Onderhandelingsresultaat voortzetting Cao Tuinzaadbedrijven
CNV Vakmensen, De Unie, FNV en Plantum hebben op 1 oktober, 7 november, 4 december 2019 en 4
en 11 februari 2020 overleg gevoerd over een nieuwe cao per 1 januari 2020. Op 11 februari heeft
Plantum aan de vakbonden een integraal cao-voorstel gedaan. Vervolgens is het cao-overleg
opgeschort door cao partijen zodat de vakbonden hun achterbannen konden raadplegen over het
vervolg.
Inmiddels is de situatie door de Corona crisis drastisch gewijzigd en heeft er op verzoek van de
vakbonden overleg plaatsgevonden over de cao.
Cao partijen hebben geconcludeerd dat het gelet op de corona-crisis, die ook de bedrijven in de
Tuinzaadsector treft, het op dit moment niet aan de orde is om integrale cao-onderhandelingen
verder te voeren. Om die reden hebben cao partijen op 9 april 2020 ter overbrugging van dit
bijzondere jaar een onderhandelingsresultaat bereikt met, in het licht van de huidige crisis, een
beperkte strekking bestaande uit de volgende elementen.
Looptijd
De cao zal worden verlengd met 1 jaar van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.
Loonontwikkeling
De salarisschalen en de feitelijke salarissen van groep a t/m h worden als volgt verhoogd. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt naar de bedrijfsactiviteiten.
1. Groentezaadbedrijven:
Voor alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen en waarvoor punt 2
niet van toepassing is, zullen de salarisschalen en de feitelijke salarissen van groep a t/m h
met ingang van 1 mei 2020 met 2,25% worden verhoogd.
2. Sierteeltzaadbedrijven:
Per 1 december 2020 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd met 2,25%.
Voorwaardelijke eenmalige uitkering:
Indien de omzet in 2020 tenminste 95% van het omzetniveau van 2019 bedraagt zal aan de
werknemer in het eerste kwartaal van 2021 een eenmalige uitkering van 2,25% van het
salaris over de maanden mei tot en met november 2020 plaatsvinden.
Een bedrijf wordt als Sierteeltbedrijf aangemerkt indien de omzet in 2019 voor tenminste
40% uit Sierteeltactiviteiten is gerealiseerd. Voor Nederlandse ondernemingen die zijn
verbonden in een groep of concern in de zin van artikel 2:24a of 2:24b BW en die in 2019
voor de Nederlandse bedrijven tenminste 40% van hun gezamenlijke omzet in
sierteeltactiviteiten hebben gerealiseerd.

Raadpleging vakbondsleden
Dit onderhandelingsresultaat wordt de komende week ter stemming voorgelegd aan de
vakbondsleden. De vakbondsleden kunnen tot uiterlijk maandag 27 april hun stem uitbrengen op dit
resultaat. Indien de leden hebben ingestemd zal de cao met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1
januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Voor vragen of opmerkingen kunnen werknemers contact opnemen met de volgende
vakbondsbestuurders:
Jeroen Brandenburg
Email: jeroen.brandenburg@fnv.nl
Telefoon: 06 512 573 84
Of kijk meer informatie op: https://www.fnv.nl/cao-sector/agrarisch-groen
Hans Korver
Email: hans.korver@unie.nl
Telefoon: 06 525 220 73
Of kijk voor meer informatie op: https://www.unie.nl/
Jeroen Warnaar
Email: 06 203 549 90
Telefoon: j.warnaar@cnvvakmensen.nl
Of kijk voor meer informatie op https://www.cnvvakmensen.nl/
Voor vragen of opmerkingen kunnen werkgevers contact opnemen met:
Jaap den Dekker
Email: info@plantum.nl
Of kijk voor meer informatie op: https://www.plantum.nl

