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Integrale beleidsrapportage 2019, tweede 
kwartaal 
De lange termijn is leidend en de fundering voor de toekomst leggen we nu. Dat doen we helder en 
met open vizier. We handelen proactief en we maken duidelijke keuzes. Met enthousiasme en 
inspiratie zorgen we dat onze sector zijn potentieel benut. Wij helpen de sector duurzaam vooruit en 
zorgen voor een positieve beleving. 
 
De integrale beleidsrapportage beschrijft de inzet, uitgevoerde acties en bereikte resultaten van 
CUMELA Nederland in het tweede kwartaal van 2019 op de volgende acht beleidsthema’s. 

 Hart voor bodem 
“We lenen de bodem van onze kinderen. Daarom investeren wij in kennis en kunde bij onze leden, 
zodat zij niet alleen specialisten van de bodem zijn, maar ook blijven.” 
 
CUMELA Nederland heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van het Bodemcomité en de bijeenkomst 

over het Nationaal Programma Landbouwbodems bij het ministerie. Verder is het landelijke project 

inzake bodemverdichting met COSUN, WUR, IRS, Fedecom en LTO gestart. 

Het projectvoorstel om de peilverhoging en bodemdaling in het Friese veenweidegebied in de 
praktijk te onderzoeken, is ingediend en goedgekeurd door de provincie. CUMELA Nederland heeft 
een werkgroep met vijf CUMELA-leden samengesteld. Er is begonnen met een inventarisatieslag en 
een startbijeenkomst. 
 
De doorrekeningen van de klimaatplannen zijn gedaan door het Centraal Planbureau. Het kabinet en 
het ministerie kijken nu welke maatregelen effectief zijn. CUMELA Nederland volgt dit. Ook is er in 
april een bijeenkomst geweest over de doorrekening van de maatregelen en hoe we hiermee verder 
kunnen. Een vervolg hierop komt ook in het Nationaal Programma Landbouwbodems. 
 
CUMELA Nederland is met Aequator Groen & Ruimte bezig over de vorm en inhoud van de cursussen 
Bewust bodembeheer. Deze cursussen worden aangeboden vanaf het komende cursusseizoen. 
 
CUMELA Nederland heeft succesvol input geleverd voor het protocol voor de bestrijding van 
Aziatische duizendknoop. Het protocol moet nog worden gepubliceerd door PROBOS. 
 
 

 Gezonde arbeidsmarkt 
“We zorgen voor een duurzaam en gezond arbeidsklimaat. Daarom investeren we veel in 
onderwijs voor alle werkenden in de sector, zowel in het reguliere onderwijs als via sectorgerichte 
leermethoden en ons eigen cursuscentrum.” 
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De nieuwe CAO Colland is algemeen verbindend verklaard op 9 mei 2019. Deze agrarisch brede cao 
geldt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2024. Door middel van deze cao wordt de voortzetting geborgd voor de 
komende vijf jaar van projecten, activiteiten en regelingen op het gebied van scholing, ontwikkeling, 
goede arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Voor de cumelasector 
zijn dat onder meer de seniorenregeling en de subsidieregeling voor het T-rijbewijs. 
 

Onlangs is in Den Haag het pensioenakkoord gesloten en zijn nieuwe parameters bekendgemaakt. 

Dit heeft gevolgen voor de pensioenregeling bij BPL Pensioen. Vanuit diverse invalshoeken (bestuur, 

gemandateerd overleg en verantwoordingsorgaan) is CUMELA Nederland daarbij betrokken. 

 

De nieuwe e-learning Houding en communicatie is klaar en wordt in schooljaar 2019/2020 gebruikt in 

de lesprogramma’s van de AOC’s. 

 

Na negatieve publiciteit over mestfraude, eind 2017, hebben LTO, POV, CUMELA, TLN en Rabobank 

het plan van aanpak ‘Samen werken in een eerlijke keten’ opgesteld. Dit plan is door minister 

Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd en sindsdien in uitvoering. Eén 

van de actielijnen in het plan is communicatie en lesmateriaal. Dit is uitgewerkt in een e-

learningmodule die wordt toegevoegd aan de e-learning Bodem, bemesting en teelt. Deze kan vanaf 

1 augustus 2019 worden gebruikt op de groene mbo-scholen. 

