
 

Derkinderenstraat 2-8 Postbus 9239 T 088 368 0 368   I www.fnv.nl   
1062 DB Amsterdam 1006 AE Amsterdam KvK 40 53 18 40     

 

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- 
Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden. 

NIEUWSBRIEF 
Sector Agrarisch Groen 
 
 

Eindbod cao Groothandel Bloemen en Planten 
 
Aan de leden werkzaam in de Groothandel Bloemen en Planten 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over het eindbod van werkgeversdelegatie 
van de VGB. Wij hebben op donderdag 19 september voor de laatste keer onderhandeld 
in Den Haag over jullie cao. In de periode tussen 20 september en 30 september hebben 
wij nog geprobeerd om de werkgevers met een beter loonbod te laten komen. Helaas 
heeft dat niet geleid tot een beter voorstel vanuit de werkgevers en moeten wij 
vaststellen dat wij onze looninzet niet hebben gerealiseerd. Na intern overleg hebben 
wij toch besloten om dit eindbod aan jullie voor te leggen en is jullie stem nu bepalend 
of er nieuwe cao Groothandel Bloemen Planten gaat komen.  
 
De werkgevers hebben in het eindbod van 30 september de volgende boodschap aan 
jullie meegegeven:  
 
Voor een goed begrip van dit eindbod is het belangrijk kennis te nemen van het feit dat 
Brexit - met of zonder deal - grote impact gaat hebben op de afzet van bloemen en planten 
en dat ook internationale handelsconflicten het succesvol zaken doen onzeker maken. De 
afzet in Europa en dan vooral in het belangrijkste exportland Duitsland daalt al twee jaar 
op rij. De dalende afzet op de traditionele markten wordt gelukkig in omzet 
gecompenseerd met afzet naar landen die verder weg liggen. De kosten bij de VGB-
achterban nemen hierdoor wel toe waardoor verdiensten onder druk staan. Ook de kosten 
als gevolg van EU-regelgeving (plantenpaspoort en extra controles vanwege fytosanitaire 
regelgeving) nemen toe. Een onzekere situatie die een negatieve weerslag heeft op het 
verdienmodel van handelsbedrijven. Wij hebben een eindbod neergelegd dat onzes inziens 
rekening houdt met de onzekere tijden waarin de achterban van de VGB moet opereren.  
 
De belangrijkste punten uit eindbod:  

 Looptijd cao 2 jaar (1 juli 2019 tot 1 juli 2021);  

 Per 1 januari 2020 verhoging cao-loon: 2,50%*;  

 Per 1 januari 2021 verhoging cao-loon: 2,25%*;  
             *Maximering verhogingspercentages op maximum salarisgroep 6  

 Eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5% in december 2019. 
Het volledig eindbod kan je terugvinden in de bijlage of via de volgende link bekijken: 
https://www.fnv.nl/cao-sector/agrarisch-groen/groothandel-bloemen-en-planten 
 
Het is in onze ogen teleurstellend, dat we onze looneis van 5% niet hebben gerealiseerd. 
We moeten vaststellen dat het loonbod van de werkgevers niet eens de gemiddelde 
inflatie in Nederland en ook de gemiddelde loonstijging van 3,04% die door AWVN 
(Werkgeversvereniging) dekt.  
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Daarentegen wordt wel de deelname van de ouderenregeling 80/90/100; 80% werken, 
90% loon en 100% vervroegd naar 60 jaar. Wij zullen samen met de werkgevers 
gedurende de looptijd van de cao het functiehuis (FUWA) gaan actualiseren. Kortom, het 
is voor jullie een lastige keuze of het nu wel of niet voldoende is.  
 
Stemmen 
Je kan je stem uitbrengen tot maandag 14 oktober a.s. via het stemformulier in de bijlage 
of via de volgende link: http://www.stemmeemetfnv.nl/ 
 
Kracht van de vakbond 
De kracht van de vakbond wordt mede bepaald door de input van onze leden. 
Zichtbaarheid en om de positie van FNV te versterken is een krachtige bond zeer 
belangrijk en met name om onze representativiteit in de sector te waarborgen.  
Een grote kadergroep en een stevige/brede cao-commissie zijn dus voor ons van groot 
belang. Wij hebben nog steeds plekken beschikbaar voor de cao-commissie/kadergroep. 
Dus nu is het moment om invloed uit te oefenen in het cao-traject. 
 
Mocht je vragen hebben of informatie willen, neem dan contact op via onderstaande 
contactgegevens.  
 
Jeroen Brandenburg           
Bestuurder FNV Agrarisch Groen          
jeroen.brandenburg@fnv.nl      
M 06 512 573 84  
 
 
Bijlagen: Eindbod en stemformulier  
 
 
Amsterdam, 1 oktober 2019 
19-1052/jb/jt   
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