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Raam-cao bos en natuur 2014
 

Sociale partners bij de raam-cao bos en natuur hebben in het Sociaal overleg bos en natuur van de VBNE d.d.
23 januari 2014 een principe-akkoord bereikt. Inmiddels is dit een cao-akkoord geworden. Dat is het resultaat
van raadpleging van de voor- en achterbannen van partijen, die allen positief hebben gereageerd op het
principe-akkoord. Het cao-akkoord vormt het resultaat van cao-onderhandelingen over de voorstellenbrieven
van partijen en van cao-onderhandelingen over een groot aantal punten die voortkomen uit het traject van
modernisering van de raam-cao.
De Redactiecommissie draagt zorg voor een nieuwe cao-tekst waarin alle genoemde elementen uit het cao-
akkoord zijn verwerkt. De Werkgroep Modernisering heeft de cao-teksten opgeschoond en de teksten verder
geharmoniseerd en geüniformeerd. De definitieve tekst wordt op de website van de VBNE geplaatst en de cao
wordt aangemeld (geregistreerd) bij het ministerie van SZW.
 
De wijzigingen in de verschillende onderdelen van de raam-cao bos en natuur zijn:

Algemeen deel
Ondernemingsdeel Bosbouw
Ondernemingsdeel De Landschappen
Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten

 
De loontabellen kunt u vinden op de website van de VBNE.
 
 a.vandijk@vbne.nl 

 

 
Regeling stimulering BBL-opleidingen in bos en natuur
 

Sociale partners bij de raam-cao bos en natuur hebben besloten een stimuleringsregeling in het leven te
roepen ter bevordering van deelname aan BBL-opleidingen in de sector bos en natuur. Ondersteuning van de
BBL wordt niet alleen beoogd om de BBL te stimuleren maar ook om de lasten van de opleidende bedrijven te
verlichten. De regeling gaat in per 01-01-2014 en geldt voor het hele jaar 2014. De regeling kent de volgende
kenmerken en randvoorwaarden:
 
Kenmerken stimuleringsregeling BBL

1. Vergoeding aan het bedrijf van € 60,- per leerling werknemer per week (1 schooldag), tot een maximum
van € 2.400,- per volledig schooljaar, uit te voeren via het elektronisch loket van Colland Arbeidsmarkt.

2. Om het aantal te vergoeden dagen te bepalen zal het aantal dagen op school aan het eind van het
schooljaar worden gecontroleerd aan de hand van een door leerling, leerbedrijf en school te tekenen
"schoolverklaring". Deze werkwijze is bekend bij de uitvoerder.

3. De regeling geldt voor alle BBL-leerlingen voor de niveaus 2 t/m 4.
4. De regeling geldt voor maximaal 50 leerlingen die in het bezit zijn van een geldige en door de leerling,
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het leerbedrijf, de school en Aequor (of een ander Kenniscentrum) getekende Beroeps PraktijkVormings
Overeenkomst (BPVO).

5. De uitkeringen komen ten laste van het voor scholing van werknemers in de sector bos en natuur
gereserveerde deel van Colland Arbeidsmarkt.

6. De regeling gaat in per 01-01-2014.
7. De vergoeding kunt u aanvragen tot uiterlijk 31 december 2014 voor opleidingen in het schooljaar

2013/2014. Uiteraard alleen voor het deel van de opleiding vanaf 1 januari 2014.

Randvoorwaarden

1. De regeling wordt medio 2014 geëvalueerd. Over het schooljaar 2014/2015 is nog geen besluit
genomen.

2. Er is maximaal € 120.000,- beschikbaar. Als het geld op is, of als 50 aanvragen zijn gedaan, kan de
regeling gesloten worden. Dat wordt gemeld op de website van Colland Arbeidsmarkt.

3. Kwaliteit is vereist. Daarom dient er een getekende “schoolverklaring” en BPVO aanwezig te zijn.

 a.vandijk@vbne.nl   www.collandarbeidsmarkt.nl 

 

Aan de inhoud van deze cao-mededeling kunnen geen rechten worden ontleend. Op onderwerpen kunnen
zich in de loop der tijd wijzigingen aandienen.

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
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