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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

De vereniging Plantum NL te Gouda,
als partij ter ene zijde,
en
FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam,
De CNV BedrijvenBond, gevestigd te Houten,
De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Houten,
elk als partij ter andere zijde,
zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen.
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HOOFDSTUK 1
ARTIKEL 1

ALGEMENE BEPALINGEN

DEFINITIES

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:
1.
onderneming:
een bedrijf dat uitsluitend of in belangrijke mate de
activiteit van handels-, productie-, kweek- en/of
selectiebedrijf van tuin en/of bloemzaden verricht.
2.

werkgever:

iedere natuurlijke of rechtspersoon, die in haar onderneming
in Nederland werkzaamheden doet verrichten.

3.

werknemer:

hij, die bij een werkgever op basis van een
arbeidsovereenkomst werkzaam is, met uitzondering van de
bestuurder/ondernemer van een onderneming.

4.

vakvereniging:

een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van
werknemers die krachtens haar statuten bevoegd is een
collectieve arbeidsovereenkomst aan te gaan.

5.

Vaste Commissie:

Het orgaan als bedoeld in artikel 5

6.

ondernemingsraad:

de door werknemers op grond van de wet op de
ondernemingsraden in de onderneming gekozen
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

7.

schaalsalaris:
maandsalaris:

het salaris als geregeld in artikel 19;
het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele
persoonlijke toeslag toegekend in verband met
functieherindeling;
het maandsalaris vermeerderd met een eventuele
ploegentoeslag als bedoeld in artikel 28
drie keer maandsalaris gedeeld door 13;
maandsalaris gedeeld door 164,67;

maandinkomen:
weekloon:
uurloon:
8.

deeltijdarbeid:

de in de individuele arbeidsovereenkomst bedongen
arbeidsduur die minder bedraagt dan de arbeidsduur van
een voltijdwerknemer. Op deeltijdarbeid zijn de bepalingen
van deze collectieve arbeidsovereenkomst naar rato van de
individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van
toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is
vermeld.
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ARTIKEL 2
1.

OVERLEGNIVEAUS

Niveau 1
Het overleg tussen Plantum NL en de vakverenigingen wordt aangeduid als het
centrale overlegniveau.
In het kader van de CAO kan tevens overleg plaatsvinden tussen:
Niveau 2
Directie van een onderneming enerzijds en vertegenwoordigers van de
vakverenigingen anderzijds. Een afgevaardigde van de ondernemingsraad kan aan
het overleg deelnemen;
Niveau 3
Directie van een onderneming en de ondernemingsraad. De ondernemingsraad
wordt bij dit overleg desgewenst bijgestaan door één of meer bestuurders van de
vakverenigingen.
Niveau 4
Directie van de onderneming enerzijds en de individuele werknemer anderzijds.

2.

Bij het totstandkomen van een (nieuwe) CAO zullen centrale overlegpartijen
vaststellen welke bepalingen voor alle ondernemingen in de Tuinzaadsector gelijk
zullen zijn.
Ten aanzien van alle onderwerpen zullen centrale overlegpartijen mede in
overweging nemen in hoeverre op lagere overlegniveaus nadere invulling kan
plaatsvinden, dan wel in hoeverre het inhoudelijk regelen van een onderwerp kan
worden overgelaten aan lagere overlegniveaus.

3.

Indien op enig overlegniveau door partijen geen nadere invulling dan wel regeling
van één of meerdere onderwerpen gemaakt kunnen worden, kunnen betrokken
partijen het naast hogere overlegniveau om advies vragen.

4.

Wanneer partijen ondanks ampel overleg en ondanks advies van het naast hogere
overlegniveau niet in staat zijn de kwestie te regelen, zal/zullen het/de
desbetreffende onderwerp(en) naar het naast hogere overlegniveau verschuiven.
Partijen op het hogere overlegniveau zullen trachten de kwestie zo goed mogelijk
te regelen.

5.

Mochten partijen op het naast hogere overlegniveau hier, ondanks goed overleg,
niet in slagen, dan worden de besprekingen wederom naar een naast hoger
overlegniveau verschoven, net zo lang tot partijen de kwestie hebben geregeld dan
wel totdat de kwestie bij de centrale overlegpartijen is beland. Deze zullen zich
inspannen om op constructieve wijze tot een oplossing te komen.
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ARTIKEL 3

AFWIJKENDE AFSPRAKEN

1.

Indien van een (onderdeel van een) bepaling kan worden afgeweken, kan op
overlegniveau 2 worden overeengekomen, dat in de plaats van een (deel van een)
bestaande CAO-bepaling een andere bepaling zal gelden. Een dergelijke
overeenkomst wordt aangemeld bij centrale overlegpartijen. Met inachtneming van
het bepaalde in lid 4 nemen centrale overlegpartijen de overeenkomst over en
melden de nieuwe CAO-bepaling als tussentijdse wijziging van de CAO aan bij de
Arbeidsinspectie.
De nieuwe bepaling komt in plaats van de oude en geldt alleen voor de
onderneming waarin de afspraak is gemaakt.

2.

Ook op overlegniveau 3 en 4 kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, maar
alleen indien het overlegniveau 2 heeft aangegeven dat het betreffende onderwerp
niet door hem hoeft te worden geregeld dan wel indien door het centrale
overlegniveau uitdrukkelijk is bepaald dat de afwijkende afspraken ook zelfstandig
door overlegniveau 3 of 4 kunnen worden gemaakt

3.

Het bepaalde in artikel 2 lid 2, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

4.

Centrale overlegpartijen nemen een op een lager overlegniveau tot stand gekomen
afspraak als bedoeld in lid 1 of 2 over, tenzij evident is dat de wijze waarop deze
afspraak tot stand is gekomen deze afspraak niet kan dragen of tenzij de afspraak
in strijd is met kenbaar beleid van partijen op centraal niveau. In dit laatste geval
zal het centrale overleg schriftelijk en gemotiveerd een besluit aan de
overlegpartijen mededelen.

ARTIKEL 4

NIEUWE AFSPRAKEN

1.

Over onderwerpen waarin deze CAO niet voorziet, dan wel waarvoor niet expliciet
geregeld is dat centrale afspraken nodig zijn, kunnen op overlegniveau 2,
overlegniveau 3 of overlegniveau 4 afspraken worden gemaakt. Indien partijen
willen dat de afspraken van overlegniveau 2 en 3 zullen gelden als CAO, melden
zij deze bij centrale overlegpartijen. Centrale overlegpartijen kunnen de afspraken
overnemen. Doen zij dat, dan zullen zij de nieuwe bepaling als tussentijdse
aanvulling op de CAO voor de betreffende onderneming melden bij de
Arbeidsinspectie.

2.

Het bepaalde in artikel 2 lid 2, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL 5

GESCHILLEN OVER DE UITLEG VAN DE CAO

1.

Indien op een overlegniveau een geschil rijst omtrent de uitleg van de
overeenkomst, zullen betrokken partijen trachten het geschil in goed overleg tot
een oplossing te brengen. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, zullen
partijen het geschil voor advies voorleggen aan de Vaste Commissie. De Vaste
Commissie adviseert binnen twee maanden. Partijen kunnen een unaniem advies
slechts gemotiveerd naast zich neerleggen. (bijlage 4)

2.

Eerst wanneer gebleken is dat het geschil ook na advies van de Vaste Commissie
niet kan worden opgelost, kunnen werkgever en/of de vakverenigingen zowel
samen als ieder afzonderlijk het geschil aan de rechter voorleggen.

ARTIKEL 6 FACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE VAKVERENIGINGEN
1.

De werkgever zal, wanneer naar zijn oordeel de werkzaamheden dit toelaten, de
werknemer op verzoek van zijn/haar vakvereniging verzuim met behoud van
salaris toestaan voor het als afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van
organen die genoemd zijn in de statuten van de vakverenigingen.

2.

De vakverenigingen zullen de werkgever voor het begin van ieder kalenderjaar
meedelen hoeveel verlofdagen, benodigd voor vakbondswerk, in het komende jaar
naar verwachting zullen worden aangevraagd.

3.

