afbouwregeling) over 
de daadwerkelijk gewerkte uren. 
- op werkdagen van 19:00 uur tot 07.00 uur: 25% 
- op zaterdagen van 00:00 uur tot 19:00 uur: 25% 
- op zaterdagen van 19:00 uur tot 24:00 uur: 50% 
- op zon- en feestdagen van 00:00 uur tot 24:00 uur: 50% 

 Nb: Werkzaamheden verricht op door de directie vastgelegde verplichte 
verlofdagen worden gelijkgesteld met werkzaamheden op zaterdagen. 

5.4 Vaststellen roosters 
 In beginsel worden roosters voor een periode van ten minste één maand 

vastgelegd of zoveel langer als de roostercyclus dit nodig maakt. De over-
eengekomen arbeidsduur wordt niet overschreden, er is binnen het rooster 
alleen sprake van verschoven uren. Alleen leidinggevenden zijn bevoegd 
tot het vaststellen of het wijzigen van roosters. 

5.5 Arbeidsongeschiktheid 
 In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de toeslag op de inconveniënte 

uren maximaal één maand volgens het vooraf ingestelde rooster uitbe-
taald. 

5.6 Roosterwijzigingen 
 Indien een leidinggevende binnen 7 kalenderdagen voor de te werken 

inconveniënte uren het rooster zodanig wijzigt dat een werknemer minder 
inconveniënte uren hoeft te werken, dan komen de oorspronkelijk inge-
roosterde uren in aanmerking voor een inconveniëntentoeslag. Met andere 
woorden: de toeslag wordt uitbetaald als de wijziging minder dan een 
week van tevoren heeft plaatsgevonden. Indien een leidinggevende meer 
dan 7 kalenderdagen voor de te werken inconveniënte uren het rooster, in 
overleg met werknemer, dusdanig wijzigt dat werknemer minder inconve-
niënte uren hoeft te werken, dan komen de oorspronkelijk ingeroosterde 
uren niet in aanmerking voor een inconveniëntentoeslag. Met andere 
woorden: er wordt géén toeslag op tijdig uitgeroosterde uren uitbetaald. 



5.7 Declaratie 
 Inconveniënte uren kunnen worden gedeclareerd middels het Inconveniën-

ten declaratieformulier. Formulieren dienen, binnen 7 kalenderdagen na 
afloop van de maand waarin de inconveniënte uren zijn gewerkt, te wor-
den ingeleverd bij de salarisadministratie. Elk formulier moet worden on-
dertekend door zowel werknemer als diens leidinggevende. 

 
 
 
6. BEREIKBAARHEIDSDIENST 

6.1 Definitie bereikbaarheidsdienst 
 Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan: het vooruit gepland volgens 

rooster structureel beschikbaar zijn voor een mogelijke oproep tot het ver-
richten van arbeid: 
- op werkdagen buiten het tijdvak 07:00 uur tot 19:00 uur; 
- op zaterdagen, zon- en feestdagen van 00:00 uur tot 24:00 uur. 

6.2 Verplichting tot het werken in bereikbaarheidsdiensten 
 Werkgever behoudt zich het recht voor om bereikbaarheidsdienst voor één 

of een groep werknemers vast te stellen indien het bedrijfsbelang dit 
noodzakelijk acht en de functie van een werknemer dit vereist. De betrok-
ken werknemers zullen schriftelijk hierover geïnformeerd worden. 

6.3 Toepassing van de regeling 
 De toepassing van deze regeling vindt uitsluitend plaats in overleg met en 

na toetsing door Hoofd P&O en wordt schriftelijk bevestigd aan de betref-
fende regiodirecteur en de betrokken werknemers.   

6.4 Bereikbaarheidsvergoeding 
 De werknemer die zich in opdracht van werkgever buiten de voor hem 

geldende werktijd beschikbaar moet houden voor het zo nodig verrichten 
van arbeid, ontvangt een compensatie in geld over de uren dat hij bereik-
baarheidsdienst heeft gedraaid:   
- op werkdagen van 19:00 tot 07.00 uur  Ä 2,-- bruto per uur  
- op zaterdagen van 00:00 uur tot 24:00 uur Ä 2,-- bruto per uur  
- op zon- en feestdagen van 00:00 uur tot 24:00 uur Ä 4,-- bruto per 

uur  
 De uren die de werknemer, na hiertoe een oproep te hebben ontvangen, 

binnen een bereikbaarheidsperiode werkzaam is, worden uitbetaald con-
form de inconveniëntenregeling. De toeslag conform de bereikbaarheids-
regeling vervalt voor deze uren. De compensatie voor gewerkte uren is 1:1 
in tijd gelijk.  