 

Om de instroom van leerlingen in de opleidingen Groen, Grond en Infra te bevorderen, is er een plan 

van aanpak gemaakt. De pilot draait in de provincie Zuid-Holland.  

 

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 de transitievergoeding die aan werknemers is betaald na 104 

weken ziekte, claimen bij UWV. CUMELA Nederland heeft input geleverd op het systeem van 

declareren, waardoor het formulier voor (MKB-)ondernemers duidelijk is en geen overbodige vragen 

stelt. 

 

Voor de Wet arbeidsmarkt in balans is een tekstvoorstel aangeleverd aan de Kamer. Helaas is dit nog 

niet ingebracht in de vorm van een amendement. 

 

Agrarisch en groen breed vindt overleg plaats over diverse onderwerpen. Er is een start gemaakt met 

het ontwikkelen van een alternatief voor de transitievergoeding. De cao-onderhandelingen hebben 

vóór de zomer niet tot een nieuwe cao geleid. Het overleg wordt na de zomer voortgezet. 

 

Onder Mooi Vak Man! is het project ‘Vakmanschap’ gestart. Dit project moet met name scholing en 

ontwikkeling en dus duurzamer werken ondersteunen en verbreden, zodat iedereen langer en 

gezonder kan blijven werken. Vakmanschap heeft een eigen website gekregen (als onderdeel van 

Mooi Vak Man!): www.mooivakman.nl/vakman-2-0. Hier is ook de film te zien die is gemaakt om 

scholing en ontwikkeling te promoten. Er worden diverse acties ondernomen om onder andere ook 

met deze film verder aan de promotie van scholing en ontwikkeling bij werkgevers en werknemers te 

doen. Tevens is besloten om twee leerlijnen/branchekwalificaties te ontwikkelen. Dit zijn opleidingen 

voor de functies Machinist Grondverzet en Machinist Cultuurtechniek. Deze leerlijnen zijn bedoeld 

om met name volwassen werknemers die nu nog geen diploma hebben alsnog een opleidingstraject 

aan te bieden, zodat ook zij een diploma kunnen behalen. Er moet nog een structuur komen die een 

dergelijke diplomering ook legitimeert. De opstart en de eerste activiteiten zijn gestart. 

CUMELA Nederland heeft input geleverd tijdens een expertsessie inzake de zomer- en 

wintertijddiscussie en tijdens een expertsessie inzake de toekomst van de arbeidsmarkt. 

http://www.mooivakman.nl/vakman-2-0
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Er heeft een voortgangsoverleg met Werkbedrijf regio Zwolle en Enschede plaatsgevonden. Het 

bestaande plan is herzien. Het aantal zijinstromers is schaars, want zij worden voor zover 

beschikbaar al ingezet bij soortgelijke projecten in andere branches. Er is als alternatief voorgesteld 

om te kiezen voor schoolverlaters die geen vak kiezen en anders werkloos worden. 

 

 Veiligheid 
“We houden het werk en de omgeving gezond en veilig. Daarom vergroot CUMELA de kennis over 
en het bewustzijn van de risico’s in de sector en gaat ze daarover in gesprek met beleidsmakers, 
handhavers en constructeurs.” 
 
De Veilig Vakwerk Dienst wordt breed gepromoot. Inmiddels zijn er 170 gebruikers en komen er 
positieve geluiden van auditoren. Er worden, samen met sociale partners, acht toolboxfilmpjes 
ontwikkeld. De actuele stand van zaken is dat de scripts zijn aangeleverd en wachten op goedkeuring 
van de sectorcommissie. Mede door Veilig Vakwerk komen er steeds vaker aanvragen van leden voor 
het schrijven van een toolbox. Hieraan wordt gehoor gegeven. 
 
6 juni zijn dit jaar zonder bedrijfsbezoek 62 Risico Inventarisaties (RIE) uitgevoerd en met 
bedrijfsbezoek 131. Het merendeel van de aantallen betreft de digitale RIE. In de praktijk moet een 
RIE één keer in de drie of vier jaar worden geactualiseerd. 
 
