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VOORWOORD

2018 – een bevlogen jaar

Als voorzitter van NEPLUVI is mij gevraagd om het voorwoord te schrijven voor het jaarverslag 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie, van oudsher bekend 
als OFP.
Het bestuur vindt scholing van werknemers een groot goed. Enerzijds goed voor werknemers die 
zich willen ontwikkelen en anderzijds goed voor werkgevers, die willen werken met kundige en 
gemotiveerde mensen.
De in het voorliggende jaar gestarte Pluimvee Academie is in 2018 verder uitge-dragen door bezoe-
ken aan bedrijven en gesprekken met directie en leidinggeven-den. Doel van deze actie is om met 
medewerkers in gesprek te gaan over de toe-komstvisie en daarmee samenhangend de benodigde 
opleidingen bij de verder-gaande ontwikkelingen binnen de sector. Daarbij is voor alle werknemers 
een zak-boekje aangereikt om hen daarvan bewust te maken.
Deze gesprekken zijn goed ontvangen en het is nu aan de werkgevers en werkne-mers om dit in te 
vullen. 

Het bestuur verkeert in een lastige positie. De samenstelling is vastgelegd in de statuten, waarbij 
FNV als deelnemer staat vermeld. Het is bijzonder dat zij niet deelnemen aan de cao arbeidsvoor-
waarden, en wel gesprekspartner zijn in het bestuur. Dit heeft er toe geleid, dat de statuten met 
name op het punt van besluit-vorming aanpassing behoeven. Dit traject is in gang gezet en in het 
komende jaar zal dit met de notaris worden uitgewerkt.

Trots ben ik op de sector. Mooie bedrijven, hard werkende mensen, die een mooi product op de 
markt brengen. Elke dag weer. Ondanks het nimmer aflatende risico van een uitbraak van dier-
ziekte, de onzekere periode op de afzetmarkt door de onduidelijkheid over de Brexit en een grote 
toelevering van vlees vanuit de Oekra-ine, is er een gestage groei in de productie en de nimmer 
aflatende behoefte van consumenten aan een mooi stukje kippenvlees.
Een sector in ontwikkeling van arbeidsintensief naar procesindustrie, gemotiveerde en goed 
geschoolde werknemers en groeipotentieel.

Full speed verder in 2019!

Gert Jan Oplaat
Voorzitter NEPLUVI
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1 DE STICHTING FONDS COLLECTIEVE BELANGEN VOOR DE 
PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

INLEIDING
In het verslagjaar werd er weer een groot 
aantal onderwerpen besproken binnen de 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie. De activiteiten 
zijn in dit verslag opgenomen.

DOELSTELLING
De stichting stelt zich ten doel het financieren 
en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn 
op het bevorderen van goede arbeidsverhou-
dingen tussen werkgevers en werknemers in 
de pluimveeverwerkende industrie.
Deze activiteiten bestaan binnen het doel van 
de stichting uit het bevorderen van:
a. het geven van voorlichting en informatie 

aan alle werkgevers en werknemers in de 
pluimveeverwerkende industrie over de 
rechtsgevolgen die voortvloeien uit de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten voor de 
pluimveeverwerkende industrie en/of ande-
re wettelijke voorschriften die op het ter-
rein van de arbeidsvoorwaarden liggen;

b. een eenduidige uitleg en toepassing van de 
bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst voor de pluimveeverwerkende 
industrie en het voorkomen van geschillen 
over de uitleg en toepassing van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst voor de pluim-
veeverwerkende industrie;

c. het coördineren, voorbereiden en onder-
steunen van het geformaliseerde overleg 
– met uitzondering van cao-overleg – tus-
sen sociale partners ten behoeve van alle 
werkgevers en werknemers in de pluimvee-
verwerkende industrie;

d. het uitvoeren van werkzaamheden ver-
bonden aan het bestuurlijke, financiële en 
administratieve beheer van de stichting;+

