Geldigheidsdatum: 01/01/2011
Laatste aanpassing: 15/06/2017

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
1450001 Bloementeelt
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.590)
Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld
in de ondernemingen van de bloementeelt
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de
werkgevers van de ondernemingen in de bloementeelt, welke ressorteren onder het Paritair
Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel
zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969.
§ 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.
HOOFDSTUK II. Functieclassificatie
Art. 2. De functies van de werknemers bedoeld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld :
Categorie 1
Dit is de categorie waar werknemers zonder ervaring starten.
Het is bijgevolg per definitie een tijdelijke categorie. Wie maximum 18 maanden deze functie heeft
uitgeoefend en bijgevolg de nodige kennis/ervaring heeft opgedaan zal automatisch overgaan
naar de hogere categorie.
Via een inhoudelijke weging die de effectiviteit van de prestaties beoordeelt, kunnen werknemers
vroeger overgaan naar categorie 2.
Categorie 2
Hiertoe behoren de basismedewerkers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de
verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt.
Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk
verwacht. Zij worden niet geacht om polyvalent inzetbaar te zijn.
Categorie 3
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Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig technische diensten uitoefenen en hiertoe over
een zekere polyvalentie inzake plantengroepen en taken moeten beschikken. Zij hebben
verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.
Categorie 4.
Tot deze categorie behoren de werknemers die zelf leiding geven aan een groep van
medewerkers uit de lagere categorieën.
Behoren ook tot deze categorie : de werknemers die door de aard van de producten waarmee ze
werken (bijvoorbeeld plantenbeschermingsmiddelen) een grote verantwoordelijkheid dragen voor
de planten enerzijds en voor hun collega's anderzijds.
Categorie 5
Voor bedrijven groter dan 50 werknemers kan via onderhandelingen op bedrijfsvlak bovenop de
sectorale afspraken een extra categorie worden toegevoegd. Het gaat hier om werknemers met de
hoogste verantwoordelijkheid. Deze werknemers ontvangen hun order rechtstreeks van de leiding
van de onderneming. Ze zijn bovendien eindverantwoordelijk voor de opdrachten en het product.
Dit houdt ook in dat zij leiding moeten geven aan andere werknemers van categorie 3 en categorie
4 (die zelf reeds leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën), en de
verantwoordelijkheid hiervoor dragen.
HOOFDSTUK IV. Geldigheid
Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair
Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de
ondernemingen van de bloementeelt, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
9 juli 2010 (Belgisch Staatsblad van 3 september 2010).
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