
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte heer Brandenburg, geachte heer Kasper, 

 

Op 22 juni en 8 juli jl. hebben wij gesproken over de voortzetting van de cao voor de 

groothandel in Bloemen en Planten. 

 

Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij het gegeven dat de CAO niet algemeen verbindend 

verklaard wordt door de overheid en er ook geen uitzicht is dat dit op korte termijn zal 

kunnen veranderen. Een sectorale afspraak over arbeidsvoorwaarden ontbeert hierdoor; 

een belangrijke doelstelling om de arbeidsvoorwaarden te ordenen en concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden te beperken. 

 

Voorts hebben we gesproken over de niet rooskleurige situatie in de branche als gevolg 

van Brexit en Covid. Weliswaar is er op dit moment sprake van herstel van exportomzet, 

maar de rendementen op bedrijfsniveau blijven daarbij achter. De kosten zijn enorm 

toegenomen (inkoop van bloemen en planten, transport, keuringen, etc.). Hierbij komt 

dat de crisis in eerdere fases grote schade heeft aangericht. In een poging om deze pijn 

enigszins te verzachten hebben we met u getracht om enkele noodmaatregelen af te 

spreken in de cao. Helaas mochten wij eind 2020 op weinig support en medewerking van 

uw zijde rekenen. Gelukkig hebben de meeste bedrijven met hun medewerkers en 

Ondernemingsraden wel constructieve oplossingen gevonden. 

 

Bovenstaande redenen vormden voor ons aanleiding om de cao ongewijzigd met een jaar 

te verlengen en de ingezette projecten met betrekking tot functiewaardering en het 

onderzoek naar de mogelijkheden om tot een algemeen verbindend te verklaren CAO 

vooralsnog voort te zetten. 

 

Naar aanleiding van de door CNV en FNV gedane voorstellen en gegeven de hierboven 

geschetste situatie hebben wij op 8 juli jl. aangegeven dat de VGB desalniettemin bereid 

is om over een beperkt pakket verbeteringsvoorstellen in de cao te spreken.  

 

Uitgangspunt is hierbij een cao voor 2 jaar met een beschikbare loonruimte van in totaal 

3%. Wij zijn bereid in overleg met u binnen deze ruimte afspraken te maken over loon 

en een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Daarnaast zijn wij bereid de 

schaalmaxima met 1% te verhogen. 

  

Zoals afgesproken zullen wij op 25 augustus 2021 hierover trachten met elkaar 

overeenstemming te bereiken. 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 

 

 

 

Matthijs Mesken 

Aan:  FNV Agrarisch Groen; de heer Jeroen Brandenburg 

 CNV Vakmensen; de heer Arie Kasper 

 

Datum   22 juli 2021  

Ons kenmerk   MM/221-014 

Betreft    Voorstellen cao bloemen en planten  

 

 


