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REGELING DUURZAME INZETBAARHEID 
PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE VANAF 2020  
 

 

AFSPRAKEN 
 
Cao-partijen in de pluimveeverwerkende industrie vinden het belangrijk dat alle medewerkers 
tot hun pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar blijven. In deze cao is een aantal belangrijke 
afspraken gemaakt om dit te bevorderen. Zo komt er in de plaats van de leeftijdsdagen 
(roostervrije tijd voor ouderen en leeftijdsvakantie-uren) voor iedere medewerker een 
persoonlijk budget beschikbaar dat de medewerker kan inzetten voor leeractiviteiten die 
aansluiten bij zijn kennis, kunde en belangstelling, waarmee de medewerker zijn positie op de 
arbeidsmarkt kan versterken. Dit budget is voor iedere medewerker gelijk (naar rato van de 
arbeidsduur) en wordt in toekomstige cao’s steeds verhoogd met dezelfde verhoging als 
waarmee de salarisschalen en eventueel de eindejaarsuitkering worden verhoogd. Het budget 
komt jaarlijks per 1 januari beschikbaar. Alleen in 2020 komt het budget door de benodigde 
aanlooptijd later beschikbaar, en wel per 1 juli 2020. 
 
Daarnaast krijgt de medewerker de keuze om op 58- of vanaf 59-jarige leeftijd deel te nemen 
aan de zogenaamde 80/97/100-regeling resp. 80/98/100 regeling, waarmee de medewerker in 
de jaren voor pensionering in staat wordt gesteld een 4-daagse werkweek te werken.  
 
De 80/97/100 regeling houdt in dat de medewerker, op 58-jarige leeftijd, 80% (4 dagen) werkt 
tegen 97% van zijn (oorspronkelijke) salaris, waarbij hij 100% van zijn pensioen over zijn 
oorspronkelijke salaris blijft opbouwen. De 80/98/100 regeling houdt in dat de medewerker, 
vanaf 59-jarige leeftijd, 80% (4 dagen) werkt tegen 98% van zijn (oorspronkelijke) salaris, 
waarbij hij 100% van zijn pensioen over zijn oorspronkelijke salaris blijft opbouwen. Om een 4-
daagse werkweek mogelijk te maken worden bovendien de adv-uren (artikel 7), 32 
bovenwettelijke vakantie-uren (artikel 21) en de feestdagen ingezet. Als de medewerker al in 
een 4-daags rooster werkt (het zgn. verlengde dienstrooster, artikel 14 van de cao), kan hij 
kortere dagen werken. 
 
De medewerker is niet verplicht om aan de 80/97/100- of de 80/98/100-regeling deel te nemen. 
De medewerker kan ook als hij ouder is dan 59 jaar nog aan de regeling gaan deelnemen. 
 
Omdat een dergelijke belangrijke wijziging grote gevolgen kan hebben voor medewerkers die 
al in dienst zijn, en dan vooral voor oudere medewerkers, zijn er overgangsmaatregelen 
afgesproken voor medewerkers die zijn geboren voor 1 januari 1970 en op 31 december 2019 
in dienst waren. Zij kunnen (eenmalig) kiezen of ze deelnemen aan de nieuwe regeling, inclusief 
het persoonlijk budget en de mogelijkheid te kiezen voor de 80/97/100- of de 80/98/100-
regeling, waarbij de leeftijdsdagen (roostervrije tijd voor ouderen en leeftijdsvakantie-uren) die 
de medewerker op 31 december 2019 al had, worden bevroren.  
Zij kunnen er ook voor kiezen om de oude regeling voort te zetten. In dat geval hebben ze geen 
recht op het persoonlijk budget en kunnen zij niet deelnemen aan de 80/97/100- of 80/98/100-
regeling. Ze kunnen vanaf 61-jarige leeftijd wel hun vrije dagen op zo’n wijze inzetten dat ze 
gemiddeld 4 dagen per week werken.  
 
