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Onderhandelingsresultaat cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2020 – 24 september 2020 
Op 7 mei 2020 sloten sociale partners in de hovenierssector een akkoord voor ongewijzigde verlenging van 
de looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Daarbij zijn protocolafspraken gemaakt voor vervolgoverleg. 
Op 24 september 2020 is naar aanleiding van dit vervolgoverleg een onderhandelingsresultaat bereikt over 
de loonparagraaf.  
 
Loonparagraaf 
Per 1 november 2020 is er een structurele loonsverhoging afgesproken van 1%. Dit als eerste stap in de 
invulling van de optimale loonruimte voor de looptijd van 1 juli 2020 tot en met 31 juni 2021. Hiervoor zal 
medio januari 2021 vervolgoverleg plaatsvinden. Hierbij zullen partijen zich mede baseren op uitkomsten 
van een sectoranalyse.  
 
Sectoranalyse 
De Stichting van de Arbeid heeft sociale partners opgeroepen om een sectoranalyse te maken van de  
economische impact en de arbeidsmarktsituatie op korte en middellange termijn in relatie tot Corona. 
Sociale partners in de hovenierssector geven opdracht tot deze analyse waarbij financiering vanuit het 
fonds Colland Arbeidsmarkt zal worden gevraagd. De uitkomsten van deze analyse worden eind 2020 
verwacht.  
 
Looptijd 
De looptijd van de huidige cao is van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2021. De loonparagraaf zal middels een 
tussentijdse wijziging in deze cao worden opgenomen en hiervoor wordt algemeen verbindend verklaring 
gevraagd.  
 
Overige aanpassingen in de cao 
Bij de tussentijdse wijziging zal de cao worden geactualiseerd op onder andere het wettelijk minimum loon 
en de wet arbeid en zorg. 
 
Werkgroepen 
Bij het akkoord van 7 mei 2020 zijn de werkgroepen zware beroepen en onwerkbaar weer van start 
gegaan. De uitkomsten van deze werkgroepen zijn nog niet bekend.   
  
Sociale partners zijn Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen.  
 

 