6.5 Bereikbaarheidsperiode 
 De bereikbaarheidsperiode mag per vier weken niet meer dan twee weken 

duren. De roosters voor bereikbaarheidsdienst worden 1 maand vooruit 



gepland. Voor een oproep geldt een minimum werktijd van een half uur. 
De reistijd naar de locatie en terug naar huis wordt in geval van een op-
roep gezien als arbeidstijd.   

 

6.6 Reiskosten 
 Een werknemer die opgeroepen wordt kan de gemaakte kilometers naar de 

locatie en terug naar huis declareren als dienstkilometers. 
  
6.7 Ziekte 
 Een werknemer die arbeidsongeschikt is tijdens de periode dat hij inge-

roosterd is voor een bereikbaarheidsdienst, kan niet worden opgeroepen. 
De bereikbaarheidsvergoeding wordt om die reden niet uitgekeerd tijdens 
de arbeidsongeschiktheidsperiode.   

6.8 Declaratie 
 De bereikbaarheidsuren kunnen worden gedeclareerd middels het declara-

tieformulier voor bereikbaarheidsdienst. Formulieren dienen, binnen 7 ka-
lenderdagen na afloop van de maand waarin de bereikbaarheidsdienst is 
gedraaid, te worden ingeleverd bij de salarisadministratie. Elk formulier 
moet worden ondertekend door zowel de werknemer als diens leidingge-
vende. 

6.9 Registratie 
 Indien een werknemer tijdens diens bereikbaarheidsdienst opgeroepen is 

geweest worden de gewerkte uren 1:1 in tijd gelijk door de leidinggevende 
als compensatie-uren op de verlofkaart bijgeschreven. Compensatie-uren 
dienen binnen 3 maanden na afloop van het kwartaal waarin het recht is 
ontstaan opgenomen te worden. Daarna komen de compensatie-uren te 
vervallen. Compensatie uren komen niet in aanmerking voor verkoop. 

 
 
7. VERLENGDE ARBEIDSDUUR 
 
 De normale arbeidsduur per week is 37 uur op basis van een fulltime 

dienstverband. Op basis van deze uren wordt het aantal verlofuren per jaar 
bepaald. Werknemers die extra verlofuren willen opbouwen kunnen ge-
bruik maken van de regeling Verlengde Arbeidsduur (VAD). 

 Bij gebruikmaking van deze regeling kan werknemer in plaats van 37 uur 
per week 40 uur per week gaan werken (parttime pro rato). De extra te wer-
ken uren worden vooraf bijgeschreven op de verlofkaart. 

7.1 Doel 
 De extra verlofuren opgebouwd in het kader van deze regeling kunnen 

worden gebruikt om: 
- gedurende het jaar meer verlof op te  nemen; 
- op een later tijdstip gedurende langere tijd aaneengesloten verlof op te  



nemen; 
- voorafgaand aan het pensioen eerder te  stoppen met werken. 
 Werknemer dient bij het indienen van het verzoek aan te geven wat het 

doel is van de extra op te bouwen verlofuren. VAD-uren komen niet in 
aanmerking voor verkoop. 

 
 Kiest de werknemer voor het gedurende het jaar opnemen van (een ge-

deelte van) de VAD-uren, dan vervallen aan het einde van het jaar de niet 
opgenomen uren. Deze VAD-uren kunnen niet alsnog gespaard worden. 

 
 Zijn er aan het einde van het jaar veel verlof- en/of VAD-uren over, dan 

moeten werknemer en leidinggevende samen de keuze voor VAD-uren 
opnieuw bezien. 