De werkgever zal, wanneer naar zijn oordeel de werkzaamheden dit toelaten, de
werknemer op verzoek van zijn/haar vakvereniging verzuim met behoud van
salaris toestaan voor het deelnemen aan door de vakvereniging te organiseren
scholings- en vormingsbijeenkomsten.

4.

Indien een vakvereniging in overleg met Plantum NL of met de directie van een
onderneming wenst te treden, staat het de betrokken bestuurder van de
vakvereniging vrij zich in het overleg te doen bijstaan door een delegatie van één
of meer leden van zijn vakvereniging die in de bedrijfstak of de betrokken
onderneming werkzaam zijn.

5.

Iedere vakvereniging zal aan Plantum NL c.q. de directie van de onderneming
schriftelijk meedelen wie haar kaderleden in het centrale overleg c.q. het bedrijf
van werkgever zijn.

6.

De werkgever zal er zorg voor dragen, dat de positie van de kaderleden, in de
onderneming uitsluitend zal worden bepaald door de naleving van rechten en
verplichtingen krachtens hun arbeidsovereenkomst en niet zal worden beïnvloed
door hun optreden als kaderlid.

7.

In beginsel worden kadervergaderingen buiten werktijd gehouden. Werknemers
die in verband met hun dienstrooster de vergadering dan niet zouden kunnen
bijwonen, kunnen zonodig vrijaf krijgen indien zij deze vergadering behoren bij te
wonen.
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8.

De kaderleden kunnen in een door de directie aan te wijzen bedrijfsruimte overleg
plegen met individuele leden van de vakverenigingen. De vakverenigingen kunnen
buiten werktijd en op de door de directie aan te geven tijdstippen eveneens gebruik
maken van een door de directie aan te wijzen bedrijfsruimte voor
arbeidsvoorwaardenoverleg aangaande de onderneming.

9.

Door kaderleden zal in redelijke mate gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheid vrijaf te krijgen voor de in dit artikel bedoelde activiteiten. Daarbij
zal voor de gezamenlijke kaderleden een maximum van 50 werkuren per jaar per
100 werknemers op wie de CAO van toepassing is, niet worden overschreden.

10.

De kaderleden zullen over voorgenomen afwezigheid of werkonderbreking,
teneinde de daarvoor vereiste toestemming te verkrijgen, tenminste twee dagen
tevoren met de daartoe aangewezen bedrijfsfunctionaris overleggen. In dringende
gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Hun afwezigheid of
werkonderbreking wordt op een door de directie vastgestelde wijze, geregistreerd.

11.

In iedere onderneming zijn voor de vakverenigingen één of meer publicatieborden
beschikbaar. Indien een mededeling op de publicatieborden wordt gehangen, wordt
hiervan een afschrift afgegeven aan een daartoe door de directie aangewezen
functionaris.

12.

De werkgever zal kaderleden toestaan ten behoeve van de vervulling van hun taak
gebruik te maken van communicatiemiddelen en vermenigvuldigingsapparatuur,
één en ander binnen de grenzen van de redelijkheid en de billijkheid.

13.

Indien één of meer bezoldigde functionarissen van de vakverenigingen in werktijd
contact wil opnemen met één of meer kaderleden, zal de werkgever hiertoe
gelegenheid bieden. Daartoe zal of de betrokken functionaris of het betrokken
kaderlid tijdig contact opnemen met de daartoe aangewezen bedrijfsfunctionaris.

14.

Vanaf 1 april 2005 wordt jaarlijks door de aangesloten werkgevers een bedrag van
€ 36,70 per werknemer afgedragen aan de gezamenlijke CAO partijen van
werknemerszijde van deze CAO. Het bedrag wordt geïndexeerd met de
gemiddelde contributieverhoging van CAO partijen van werknemerszijde van deze
CAO.

ARTIKEL 7
1.

LOOPTIJD AFWIJKENDE EN AANVULLENDE AFSPRAKEN

De op basis van artikel 3 of 4 gemaakte afspraken expireren tegelijk met de andere
bepalingen van de CAO, tenzij een andere looptijd is overeengekomen. Deze
afwijkende looptijd mag hoogstens 5 jaar bedragen.

ARTIKEL 8

LOOPTIJD

Deze CAO loopt 1 april 2006 tot 1 april 2007 en eindigt van rechtswege zonder dat
daartoe enige opzegging vereist is.
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HOOFDSTUK 2

INDIENSTTREDING EN ONTSLAG

ARTIKEL 9 INDIENSTTREDING
1.

De arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt schriftelijk vastgelegd
Bepalingen in de arbeidsovereenkomst in strijd met deze CAO zijn nietig.

2.

Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van
2 maanden.
In de individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden
overeengekomen.

ARTIKEL 10 ONTSLAG
1.

Voor de beëindiging van de dienstbetrekking geldt het bepaalde in de artikel 7:
672 BW.

2.

De dienstbetrekking eindigt op het moment dat de werknemer op grond van het in
de onderneming geldende (pre-)pensioen/VUT- reglement gebruik maakt van de
mogelijkheid tot vervroegd uittreden, tenzij de werkgever en werknemer anders
overeenkomen. De dienstbetrekking eindigt in ieder geval van rechtswege op de
eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.
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HOOFDSTUK 3

ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

ARTIKEL 11 ARBEIDSDUUR
1.

De normale arbeidsduur op jaarbasis bedraagt voor werknemers tot en met
functiegroep H met een voltijddienstverband gemiddeld 38 uur per week.

2.

Met de ondernemingsraad kan conform artikel 3 een afwijkende afspraak gemaakt
worden voor bepaalde functies, afdelingen of de gehele onderneming.

3.

De arbeidsduur van functies boven functiegroep H wordt geregeld in de
individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

ARTIKEL 12 WERKTIJDEN
1.

Normaliter wordt op 5 dagen gewerkt in de periode van maandag tot en met
zaterdag.
In 2-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend- en middagdienst.
In 3-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend-, middag- en
nachtdienst.

2.

De werktijden zullen in een jaarrooster worden vastgelegd uitgaande van een
gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week.
Per week wordt volgens dienstrooster bij een voltijddienstverband maximaal 45
uur per week gewerkt. (Bij overschrijding van dit maximum is sprake van
overwerk conform artikel 27 lid 1).

3.

Met betrekking tot de werktijden geldt de standaardregeling volgens de
Arbeidstijdenwet. Met de ondernemingsraad kunnen afspraken gemaakt worden
over de toepassing van de overlegregeling volgens de Arbeidstijdenwet. Indien
geen ondernemingsraad is ingesteld zal de werkgever over de toepassing van de
overlegregeling volgens de Arbeidstijdenwet met de vakorganisatie overleg
voeren.

4.

De werknemer ontvangt van de werkgever uiterlijk een week van te voren
mededeling van afwijkingen van het dienstrooster waarin hij zijn werkzaamheden
verricht.
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ARTIKEL 13 ARBEID OP ZON-, FEEST- EN GEDENKDAGEN
1.

Op zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen en nationale feestdagen
(nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en
tweede kerstdag, Koninginnedag en 5 mei) zal niet worden gewerkt. In het geval in
overleg met de ondernemingsraad wordt besloten dat op 5 mei wordt gewerkt, zal
een vervangende vrije dag worden gegeven

2.

Behoudens wanneer de onderneming op die dag is gesloten geldt ten aanzien van
andere feest- en gedenkdagen dat, indien de werknemer er prijs op stelt deze te
vieren, hiervoor snipperdagen c.q. onbetaald verlof opgenomen dienen te worden.

3.

De zondagen en feestdagen duren van middernacht tot middernacht.

ARTIKEL 14 VAKANTIE
1.

Per kalenderjaar heeft iedere werknemer recht op 190 uur vakantie met behoud van
salaris (25 werkdagen maal 7,6 uur).
Werknemers, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, hebben per
kalenderjaar recht op 205,2 uur vakantie met behoud van salaris.

2.

Boven de vakantierechten volgens lid 1 van dit artikel heeft de werknemer recht op
de onderstaande vakantiedagen per kalenderjaar:
- indien hij de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt
:
7,6 uur;
- indien hij de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt
:
15,2 uur;
- indien hij de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt
:
22,8 uur;
- indien hij de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt
:
30,4 uur;
- indien hij de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt
:
38,0 uur;
- indien hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt
:
45,6 uur.

