
Principe-akkoord CAO Landbouwwerktuigen Exploiterende 
Ondernemingen. 
 
Looptijd 
De CAO kent een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010. 
 
Lonen 
Werknemers krijgen op 1 oktober 2009 een loonsverhoging van 1% en op 1 maart 2010 van 
0,75%. 
 
Kostenvergoedingen: 

• Alle kostenvergoedingen worden geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn per 1 oktober 2009 van 
toepassing. De verblijfsvergoeding tijdens huisvesting wordt in afwijking van indexatie verhoogd 
naar € 6,50 per dag.   

• De reiskostenvergoeding voor het reizen van het huis van de werknemer naar een werklocatie, 
die afwijkt van de bedrijfslocatie van de werkgever, wordt € 0,31 per km voor de kilometers 
boven de gebruikelijke woon-werk afstand. De werkgever bepaalt het middel van vervoer.   
Partijen mogen m.b.t. de reiskostenvergoedingen van de cao afwijkende afspraken maken als 
dit schriftelijk is vastgelegd. 
 

Overige afspraken: 

• Het CAO artikel over inschaling van BBL leerlingen wordt aangepast aan de nieuwe 
kwalificatiewet. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen een fulltime dienstverband aangaan. 
Leerlingen van 16 en 17 jaar die nog niet over een startkwalificatie beschikken kunnen een 
dienstverband van maximaal 80% aangaan.  

• Werknemers die de BBL-opleiding op niveau 3 hebben afgerond, hebben recht op een gesprek 
met de werkgever over de functie-indeling, alsmede om te bekijken wat het perspectief is 
binnen het bedrijf. De werkgever heeft de plicht om dit gesprek aan te gaan. 

• Een uitzendkracht met een diploma van BBL niveau 2  en is ingedeeld in functiegroep C valt 
onder de definitie vakkracht.  

• Op verzoek van de werknemer kan worden afgeweken van de regeling van de arbeidstijd, 
waarbij de werknemer de zaterdag kan kiezen als werkdag in plaats van de maandag tot en met 
de vrijdag. 

• Verplichte toetsing van de branche RI&E wordt aangepast aan de wettelijke regeling van 25 
werknemers ipv 10 werknemers. 

• Het is niet langer verplicht het loon over de vakantieperiode de dag voor de vakantie uit te 
betalen.  

• Het aantal vakantiedagen dat aaneengesloten mag worden opgenomen wordt voor alle soorten 
dienstverbanden gelijk. 
 

Protocolafspraken, waaronder: 

• Partijen maken deze cao periode een afspraak over de nieuwe scholingsregeling. Partijen 
streven ernaar een afgerond pakket op de cao tafel te brengen.   

• Partijen maken deze cao periode afspraken inzake levensfasebewust personeelsbeleid. Het 
arbeidsmarktonderzoek kan hiervoor nadere informatie leveren. 

• Partijen spannen zich in om deze cao periode 250 jeugdigen die dreigen langdurig werkloos te 
worden, extra in de sector te plaatsen.   
 

Redactie 
Tijdens de voorgaande CAO periode is afgesproken de CAO teksten te vereenvoudigen. Deze 
teksten zijn inmiddels gereed en zullen in de nieuwe CAO het uitgangspunt zijn. Voor werkgevers 
en werknemers zal dit betekenen dat o.a. de vertrouwde nummering van de CAO artikelen is 
verdwenen. De opbouw binnen deze nieuwe CAO is logischer en de leesbaarheid is verbeterd.  