7.2 Arbeidsvoorwaarden 
 Bij gebruikmaking van deze regeling blijft het parttime percentage onge-

wijzigd. Het salaris en alle andere arbeidsvoorwaarden blijven gebaseerd 
op een 37-urige werkweek (parttime pro rato). 

7.3 Indienen verzoek 
 Bij indiensttreding maakt de werknemer een keuze tussen normale of 

verlengde arbeidsduur. Mutaties (opzegging, aanmelding, wijziging beste-
dingsdoel) dient men uiterlijk één maand voor ingang van het nieuwe ka-
lenderjaar door te geven aan de afdeling P&O door middel van het wijzi-
gingsformulier VAD. 

 Een verzoek om extra verlofuren op te bouwen kan worden afgewezen in 
geval van zwaarwegend bedrijfsbelang. Er is in ieder geval sprake van een 
zwaarwegend bedrijfsbelang als de langere afwezigheid van een werkne-
mer leidt tot ernstige problemen: 
- voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de (tijdelijk) vrijgeko-

men uren; 
- op het gebied van de veiligheid of 
- van roostertechnische aard. 

7.4 Registratie 
 De extra verlofuren worden aan het begin van het kalenderjaar bijgeschre-

ven op de verlofkaart. Bij een werknemer met een fulltime dienstverband 
worden 156 VAD-uren bijgeschreven uitgaande van het gegeven dat er 
gedurende 52 weken 3 uur extra gewerkt kan worden. 

 Ingeval werknemer heeft aangegeven de VAD-uren geheel of gedeeltelijk 
te willen sparen voor een later tijdstip zullen de te sparen VAD-uren  aan 
het  begin van het jaar worden geregistreerd door P&O. 

7.5 Opnemen van vakantie 
 De werknemer die gebruikmaakt van de VAD-regeling moet bij het 

opnemen van vakantie rekening houden met de afgesproken extra VAD-
uren. Ter illustratie: bij een 40-urige werkweek (37 normale uren plus 3 



VAD uren) dient men 40 verlofuren op te nemen voor een week vakantie. 

7.6 Arbeidsongeschiktheid 
 In geval van arbeidsongeschiktheid langer dan een maand zal P&O de niet 

gewerkte VAD-uren op het VAD-saldo in mindering brengen. Indien het 
resterende VAD-saldo niet toereikend is, wordt het normale verlofsaldo 
aangesproken. Indien dit saldo ook niet toereikt, worden de verlofrechten 
van het nieuwe jaar aangesproken. 

7.7 Bijzonder  verlof 
 Bij alle vormen van bijzonder verlof (bijvoorbeeld zwangerschaps- en 

bevallingsverlof of   ouderschapsverlof ) worden de niet gewerkte VAD-
uren afgeschreven van de verlofkaart. 

 
 
8. VAKANTIE EN VERLOF 
 
 Volgens de vakantiewetgeving heeft een fulltime werknemer recht op 

minimaal 20 dagen verlof. Deze minimaal verplichte dagen worden ook 
wel aangeduid als wettelijke verlofrechten. Extra verlofrechten kunnen 
door de werkgever worden vastgesteld en worden gezien als bovenwette-
lijke verlofrechten. 

8.1 Opbouw verlofrechten 
 De verlofrechten worden uitgedrukt in uren. De werknemer, die op de 

eerste werkdag van het kalenderjaar in dienst is, bouwt in dat jaar 199,8 
uren (27 dagen x 7,4 uur) verlofrecht op. Hiervan zijn 148 uren (20 dagen 
x 7,4 uur) wettelijk en 51,8 uren (7 dagen x 7,4 uur) bovenwettelijk. 

 Voor een gedeeltelijk gewerkt kalenderjaar of indien deeltijdarbeid wordt 
verricht, worden de verlofrechten naar evenredigheid vastgesteld. 