Het gezamenlijke platform Zero Accidents 2020 is uitgebreid met het project ‘Veilig op 1’. Hierin 
wordt met, via Stigas verkregen, subsidie aandacht gevraagd voor alle betrokken sectoren door 
middel van concrete hulpmiddelen en wordt een jaarlijkse Week van de Veiligheid opgezet. Er zijn 
gesprekken geweest tussen diverse partijen (Stigas, Fedecom, Inspectie SZW, FNV en CUMELA 
Nederland) om ook een actie vanuit de fabrikanten op te starten rondom de aftaktussenas. 
 
Het ingediende arbocatalogus-deel Vierwielige trekkers is goedgekeurd door de Inspectie SZW, 
waardoor per 1 januari 2020 het dragen van een gordel in de trekker op de openbare weg of bij 
gevaarlijke situaties verplicht wordt gesteld. 
 
Naar aanleiding van een dodelijk ongeval met een hakselaar is een bijlage aan de arbocatalogus 
toegevoegd over veiligheid en het werken met de (gras)hakselaar. Dit wordt een nieuw onderwerp in 
de arbocatalogus. 
 
Het project Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL) wordt momenteel uitgevoerd 
in elke provincie in Nederland. CUMELA Nederland werkt aan een nieuwe VOMOL-opzet, waarbij 
CUMELA-leden zelf een VOMOL-project kunnen uitvoeren, dat mede wordt gesubsidieerd door 
provincie of gemeente. 
 
CUMELA Nederland heeft met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en de Vereniging van Waterbouwers overleg gehad over de 
uitzonderingsmogelijkheden voor Nato-pontons inzake de certificering van drijvende werktuigen. 
Nato-pontons (boven drie millimeter) krijgen tien jaar uitstel. Verder heeft CUMELA verzocht aan ILT 
om inzicht te krijgen in de status van de certificering bij drie keuringsinstanties (aantal keren afkeur 
en goedkeur en knelpunten). 



4 
 

 

Inzake de Generieke Poortinstructie heeft CUMELA Nederland een nuancering geplaatst op haar 
website. CUMELA is niet betrokken geweest bij het opstellen hiervan. Een gemiste kans, al is de 
brancheorganisatie positief over het streven naar uniforme afspraken. 
 
CUMELA Nederland heeft inzake het dossier kabels en leidingen een werkgroepbijeenkomst 
Zorgvuldige en rechtvaardige schadeafwikkeling bijgewoond. Verder is deelgenomen aan de 
werkgroepbijeenkomst Verbetering CROW-500 voorlichting en de werkgroep NEN 7171. 
 
Aan de ambtenaren van gemeenten in de regio Eindhoven is uitleg gegeven over de CROW 500.  
 
Er heeft een klachtonderzoek van Liander plaatsgevonden over letselschade bij een ondiep liggende 
10KV-lijn die niet op Klic-tekeningen aanwezig was. De netbeheerder erkent geen 
(mede)verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.  
 
CUMELA heeft een advocaat voorzien van onderbouwing en ondersteuning in een zaak over 
kabelschade bij maaikorven. De heer mr. Van Velsen probeert het werken met maaikorven Klic-
plichtig te maken. 
 
Verder is er op Cumela.nl een nieuwsbericht geplaatst over de actualiteiten rond Klic-Win en de Klic-
viewers. 
 

 Technologische Innovatie 
“CUMELA Nederland omarmt en stimuleert innovatie. Daarom volgen we innovaties op de voet en 
duiden we ze voor onze leden, zodat zij gemakkelijker de keuze kunnen maken om ontwikkelingen 
te omarmen.” 
 
Binnen Data-Fair is nader gesproken op welke wijze data kunnen bijdragen aan het verdienmodel van 
het cumelabedrijf. In een pilot heeft een gesprek tussen een loonwerker en twee melkveehouders 
plaatsgevonden over het verdienmodel. De uitkomsten hiervan zullen ook worden gebruikt bij de 
gesprekken over het gemakkelijker delen van berichten tussen loonwerkers en agrariërs.  
 
Er wordt gewerkt aan een plan waarmee CUMELA Nederland de cumelasector kan helpen om 
aandacht te besteden aan automatisering en data-uitwisseling.  
 