3.

Indien de betrokken werknemer in de loop van het kalenderjaar een van
bovengenoemde leeftijden bereikt, gelden de daarbij behorende vrije dagen voor dat
kalenderjaar.

4.

Te veel of te weinig genoten vakantierechten worden bij het einde van de
dienstbetrekking verrekend op basis van het salaris over deze vakantierechten.

5.

De werknemer, die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, dan wel de dienst
verlaat, of in deeltijd werkzaam is heeft recht op een proportioneel deel van de
bovenstaande vakantierechten.

6.

De werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft conform artikel 635 lid 4 van het BW
aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste 6 maanden.

7.

In de onderneming wordt een verlof- en vakantieregeling in overleg met de
ondernemingsraad vastgesteld.
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ARTIKEL 15 BIJZONDER VERLOF
1.

De Wet Arbeid en Zorg (Stb. 2001, 567, inwerkingtreding op 1 december 2001) is
van toepassing.

2.

In de navolgende gevallen heeft de werknemer in ieder geval recht op verlof met
behoud van het maandinkomen, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één
week van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de
gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van
de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt.
a.
In afwijking van artikel 4.1 van de wet arbeid en zorg bij overlijden van de
echtgeno(o)t(e), levenspartner, van inwonende ouders of schoonouders en
inwonende eigen, stief- of pleegkinderen, gedurende de tijd tussen het
overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie;
b.
In afwijking van artikel 4.1 van de wet arbeid en zorg bij overlijden van een
der niet inwonende ouders, schoon-, stief- en pleegouders, niet inwonende
eigen, aangehuwde, stief- en pleegkinderen, broers en zusters, zwagers en
schoonzusters, grootouders: één dag, mits de begrafenis of crematie wordt
bijgewoond, plus een dag bijzonder verlof op de dag van overlijden van een
der ouders, schoon-, stief- en pleegouders. In dien de werknemer kan
aantonen dat hij met de regeling van de begrafenis of crematie is belast:
gedurende de tijd tussen het overlijden tot en met de dag van de begrafenis
of crematie;
c.
In afwijking van artikel 4.1 van de wet arbeid en zorg bij het huwelijk
/geregistreerd partnerschap van de werknemer: drie dagen (inclusief de
aangifte van het huwelijk/geregistreerd partnerschap);
d.
In afwijking van artikel 4.2 van de wet arbeid en zorg bij de bevalling van de
echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer
ongehuwd samenwoont: vijf dagen;
e.
bij huwelijk /geregistreerd partnerschap van een der eigen kinderen, stief- of
pleegkinderen, alsmede broers of zusters, zwagers en schoonzusters van de
werknemer: één dag, voor zover de huwelijksplechtigheid/geregistreerd
partnerschap wordt bijgewoond;
f.
bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest /geregistreerd partnerschap van de
(schoon)ouders: één dag, mits de feestelijkheid wordt bijgewoond;
g.
bij 25- of 40-jarig dienstverband of huwelijk/geregistreerd partnerschap van
de werknemer: één dag;
h.
voor het daadwerkelijk bijwonen van een cursus ter voorbereiding van de
aanstaande vervroegde uittreding of pensionering van de werknemer in het
jaar voorafgaande aan de vervroegde uittreding of pensionering gedurende
maximaal 5 dagen.

3.

Waar in lid 1 of in lid 2 van dit artikel verzuim wordt toegekend in verband met
gebeurtenissen betreffende echtgenoten, wordt hiermee gelijkgesteld verzuim in
verband met soortgelijke gebeurtenissen betreffende partners in andere
samenlevingsvormen dan het huwelijk, mits deze samenlevingsvormen een
duurzaam karakter hebben en als zodanig bij de werkgever bekend zijn.

4.

Met de ondernemingsraad kunnen overeenkomstig artikel 3 afwijkende afspraken
worden gemaakt.
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ARTIKEL 16 OVERGANGSRECHT
De bij de invoering van deze CAO per 1 april 2004 bestaande afspraken met betrekking
tot arbeidsduur voor bepaalde functies, afdelingen of de gehele onderneming blijven van
kracht totdat met de ondernemingsraad een afwijkende afspraak is overeengekomen.
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HOOFDSTUK 4

BELONING

ARTIKEL 17 FUNCTIEGROEPEN
1.

De referentiefuncties van de tuinzaadsector tot en met functiegroep H zijn op basis
van het functiewaarderingssysteem ORBA ingedeeld in functiegroepen. De
functiegroepen tot en met functiegroep H zijn vermeld in bijlage I van deze
collectieve arbeidsovereenkomst.

2.

De functie van de werknemer wordt op basis van de referentiefuncties ingedeeld in
een functiegroep op basis van de procedures als in het handboek functiewaardering
tuinzaadsector beschreven.

3.

Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving of tegen de
indeling van zijn functie, kan hij gebruik maken van de bij de werkgever geldende
beroepsprocedure, zoals opgenomen in bijlage 5 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst.

4.

In de onderneming kan op overlegniveau 2 een ander systeem van functiewaardering overeengekomen worden.

ARTIKEL 18 SALARISSCHALEN
a.

b.

Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn opgenomen
in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
Indien in de onderneming een beoordelingssystematiek geldt, bestaat de
mogelijkheid om de open salarisschalensystematiek zoals opgenomen in bijlage 2a
toe te passen. Deze bestaat uit een minimum- en een maximum salaris per
salarisschaal. Van het minimum van de salarisschaal zijn leeftijdsschalen en
aanloopschalen afgeleid voor respectievelijk de werknemer tot 22 jaar en de
werknemer, die nog niet over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring
beschikt om de functie te kunnen uitoefenen.
Indien in de onderneming geen beoordelingssystematiek geldt, dient de vaste
periodiekenschaal zoals opgenomen in bijlage 2b te worden toegepast.

ARTIKEL 19 VASTSTELLING EN INGANGSDATUM VAN DE VERHOGING
VAN HET SCHAALSALARIS
1.

Indien voor een werknemer de leeftijdstabel geldt, wordt een verhoging van het
schaalsalaris gegeven met ingang van de eerste dag van de maand waarin de
werknemer jarig is.

2.

Werkgever en ondernemingsraad kunnen een beoordelingssysteem overeenkomen.
Indien de beoordeling tevens wordt gebruikt voor de vaststelling van het salaris,
dient tussen werkgever en ondernemingsraad tevens een verhogingsregeling te
worden vastgesteld.
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ARTIKEL 20 BEROEPSPROCEDURE BEOORDELING
FUNCTIEVERVULLING
1.

Indien een werknemer het niet eens is met de beoordeling van de functievervulling,
kan hij bezwaar aantekenen en dit bezwaar schriftelijk en met redenen omkleed
kenbaar maken aan de werkgever of diens vertegenwoordiger.

2.

De werkgever of diens vertegenwoordiger bespreekt dit bezwaar met de
betrokkene.

3.

Indien het onder 2 genoemde gesprek niet tot overeenstemming leidt, dan kan de
werknemer of diens vertegenwoordiger het beroep voorleggen aan de beroepscommissie. Deze beroepscommissie bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgever en van de werknemers. De werknemersleden van deze
beroepscommissie worden benoemd door de ondernemingsraad uit het personeel
en bij afwezigheid van een ondernemingsraad uit en door het personeel. De
werkgeversleden worden benoemd door de werkgever. De commissie benoemt uit
haar midden de voorzitter.

4.

De beroepscommissie doet uitspraak in de vorm van een advies aan de directie en
doet daarvan schriftelijk mededeling aan de betrokken werknemer. Indien de
directie van dit advies afwijkt, geeft zij hiervan met redenen omkleed bericht aan
betrokkenen en de beroepscommissie.

ARTIKEL 21 VERHOGING SALARISSCHALEN
1.

De schaalsalarissen en feitelijke salarissen van de werknemers die zijn ingedeeld in
functiegroep A t/m H worden per 1 april 2006 met 1,75% verhoogd.