8.2 Opbouw verlofrechten bij arbeidsongeschiktheid 
 Indien een werknemer een maand of korter volledig/gedeeltelijk arbeidson-

geschikt is vindt de normale opbouw van verlofrechten plaats. Indien een 
werknemer langer dan een maand volledig arbeidsongeschikt is, komen de 
bovenwettelijke verlofrechten te vervallen. De opbouw van wettelijke ver-
lofrechten bij volledige arbeidsongeschiktheid is beperkt tot de laatste 6 
maanden van de arbeidsongeschiktheid. In geval van herhaling van de ar-
beidsongeschiktheid binnen 1 maand zal er geen hernieuwde opbouw van 
verlofrechten plaatsvinden. De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 
bouwt wettelijke en bovenwettelijke verlofrechten op over de gewerkte 
uren. Iemand die bijvoorbeeld 25% arbeidsongeschikt is en 75% werkt, 
bouwt alleen verlofrechten op over die 75%. 

 Nb: bij arbeidsongeschiktheid langer dan een maand worden alle niet 
gewerkte VAD-uren in mindering gebracht op de verlofkaart. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar de Regeling Verlengde Arbeidsduur. 



8.3 Opbouw verlofrechten bij zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 In geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de opbouw van 

wettelijke en bovenwettelijke verlofrechten gewoon door. 

8.4 Ziekte tijdens de vakantie 
 Wanneer de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, dan zijn deze 

dagen geen vakantiedagen, indien de werknemer zich conform de regeling 
ziekteverzuimbegeleiding ziek heeft gemeld,  
een attest van een huisarts kan overleggen en over deze dagen loon door-
betaald krijgt. Wanneer de werknemer zich ziek meldt vóór de vakantie 
begint, behoudt deze het recht de vakantiedagen op een later tijdstip op te 
nemen. 

8.5 Opname verlof 
 De directie is gerechtigd in overleg met de OR maximaal vijf verplichte 

vrije dagen per jaar aan te wijzen. Vaststelling zal uiterlijk 1 december 
voorafgaand aan het desbetreffende jaar plaatsvinden. De verplichte vrije 
dagen worden afgeschreven van de verlofkaart als het voor de betreffende 
werknemer een werkdag zou zijn. Een verzoek tot opname van verlof 
dient tijdig door de werknemer bij de leidinggevende te worden ingediend. 
Indien er gewichtige redenen zijn om het verzoek niet in te willigen, zal de 
leidinggevende dit binnen twee weken na het verzoek schriftelijk gemoti-
veerd aan de werknemer bevestigen. Gebeurt dit niet, dan wordt het ver-
zoek als ingewilligd beschouwd. In beginsel dient de werknemer de ver-
lofrechten op te nemen in het kalenderjaar, waarin deze zijn opgebouwd. 
De aan het eind van het jaar resterende verlofrechten kunnen worden mee-
genomen naar het volgend jaar. Indien op 1 januari van enig jaar blijkt dat 
nog niet alle wettelijke verlofrechten van het vorige jaar zijn opgenomen, 
zal de leidinggevende in overleg met werknemer deze dagen alsnog in het 
eerste kwartaal inplannen. 

8.6 Verrekening bij einde dienstverband 
 Bij beëindiging van het dienstverband, daaronder begrepen een beëindi-

ging in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zal 
de werknemer eventueel niet genoten verlofrechten zoveel mogelijk voor 
het einde van de arbeidsovereenkomst opnemen, tenzij de werkzaamheden 
dit, naar het oordeel van  werkgever, niet toelaten. Kan in redelijkheid niet 
van de werknemer worden verlangd dat de verlofrechten worden opgeno-
men of laten de werkzaamheden dit niet toe, dan worden de niet genoten 
verlofrechten bij het einde van het dienstverband uitbetaald. Teveel opge-
nomen verlofrechten worden bij het einde van het dienstverband verre-
kend met het salaris. Deze verrekening vindt niet plaats wanneer de ar-
beidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Bij ver-
rekening van een tegoed of tekort aan verlofrechten wordt uitgegaan van 
het op dat moment voor de werknemer geldende nominale salaris plus va-
kantietoeslag. 



8.7 Registratie 
 De verlofrechten worden door de leidinggevende geregistreerd op een 

verlofkaart. 
 
 
9. VERLOFRECHTEN VERKOPEN 
 
 Deze regeling maakt het werknemers mogelijk om bovenwettelijke verlof-

rechten te verkopen.  

9.1 Werkingssfeer 
 Het verkopen van verlofrechten is gemaximeerd op 37 uren per jaar 

(parttime prorato). Alleen verlofrechten die zijn meegenomen uit een vo-
rig jaar komen in aanmerking voor deze regeling. 