 

 Duurzaamheid 
“We gaan duurzaam om met milieu, mensen en bedrijven. Daarom stimuleren we dat de 
cumelasector duurzaam ondernemen onderschrijft en voldoende tijd krijgt om de omslag daarnaar 
op een verantwoorde manier te maken.” 
 
Voor een realistische uitvraag bij aanbestedingen met betrekking tot CO2-reductie krijgt CUMELA 
Nederland steeds meer voet aan de grond bij gemeenten. Groningen heeft zijn ambitieniveau 5 voor 
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MKB-bedrijven tot 2,5 miljoen euro omzet en vijftien werknemers bijgesteld naar niveau 3. 
Gemeente Friese Meren heeft onze motivatie ook beluisterd. 
 
De gemeente Utrecht nodigt CUMELA Nederland uit voor een marktconsultatie rondom het thema 
mobiele machines. In het vakblad Grondig kreeg dit vraagstuk in twee artikelen aandacht en er wordt 
nu in samenwerking met BMWT en Natuur & Milieu gewerkt aan een inventarisatie en 
gebruikservaring van beschikbaar elektrisch materieel. CUMELA beraadt zich in overleg met BMWT 
en Bouwend Nederland op een gedegen objectief onderzoek naar de problematiek rond mobiele 
machines in groen, grond en infra en hoe we de lobby het meest succesvol kunnen inzetten. 
 
In het berm- en slootonderhoud wordt natuurvriendelijk beheer steeds belangrijker. CUMELA 
Nederland waakt voor een praktische werkwijze door overmatige papieren rompslomp en onnodige 
kostenverhoging door certificering te voorkomen. Groenkeur en de Vlinderstichting blijven, ondanks 
de kritische noot van CUMELA via het College van Deskundigen en de technische commissie 
Kleurkeur, het plan vooral ambitieus positief uitdragen. Op pilotbasis zal de implementatie van 
Kleurkeur worden onderzocht. CUMELA levert vijf deelnemers voor deze pilot. In editie 5 van het 
vakblad Grondig is een artikel gepubliceerd over natuurvriendelijk berm- en slootonderhoud. 
 
De afgelopen periode leverde CUMELA Nederland een bijdrage aan het uitwerken van de in april 
uitgebrachte Toekomstvisie gewasbescherming 2030. We leggen het accent op weerbare planten, 
bodem en teeltsystemen. Hiertoe nemen we deel aan twee werkgroepen, ‘Nagenoeg geen emissies’ 
en ‘Niet-chemische maatregelen/veredeling’. De maatregelen worden vastgelegd in een 
uitvoeringsprogramma, dat eind september gereed dient te zijn. CUMELA is ook bestuurlijk 
vertegenwoordigd in de stuurgroep waarin tot overeenstemming dient te worden gekomen over 
enkele onderwerpen. Ten aanzien van driftreductie is met een aantal spuittechniekleveranciers 
overleg gevoerd over de implementatie van de nieuwe eisen met betrekking tot driftreductie. Met 
name dient er duidelijkheid te komen over de beschikbare spuitdoppen bij een verlaagde spuitboom 
en de situatie rondom de lucht-vloeistofmengdoppen. 
 
Als het gaat om Duitse spuitlicenties is de afgelopen periode duidelijk geworden dat de Duitse 
Landwirtschaftskammer geen medewerking verleent aan het laten meetellen van Nederlandse 
verlengingsbijeenkomsten voor het Duitse Sachkundennachweis (spuitlicentie). Nederlandse 
eigenaren van een Duits Sachkundennachweis dienen nu eens per drie jaar een 
verlengingsbijeenkomst te volgen in Duitsland of via internet. CUMELA Nederland is teleurgesteld dat 
de Landwirtschaftskammer uiteindelijk niet mee gaat in het voorstel om een Nederlandse 
verlengingsbijeenkomst (gericht op werken in Duitsland) te laten meetellen. 
 
Op 10 april vond de landelijke dag Green Deal Sportvelden plaats voor onder meer 
cumelaondernemers. Deze dag stond in het teken van het niet langer gebruiken van pesticiden op 
sportvelden. Inmiddels is duidelijk dat er geen uitstel tot 2025 komt voor het verbod van de 
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. De partners in de Green Deal zijn in 
overleg met het ministerie over een lijst met uitzonderingen op het verbod, een goede integrale 
gewasbeschermingsmethode (IPM) en de voorlichting in het land. 
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 Analyse en trends 
“CUMELA Nederland denkt vooruit. Daarom monitoren en duiden we voor onze leden de 
ontwikkelingen in onze eigen sector én in aanverwante sectoren, waarbij we kijken naar 
demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke factoren.” 
 