De werkgever is verplicht de medewerker uiterlijk 1 mei 2020 over deze keuzemogelijkheid te 
informeren en de medewerker twee maanden tijd te geven om zijn keuze te maken. Als de 
medewerker niet aangeeft te kiezen voor de regeling in bijlage 5, gelden voor hem in plaats 
daarvan de regelingen als beschreven in de artikelen 8, 11, 22 en 52. 
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Schematisch ziet invoering van de regeling er als volgt uit: 
 

 
 
 
De details van de regeling zijn terug te vinden in de tekst van de cao. Deze uitgave kan 
beschouwd worden als een toelichting op de regeling. De tekst van de cao is leidend. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een toelichting op de regeling door gebruikmaking van vragen 
en antwoorden. 

 
 
 

Invoeringsdatum van de regeling 
Praktisch gezien is een ingangsdatum van 1 januari 2020 niet haalbaar. De regeling dient met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 te worden ingevoerd en is effectief per 1 mei 2020. 
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Werknemers geboren voor 1 januari 1970 en 
in dienst per 31 december 2019 
 

  
Werknemers geboren op of na 1 januari 
1970 en/of in dienst per 1 januari 2020 

 
De werknemer heeft de keuze tussen de oude 
en de nieuwe verlofregeling. Deze keuze kan 
eenmalig worden gemaakt en wel zo snel 
mogelijk. Werkgevers stellen voor 1 april 2020 
de vraag aan de werknemers welke keuze zij 
maken. De werknemer geeft uiterlijk voor 1 juni 
2020 zijn keuze door aan de werkgever. 
 
De oude verlofregeling 
Bij de keuze voor de oude verlofregeling 
behoudt de werknemer alle verlofrechten zoals 
die voor de invoering van de nieuwe regeling per 
1 januari 2020 gelden. 
Vanaf de 61-jarige leeftijd heeft de werknemer 
de mogelijkheid tot een vierdaagse werkweek 
door de inzet van vrije dagen. 
Dit houdt in: 80% werken, 100% loon en 100% 
pensioenopbouw (80-100-100). 
Bij de keuze voor de oude verlofregeling is er 
geen recht op een jaarlijks persoonlijk budget 
van 160 euro. 
 
De nieuwe verlofregeling 
De werknemer die kiest voor de nieuwe 
verlofregeling kan op vrijwillige basis deelnemen 
aan de regeling 80-97-100 op de eerste dag van 
de maand waarop de 58-jarige leeftijd wordt 
bereikt of aan de regeling 80-98-100 op de 
eerste dag van de maand waarop de 59-jarige 
leeftijd wordt bereikt. Hierbij staat in deze 
regeling de 80 voor 80% werken, de 97 of 98 
voor het salaris en 100 voor pensioenopbouw. 
De werknemer die op 58-jarige leeftijd 
deelneemt levert 3% van zijn brutosalaris in. 
Een werknemer die aan de regeling deelneemt 
vanaf 59 jaar levert 2% van zijn brutosalaris in. 
Deelnemers hebben recht op een persoonlijk 
budget van 160 euro per jaar. Doel van het 
budget is om werknemers zich te laten 
ontwikkelen door scholing. Het ontvangen of 
gereserveerde budget kent geen vervaldatum; 
wel moet dit budget binnen 5 jaar een 
bestemming krijgen, waarbij werkgevers een 
tijdige attenderingsplicht hebben. 
De scholing wordt door de Stichting Fonds 
Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie gestimuleerd 
door een extra bijdrage van 160 euro in de 
scholingskosten. 
Mocht van scholing door welke redenen dan ook 
geen gebruik worden gemaakt, is het mogelijk 
om het budget aan te wenden voor extra 
(zorg)verlof of pensioenopbouw 
 

  
De leeftijdsdagen komen te vervallen, maar 
werknemers die al leeftijdsdagen en extra 
ADV-dagen hebben opgebouwd, behouden 
deze dagen (je houdt wat je hebt).  
 
