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Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van 5 april 2011 tot 

wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de 

collectieve arbeidsovereenkomst Open 

Teelten 

UAW Nr. 11151 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies namens partijen bij 

bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen 

verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) te ener zijde: Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, namens de 

bij haar aangesloten regionale organisaties, Nederlandse Bond voor Boomkwekers 

NBvB, Nederlandse Fruittelers Organisatie NFO, Koninklijke Handelsbond voor 

Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos) en de Koninklijke Algemeene 

Vereeniging voor Bloembollencultuur KAVB; 

Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. 

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het 

onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit: 

Dictum I 

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst1wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 
A  

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Na artikel 13a wordt een nieuw artikel 13b ingevoegd dat komt te luiden: 

‘Artikel 13b Onwerkbaar weer 

1. Indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet 

kunnen worden verricht door de werknemer, is, ongeacht de tijdsduur van 

die omstandigheden: 

                                           
1Stcrt. 2010, nr. 18677. 



a. de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen; 

b. de werknemer gehouden voor de werkgever andere 

werkzaamheden op het bedrijf te verrichten. 

2. Er geldt een afwijkende regeling voor vaste dienstverbanden met 

overbrugging. Deze regeling staat in artikel 13a.’ 

Artikel 32 lid 1 sub b en c komen te luiden: 

‘Artikel 32 Reiskosten woon-werkverkeer 

1. Afstandsvergoeding 

b. de in lid a. genoemde vergoeding bedraagt bij een afstand van: 

– Meer dan 10 km tot en met 15 km: 

• € 2,79 per gewerkte dag; 

– Meer dan 15 km: 

• € 3,87 per gewerkte dag; 

Bovengenoemde vergoedingen gelden voor elke gewerkte dag, ongeacht het 

aantal arbeidsuren dat op die dag is gewerkt. 

c. Verworven rechten met betrekking tot de afstandsvergoeding 

worden gerespecteerd. Het betreft een afstandsvergoeding 

behorend bij een afstand van meer dan 5 km tot en met 10 km. 

Deze is alleen nog van toepassing voor werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die op 1 juli 2022 in 

dienst waren bij een werkgever overeenkomstig artikel 1 lid 1 

m.u.v. de bloembollenteelt en bedraagt: 

– € 2,19 per gewerkte dag;’ 

Dictum II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 

de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht. 

’s-Gravenhage, 5 april 2011 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

namens deze: 

de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

M.H.M. van der Goes 