Cumela ontwikkelt een nieuwe tool voor de CUMELA Kompas Analyse, waarmee in de nabije 
toekomst trends binnen de sector kunnen worden gesignaleerd.  

 

 Betrouwbaarheid 
“We zorgen voor een gelijk speelveld. Daarom stimuleren we onze leden om bij te dragen aan een 
gelijk speelveld en zoeken we de dialoog met partijen die op het eerste oog een tegengesteld 
belang hebben.” 
 
De certificering van de mestketen gaat KeurMest heten. Medio juni zijn de concept-
certificeringscriteria, de module-indeling en de algemene voorwaarden voor consultatie 
gepubliceerd. CUMELA Nederland hoopt op constructieve reacties vanuit de diverse sectoren en 
andere belanghebbenden. 
 
De e-learning De Mestketen is vrijwel gereed. Met medewerking van onder anderen Johan Mostert 
en Han Kuunders, maar ook van een varkenshouder en de NVWA is een leerzame module over de 
mestketen en het herkennen van sjoemelgedrag gemaakt. 
 
In bestuurlijk overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de 
sectorpartijen en het ministerie afgesproken dat we gezamenlijk een groot project opzetten. 
Doelstelling van dit project is om het initiatief voor de certificering van de mestketen en de 
voornemens van het ministerie voor het realtime en digitaal verantwoorden van mesttransporten te 
bundelen en hiermee te komen tot een sectorbrede aanpak. Nu ligt er de kans om alle gegevens van 
mest en mesttransport (maar op termijn wellicht ook allerlei andere agrarische teelt- en 
productiedata) digitaal, realtime en in het bereik van de sector te verzamelen en vast te leggen. Dit 
initiatief spoort ook met initiatieven die Agri NL, het netwerk van CEO’s van de voedselverwerkende 
concerns, neemt om de risico’s voor het imago en de kwaliteit van zijn producten te verkleinen. 
 
Het dagelijks bestuur van CUMELA Nederland heeft een Integriteitscommissie ingesteld. Leden van 
deze commissie zijn Nanda Boven, Corné Vinke, Wim van Mourik en Erna Berends-Dijk. De commissie 
heeft inmiddels naar aanleiding van enkele concrete casussen twee adviezen aan de directie 
gegeven. Deze adviezen zijn overgenomen. 
 
Het uitwerken van de EMVI-tool, één van de laatste nog uit te werken actiepunten uit de actieagenda 
Beter aanbesteden, nadert zijn einde. Ter beoordeling wordt deze nu nog aan inkopers voorgelegd. 
Hiermee kunnen aanbestedende diensten een goed onderbouwde keuze maken of ze op basis van 
laagste prijs, beste prijs-kwaliteitverhouding of laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit 
uitvragen. 
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Omdat aanjager Karsten Klein afscheid neemt van het programma Beter aanbesteden heeft CUMELA 
Nederland via de Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid (COAB) benadrukt dat het traject Beter 
aanbesteden niet klaar is, maar eigenlijk pas begint. CUMELA heeft gepleit voor het behoud van een 
aanjager die bij aannemers én opdrachtgevers deuren opent. 
 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deed via een enquête rechtsbescherming 
onderzoek naar hoe aannemers en opdrachtgevers de mogelijkheden en resultaten van klachten- en 
gerechtelijke procedures ervaren. Vooral aannemers ervaren dit als ruim onvoldoende. Op basis 
hiervan heeft CUMELA Nederland aan het ministerie vijf adviezen gegeven om dit te verbeteren. 
 
In een ontmoeting met een inkoopadviseur van Waterschap Scheldestromen en CUMELA Nederland 
is afgesproken dat we elkaar samen met collega-branches twee keer per jaar spreken. 
 