e. het verzorgen van algemene informatie en 
publiciteit aan werknemers, werkgevers 
en direct belanghebbenden aangaande 
de vraag en het aanbod van arbeid, de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandig-
heden en de opleidingsmogelijkheden in de 
pluimveeverwerkende industrie;

f. de uitgifte van brochures, periodieken en 
kennisdragers, inclusief de vervaardiging, 
uitgifte en verzending van de noodzakelijke 
hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van 
alle werknemers en werkgevers in de pluim-
veeverwerkende industrie in het belang van 
de arbeidsverhoudingen in de pluimveever-
werkende industrie;

g. de inzet van adviseurs, die het bestuur 
ondersteunen bij zijn activiteiten en die 
tevens voorlichting en informatie met 
name op het gebied van scholing, vorming, 
arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbe-
leid aan ondernemingen in de pluimveever-
werkende industrie kunnen verstrekken;

h. ontwikkelingen op bedrijven in de pluim-
veeverwerkende industrie op het terrein van 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeids-
omstandigheden en opleiding van werkne-
mers in het kader van hun inzetbaarheid;

i. ontwikkelingen gericht op het bevorderen 
van de medezeggenschap, participatie, per-
soneelsvertegenwoordigingen en onder-
nemingsraden als vormen van overleg op 
ondernemersniveau tussen werknemers en 
werkgevers in de pluimveeverwerkende 
industrie;

j. deelname van werknemers aan congressen 
en vakgroepbestuursvergaderingen van hun 
vakorganisaties;

k. het opleidingsplan alsmede de opleiding van 
werknemers in het kader van hun inzet-
baarheid, ten behoeve van alle werknemers 
en werkgevers in de pluimveeverwerkende 
industrie;
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l. het bevorderen van activiteiten inzake een 
evenwichtige verdeling van arbeid en zorg-
taken van werknemers, waaronder kinder-
opvang;

m. projecten of activiteiten gericht op de verbe-
tering van de arbeidsomstandigheden bin-
nen de pluimveeverwerkende industrie of 
op de totstandkoming of verbetering van 
bedrijfsbeleid op dit terrein;

n. het vergroten van de participatie op de 
arbeidsmarkt alsmede het stimuleren van 
een betere aansluiting van de pluimveever-
werkende industrie op de arbeidsmarkt;

o. projecten of onderzoeksactiviteiten op het 
gebied van opleiding van werknemers in 
het kader van hun inzetbaarheid, arbeids-
voorwaarden, arbeidsomstandigheden en de 
arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van 
goede arbeidsverhoudingen in de pluimvee-
verwerkende industrie, welke projecten of 
onderzoeksactiviteiten tevens gepubliceerd 
kunnen worden, ter bevordering van een 
goede vakbekwaamheid bij het personeel in 
de bedrijfstak; en;

p. het beheer, het toezicht houden en het doen 
uitvoeren van de door het Georganiseerd 
Overleg met Achmea (voorheen Interpolis) 
gemaakte afspraken over de WGA-
verzekering als bedoeld in artikel 39 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst voor werk-
nemers werkzaam in de pluimveeverwer-
kende industrie, of een regeling die geacht 
wordt daarvoor in de plaats te treden.

BESTUUR
Bestuursleden worden voor de duur van twee 
jaar benoemd. In de maand mei ving de vijftien-
de zittingsperiode aan. Deze begon op 28 mei 
2018 en loopt tot 28 mei 2020. 

Aan het einde van het verslagjaar zijn de vol-
gende bestuursleden benoemd. 

VERGADERINGEN
Het bestuur van de stichting kwam in 2018 drie 
maal bijeen.
De Werkgroep scholingsactiviteiten is in het ver-
slagjaar niet bijeen geweest. 
De activiteiten van het bestuur zijn opgeno-
men in hoofdstuk 32en de samenstelling van de 
werkgroep in hoofdstuk 3 van dit verslag.