 De volgende uren komen niet in aanmerking voor deze regeling: 
- Uren in het kader van verlengde arbeidsduur (VAD-uren); 
- Overgangsuren in het kader van vóór 2006 opgebouwde vakantierech-

ten; 
- Overwerk compensatieuren. 

9.2 Aanvraag en uitbetaling 
 De leidinggevende dient toestemming te verlenen tot het verkopen van 

uren. Aanvraagformulieren kunnen voor het einde van de lopende maand  
worden ingeleverd bij P&O. Uitbetaling vindt met de eerstvolgende sala-
risbetaling  plaats. 

 
 De waarde van één uur is gerelateerd aan het gehanteerde nominale salaris 

plus vakantietoeslag.  
 Het nominale salaris is samengesteld uit de volgende componenten: 

- Tabelsalaris; 
- De volgende specifiek genoemde toeslagen, indien en voor zover van 

toepassing: persoonlijke toeslag, EHBO/BHV-toeslag, arbeidsmarkttoe-
slag, functioneringstoeslag, bijzondere toeslag en waarnemingstoeslag. 

 Nb: door het verkopen van verlofrechten zal het bruto jaarinkomen met de 
bruto opbrengst van deze uren stijgen. Het kan daardoor voorkomen dat 
een werknemer in een hoger belastingtarief terechtkomt. Bovendien kan 
het effect hebben op inkomensafhankelijke regelingen of uitkeringen. 

 
 
10. VERLOFRECHTEN AANKOPEN 
 
 Deze regeling maakt het werknemers mogelijk om extra verlofrechten aan 

te kopen. 

10.1 Werkingssfeer 
 Het aankopen van verlofrechten is alleen mogelijk, als er geen saldo meer 

staat over vorige jaren én het saldo van het lopende vakantiejaar reeds is 



opgenomen of ingepland. 
 Het aankopen van verlofrechten is gemaximeerd op 37 uren per jaar 

(parttime pro-rato). 

10.2 Aanvraag en betaling 
 De leidinggevende dient toestemming te verlenen tot het aankopen van 

extra verlofrechten. Aanvraagformulieren kunnen voor het einde van de 
lopende maand worden ingeleverd bij P&O. Verrekening vindt met de 
eerstvolgende salarisbetaling plaats. 

 De waarde van één uur is gerelateerd aan het gehanteerde nominale salaris 
plus vakantietoeslag. 

 Het nominale salaris is samengesteld uit de volgende componenten: 
- Tabelsalaris; 
- De volgende specifiek genoemde toeslagen, indien en voor zover van 

toepassing: persoonlijke toeslag, EHBO/BHV-toeslag, arbeidsmarkttoe-
slag, functioneringstoeslag, bijzondere toeslag en waarnemingstoeslag. 

 Nb: door het aankopen van verlofrechten zal het bruto jaarinkomen met de 
kosten van deze uren afnemen. Het kan daardoor voorkomen dat een 
werknemer in een lager belastingtarief terechtkomt. Bovendien kan het ef-
fect hebben op inkomensafhankelijke regelingen of uitkeringen. 

 
 
11. BIJZONDER VERLOF (MET BEHOUD VAN 

SALARIS) 

11.1 Buitengewoon verlof 
 Werknemer heeft in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof 

met behoud van salaris: 
- bij eigen ondertrouw, burgerlijk en kerkelijk huwelijk: in totaal 3 da-

gen; 
- bij eigen geregistreerd partnerschap: 1 dag; 
- bij een eigen 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest of dienstjubileum: 1 

dag; 
- voor het bijwonen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 

één van de eigen of aanverwante kinderen, broers en zusters, ouders of 
grootouders: 1 dag; 

- bij bevalling van de echtgenote: 2 dagen op te nemen binnen vier we-
ken na de bevalling; 

- bij overlijden van echtgenoot, echtgenote of kind: van de dag van over-
lijden tot en met de dag van de uitvaart; 

- bij overlijden van één van de ouders, stiefouders, schoonouders, groot-
ouders, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers of schoonzusters: 1 dag 
of in geval werknemer is belast met het regelen van de begrafenis en/of 
nalatenschap: van de dag van overlijden tot en met de dag van de uit-
vaart; 