ARTIKEL 22 VERVROEGDE UITTREDING

In de onderneming zal met betrekking tot de per 1 januari 2006 in werking tredende
wetswijzigingen met betrekking tot VUT/Prepensioen en Levensloop in overleg met de
vakbonden (niveau 2) een afspraak tot wijziging van de huidige voorziening voor
vervroegde uittreding tot stand worden gebracht waarbij gestreefd wordt tegen het huidige
kostenniveau aan te sluiten bij de door het BPL te ontwerpen regeling.
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ARTIKEL 23 PENSIOEN
1.

Voor de werknemer in de onderneming van werkgever geldt een pensioenregeling.
Werkgever komt met de vakverenigingen een eigen pensioenregeling overeen of
voert de pensioenregeling uit conform de bepalingen van de Statuten en
Reglementen van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw.

2.

De premie voor het Bedrijfstakpensioenfonds wordt door de werkgever en
werknemer betaald volgens de bepalingen van het Bedrijfstakpensioenfonds, met
dien verstande dat de werkgever zich het recht voorbehoudt, om indien en zodra
deze regeling dan wel premieregeling wordt gewijzigd, met de vakverenigingen in
overleg te treden, teneinde tot een mogelijke andere regeling te komen.

3.

De premieverdeling tussen werkgever en werknemer voor andere regelingen met
pensioenaanspraken naast het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw, wordt
voor de meer premie in onderling overleg vastgesteld.

ARTIKEL 24 DOORBETALING LONEN OVER FEEST/GEDENKDAGEN
Over de bij of krachtens artikel 13 aangewezen feest- en gedenkdagen is de werkgever
verplicht het voor betrokkene geldende maandinkomen evenredig door te betalen, een en
ander voor zover die dagen niet op zaterdag en/of zondag vallen. Met uitzondering van een
ingeroosterde zaterdag.

ARTIKEL 25 TOESLAGEN
1.

De berekeningsgrondslag voor de toeslagen is het uurloon ingevolge artikel 1 lid 7

2.

Met de vakverenigingen kunnen conform artikel 4 afwijkende afspraken gemaakt
worden voor de toeslagen in dit hoofdstuk.

ARTIKEL 26 MEERWERKTOESLAG
Wanneer de werknemer met een deeltijd dienstbetrekking meer uren werkt dan het voor
hem geldende dienstrooster aangeeft, maar binnen de normale arbeidsduur blijft van een
voltijd werknemer, wordt over deze meeruren een toeslag van 20% van het uurloon
betaald. Deze toeslag geldt als compensatie van niet opgebouwde arbeidsvoorwaarden
over deze meeruren.
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ARTIKEL 27 OVERWERKTOESLAG
1.

Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht
waardoor de arbeidsduur volgens het geldende dienstrooster op basis van het
bepaalde in artikel 12 wordt overschreden, is er sprake van overwerk.

2.

Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer eerst sprake, indien deze werknemer
meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft èn wanneer de
normale arbeidsduur per dag of per week van een werknemer met een voltijd
dienstbetrekking wordt overschreden.

3.

Per gewerkt overuur ontvangt de werknemer het normale uurloon in tijd of geld.
Daarnaast ontvangt de werknemer per gewerkt overuur de navolgende toeslag
percentages voor:
uren op maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 21.00 uur: 40% van het
uurloon;
uren op maandag tot en met vrijdag van 21.00 tot 06.00 uur: 60% van het
uurloon;
uren op zaterdagen: 60% van het uurloon;
uren op zondagen: 100% van het uurloon;
uren op feestdagen m.u.v. 5 mei, onverminderd het bepaalde in artikel 24:
100% van het uurloon.

4.

Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten,
zal overwerk op verzoek van de werknemer worden gecompenseerd in vrije tijd. De
te compenseren vrije tijd komt overeen met het aantal uren overwerk. Werkgever en
werknemer bepalen in overleg wanneer de vrije tijd wordt opgenomen.

5.

Geen betaling van overwerk is verschuldigd aan werknemers, die zijn ingedeeld in
functiegroep H en hoger.

6.

Indien de werknemer volgens zijn werktijdenrooster normaal op zaterdag werkt,
ontvangt hij in geval van overwerk op zijn vervangende roostervrije dag de
overwerktoeslag zoals die in lid 3 voor de zaterdag is bepaald.

ARTIKEL 28 PLOEGENTOESLAG
1.

Indien wordt gewerkt in een tweeploegendienst wordt het maandsalaris met een
toeslag van 12,5 procent verhoogd.

2.

Indien wordt gewerkt met een drieploegendienst wordt het maandsalaris met een
toeslag van 15 procent verhoogd.

3.

Gedurende de CAO-periode zal een onderzoek plaatsvinden naar de gangbare
bandbreedte van ploegentoeslagen in Nederland. De uitkomst hiervan zal worden
meegenomen in de volgende onderhandelingen waarbij het uitgangspunt voor de
hoogte van de toeslag het midden van de bandbreedte is.
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ARTIKEL 29 VAKANTIETOESLAG
Eenmaal per kalenderjaar, uiterlijk in de maand juni, wordt aan de werknemer 8,33%
vakantietoeslag uitbetaald over de verdiende maandsalarissen in de periode juni-mei.

ARTIKEL 30 ZATERDAGTOESLAG
Indien volgens dienstrooster met een vijfdaagse werkweek vast op zaterdag wordt
gewerkt wordt aan de werknemer een toeslag van 25% over de op zaterdag gewerkte
uren betaald. Er vindt geen cumulatie met andere toeslagen plaats.
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HOOFDSTUK 5

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ARTIKEL 31 ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1.

2.

Indien een medewerker ten gevolge van ziekte of ongeval niet in staat is de
bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen in artikel 7.629 BW
evenals de bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter.
De in dit artikel bedoelde loondoorbetalingen en aanvulling worden beëindigd
wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt en de aanvullingen
worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder.

Uitkering gedurende de eerste 2 jaren van arbeidsongeschiktheid
3.

4.

In het eerste ziektejaar, zal het maandinkomen gedurende de eerste tot en met de
zesde maand voor 100% en gedurende de zevende tot en met de twaalfde maand
voor 90% worden doorbetaald.
In het tweede ziektejaar zal het maandinkomen gedurende de dertiende tot en met
de achttiende maand voor 85% en gedurende de negentiende tot en met de
vierentwintigste maand voor 80% worden doorbetaald. Het loon zal tenminste
gelijk zijn aan het minimum(jeugd)loon.
Indien in het eerste en/of tweede ziektejaar in het kader van interne of externe
reïntegratie gewerkt wordt, waaronder ook werkzaamheden op therapeutische basis
begrepen worden, zullen de gewerkte uren voor 100% worden betaald.

Uitkering na 2 jaar arbeidsongeschiktheid
5.

Met ingang van 1 januari 2006 wordt nieuwe wetgeving met betrekking tot de
WAO (de zg. WIA) van kracht. In de nieuwe wet worden 3 verschillende
onderdelen onderscheiden, namelijk:
de IVA, voor degenen, die volledig arbeidsongeschikt zijn;
de WGA, voor degenen, die een arbeidsongeschiktheidspercentage hebben
tussen de 35% en 80%;
degenen, die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

a.

IVA
Indien een medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid of eerder in
aanmerking komt voor een uitkering volgens de IVA, zal met terugwerkende
kracht alsnog het salaris over het eerste en tweede ziektejaar aangevuld worden tot
100% van het maandinkomen. Voor het definitief vaststellen van de volledige
duurzame arbeidsongeschiktheid kan door de werkgever een second opinion
verlangd worden.
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b.

WGA
Het maandinkomen (exclusief ploegentoeslag) van de werknemer die tussen de
35% en 80% arbeidsongeschikt is, wordt bij gehele of gedeeltelijke
(interne/externe) inzetbaarheid van zijn restverdiencapaciteit afgebouwd met 1%
per jaar van 79% in het 3e ziektejaar naar 75% van het maandinkomen (exclusief
ploegentoeslag) in het 7e jaar. Vanaf het 8e jaar geldt de wettelijke uitkering. De
aanvulling vindt plaats op het arbeidsinkomen, de wettelijke uitkering alsmede de
eventuele van toepassing zijnde aan arbeidsongeschiktheid gerelateerde
inkomensverzekering, waarvan de premie voor rekening komt van de werknemer.

c.