Per 1 januari 2020 zijn de leeftijdsdagen 
komen te vervallen. 
De werknemer kan op vrijwillige basis 
deelnemen aan de regeling 80-97-100 op 58-
jarige leeftijd of aan de regeling 80-98-100 bij 
59-jarige leeftijd. Hierbij staat in deze 
regeling de 80 voor 80% werken, de 97 of 98 
voor het salaris en 100 voor 
pensioenopbouw. 
De werknemer die op 58-jarige leeftijd 
deelneemt levert 3% van zijn brutosalaris in. 
Een werknemer die aan de regeling 
deelneemt vanaf 59 jaar levert 2% van zijn 
brutosalaris in. 
Werknemers hebben recht op een 
persoonlijk budget van 160 euro per jaar. 
Doel van het budget is om werknemers zich 
te laten ontwikkelen door scholing. Het 
ontvangen of gereserveerde budget kent 
geen vervaldatum. 
De scholing wordt door de Stichting Fonds 
Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie gestimuleerd 
door een extra bijdrage van 160 euro in de 
scholingskosten. 
Mocht van scholing door welke redenen dan 
ook geen gebruik worden gemaakt, is het 
mogelijk om het budget aan te wenden voor 
extra (zorg)verlof of pensioenopbouw 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
 

Vragen over deelname 
 
 
 

1   Wie attendeert mij op gebruikmaking van de regeling? 
 
Aan de werkgever is de verplichting om uiterlijk 2 maanden voordat van de regeling gebruik kan worden 
gemaakt, de werknemer hierover te informeren. Een werknemer kan ook aan de werkgever kenbaar 
maken gebruik te willen maken van de regeling. Een werknemer maakt zijn keuze zo spoedig mogelijk 
duidelijk aan de werkgever. 
 
 

2   Kom je nu al in aanmerking voor deelname?  
 
In de cao is opgenomen, dat de werkgever voor 1 april 2020 de werknemer informeert als zij kunnen 
deelnemen aan de regeling. De keuze voor de oude of de nieuwe regeling zal de werknemer die al in 
aanmerking komt voor de regeling uiterlijk op 1 juni kenbaar moeten maken bij zijn werkgever. U kunt 
zich ook zo snel mogelijk melden bij de werkgever. In overleg kan een ingangsdatum op korte termijn 
worden bepaald.  
 
3   Kan ik eerder dan de 58-jarige leeftijd deelnemen aan de regeling? 
 
Nee, dat is niet mogelijk. Een alternatief is om in deeltijd te gaan werken. Een latere ingangsdatum is wel 
mogelijk. 
 

 
4   Als ik al 59 jaar ben, kan ik dan van de regeling gebruik maken? 
 
Ja, dat kan. Bij de keuze dient u aan te geven of u kiest voor de oude of de nieuwe regeling. Maakt u 
geen keuze, dan geldt de nieuwe regeling. 
 

 
5   Kunnen werknemers die 61 jaar of ouder zijn van de regeling gebruik maken met behoud van    
     de ouderendagen? 
 
De regeling is opgezet voor duurzame inzetbaarheid, om te komen tot een vierdaagse werkweek voor 
oudere werknemers. De werknemers van 61 jaar en ouder hebben in de huidige situatie al een vierdaagse 
werkweek met behoud van volledig loon. 
Mocht een werknemer van 61 jaar of ouder gebruik willen maken van de nieuwe regeling, zal hij de 
deelname aan de 4-daagse werkweek moeten wijzigen in een fulltime werkweek door inlevering van de 
toegekende extra verlof-/ADV-uren die zij hebben gekregen. Vanuit dat perspectief kan de werknemer 
kiezen voor deelname aan de nieuwe regeling door de 80-98-100 regeling.  
Concreet betekent dit dat de werknemer een vierdaagse werkweek behoudt, maar wel vrijwillig salaris 
inlevert. Voor deze medewerker is de oude verlofregeling gunstiger. 
 
 

6   Ben ik verplicht om korter te gaan werken? 
 
Nee, de regeling is op vrijwillige basis. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de regeling, blijft de situatie 
om 100% te werken, 100% loon en 100% pensioenopbouw. Daarbij is het goed om aan te geven, dat er 
voor ouderen geen verlofdagen meer zijn en tot de AOW-gerechtigde leeftijd er full time gewerkt wordt. 
 
 

7   Waarom moet ik nu al kiezen voor deelname over 7 jaar? Is er later nog een keuze mogelijk? 
 
De keuze is bepalend voor enerzijds de toekenning van ouderenverlof en extra ADV-uren en anderzijds 
het jaarlijks persoonlijk budget. Deze keuze kan onder gelijke omstandigheden niet op een later tijdstip 
worden gewijzigd. 
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Vragen over verlof en ouderendagen 
 
 

 
8   Welke dagen zijn ouderendagen? 
 
De ouderendagen zijn de leeftijdsdagen (uren): van 52 tot en met 56 jaar 16 uren, van 57 tot en met 61 
jaar 40 uren en vanaf 62 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd 48 uren en 
De extra roostervrije tijd (57 tot en met 59,5 jaar 16 uren, van 59.5 tot en met 60 jaar 32 uren en vanaf 
61 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd 160 uren. 
 