- bij noodzakelijk dokter- tandarts- of polikliniekbezoek voor zichzelf 
voor zover dit niet buiten werktijd kan gebeuren: de daarvoor vereiste 



tijd doch ten hoogste twee uur per dag; 
- bij verhuizing van werknemer zelf: maximaal 2 dagen per jaar; 
- sollicitatie indien het dienstverband door de werkgever is opgezegd en 

de oproep wordt overlegd: de benodigde tijd. 
 Voor de toepassing van het bovenstaande wordt de persoon met wie de 

niet-gehuwde werknemer als levenspartner samenwoont met de echtge-
noot of echtgenote van de werknemer gelijkgesteld. Deze gelijkstelling 
vindt plaats, indien werkgever schriftelijk op de hoogte is gesteld van deze 
samenwoning. De toekenning van buitengewoon verlof geschiedt slechts 
wanneer de gebeurtenis door werknemer wordt bijgewoond en op een 
werkdag plaatsvindt. 

11.2 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 Bij zwangerschap bestaat in beginsel gedurende 16 weken aanspraak op 

een uitkering krachtens de Wet Arbeid en Zorg, welke door werkgever 
zonodig wordt aangevuld tot de hoogte van het laatstgenoten nominale sa-
laris, exclusief vergoedingen. De uitkering gaat in zes weken voor de ver-
moedelijke bevallingsdatum. Het is mogelijk langer door te werken voor 
de bevalling, doch niet langer dan tot vier weken voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum. Met de aldus gespaarde periode wordt de uitkeringsperi-
ode na de bevalling verlengd. Werknemer heeft echter altijd recht op min-
stens tien weken verlof na de bevalling. Is werknemer bijvoorbeeld zes 
weken van tevoren gestopt met werken en is de baby twee weken te laat, 
dan zouden na de bevalling nog maar acht weken (van de zestien) over 
zijn. De twee weken dat de baby te laat is worden opgeteld bij de resteren-
de verlofweken waardoor de totale verlofperiode uiteindelijk achttien we-
ken bedraagt. Indien de baby te vroeg wordt geboren blijft de totale ver-
lofperiode 16 weken. 

 Teneinde voor een zwangerschapsuitkering in aanmerking te komen, dient 
werknemer tijdig een zwangerschapsverklaring, die is ingevuld en onder-
tekend door de behandelend arts of verloskundige, af te geven bij de afde-
ling P&O. 

11.3 Adoptieverlof 
 Adoptie-ouders kunnen in aanmerking komen voor adoptieverlof. Pleeg-

ouders hebben recht op adoptieverlof, als het pleegkind door het gezin van 
werknemer duurzaam wordt verzorgd en opgevoed op basis van een 
pleegzorgcontract als bedoeld in de Wet op de jeugdhulpverlening. Het 
pleegkind dient op hetzelfde adres te wonen als werknemer. Gedurende dit 
verlof kan werknemer aanspraak maken op een uitkering krachtens de Wet 
Arbeid en Zorg, welke door werkgever zonodig wordt aangevuld tot de 
hoogte van het laatstgenoten nominale salaris, exclusief vergoedingen. Elk 
van de ouders heeft recht op maximaal vier weken adoptieverlof. Het recht 
op dit verlof gaat in, twee weken voordat het kind ter adoptie of ter pleeg-
zorg wordt opgenomen en kan tot 16 weken daarna worden opgenomen. 
De datum van opname in het gezin dient te blijken uit een aan P&O over-
legd document. Als tegelijkertijd twee of meer kinderen ter adoptie wor-



den opgenomen, bestaat het recht op verlof slechts ten aanzien van één 
kind. 

 Het adoptieverlof is qua wetgeving vergelijkbaar met het zwangerschaps- 
en bevallingsverlof. 

11.4 Calamiteitenverlof 
 Indien een werknemer door zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 

niet kan werken, heeft hij recht op calamiteitenverlof. Een verzoek om ca-
lamiteitenverlof dient altijd in goed overleg met de leidinggevende te ge-
schieden. Zelfs in noodsituaties is er meestal wel gelegenheid om even te 
bellen, de reden van het verlof te melden en afspraken te maken over hoe 
lang men verwacht afwezig te zijn. Werkgever zal een redelijk verzoek al-
tijd toekennen. 