Arbeidsongeschiktheid minder dan 35%
Het laatstverdiende schaalsalaris van de werknemer die minder dan 35%
arbeidsongeschikt is en voor zijn volledige restverdiencapaciteit bij de werkgever
inzetbaar is, wordt voor 90% tot maximaal het SVW dagloon gegarandeerd.
Zolang de volledige restverdiencapaciteit in de onderneming benut kan worden zal
de werknemer niet vanwege zijn arbeidsongeschiktheid ontslagen worden.

Arbeidsongeschiktheid vóór 1 juli 2005
6.

Op de werknemer die voor 1 juli 2005 arbeidsongeschiktheid is geworden blijft de
regeling van artikel 31A van toepassing.

ARTIKEL 31A

UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ligt na 1 januari
2004 en voor 1 juli 2005
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is
de bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag ligt na 1 januari 2004 en
voor 1 juli 2005, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet, de
Wet arbeid en zorg en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor
zover hierna niet anders is bepaald.
1.

Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende eerste 52 weken van de
wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot
maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de
Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. De loondoorbetaling bedraagt tenminste
het voor de werknemer geldende minimumloon.

2.

Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken
Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel
7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een
aanvulling tot 100% van het maandinkomen.
Aan de werknemer met wisselende arbeidsduurpatronen zal in geval van
arbeidsongeschiktheid gedurende de periode van de eerste 52 weken een gemiddelde
uurvergoeding worden betaald welke is gebaseerd op het aantal arbeidsuren in de 3
weken, of in geval van een onevenredig nadeel voor de werknemer, 13 weken,
voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.
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3.

Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel
7:629 BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het
voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet
SV worden doorbetaald

4.

Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel
7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een
aanvulling tot 100% van het maandinkomen. In november 2004 zal overleg
plaatsvinden over de definitieve hoogte van de loondoorbetaling.

5.

Aanvulling eerste WAO-jaar
Na de loondoorbetalingverplichting conform artikel 7:629 BW ontvangt de
werknemer gedurende 1 jaar boven op de eventuele WAO uitkering, een
aanvulling tot het wettelijk minimumloon. Wanneer sprake was van een parttime
dienstverband zal deze aanvulling naar rato van het dienstverband geschieden.

6.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werken / werkloosheid
Zodra definitieve wetgeving bekend is zullen CAO-partijen nadere afspraken maken
omtrent de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en die wel of niet in
passende arbeid tewerkgesteld is. Hierbij worden de in het Sociaal Akkoord van 14
oktober 2003 gemaakte afspraken in acht genomen.

7.

Gedurende het 2e jaar van de arbeidsongeschiktheid vindt, voor wat betreft de
doorbetaling en aanvulling, geen aanpassing plaats met betrekking tot toekenning
van periodieken. Bij het vaststellen van de aanvulling wordt geen rekening
gehouden met de vrijstelling met betrekking tot de pensioenpremie door de
werknemer. Bij het vaststellen van de aanvulling worden de effecten van een
eventuele loonbeschikking op de uitkering buiten beschouwing gelaten.

8.

Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen dat de
werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest.

9.

De in dit artikel bedoelde loondoorbetalingen en aanvulling worden beëindigd
wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt en de aanvullingen
worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder.

10.

De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en
aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die:
a.
door opzet arbeidsongeschikt is geworden;
b.
arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het
kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en
daardoor de toetsing aan de voor de functie gestelde belastbaarheideisen niet
juist kon worden uitgevoerd;
c.
zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;
d.
zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht;
e.
zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een
deskundige gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend
arbeid te verrichten;
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f.

g.
h.
i.

j.
11.

zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of
bijstelling van een plan van aanpak tot reïntegratie;
loondoorbetalingen én de aanvullingen op te schorten dan wel aanvulling te
weigeren ten aanzien van de werknemer die:
zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte;
aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die:
weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde
second opinion van het UWV;
weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan
wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt
en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden;
misbruik maakt van de voorziening.

Indien de werknemer de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte niet
nakomt heeft de werknemer geen aanspraak op een evenredig deel van de
vakantietoeslag.
Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de
werknemer de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte niet naleeft.
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HOOFDSTUK 6

OVERIGE VOORZIENINGEN

ARTIKEL 32 TOESLAG ZIEKTEKOSTENREGELING
In de onderneming zal met betrekking tot de per 1 januari 2006 in werking tredende
Zorgverzekeringswet in overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging (niveau 3)
een ziektekostenverzekering tot stand worden gebracht waarin gestreefd zal worden naar
het huidige kostenniveau het huidige in de onderneming geldende dekkingsniveau te
realiseren.

ARTIKEL 33 UITKERING BIJ OVERLIJDEN
Bij overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen van de
werknemer conform artikel 7: 674 BW over de periode vanaf de dag na overlijden tot en
met een maand na de dag van overlijden, een uitkering te verlenen ten bedrage van het
maandinkomen, onder aftrek van eventuele uitkeringen krachtens de Ziektewet of de Wet
op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering terzake van overlijden.

ARTIKEL 34 REISKOSTENVERGOEDING
De werknemer, die een afstand van meer dan 10 km moet afleggen om zijn werk te
bereiken, ontvangt daarvoor een tegemoetkoming in de reiskosten op basis van de kosten
van openbaar vervoer, tenzij hij zich vrijwillig buiten de standplaats van de onderneming
gaat vestigen.

ARTIKEL 35 KINDEROPVANG
1.

De werknemer kan per inwonend kind tussen 0 en 12 jaar een aanvraag indienen
voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

2.

De werkgever kent een tegemoetkoming in de kosten toe:
♦ indien door de werknemer gebruik wordt gemaakt van een erkende
kinderopvangvoorziening , dan wel een erkend gastoudergezin in Nederland;
♦ nadat door de werknemer de benodigde informatie en bewijsstukken aan de
werkgever zijn verstrekt;

3.

Een tegemoetkoming wordt niet toegekend aan de gehuwde of samenwonende
werknemer waarvan de partner geen betaalde arbeid verricht

4.

Een tegemoetkoming wordt uitsluitend toegekend voor die dagdelen dat de
werknemer contractueel voor werkgever werkt.

5.

a.

De werkgeversbijdrage bedraagt 1/6 deel van de kosten van de kinderopvang
tot het door de overheid vastgestelde fiscaal gefacilieerde maximale uurtarief.
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b.

In het geval van een eenoudergezin zal de werkgever 2/6 deel van de kosten
voor kinderopvang vergoeden met inachtneming van het door de overheid
vastgestelde fiscaal gefacilieerde maximale uurtarief. De extra bijdrage, voor
kinderopvang in deze situatie, door de overheid zal in mindering worden
gebracht op de extra werkgeversvergoeding van 1/6 deel van de kosten.

6.

Voor de werknemer die minder dan de normale arbeidsduur bij werkgever
werkzaam is, wordt de tegemoetkoming naar rato van de overeengekomen
arbeidsduur bepaald.

7.

Met de ondernemingsraad kunnen voor kinderopvang van lid 1 t/m 7 afwijkende
afspraken gemaakt worden.

ARTIKEL 36 STICHTING FONDS SCHOLING EN VORMING
Vervallen per 1 januari 2006.
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HOOFDSTUK 7

AANBEVELINGEN

ARTIKEL 37 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSBELEID
CAO partijen bevelen werkgevers en ondernemingsraden afspraken te maken met
betrekking tot het te voeren arbeidsongeschiktheidsbeleid in de onderneming. Als
leidraad kan daartoe het tussen AWVN en FNV Bondgenoten overeengekomen protocol
met betrekking tot de wet verbetering Poortwachter dienen. Dit protocol kan worden
aangevraagd bij een der CAO-partijen.

26

HOOFDSTUK 8

CAO A LA CARTE

ARTIKEL 38 ARBEIDSVOORWAARDEN OP INDIVIDUELE BASIS
In de onderneming worden tussen werkgever en ondernemingsraad afspraken gemaakt
met betrekking tot een keuzesysteem van arbeidsvoorwaarden op individuele basis.

