
Eindvoorstel/eindbod van werkgevers voor een nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven zoals gedaan op 

maandag 12 maart 2018. 

Looptijd:  

Twee jaar van 1 januari 2018 – 31 december 2019.  

Verhogingen salarisschalen (artikel 22):  

 Per 1 april 2018 met 2,5% verhoogd; 

 Per 1 januari 2019 met 2% verhoogd. 

Wijziging tekst verhogingsregeling (artikel 20, Lid 2): 

Werkgever en ondernemingsraad kunnen een beoordelingssysteem overeenkomen. Indien de 

beoordeling tevens wordt gebruikt voor de vaststelling van het schaalsalaris, dient tussen werkgever 

en ondernemingsraad tevens een verhogingsregeling te worden vastgesteld. In deze 

verhogingsregeling is bij “goed” functioneren de minimale jaarlijkse verhoging 1,75% totdat het 

maximum voor de werknemer van toepassing zijnde loonschaal is bereikt. Artikel 22 is daarnaast van 

toepassing. 

Arbocatalogus 

De stuurgroep Arbocatalogus, waarin sociale partners vertegenwoordigd zijn, overlegt met de 

werkgroep Arbocatalogus over: 

 Psychosociale arbeidsbelasting(PSA) waarbij besproken wordt of PSA voldoende aan de orde 

komt in de Arbocatalogus en of eventueel een apart Arboblad over PSA gewenst is.  

 Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor het gebruik van gevaarlijke stoffen waarbij 

besproken wordt of de RI&E voor gevaarlijke stoffen verbeterd kan worden. 

 Periodiek Medisch Onderzoek waarbij besproken wordt of en waar in de Arbocatalogus 

hiaten bestaan voor het PMO bij werkzaamheden met specifieke risico’s. 

De frequentie waarop de werkgever de werknemer in de gelegenheid stelt een PMO te 

ondergaan (artikel 32 lid 14 van de Cao) wordt minimaal één keer per vier jaar. 

Duurzame inzetbaarheid  

Op basis van het Brancheplan Duurzame Inzetbaarheid zoals dat door de werkgroep Duurzame 

Inzetbaarheid is opgesteld, wordt beleid voor duurzame inzetbaarheid in de sector 

geïmplementeerd. In de tekst van het Cao-protocol (bijlage) zijn hierover afspraken opgenomen. 

Deze afspraken betreffen onder andere: 

 De bevordering van een cultuur waarin aandacht is voor Duurzame inzetbaarheid van de 

medewerker; 

 De uitvoering van het ESF Project duurzame inzetbaarheid; 

 Gesprekken tussen werkgever en werknemer over de duurzame inzetbaarheid van de 

werknemer;  

 Training van leidinggevenden; 

 Het bedrag dat werkgevers minimaal besteden aan duurzame inzetbaarheid inclusief de 

uitgaven van interne- en externe scholing; 

 De bevordering van een adequate en krachtige veiligheidscultuur; 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek; 

 Voorlichting over de pensioenregeling; 

 Recht van de werknemer om gebruik te maken van een loopbaancoach. 

 Een werknemer kan zijn werkgever vragen om ondersteuning door een budgetcoach. 



Onderzoek duurzame inzetbaarheid 

Er vindt in de cao-periode een onderzoek plaats onder werknemers in het kader van duurzame 

inzetbaarheid. Met dit onderzoek beogen partijen in vervolg op het onderzoek onder de 

ondernemingsraden meer inzicht te verkrijgen in de knelpunten die werknemers in de tuinzaadsector 

ervaren in relatie tot hun duurzame inzetbaarheid. De werkgever zal over het onderzoek 

communiceren met zijn werknemers. Naast rapportage op sectorniveau zal ook op bedrijfsniveau 

worden gerapporteerd. De uitkomsten zullen, waar mogelijk en wanneer partijen daarover 

overeenstemming bereiken, betrokken worden in het Brancheplan Duurzame Inzetbaarheid. Het 

onderzoek zal voor 50% worden gefinancierd door de werknemersorganisaties en voor 50% door de 

werkgevers die onder de cao Tuinzaadbedrijven vallen. 