 Calamiteitenverlof is bedoeld voor allerlei onvoorziene noodsituaties, die 
niet uitgesteld kunnen worden en waarin werknemer acuut vrij moet heb-
ben om meteen persoonlijk actie te ondernemen. Een duidelijk voorbeeld 
is een gesprongen waterleiding, waardoor onmiddellijk van alles dient te 
worden geregeld. Bij calamiteitenverlof gaat het altijd om een beperkte 
tijd, van een paar uur tot hooguit enkele dagen. De duur van het verlof 
moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de aard van het noodgeval en 
de hoeveelheid privé-verplichtingen die dat met zich meebrengt. De beno-
digde uren calamiteitenverlof worden in mindering gebracht op het verlof-
saldo. 

 
 Als de calamiteit betrekking heeft op een situatie zoals hieronder aange-

geven bij kortdurend zorgverlof, dan kan direct het kortdurend zorgverlof 
ingaan. 

11.5 Kortdurend zorgverlof 
 Een werknemer kan voor de noodzakelijke verzorging in verband met 

ziekte van een naast familielid  maximaal tien dagen (twee maal de ge-
middelde arbeidsduur per week) kortdurend zorgverlof per jaar opnemen. 
Onder naast familielid wordt verstaan: ouders (geen schoonouders), part-
ner met wie werknemer samenwoont en inwonende kinderen of pleegkin-
deren. Het verlofrecht geldt alleen zolang de situatie van noodzakelijke 
verzorging zich voordoet. Tijdens de eerste vijf dagen zorgverlof (partti-
mers naar rato) wordt het loon voor 100% doorbetaald. Daarna volgt de 
wettelijke vergoeding van  70% van het loon. 

 Op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan werkgever een 
aanvraag voor kortdurend zorgverlof weigeren. Bovendien kan werkgever 
achteraf van werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat sprake 
was van noodzakelijke verzorging waardoor hij de arbeid niet kon verrich-
ten. 

 Indien de duur van het kortdurend zorgverlof onvoldoende blijkt te zijn 
om de gewenste zorgtaken te vervullen kan werknemer (aansluitend) een 
aanvraag indienen voor langdurend zorgverlof. Langdurend zorgverlof is 
in tegenstelling tot kortdurend zorgverlof, een vorm van onbetaald verlof 



(zie onder Bedrijfsregeling Verlof voor eigen rekening). 

11.6 Rouwverlof 
 Een werknemer heeft recht op rouwverlof bij het overlijden van zijn 

levenspartner of kind. Het verlof bedraagt maximaal tweemaal de gemid-
delde arbeidsduur per week (voor fulltimers 10 werkdagen en parttimers 
naar rato) met behoud van salaris. Rouwverlof kan worden opgenomen 
aansluitend op het buitengewoon verlof (dag van overlijden tot en met de 
dag van de uitvaart). Desgewenst kan het ook op een ander moment wor-
den opgenomen mits dit plaatsvindt binnen vier weken na het overlijden 
van partner of kind. Indien een werknemer na het rouwverlof nog niet in 
staat is om te werken, dan wordt hij in de gelegenheid gesteld om verlof-
dagen op te nemen. Ziek melden kan alleen na een daartoe strekkend ad-
vies van de bedrijfsarts. 

11.7 Studieverlof 
 Een werknemer die een studie volgt in opdracht van werkgever kan in 

aanmerking komen voor studieverlof. Dit houdt in: maximaal 2 maal per 
jaar vrijaf over de tijd nodig voor het doen van een vakexamen inclusief 
maximaal één herexamen voor een erkend diploma of getuigschrift, mits 
dit in het belang van het bedrijf is.  Voor het overige wordt verwezen naar 
de Bedrijfsregeling Studiekosten. 