 
9   Hoe werkt de afbouw van leeftijdsdagen? 
 
De leeftijdsdagen worden per 1 januari 2020 niet langer toegekend. De regeling wordt bevroren, dat wil 
zeggen, dat werknemers die op grond van hun leeftijd al dagen tegoed hebben per 2019, deze dagen in 
de toekomst behouden tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Er worden geen extra dagen meer toegekend. 
Een uitzondering hierop geldt voor de werknemers geboren voor 1970 die de oude regeling blijven 
volgen. Zij behouden de ouderendagen. 
 
 
10  Verlofopbouw 100% of 97/98? 
 
De verlofopbouw blijft bij de oude en de nieuwe regeling ongewijzigd intact. Een ander loon heeft geen 
gevolgen voor de rechten op verlofopbouw. 
 
 

11  Krijgen nieuwe medewerkers leeftijdsdagen als ze voor 1970 geboren zijn? 
 
De regeling is per 1 januari 2020 bevroren en er worden geen extra dagen meer toegekend. Dagen die al 
zijn opgebouwd en toegekend naar de situatie per 31 december 2019 blijven van kracht. 
 

 
12  Kan ik verlof / ADV dagen kopen en verkopen als ik deelneem aan de regeling? 
 
Ja. Deelname heeft geen effect op deze regeling. Verkoop van verlof geldt alleen voor verlof dat resteert 
en als bovenwettelijk verlof wordt aangemerkt 
 

 
 

 
Vragen over pensioen 
 
 

 
13  Verandert er iets aan de pensioenaanspraken? 
 
Nee, de opbouw en premie blijft bij deelname aan de nieuwe regeling over 100% van het oorspronkelijke 
pensioengevend loon. Hierbij geldt bij verkoop van ADV-dagen het reguliere loon en dienen de 
verkochte ADV-dagen te worden teruggekocht. 
 
 
14  Pensioenopbouw / premie: blijft de verdeling werkgever en werknemers gelijk? 
 
Ja. De verhouding tussen het werkgevers- en het werknemersaandeel in de premie wijzigt niet. 
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Vragen over parttime werken 
 
 

 
15  Geldt de regeling ook voor part time werken? 
 
Ja, de regeling geldt voor alle werknemers, zoals alle regelingen in de cao (tenzij anders aangegeven) 
en geldt deelname naar rato van de werktijd. Dit geldt eveneens voor het toe te kennen persoonlijk 
budget.  
 
 
16  Welk salaris geldt bij een parttimer? 
 
Het salaris van een part timer wordt eveneens naar rato berekend. 
 
 
17  Wat geldt voor een parttime medewerker die 3 dagen van 8 uur werkt? 
 
Deze werknemer heeft naar rato recht op een kortere werkweek. Op welke wijze dit wordt ingevoerd is in 
goed onderling overleg. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om een dag minder te werken als er voldoende 
uren zijn opgebouwd of verkorten van de dagelijkse werktijd. 
 

 
 
 

Vragen over persoonlijk budget 
 
 

 
18  Wat is het persoonlijk budget? 
 
Het budget is voor alle werknemers, behalve voor de werknemers die gebruik maken van de oude 
regeling, 160 euro per jaar (op fulltime basis). Voor parttime medewerkers is dit bedrag naar rato. Het is 
een jaarlijks bedrag dat niet komt te vervallen. 
 
De wijze waarop het geld zal worden ondergebracht wordt nader onderzocht. Wel zal dit bedrag op de 
loonstrook zichtbaar worden. Het streven is om per 1 juli 2020 het eerste jaarbedrag op de loonstrook 
zichtbaar te hebben. Het budget voor komend jaar zal per januari 2021 op de loonstrook worden vermeld. 
 