ARTIKEL 39 KEUZEMOGELIJKHEID
Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk overeenkomen dat het brutoloon van de
werknemer tijdelijk wordt verlaagd in ruil voor een andere door de werkgever aan de
werknemer aangeboden beloning, mits dit mogelijk is op basis van een regeling die in
overleg met de ondernemingsraad of bij afwezigheid daarvan in overleg met de
vakverenigingen, tot stand is gekomen.

ARTIKEL 40 VAKBONDSCONTRIBUTIE
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto
loon ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het
lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen
en kent aan de werknemer een onkostenvergoeding toe van een gelijk bedrag waarmee
het bruto loon wordt verlaagd, een en ander conform het bepaalde in het reglement, dat
is opgenomen in bijlage 5.
ARTIKEL 41 LEVENSLOOPREGELING
In de onderneming zal met betrekking tot de per 1 januari 2006 in werking tredende
wetswijzigingen VUT/Prepensioen en Levensloop in overleg met de ondernemingsraad
of personeelsvertegenwoordiging (niveau 3) een levensloopregeling tot stand worden
gebracht waarin de mogelijkheden voor het sparen van verlof ten behoeve van een
sabbatical en/of vervroegde uittreding worden opgenomen. Bronnen benoemd in CAO à
la carte regelingen en verlofspaarregelingen kunnen worden aangewend voor het sparen
in de Levensloopregeling.

27

BIJLAGEN:
BIJLAGE 1:

FUNCTIERASTER

Groep A:

30-49,5 pt. ORBA

Groep B:

50-69,5 pt. ORBA
Bestuiver
Med. Zaadverpakking

Groep C:

70-89,5 pt. ORBA
Gewasverzorger
Med. Zaadschoning
Kiemlaborant
Telefonist/Receptionist

Groep D:

90-109,5 pt. ORBA
Spec. Gewasverzorging
Med. Zaadcoating
Ontv./Ingangscontr.
Laborant
Admin. Medewerker

Groep E:

110-129,5 pt. ORBA
Kwekersassistent
Asst. Logistiek Planner
Adm. Med. Verkoop Binnendienst
Med. Debiteuren/Crediteuren
Afdelingssecretaresse

Groep F:

130-149,5 pt. ORBA
Selecteur/Assistent Veredelaar
Chef Schoning
Chef Verpakken
Voorraadbeheerder
Asst.Onderzoeker Prod.
Analist Biotechnologie
Comm. Med. Verk. Binnendienst
Boekhouder
Onderhoudsmonteur
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Groep G:

150-169,5 pt. ORBA
Hoofd Kas-/Veldploeg
Kwaliteitscontroleur
Logistiek Planner
Declarant/Expediënt
Programmeur
Helpdeskmedewerker
Salarisadministrateur
HRM Assistent
Directiesecretaresse

Groep H:

170-194,5 pt. ORBA
Veredelaar
Productiespecialist
Onderzoeker
Verkoper/Adviseur
Hoofd Verkoop Binnendienst
Netwerkbeheerder
Applicatiebeheerder
Assistent Controller
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BIJLAGE 2: SALARISSCHALEN per april 2006 in Euro’s
De salarisschalen in Euro's per 1 april 2006
Leeftijd

Aanloop

17 jaar

50,5%

min. loon:

%
groep
A-D
60%

18 jaar

57,5%

min. loon:

65%

schaal

verhoging:

1,75%
Leeftijd

Groep

Groep

Groep

Groep

A

B

C

D

€ 911,80

€ 958,30 € 1.007,20

€ 1.063,60

17 jaar

€ 987,80

€ 1.038,20 € 1.091,10

€ 1.152,20

18 jaar

19 jaar

66,5%

min. loon:

75%

€ 1.139,70

€ 1.197,90 € 1.259,00

€ 1.329,50

19 jaar

20 jaar

77,5%

min. loon:

85%

€ 1.291,70

€ 1.357,70 € 1.426,80

€ 1.506,70

20 jaar

21 jaar

90,0%

min. loon:

95%

€ 1.443,60

€ 1.517,30 € 1.594,70

€ 1.684,00

21 jaar

22 jaar

100,0%

min. loon:

100%

€ 1.519,60

€ 1.597,20 € 1.678,70

€ 1.772,60

22 jaar

Functiejr.

Aanloop

Groep

Groep

Groep

Groep

Groep

Groep

Groep

Groep

schaal

A

B

C

D

E

F

G

H

Functiejr.

0 functiejr.

100,0%

min. loon:

€ 1.519,60

€ 1.597,20 € 1.678,70

€ 1.772,60

€ 1.881,70

€ 2.023,70 € 2.209,90 € 2.426,40

0 functiejr.

1 functiejr.

105,0%

min. loon:

€ 1.550,10

€ 1.630,70 € 1.715,60

€ 1.813,40

€ 1.926,80

€ 2.073,70 € 2.264,40 € 2.492,60

1 functiejr.

2 functiejr.

110,0%

min. loon:

€ 1.581,10

€ 1.664,90 € 1.753,40

€ 1.855,10

€ 1.973,00

€ 2.124,90 € 2.320,40 € 2.560,40

2 functiejr.

3 functiejr.

€ 1.612,60

€ 1.699,90 € 1.791,90

€ 1.897,70

€ 2.020,30

€ 2.177,50 € 2.377,70 € 2.630,20

3 functiejr.

4 functiejr.

€ 1.644,90

€ 1.735,70 € 1.831,30

€ 1.941,40

€ 2.068,90

€ 2.231,20 € 2.436,40 € 2.701,90

4 functiejr.

5 functiejr.

€ 1.677,90

€ 1.772,10 € 1.871,60

€ 1.986,10

€ 2.118,50

€ 2.286,30 € 2.496,60 € 2.775,40

5 functiejr.

6 functiejr.

€ 1.711,40

€ 1.809,30 € 1.912,80

€ 2.031,70

€ 2.169,40

€ 2.342,80 € 2.558,30 € 2.851,00

6 functiejr.

7 functiejr.

€ 1.745,60

€ 1.847,30 € 1.954,80

€ 2.078,40

€ 2.221,50

€ 2.400,60 € 2.621,50 € 2.928,70

7 functiejr.

8 functiejr.

€ 0,00

€ 1.886,00 € 1.997,90

€ 2.126,30

€ 2.274,80

€ 2.459,90 € 2.686,20 € 3.008,50

8 functiejr.

9 functiejr.

€ 0,00

€ 0,00 € 2.041,80

€ 2.175,20

€ 2.329,40

€ 2.520,70 € 2.752,60 € 3.090,50

9 functiejr.

10 functiejr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.385,20

€ 2.582,90 € 2.820,60 € 3.174,60

10 functiejr.

€ 0,00

11 functiejr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 2.890,20 € 3.261,10

11 functiejr.

12 functiejr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

12 functiejr.

€ 0,00 € 3.349,90
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Open salarisschalen in Euro's per 1 april 2006

Leeftijd

Aanloop

% groep AD

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

schaal
17 jaar

50,50%

min. loon:

60%

€ 911,80

€ 958,30

€ 1.007,20

€ 1.063,60

18 jaar

57,50%

min. loon:

65%

€ 987,80

€ 1.038,20

€ 1.091,10

€ 1.152,20

19 jaar

66,50%

min. loon:

75%

€ 1.139,70

€ 1.197,90

€ 1.259,00

€ 1.329,50

20 jaar

77,50%

min. loon:

85%

€ 1.291,70

€ 1.357,70

€ 1.426,80

€ 1.506,70

21 jaar

90,00%

min. loon:

95%

€ 1.443,60

€ 1.517,30

€ 1.594,70

€ 1.684,00

22 jaar

100,00%

min. loon:

100%

€ 1.519,60

€ 1.597,20

€ 1.678,70

€ 1.772,60

Minimum

Maximum

Groep

A

€ 1.519,60

€ 1.745,60

B

€ 1.597,20

€ 1.886,00

C

€ 1.678,70

€ 2.041,80

D

€ 1.772,60

€ 2.175,20

E

€ 1.881,70

€ 2.385,20

F

€ 2.023,70

€ 2.582,90

G

€ 2.209,90

€ 2.890,20

H

€ 2.426,40

€ 3.349,90
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BIJLAGE 3:

VUT/PREPENSIOEN

Vervallen per 1 januari 2006
BIJLAGE 4

Reglement voor de Vaste Commissie
bedoeld in artikel 5 van de CAO voor de Tuinzaadbedrijven

Artikel 1
DEFINITIES
De Vaste Commissie zal hierna worden genoemd: commissie.