11.8 Aanvragen bijzonder verlof 
 Het aanvragen van bijzonder verlof dient altijd tijdig en vooraf in overleg 

met leidinggevende én P&O te geschieden. Bij calamiteitenverlof dient 
men zo snel mogelijk de leidinggevende op de hoogte te brengen. Indien 
en voor zover van toepassing dienen bewijsstukken te worden overgelegd 
op grond waarvan werknemer meent recht te hebben op het aangevraagde 
verlof. Een kopie van deze stukken zal samen met de eventuele schriftelij-
ke bevestiging of afwijzing worden opgenomen in het personeelsdossier. 

 Over verlofuren met behoud van salaris vindt de normale opbouw van 
vakantierechten plaats. Het salaris wordt verminderd met een eventuele 
uitkering, die werknemer uit hoofde van een verzekering of fonds voor dit 
doel ontvangt. Ook wordt het bedrag van de vergoede onkosten die werk-
nemer heeft bespaard in mindering gebracht op het salaris. 

 
 
12. SENIORENREGELING 
 Werknemers van 55 jaar en ouder met een dienstverband van tenminste 10 

jaar kunnen ervoor kiezen om tot aan hun pensionering 80% van het oor-
spronkelijke dienstverband te werken. 

 De seniorenregeling kan ingaan per de eerste dag van de maand volgend 
op de maand waarin de werknemer 55 jaar is geworden. Een verzoek dient 
minimaal drie maanden van tevoren bij afdeling P&O te worden inge-
diend. De werktijd wordt in overleg met de leidinggevende over de werk-
dagen verdeeld. 



12.1 Scenario’s 
 Werknemer kan feitelijk kiezen uit twee scenario’s. De scenario’s zijn 

uitgewerkt op basis van een fulltime dienstverband (37 uur) met 199,8 uur 
verlofrecht. Bij een parttime dienstverband worden de uren en de verlof-
rechten naar evenredigheid vastgesteld. Indien een werknemer over-
gangsuren heeft (op basis van vóór 2006 opgebouwde verlofrechten), kan 
90% van deze overgangsuren worden opgeteld bij de genoemde verlof-
rechten. De scenario’s zijn: 
- Werknemer gaat 32 uur werken (80% van 40 uur) en krijgt 231,8 uur 

verlofrecht. 
- Werknemer gaat 29,6 uur werken (80% van 37 uur) en krijgt 107 uur 

verlofrecht. In beide gevallen wordt het nominale salaris en het vakan-
tiegeld gebaseerd op 90% van het oorspronkelijke salaris. 

12.2 Pensioenrechten 
 Deelnemers aan het  Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw betalen een 

maandelijkse premie gebaseerd op het salaris, waarop werknemer in het 
oorspronkelijke dienstverband recht zou hebben gehad. De pensioenrech-
ten worden  op dit niveau gewaarborgd. 

12.3 Vergoedingen 
 Een eventuele dienstwoningvergoeding blijft gebaseerd op het oorspron-

kelijke fulltime salaris. 
 De vergoeding woon-werkverkeer wordt gebaseerd op het eventuele 

nieuwe reispatroon. Alle overige vergoedingen en/of uitkeringen worden 
gebaseerd op 90% van het oorspronkelijke salaris Let wel: indien werk-
nemer als gevolg van langdurende arbeidsongeschiktheid in de WGA 
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of de IVA (Inkomens-
voorziening Volledig Arbeidsongeschikten) terecht komt, wordt ook de 
desbetreffende uitkering gebaseerd op 90% van het oorspronkelijke sala-
ris. Door het afnemen van een bruto jaarsalaris kan het voorkomen dat 
men in een ander belastingtarief terechtkomt. Dit kan ook effect hebben 
op inkomensafhankelijke regelingen of uitkeringen (huursubsidie, rechts-
bijstand, thuiszorg, etc). 

12.4 Nevenwerkzaamheden 
 Werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling mogen naast hun 

werkzaamheden voor werkgever geen andere betaalde arbeid verrichten. 
Nevenwerkzaamheden of verdiensten die een half jaar vóór aanvang van 
de seniorenregeling reeds bestonden zijn hiervan uitgezonderd. Voor-
waarde is wel dat Werkgever hiervoor een schriftelijke goedkeuring heeft 
afgegeven en dat werknemer deze goedkeuring kan overleggen. 
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