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Regeling Seizoenarbeid (SA) - Open Teelten 
Onderdeel van de beloningsregeling 

 

Als de uitzendkracht bij de inlener relatief eenvoudige oogst gerelateerde werkzaamheden verricht, 

mogen we deze regeling maximaal 6 maanden (26 weken) toepassen.  

- Geef bij de aanmelding het seizoen aan: wanneer start het seizoen en wanneer eindigt het seizoen, dit 

wordt de duur van de regeling. 

 

De voordelen:  

- Toepassen WML (controleer wel de afwijkende jeugdloonpercentages in de sheet Functie en uurloon)  

- Gemiddelde werkweek van 48 uur mag (let wel op arbeidstijdenwet)  

- Overwerkpercentages zijn lager dan bij een reguliere werknemers 

 

Als uitzendbureau mag je eigenlijk geen gebruik van maken van de regeling seizoenarbeid, omdat je geen 

werkgever bent conform de cao Open Teelten. Nedflex is met keuringsinstanties en een advocaat een 

mogelijkheid overeengekomen, waar we ons aan moeten houden:  

- Er wordt eenmalig een overeenkomst gesloten; Dus niet een overeenkomst die van rechtswege steeds 

wordt verlengd; 

- Het uitzendbeding mag niet worden toegepast; 

- Wij worden gezien als de ‘werkgever’ – niet de inlener;  

- Overige regels conform de cao Open Teelten; 

o Onderbreking tussen 2 uitzendovereenkomsten met de regeling seizoenarbeid is minimaal 3 

maanden; 

o Per kalenderjaar wordt er maximaal 1 uitzendovereenkomst afgesloten met daarin de regeling 

seizoenarbeid. 

 

  

https://nedflex.nl/wp-content/uploads/Open-teelten-Sheet-beloningsregeling-Functie-en-uurloon.pdf
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Meest gestelde vragen:  

Vraag 1 

Mag er ieder jaar een uitzendovereenkomst met regeling seizoenarbeid worden 

aangeboden?  

Ja, als er maar een onderbreking van 3 maanden tussen de overeenkomsten zit én er per 

kalenderjaar maar 1 overeenkomst wordt gegeven met de regeling seizoenarbeid.  

 

Vraag 2 

Indien een uitzendovereenkomst eindigt in 2020 en in 2021 start de werknemer in een 

nieuwe uitzendovereenkomst, moet er dan 6 maanden tussen de contracten zitten?  

Nee, dat moet niet. 3 maanden is in dit geval voldoende. Dit staat overigens los van de 

wekentelling van Fase A, want die loopt dan wel door.  

 

Vraag 3 

Wat als een werknemer 10 weken in de Horeca heeft gewerkt, hoelang mag de regeling 

seizoenarbeid dan nog worden toegepast?  

Dat mag dan nog 6 maanden, de werknemer heeft nog geen werkzaamheden verricht in de Open 

Teelten cao.  

 

Vraag 4 

Wat als een werknemer 10 weken in de Open Teelten heeft gewerkt, bv functiegroep 3 bij 

inlener X, hoelang mag de regeling seizoenarbeid dan nog worden toegepast bij inlener Y?  

Omdat Nedflex wordt gezien als werkgever, mag er nog maximaal 16 (26-10) weken de regeling 

seizoenarbeid worden toegepast.  

 

Vraag 5 

Wat als een werknemer in de Open Teelten heeft gewerkt, bv functiegroep 3 bij inlener X, en 

werknemer gaat ook werken bij inlener Y. Kan de regeling seizoenarbeid dan worden 

toegepast?  

Nee, Nedflex is hier werkgever. Bij de werkgever kan 1 afspraak gelden: wel óf geen regeling 

seizoenarbeid. Ons advies is dan ook: of bij beide inleners de regeling seizoenarbeid toepassen 

(moet wel overeenkomen met de werkzaamheden) óf bij beide inleners de reguliere inschaling 

toepassen.  

 

Vraag 6 

Wat als een werknemer waarbij de regeling seizoenarbeid wordt toegepast naar Fase B gaat?  

Dan moet er een nieuwe overeenkomst worden getekend. Als dit de 2e is in het kalenderjaar óf de 

onderbreking is korter dan 3 maanden, dan kan de regeling seizoenarbeid niet in de 

uitzendovereenkomst Fase B worden toegepast. 


