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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 mei 

2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst inzake vervroegde uittreding agrarische sectoren

UAW Nr. 11319 Verb.

RECTIFICATIE 
In het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst inzake vervroegde uittreding agrarische sectoren gepubliceerd in de Staatscourant van 24 mei 
2012, nr. 8259 wordt de volgende verbetering aangebracht:
In de aanhef wordt bij partijen te ener zijde de naam Vereniging Landschapsbeheerorganisaties 
gecorrigeerd. 

’s-Gravenhage, 24 mei 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 mei 

2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake vervroegde 

uittreding agrarische sectoren

UAW Nr. 11319

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: De Vereniging Cultuurtechnische werken en Grondverzet, Meststoffendistributie 
en Loonwerken in de Agrarische Sector in Nederland (CUMELA Nederland), Werkgeversvereniging AB 
Nederland, De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), De Land- en Tuinbouw 
Organisatie Nederland (LTO-N) namens de bij haar aangesloten regionale organisaties, Ondernemers-
organisatie Glastuinbouw LTO Noord Glaskracht, Plantum NL, Koninklijke Algemene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur (KAVB), De Nederlandse Fruitteler Organisatie (NFO), De Nederlandse Bond van 
Boomkwekers (NBvB), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), 
voorheen Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB), 
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Algemene Vereniging Inlands Hout, De Nederlandse 
Veeverbeteringsorganisatie (NVO), De Bond van Verenigingen van Kunstmatige Inseminatie van 
Varkens, Arcadis Nederland B.V., Ingenieursbureau Oranjewoud BV, Grontmij Nederland BV, Vereni-
ging van Nederlandse Groenvoederdrogerijen en Vereniging Lanschapsbeheerorganisaties;

Partijen ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst inzake vervroegde uittreding agrarische sectoren1 wordt met inachtneming van dictum II als 
volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 6 van Bijlage III komt te luiden:

‘BIJLAGE III 

Artikel 6 Garantieregeling. 

1. De deelnemer als bedoeld in artikel 4 van de CAO, ontvangt een aanvullende uitkering op het 
prepensioen van het BPL. Deze aanvullende uitkering is gelijk aan het verschil tussen het prepensi-

1 Stcrt. 2010, nr. 13081; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 januari 2011 (Stcrt. 2011, nr. 1152).
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oen, als bedoeld in artikel 34 van het Pensioenreglement van het BPL, en 80% van het loon.

2. De aanvullende uitkering als bedoel in sub 1 gaat in op de eerste dag van de kalendermaand, 
waarin overeenkomstig artikel 34 van het Pensioenreglement van het BPL het prepensioen ingaat. 
De uitkering wordt verstrekt tot de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat.

3. Indien sprake is van samenloop van een uitkering van prepensioen met een gedeeltelijke uitkering 
krachtens de WAO of WIA, zal de aanvulling worden gekort voor zover de aanvulling, het prepensi-
oen en de WAO/WIA-uitkering tezamen meer bedragen dan 80% van het laatstelijk geldende 
dagloon volgens de dagloonregeling SUWAS.

4. De deelnemer die vanaf 1 april 2012 de leeftijd van 65 jaar bereikt, heeft recht op een einduitkering 
ter compensatie van het gemis van AOW, die vanaf die datum ingaat op de verjaardagsdatum van 
de deelnemer en niet meer op de eerste van de maand dat deze 65 jaar wordt. De compensatie 
wordt gebaseerd op de AOW-maanduitkering voor gehuwden inclusief vakantietoeslag en 
exclusief partnertoeslag (2012: € 796,–). De deelnemer heeft recht op deze AOW-maanduitkering, 
berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt tot aan de 
65e verjaardag van de deelnemer.’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 22 mei 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes.
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