Artikel 2
SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
1.
De commissie bestaat uit zes leden, alsmede zes plaatsvervangende leden, waarvan
drie leden, alsmede hun plaatsvervangers worden aangewezen door de
werkgeversorganisatie en drie leden, alsmede hun plaatsvervangers, door de
gezamenlijke vakorganisaties.
2.
Een lid van de commissie, dat rechtstreeks bij het geschil is betrokken, dient zich bij
de behandeling hiervan door zijn plaatsvervanger te laten vervangen.

Artikel 3
VOORZITTERSCHAP
De leden van de commissie benoemen bij meerderheid van stemmen uit hun midden een
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, respectievelijk uit werkgevers- en
werknemersvertegenwoordigers.
Het voorzitterschap wisselt om het jaar, zodat het ene jaar één der werkgeversleden
voorzitter is en het volgende jaar één der werknemersleden.

Artikel 4
DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
1.
De leden der commissie hebben voor onbepaalde tijd zitting.
2.
In een vacature wordt binnen één maand voorzien door de organisatie, welke het
aftredend lid had benoemd.
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Artikel 5
BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap der commissie eindigt door:
a.
bedanken;
b.
overlijden;
c.
de verklaring van de organisatie, welke de benoeming deed, dat betrokkene niet
langer als lid fungeert.
Artikel 6
SECRETARIAAT
Het secretariaat van de commissie is gevestigd:
Postbus 462, 2800 AL GOUDA

Artikel 7
BERAADSLAGINGEN EN STEMMINGEN
1.
Beslissingen kunnen slechts worden genomen, indien tenminste vier leden
respectievelijk plaatsvervangende leden der commissie aanwezig zijn.
2.
Bij dispariteit in de aanwezigheid brengt elk der leden zoveel stemmen uit als van de
andere partij leden aanwezig zijn.
3.
De commissie neemt haar besluit bij gewone meerderheid van stemmen en geeft
haar beslissingen schriftelijk en met reden omkleed. De leden handelen daarbij als
goede mannen naar billijkheid.
4.
Bij staking van stemmen en indien ook bij nadere beraadslaging niet alsnog een
beslissing kan worden genomen, onthoudt de commissie zich van een advies.

Artikel 8
BEHANDELING VAN GESCHILLEN
1.
De geschillen worden door één der partijen of beide partijen bij het secretariaat der
commissie schriftelijk aanhangig gemaakt.
2.
a
De commissie kan inzake een geschil betreffende de functie-indeling in het
kader van de beroepsprocedure functie-indeling de behandeling delegeren aan
een ad hoc-commissie.
Deze commissie bestaat uit één of meer terzake deskundigen door de Vaste
Commissie te benoemen.
b
De commissie neemt het geschil in behandeling, hoort partijen, stelt een
onderzoek in, zo nodig ter plaatse, en doet een uitspraak.
3.
Het secretariaat stelt de wederpartij op de hoogte van het geschil door toezending
van een afschrift van het schrijven van de klagende partij.
De wederpartij is bevoegd binnen veertien dagen na verzending door het secretariaat
van het in het vorige lid bedoelde schrijven schriftelijk van haar zienswijze kennis te
geven.
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4.

5.

Partijen bij het geschil, hun waarnemer of één of meer leden der commissie zijn
bevoegd één of meer getuigen of deskundigen bij mondelinge behandeling van het
geschil mede te brengen, opdat deze door de commissie worden gehoord, mits de
naam, woonplaats en functie van de mede te brengen getuigen of deskundigen
minstens zes dagen van tevoren aan het secretariaat zijn bericht.
a.
De commissie beslist bij wijze van bindend advies in een geschil tussen een
werkgever die lid is van de contracterende werkgeversorganisatie bij deze
CAO en een werknemer die lid is van een contracterende
werknemersorganisatie.
b.
De commissie beslist bij wijze van bindend advies indien beide partijen in het
geschil dit verzoeken.

Artikel 9
INWINNING INLICHTINGEN
1.
De commissie is bevoegd, alvorens een beslissing te nemen, nadere inlichtingen in
te winnen zowel van partijen als van derden.
Zij is bevoegd partijen, getuigen en deskundigen ter nadere toelichting op te roepen
om in haar vergadering te verschijnen. Een dergelijke oproep dient te geschieden
met inachtneming van een termijn van veertien dagen.
2.
Uit de weigering van partijen om gevraagde inlichtingen te verstrekken of ter
vergadering te verschijnen, zal de commissie de conclusies trekken, welke haar
geraden voorkomen.
3.
De commissie kan aan haar uitspraken geen langere terugwerkende kracht verlenen
dan tot 1 mei van het jaar, voorafgaande aan de contractperiode, waarin het geschil
aanhangig is gemaakt.

Artikel 10
KOSTEN
De commissie bepaalt bij haar uitspraak de kosten van haarzelve en die van partijen bij het
geschil, alsmede door welke partijen of van welke verhouding door partijen die kosten
zullen worden gedragen.

Artikel 11
WIJZIGING REGLEMENT
Dit reglement kan door partijen bij de CAO voor de Tuinzaadbedrijven te allen tijde in
gezamenlijk overleg worden gewijzigd.
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BIJLAGE 5 Procedure van bezwaar en beroep
De werknemer heeft het recht om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de resultaten
van het door zijn werkgever genomen indelingsbesluit. De hierop betrekking hebbende
procedure bestaat uit een drietal fases:
• de overlegfase
• de interne behandeling van het bezwaar
• de externe behandeling van het bezwaar
1. De overlegfase
Is de werknemer het niet eens met het door zijn werkgever genomen indelingsbesluit
of is hij van mening dat zijn functie zodanig is gewijzigd dat het indelingsbesluit
moet worden herzien, dan dient de werknemer eerst te trachten in goed overleg met
zijn werkgever tot een oplossing te komen. Bezwaren in voormelde zin dienen door
de functievervuller binnen een termijn van 30 dagen na bekendmaking van het
indelingsbesluit dan wel de functiewijziging schriftelijk kenbaar te worden gemaakt
aan de werkgever. De werkgever dient binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst
van het bezwaar uitspraak te doen over het feit of de oorspronkelijke indeling wordt
gehandhaafd, dan wel gewijzigd. De voor de interne overlegfase gehanteerde termijn
bedraagt daarmee in totaal maximaal 60 dagen.
Indien het voornoemde overleg niet tot een voor de werknemer bevredigende
oplossing leidt, dan kan deze een beroep doen op de onder punt 2 en/of 3
omschreven beroepsmogelijkheden.
Als voorwaarde voor de behandeling van het beroep onder punt 2 en 3 geldt dat:
a) de inhoud van de functie waarop het beroep betrekking heeft schriftelijk wordt
vastgelegd met behulp van een ORBA®-vragenformulier en/of een ORBA®functieomschrijving. Het ingevulde vragenformulier en/of de
functieomschrijving dienen voor akkoord te worden ondertekend door zowel de
functievervuller als de verantwoordelijk leidinggevende(n).
b) de werkgever zijn indelingsbeslissing schriftelijk motiveert met behulp van het
ORBA®-indelingsformulier
c) de werknemer zijn bezwaar tegen de door de directie genomen
indelingsbeslissing schriftelijk motiveert.
2. Interne behandeling van het bezwaar
Indien de onder punt 1 omschreven overlegfase niet tot een voor de werknemer
bevredigende oplossing leidt dan kan hij zich met zijn bezwaar tot een interne
beroepscommissie wenden, indien deze althans in het bedrijf is aangewezen*.
Verzoeken tot interne behandeling van het bezwaar dienen binnen een termijn van 15
dagen na afronding van de onder punt 1 omschreven overlegfase schriftelijk te
worden aangemeld bij de interne beroepscommissie en te worden voorzien van de
onder punt 1 genoemde stukken.
*

Voor met name de grotere bedrijven geldt dat het raadzaam kan zijn een interne beroepscommissie in te stellen voor het
behandelen van dergelijke bezwaren/beroepen.. Dit kan ook een ad hoc commissie zijn. Zo’n commissie is paritair
samengesteld en heeft uitsluitend als doel het bewaken en toetsen van de procedurele voortgang. De commissie is niet
gerechtigd tot het nemen van indelingsbesluiten of het geven van indelingsadviezen.