BENOEMENDE ORGANISATIES
Door de volgende organisaties worden de 
bestuursleden van de stichting benoemd:
- de werkgeversorganisatie, de Vereniging 
van de Nederlandse Pluimveeverwerkende 
industrie NEPLUVI: twee leden;
- de werknemersorganisaties CNV Vakmensen: 
één lid;
- de werknemersorganisatie FNV: één lid.
Daarbij kan voor elk bestuurslid een plaatsver-
vangend lid worden benoemd.

Leden Plaatsvervangende leden Benoemende organisaties
A.E.M. Peper (Tolbert) P. de Ridder (Arnhem) CNV Vakmensen
K. de Buijzer (Alkmaar) E. Brouwer (Assen) FNV 
J. Timmer (Hardenberg) Dr. P.C. Vesseur (Houten) NEPLUVI
J.P. Visser (Surhuisterveen) G.J. Oplaat (Markelo) NEPLUVI
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VOORZITTER EN 
PLAATSVERVANGEND VOORZITTER
Aan het begin van het verslagjaar was de heer 
K. de Buijzer voorzitter van het bestuur van 
de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor 
de Pluimveeverwerkende Industrie. Het vice-
voorzitterschap werd vervuld door de heer J. 
Timmer. 

Conform de statuten wisselt het voorzitter-
schap en het vicevoorzitterschap jaarlijks tus-
sen een bestuurslid van werkgeverszijde en een 
bestuurslid van werknemerszijde. Deze datum 
loopt parallel aan de datum van benoeming 
van het bestuur: 28 mei.
Vanaf 28 mei 2018 is de heer J. Timmer 
benoemd tot voorzitter. 

Wat betreft het voorzitterschap van de 
Werkgroep scholingsactiviteiten wordt als 
datum van wisseling aangehouden 16 novem-
ber. De heer K. de Buijzer vervulde tot 16 
november 2018 het voorzitterschap van de 
werkgroep. De heer J. Timmer was tot 16 
november vicevoorzitter van de werkgroep. 
Op 16 november 2018 wisselden de heren De 
Buijzer en Timmer van functie.

 
PENNINGMEESTER
In het jaar 2018 vervult de heer J.P. Visser uit 
Surhuisterveen de functie van penningmeester 
van de stichting.

SECRETARIS
In het jaar 2018 is de heer R. Kerkmeijer uit 
Driebergen secretaris van de Stichting 
Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie.

SECRETARIAAT
In het verslagjaar zijn de secretariaatswerk-
zaamheden van de stichting uitgevoerd op het 
kantoor van Sociale Zaken Pluimvee Industrie 
in Houten. 
Op het secretariaat is naast de penningmeester 
en de secretaris mevrouw S. Wolf- de Jonge 
werkzaam. Zij is belast met de premie-inning 
van de Stichting Fonds Collectieve Belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie. 
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2 BESTUUR

ALGEMEEN
In het jaar 2018 heeft het bestuur aandacht 
besteed aan een aantal activiteiten, die onder-
staand zijn weergegeven.

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN
De cao Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie, door het 
bestuur in het najaar van 2014 vastgesteld, kent 
een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2019. De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft op 23 januari 2015 
de bepalingen van deze cao algemeen verbin-
dend verklaard.

STATUTENWIJZIGING
De akte van statutenwijziging van de Stichting 
OFP is op 11 oktober 2017 verleden. In de loop 
van 2018 werd duidelijk dat de wijziging niet 
het gewenste effect had zoals partijen hadden 
bedoeld. Hierdoor zijn de statuten in 2018 in 
zijn geheel doorgenomen en heeft er overleg 
plaatsgevonden met een notaris. De notaris zal 
aan de hand de het besprokene een concept 
opstellen dat in 2019 zal worden besproken in 
het bestuur van de Stichting OFP.

