Arbeidsvoorwaarden: lange traditie
tekst: Christ Essens

> Werkgeversorganisaties en vakbonden

Lange traditie van
eigen sociale afspraken
De agrarische en groene sectoren kennen een lange traditie van samenwerking.
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Wettelijke regelingen
1901 Ongevallenwet (niet voor de Land- en Tuinbouw)
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1949 Werkloosheidswet (WW), aanvullingen 1964
1952 	Organisatiewet Sociale Verzekeringen, o.a. wettelijke basis voor

1946
1947

Start werkzaamheden Vacantiefonds voor den Landbouw
Start werkzaamheden Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Noodwet Ouderdomsvoorziening (“trekken van Drees”)

de bedrijfsverenigingen

1952

Eigen agrarische Bedrijfsvereniging en overkoepeling met de
eigen agrarische sociale fondsen (ASF)
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1966

Algemene Ouderdomswet
Algemene Bijstandswet
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekring (WAO)
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werk. De ontwikkelingen in de sectoren en de

Zo wordt de uitvoering vergemakkelijkt van de

Stivos (Voorlichting, vorming en scholing van werknemers)
Oprichting SUWAS (Vervroegde Uittreding en later ook
WW-aanvulling)

1986

1987

Oprichting Stigas

	Stelselherziening sociale zekerheid (o.a. nieuwe Werkloosheidswet, nWW)

1997	Nieuwe organisatiewet sociale verzekeringen (o.a. afschaffing
Bedrijfsverenigingen)

2002
2002

1989
1994
1996

Overbruggingsfonds

1999

Stichting Uitvoering Sociale Regelingen Hoveniersbedrijf

2004

AVAZ (arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig

SAZAS (verzekering loondoorbetaling zieke werknemers)

Wet verbetering Poortwachter
Ontstaan UWV

2004

	Afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen (WAZ)

2006

ondernemers)

2005

	Stelselherziening ziektekostenverzekering (o.a. afschaffen
ziekenfondsen)

2013

Oprichting Scholingsfonds Stosas

Colland als overkoepeling van alle agrarische en groene sociale
regelingen
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Oprichting Colland Zorg

Wet werken naar vermogen (WWNV)
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