35

De commissie onderzoekt of de procedure voor het indelen van de functie en de
procedure voor de interne overlegfase juist is gevolgd, hoort hiertoe partijen en doet
binnen 15 dagen een uitspraak. Indien procedurele fouten zijn geconstateerd door de
commissie zal de werkgever binnen een termijn van 15 dagen de procedure herstellen
en vervolgens binnen een termijn van 15 dagen aangeven of zij haar eerdere
beslissing herziet dan wel handhaaft.
3. Externe behandeling van het bezwaar
Indien langs de in de voorgaande punten aangegeven weg geen voor de werknemer
bevredigende oplossing wordt verkregen, kan hij zijn bezwaar voorleggen aan de
Vaste Commissie die zal optreden als centrale beroepscommissie. Deze
beroepsmogelijkheid geldt voor zowel georganiseerde als niet georganiseerde
werknemers.
De volledige tekst van de beroepsprocedure staat in de CAO voor de
Tuinzaadbedrijven, artikel 20.
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BIJLAGE 6 Reglement vergoeding van de lidmaatschapskosten van een
werknemersorganisatie voor werknemers werkzaam in de
tuinzaadsector
Artikel 1
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van de in de
CAO genoemde bruto looncomponenten ter hoogte van de door hem in het betreffende
kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie.
De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil voor een onkostenvergoeding gelijk aan
de op de voormelde bruto looncomponenten ingehouden bedrag, voor zover hierdoor
het bruto loon niet daalt beneden het minimumloon ingevolge de Wet Minimumloon en
Vakantiebijslag en voorts zoals nader bepaald in dit reglement.

Artikel 2
1.
De werknemer dient schriftelijk opgave te doen van de werkelijke kosten van het
lidmaatschap. Daartoe dient hij het ,,Declaratieformulier vergoeding van de
lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie’’ volledig in te vullen en te
ondertekenen.
2.

Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de lidmaatschapskosten
van de werknemersorganisatie, dient de werknemer uiterlijk op ………. van het
betreffende kalenderjaar het in lid 2 genoemde declaratieformulier aan de
werkgever te overleggen. Hierbij worden kopieën van betalingsbewijzen van de
kosten van het lidmaatschap in januari en oktober van het betreffende jaar
bijgevoegd. Bij bankafschriften mogen, behoudens naam, adres en afschrijving
van kosten van het lidmaatschap, de overige gegevens onleesbaar worden
gemaakt. Overschrijding van genoemde datum leidt tot uitsluiting van deelname.

3.

De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op basis van de door de
werknemer op het declaratieformulier vermelde gegevens en op basis van de
toepasselijke fiscale- en premierechtelijke wet- en regelgeving.

4.

Indien door de werknemer is voldaan aan het gestelde in lid 4 wordt de
vergoeding zoals bedoeld in lid 1 door de werkgever aan de werknemer betaald.

Artikel 3
Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, eindigt het recht op
vergoeding als bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Indien bij controle door de inspecteur der belastingen of de inspecteur van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen blijkt dat de belastingen premievrije
vergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag is uitbetaald en dientengevolge
naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing (inclusief eventuele
rente en boete) voor rekening van de werknemer.
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DECLARATIEFORMULIER
VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN VAN EEN
WERKNEMERSORGANISATIE

Door de werknemer uiterlijk 25 november van het betreffende kalenderjaar in te leveren
bij de werkgever
Ondergetekende, ........................................................ (naam werknemer) Sofi-nummer:
.............................................................................................
a. is ter zake van zijn arbeidsovereenkomst bij ..................................... (naam werkgever)
lid van .................................. (naam werknemersorganisatie) en betaalt in dit verband
kosten voor het lidmaatschap;
b. verklaart akkoord te gaan met het gestelde in het Reglement Vergoeding van de
lidmaatschapskosten van een voor werknemers werkzaam bij …. (Naam werkgever);
c. verklaart dat de kosten voor het jaar…. (jaartal) die krachtens dit reglement voor
vergoeding in aanmerking komen als volgt bedragen:
kosten voor lidmaatschap van de onder a. genoemde werknemersorganisatie
in..... (jaartal): .......................................................... euro;
d. verklaart afstand te doen van een deel van zijn loon in ....(maand en jaartal) met een
geldwaarde ter grootte van het hierboven onder c. aangegeven bedrag;
e. verklaart zich bewust te zijn van het feit dat door vergoeding van de kosten een tijdige
declaratie bij zijn werkgever nodig is (uiterlijk …….. van het betreffende kalenderjaar);
f. verklaart zich er van bewust te zijn dat het afzien van een deel van het salaris gevolgen
heeft voor het bruto loon sociale verzekeringen, de pensioengrondslag, het vakantiegeld
en tevens gevolgen kan hebben voor inkomensafhankelijke regelingen.;
g. als bijlage bij dit formulier betalingsbewijzen overlegt als bedoeld in artikel 2, lid 2
van het reglement.

Datum: .......................................................................................................
Handtekening: ............................................................................................
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Bijlage 7:

Protocollen

1.
Leeftijdsdagen
Er zal een Commissie worden ingesteld van 3 personen die een onafhankelijk onderzoek
zal doen naar de mogelijkheid of de leeftijdsdagen in de CAO Tuinzaadbedrijven
objectiveerbaar zijn op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij
de arbeid. Deze Commissie zal hierover een bindende uitspraak doen. Ook zal deze
Commissie aanbevelingen doen voor oplossingsrichtingen op bedrijfsniveau in het geval
de leeftijdsdagen niet objectiveerbaar zullen zijn. De waarde van de huidige
leeftijdsdagen zal niet verrekend worden met de loonruimte 2007. De Commissie zal
haar bevindingen voor 1 maart 2007 presenteren.
Werkgevers en werknemers zullen elk een Commissie lid benoemen en deze twee leden
zullen een voorzitter benoemen. De Commissie zal bij meerderheid beslissen en een
individueel lid kan geen veto uitspreken over de uitspraak van de Commissie over de
objectiveerbaarheid van de leeftijdsdagen. De kosten van de voorzitter zullen uit de
werkgeversbijdrage betaald worden. (artikel 6 lid 14 CAO)
2.
Jeugdwerkloosheid
Om de werkeloosheid onder jongeren en met name langdurige aan te pakken zullen
partijen gezamenlijk streven om in de periode april 2006 tot april 2008 in het totaal 50
leer-werkplaatsen te realiseren. De ‘taskforce’ jeugdwerkloosheid zal hierbij betrokken
worden.
3.
Arbowet
De verplichtingen uit de ARBO wet over ongewenst gedrag zullen onder de aandacht
van de tuinzaadbedrijven worden gebracht.
4.
Fysiotherapie
De fiscale mogelijkheden van betaling van ziektekosten door werkgever onder
inhouding van salaris zullen onder de aandacht van de tuinzaadbedrijven worden
gebracht.
5.
Uitzendarbeid
Uitzendkrachten zullen door werkgever in de eerste zes maanden betaald worden
volgens de CAO van de ABU of NBBU en daarna volgens de CAO Tuinzaadbedrijven.
Er zal gerapporteerd worden over de omvang van het uitzendwerk tijdens de
contractperiode.
6.
Onderzoek werktevredenheid
Vakverenigingen zullen bedrijven benaderen voor het doen van onderzoeken naar de
werktevredenheid onder werknemers. Zij zullen voor zover mogelijk gebruik maken van
uitgevoerde of nog uit te voeren onderzoeken die door bedrijven zelf onder werknemers
plaatsvonden of zullen vinden.
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