PREMIE
Door sociale partners is de premie voor de 
cao Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie voor het jaar 
2018 vastgesteld op 0,5% van het Uniform loon.

PLUIMVEE ACADEMIE
In de loop van 2017 is de pluimvee academie 
verschenen. Opleidingen in het belang van de 
sector werden samengebracht in een overzich-
telijke vorm. Voor werknemers is een kleine 
brochure uitgebracht in de vorm van een zak-

boekje, waarin zij worden getriggerd om na te 
denken over hun toekomst en over de mogelijk-
heden die scholing kan bieden. Door de heren 
A. Visser en R. Kerkmeijer worden de bedrijven 
bezocht en vindt een gesprek over het belang 
van opleiden van werknemers voor nu en in 
de toekomst plaats. Het bestuur onderstreept 
dit belang om de bedrijven, waar gesprekken 
plaats vinden, te stimuleren met een viertal 
opleidingsvouchers van 250 euro per stuk.

In het najaar van 2017 is een aantal bedrijven 
bezocht. Deze bedrijven bestaan veelal uit hard 
werkende mensen, waar produceren met stip 
op nummer 1 staat, en waar nauwelijks tijd 
en aandacht aan scholing wordt gegeven. Dat 
daarin wellicht een bron kan liggen voor een 
andere bedrijfsvoering met meer gemotiveerd 
personeel, blijft veelal onderbelicht. Een inte-
ressante groep om hiermee in gesprek te gaan. 
In het overleg kan aandacht worden gegeven 
aan de ontwikkelingen in de komende jaren, 
waarbij belangrijk punt zal zijn welk opleidings-
niveau van medewerkers daarbij is vereist.
De bezoeken zijn in het eerste halfjaar van 2018 
voortgezet. De gesprekken blijken te voorzien 
in een behoefte, waarin naast opleiden ook 
andere zaken kunnen worden besproken. Het 
bestuur heeft besloten om in 2019 de ervarin-
gen en resultaten van deze bezoeken te evalu-
eren en te besluiten of hieraan een vervolg kan 
worden gegeven.

WGA-VERZEKERING
De premie voor 2018 is vastgesteld op 0,589%. 
Deze premie komt voor eenderde deel voor 
rekening van werkgevers en voor tweederde 
deel voor rekening van werknemers.

Nieuwe overeenkomst voor 2019
In het verslagjaar is gesproken over een vervolg 
van de aflopende verzekeringsovereenkomst. 
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Per 1 januari 2019 is met Interpolis een nieu-
we driejarige overeenkomst gesloten voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering als aanvul-
ling op de WGA-uitkering, zoals bedoeld in de 
cao voor werknemers werkzaam in de pluim-
veeverwerkende industrie. 

Het bestuur van de Stichting OFP heeft de over-
eenkomst formeel vastgesteld.

De premie in deze overeenkomst is vastgesteld 
op 0,573% van het loon (tot het gemaximeerde 
SV-loon). Deze premie komt voor eenderde deel 
voor rekening van werkgevers en voor tweeder-
de deel voor rekening van werknemers.

De verzekering ziet er als volgt op hoofdlijnen uit:
- De werknemer is verzekerd van minimaal 

70% van zijn inkomen tot de WIA-loongrens 
- De werknemer krijgt een vergoeding als hij 

minimaal 35% arbeidsongeschikt is. 
- Voor de werknemer wordt het dekkingsper-

centage met 5% verhoogd als:
 * hij minimaal 50% van zijn restverdienca-

paciteit benut;
 * hij minimaal 80% arbeidsongeschikt is.
- UWV bepaalt in hoeverre de werknemer 

arbeidsongeschikt is.
- De werknemer krijgt de vergoeding tot de 

AOW-leeftijd (gemaximeerd op 68 jaar). 
 De vergoeding start op het moment dat hij 

recht heeft op een WIA-uitkering. 