 

19  Voor welke doelen kan dit budget worden gebruikt? 
 
Het budget is bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling, dat voor scholing kan worden aangewend. In geval 
van scholing zal de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie het 
bedrag van het budget dat hiervoor wordt gebruikt verdubbelen. Voor de eerste jaren is hiervoor een 
maximaal budget van 30.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. 
Mocht u het budget niet aanwenden voor scholing, dan is er een mogelijkheid om het bedrag aan te 
wenden voor (zorg)verlof of pensioen. 
 

 
 

 
Overige vragen 
 
 

 
20  Krijg ik een nieuwe arbeidsovereenkomst? 
 
Nee, maar de afspraken over deelname aan de regeling worden wel schriftelijk vastgelegd. Dan zijn ze 
voor ieder duidelijk. Deze afspraken dienen door werkgever en werknemer te worden ondertekend. 
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21  Wat geldt er bij overwerk bij deelname? 
 
Wordt aan de regeling deelnegenomen, dan kan eveneens sprake zijn van overwerk. Doelstelling is 
echter om wekelijks minder te werken. Bij meer uren geldt de overwerktoeslag niet over de eerste 40 
uren per week. 
 
 
22  Hoe om te gaan met feestdagen? 
 
In de weken waarin een feestdag op een werkdag valt, is bij deelname aan de regeling de feestdag in 
die week de wekelijkse dag waarop niet wordt gewerkt en waarop dus de vrije dag valt.  
 
 

23  Geldt de regeling ook voor werknemers die geen lid zijn van een vakbond? 
 
Ja. De regeling geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van een bedrijf waarop de cao 
pluimveeverwerkende industrie van toepassing is. 
 

 
25  Welke regeling geldt voor werknemers die op latere leeftijd instromen? 
 
Voor alle werknemers, dus ook de werknemers vanaf 58-jarige leeftijd, die na 1 januari 2020 instromen in 
de sector, geldt de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid. 
 

 
26  Wat gebeurt er met mijn vrije dag als ik ziek ben? 
 
Ook hierin verandert niets. Als je ziek bent op een ingeroosterde vrije dag komt deze dag te vervallen en 
heb je geen extra rechten. 
 

 
27  Welk salaris wordt aangehouden voor de berekening van de WW-premie? 
 
Voor premieberekeningen wordt het daadwerkelijke loon aangehouden (bij deelname 97 of 98%). 
 

 
28  Wat geldt voor de uitkering bij ziekte? 
 
Bij ziekte is voor de berekening van de uitkering het daadwerkelijke loon van toepassing (bij deelname 97 
of 98%). 
 
 
29  Mag de dag bepaald worden door de werkgever en mag deze wisselen? 
 
In principe worden de dagen wekelijks roulerend opgenomen van maandag tot en met vrijdag. In onderling 
overleg kan een andere toepassing worden gehanteerd. Bij feestdagen is er voor deelnemers geen 
aanspraak op een extra vrije dag. 
 
 
30  Als ik in een verlengd dienstrooster werk, mag ik dan korter werken in plaats van een dag  
     minder? 
 
In een verlengd dienstrooster wordt er 4 dagen per week gewerkt. Als u wilt deelnemen aan de nieuwe 
regeling, kan deze situatie in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden besproken. De nieuwe 
regeling kent een kortere werkweek. In een rooster van 4 x 9,5 uur is hiervan al sprake. Mogelijkheden 
zijn om de verlofuren op te sparen tot er een hele dag is om verlof te kunnen nemen of is een kortere 
werkdag een optie. Dit hangt mede af van de mogelijkheden en roosters binnen het bedrijf. Hiervoor wordt 
tussen werkgever en werknemer in goed onderling overleg naar een oplossing gezocht.  
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Aanvullende vragen en antwoorden 
 
 

 
31  Verschillende dienstroosters, hoe werkt dit in de praktijk? 
 
Er zijn meerdere mogelijkheden. In alle gevallen geldt als uitgangspunt een werkweek van 40 uur en 16 
ADV-dagen op jaarbasis, waarbij er een 100% pensioenopbouw geldt van het salaris op basis van 
fulltime. 
 
a. Een medewerker met een contract van 40 uur zonder ADV dagen in tijd (gebruik makend van 
verkoop van 120 uur op jaarbasis) 
 