In gesprek met D.S. Schoonman (bestuurder Unie van Waterschappen; Heemraad Vallei & Veluwe) 
en D. Henkens (beleidsmedewerker bodem) werden wederzijdse ambities geuit om in nadere 
samenwerking meer kennis rondom het thema bodem te delen voor leden en waterschappen. 
 
Via de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) werd aangekondigd dat 
waterschappen overwegen de veiligheidsladder als voorwaarde voor inschrijving te introduceren. 
Refererend aan de slechte voorbeelden van de Generieke Poortinstructie en de Governance Code 
heeft CUMELA Nederland aandacht gevraagd voor de positie van de onderaannemer/verhuurder, 
opdat er niet alleen over hen, maar ook mét hen wordt gepraat. 
 
Er is een position paper waterschappen opgesteld door CUMELA Nederland. Deze wordt voor de 
lobby ingezet. 
 
De Marktdag Achterhoek, die was gepland op 27 juni, is verplaatst naar 3 oktober. 
 
 

 Bereikbaarheid 
“CUMELA Nederland houdt de bereikbaarheid op orde. Daarom overleggen we met 
wegbeheerders om belemmeringen weg te nemen en overtuigen we gemeenten en provincies 
ervan dat onze leden vanuit het buitengebied moeten blijven ondernemen.” 

 
In juni heeft CUMELA Nederland een memo geschreven voor de RDW met wensen van de sectoren 
(CUMELA, Fedecom en LTO) voor een nieuw systeem van landbouwontheffingen na invoering van de 
registratie- en kentekenplicht. 
 
Met Fedecom is er regelmatig afstemming over de voortgang van de toelating van 
landbouwvoertuigen door de RDW. 
 
In mei heeft CUMELA Nederland deelgenomen aan bijeenkomst van de klankbordgroep Landbouw 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de voortgang van het wetsvoorstel 
betreffende de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en motorvoertuigen met beperkte snelheid 
en over de beantwoording van Kamervragen. 
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In juni heeft CUMELA Nederland bezwaar aangetekend tegen verkeersbesluiten van de gemeenten 
Waalre en Valkenswaard tegen een massabeperking tot 40 ton voor een brug over de Dommel. 
 
Op 24 juni is bij de hoorzitting over het verkeersbesluit van de gemeente Rotterdam om geen 
landbouwverkeer op het fietspad van de Botlekbrug toe te laten het woord gevoerd door CUMELA 
Nederland, met een afvaardiging van diverse lidbedrijven. Onze bezwaren zijn ongegrond verklaard 
en wij stellen hoger beroep in bij de rechtbank Rotterdam. 
 
Op 3 mei is in Aalten een VOMOL-dag gecombineerd met tegelijkertijd een effectmeting door Royal 
HaskoningDHV. De kennis van de gevaren van (land)bouwvoertuigen is daarbij getest bij een groep 
basisschoolkinderen die wel VOMOL en een groep die geen VOMOL hebben gevolgd. 
 
Op 23 juni vond de Verkeersdag Brabant van Veilig Verkeer Nederland plaats, waarbij CUMELA 
Nederland informatie over landbouwverkeer heeft gegeven. Daarbij is de dode hoek van de 
landbouwtrekker getoond en waren er enkele andere landbouwvoertuigen aanwezig. 
 

 

Het team bedrijvenadviseurs 

In het tweede kwartaal heeft CUMELA Nederland 46 nieuwe leden verwelkomd, terwijl 36 
opzeggingen zijn ontvangen. CUMELA zet in op contact met leden op maat. Waar hebben de leden 
behoefte aan? Een bezoek, een telefoongesprek, een bezoek op de werklocatie of elkaar ontmoeten 
op een studieclubbijeenkomst? 
 
Er zijn bij de Ondernemerslijn in het tweede kwartaal van 2019 1286 verzoeken ingevoerd en 
geregistreerd. Er stonden op 30 juni nog 22 verzoeken open. Deze zijn uitgezet naar een 
adviseur/beleidsmedewerker. De meeste vragen werden gesteld over personeel en arbeid, recht en 
regelgeving en verkeer en vervoer. 
 
 

Meer informatie 
Meer informatie over de benoemde onderwerpen te vinden is op onze website. Zijn er vragen of 

onduidelijkheden? Stel ze aan de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of 

ondernemerslijn@cumela.nl. 
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