Cao Private Aanvulling bij WW en WGA (PAWW) 

Partijen nemen deel aan de Cao PAWW met ingang van 1 juli 2018.  

Uitzendarbeid 

Aan de tekst van artikel 7 lid 1 wordt toegevoegd: 

De beloning van de uitzendkracht is samengesteld uit de navolgende elementen: 

a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 

b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode; 

c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) 

en ploegentoeslag; 

d. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als in de Cao Tuinzaadbedrijven bepaald; 

e. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan 

uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege 

de uitoefening van de functie); 

f. periodieken, hoogte en tijdstip als in de Cao Tuinzaadbedrijven bepaald.  

Arbeidstijden 

Aan artikel 12 wordt lid 5 toegevoegd, de tekst van dit lid is: 

De regels van de ‘Wet flexibel werken’ zijn te raadplegen op de website van de overheid, 

www.overheid.nl.  

Artikel 13 leden 2 en 3 wijzigen, de tekst wordt: 

Lid 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 28). 

De  Ondernemingsraad heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingrecht als 

de werkgever een arbeids- en rusttijdenregeling vaststelt voor (een deel van) de werknemers. 

Lid 3: 

Met betrekking tot de werktijden geldt de standaardregeling zoals in bijlage 8 is opgenomen. Met de 

ondernemingsraad kunnen afspraken gemaakt worden over de toepassing van de overlegregeling 

volgens bijlage 8. Indien geen ondernemingsraad is ingesteld zal de werkgever over de toepassing 

van de overlegregeling volgens bijlage 8 met de vakorganisatie overleg voeren. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2016-01-01


De gewijzigde tekst van Bijlage 8 is: 

In tabel van bijlage 8 worden de woorden ‘Oude Atw’ boven de tweede kolom geschrapt.  

In de 7e rij van de tabel van bijlage 8 wordt maximum arbeidstijd inclusief overwerk als volgt: Bij  

zowel de standaard- als de overlegnorm: 50 uur per week. 

Arbeid op Zon-, feest- en Gedenkdagen 

In Artikel 14: lid 1 wordt de laatste zin geschrapt. De nieuwe tekst luidt: 

Op zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen en nationale feestdagen (nieuwjaarsdag, 

tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en 5 

mei) zal niet worden gewerkt.  

Leeftijdsverlof 

Aan artikel 15 lid 2 wordt een extra dag leeftijdsverlof toegevoegd vanaf 65 jaar. De volgende tekst 

wordt in de Cao opgenomen:  

indien hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt : 53,2 uur. 

Bijzonder Verlof 

Aan artikel 16 wordt een lid toegevoegd over doktersbezoek, dat lid luidt: 

Conform de Wet Arbeid en Zorg heeft de werknemer recht op verlof voor spoedeisend, onvoorzien 

of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer 

of de noodzakelijke begeleiding daarbij van de personen, bedoeld in artikel 5:1 van de Wet Arbeid en 

zorg. 

Aan artikel 16 wordt een lid toegevoegd over zorgverlof, dat lid luidt: 

De werknemer die (kortdurend) zorgverlof opneemt op basis van artikel 5 lid 1 van de Wet Arbeid en 

Zorg behoudt recht op 85% van het loon, maar ten minste op het voor hem geldende wettelijke 

minimumloon en voorzover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste 

lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag 

(SV-loon).  

Aan artikel 16 wordt een lid toegevoegd over adoptieverlof, dat lid luidt: 

In afwijking van artikel 3.2 lid 1 van de Wet Arbeid en Zorg heeft werknemer recht op vijf werkdagen 
adoptieverlof met behoud van loon. 

 

Pensioen 

In artikel 24 lid 4a en 4b wordt een verouderde zin geschrapt. De leden 4a en 4b komen te luiden: 

a.  

Per 1 januari 2013 bedraagt de premie voor de basisregeling voor werkgevers 17,09 % van de 

pensioengrondslag en voor werknemers 4,61% van de pensioengrondslag. 

b.  

Per 1 januari 2013 bedraagt de premie voor de overgangsregeling voor werknemers 1,15% van de 

loonsom en voor werkgevers 0,1% van de loonsom. Deze overgangsregeling duurt tot 1 januari 2022. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/2017-01-01#Hoofdstuk5