Deze medewerker moet 120 uren ADV in geld omzetten in tijd: dat betekent inlevering van salaris ofwel 
terugkopen van verlof. 
Zijn basissalaris gaat dus terug naar 100 %. Dat wordt zijn nieuwe pensioengevende salaris. Daarnaast 
levert de medewerker dan 2 of 3 % in, afhankelijk van de regeling waarvoor iemand kiest. 
Per saldo levert de medewerker dan meer salaris in dan de eerder genoemde 2 of 3%. 
 
 
b. Een medewerker met een contract van 38 uur per week in 5 dagen 
 
Deze medewerker heeft van de standaard 128 uur nog 35,6 uur ADV in tijd beschikbaar. De andere 
uren zijn ingeroosterd in zijn week en moeten dus weer beschikbaar gemaakt worden in tijd.  
Dit gebeurt volgens dezelfde methodiek als genoemd onder punt a. Het aantal dagen kan, afhankelijk 
van eerdere keuzes, anders zijn 
 
 
c. Een medewerker met een contract van 4 dagen 38 uur per week 
 
Als een werknemer die al in een vierdaags werkrooster is ingedeeld, kan er op specifiek verzoek worden 
gekeken naar een driedaags rooster van 9,5 uur. Deze berekening wordt eveneens gemaakt conform de 
uitgangspunten genoemd onder punt a.  
 
 
32  Overwerk 
 
Overwerk doet geen recht aan deelnemers in de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid en wordt 
ontraden. Mocht meerwerk c.q. overwerk wel aan de orde zijn, kan dit alleen op vrijwillige basis van de 
medewerker. 
Advies van het Georganiseerd Overleg is om meeruren c.q.  overwerk alleen te compenseren in tijd voor 
tijd uren. 
  
 
33  Ploegen waar ADV in versleuteld zit 
 
In sommige gevallen hebben medewerkers een contract op fulltime basis van 38 uur, terwijl zij op basis 
van een 40-urige werkweek worden uitbetaald. In dit geval worden ADV dagen ingezet om de 38-urige 
werkweek te realiseren.  In deze situatie wordt verwezen naar vraag 31, sub b. 
 
 
 
34  Nieuwe instroom 58+ op minimumloon 
 
Een oudere medewerker (≥ 58) stroomt nieuw in de sector in op het minimumloon. Als deze medewerker 
gebruik wil maken van de regeling DI kan hij 4 dagen gaan werken tegen 97 respectievelijk 98% van het 
oorspronkelijke salaris. Hiermee komt het basis uurloon onder het minimumloon. In voorkomend geval 
wordt echter 100% van het WML betaald. 
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35  Ploegentoeslag 
 
Als de medewerker in ploegendienst werkt heeft hij recht op een toeslag op zijn salaris. Voor het werk in 
de ochtend- of middagploeg heeft hij recht op een toeslag van 12,5% op zijn salaris. Voor het werk in de 
nachtploeg heeft hij recht op een toeslag van 30% op zijn salaris (artikel 38 cao).  
Ook bij gebruikmaking van de nieuwe regeling DI geldt de ploegentoeslag op basis van de te werken 
dienst. 
 
 
 
36  Keuzeformulieren A en B 
 
Voor het vastleggen van de keuze van de medewerker zijn twee formulieren beschikbaar gesteld. 
 
Formulier A is bedoeld voor de keuze van medewerkers die zijn geboren voor 1 januari 1970 en op 31 
december 2019 in dienst waren voor deelname aan de oude of de nieuwe verlofregeling. Dit formulier 
moet zo snel mogelijk worden ingevuld. 
 
Formulier B is bedoeld voor medewerkers, die met formulier A voor de nieuwe regeling hebben 
gekozen. Zij kunnen op dit formulier de keuze maken op welke leeftijd de regeling voor hen ingaat (58 
jaar of 59 jaar).  
 

 
 
 
 
 

Als u vragen heeft die niet zijn opgenomen, kunt u deze aan het secretariaat stellen.  
Mochten er vragen worden gesteld, dan zal dit overzicht op de website www.szpluimvee.nl worden 
aangevuld. 
 
 
 
 
Dit is een uitgave van Sociale Zaken Pluimvee Industrie 
Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal 
e-mail: info@szpluimvee.nl 
Mobiele telefoonnummers:  
Ronald Kerkmeijer: 06-24439275 
Dineke Rietveld: 06-21199893 
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