ARBOCATALOGUS  
De activiteiten van de Arbocatalogus Pluimvee 
zijn ondergebracht bij Sociale Zaken Pluimvee 
Industrie in Houten.
Het bestuur van het fonds van de Stichting OFP 
stelt jaarlijks een bijdrage beschikbaar de werk-
zaamheden verbonden aan de Arbocatalogus. 
Er is in de werkgroep in het verslagjaar weer 
een aantal onderwerpen aan de orde geweest.

- Website 
De website (www.szpluimvee.nl onder de tab 
Arbo) is voorzien van een tweetal nieuwe but-
tons met de hoofdthema: bijzondere werk-
zaamheden en gevaarlijke stoffen. Door op één 
van de buttons te klikken, komt de bezoeker 
gelijk op de hoofdpagina van het betreffende 
thema. 

-  RI&E
De RI&E heeft een update gekregen. 
De erkenning van Steunpunt RI&E is afgeven 
voor de periode oktober 2015 – oktober 2018. 
Na afloop van deze periode moet een nieuwe 
erkenning worden aangevraagd. Deze erken-
ning is aangevraagd en per 7 maart 2019 ver-
lengd.

- Onderhoud catalogus
Gedurende het jaar worden de in de arbocata-
logus opgenomen richtlijnen en goede praktij-
ken stelselmatig beoordeeld op actualiteit en 
waar nodig aangepast. In de zomer van 2019 
zullen alle richtlijnen doorlopen zijn en kunnen 
deze ter goedkeuring worden gestuurd naar 
het Ministerie SZW.

Arbomiddag 2019
De werkgroep is druk bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de arbomiddag van 2019. 
De onderwerpen die aan bod zullen komen 
zijn: ongewenst gedrag op de werkvloer, RI&E, 
een gezonde leefstijl in het kader van duurza-
me inzetbaarheid, gevaarlijk stoffen, werkdruk 
en ongevallen op de werkvloer. De arbomiddag 
zal bestaan uit een plenaire gedeelte met daar-
na verschillende workshops die gevolgd kunnen 
worden. 
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OPLEIDINGEN VOOR SLACHTEN EN VERWERKEN 
VAN EENDEN
In het verslagjaar werd een verzoek ontvan-
gen vanuit een eendenverwerkend bedrijf of 
er kan worden meegewerkt aan het opzetten 
van opleidingen in deze specifieke tak van de 
sector. Het slachten en bewerken van eenden 
is niet gelijk aan pluimvee, er komt specialisme 
bij kijken, die niet in bestaande opleidingen is 
opgenomen. Het bestuur heeft voor deze spe-
cifieke situatie een bijdrage verleend in de kos-
ten voor het aanleren van deze gespecialiseerde 
bewerkingen.

BIJDRAGEN / SUBSIDIES
Volgens de voorschriften dienen organisaties, 
als zij een bijdrage uit de fondsmiddelen willen 
ontvangen, vooraf een begroting bij het fonds 
in te dienen. Door het fonds wordt vervolgens 
het besluit van het bestuur gemeld met de 
voorwaarden waaronder een bijdrage wordt 
verleend. 

Bij de definitieve afrekening moet een accoun-
tantsverklaring worden bijgevoegd waaruit 
blijkt dat de gelden binnen de doelstelling van 
de stichting zijn aangewend. Bedrijven die een 
bijdrage willen aanvragen voor scholingsacti-
viteiten, moeten dit eveneens vooraf melden, 
maar hoeven geen accountantsverklaring te 
overleggen. 

In dit kader is een drietal ingediende subsidie-
aanvragen voor 2018 door het bestuur van de 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie gehonoreerd. 
Conform de afspraken in het bestuur is een deel 
van de premie bestemd voor de werkgevers- en 
werknemersorganisaties die in de pluimveever-
werkende industrie activiteiten verrichten.

SUBSIDIEBELEID 
Het bestuur van de stichting heeft in december 
2017 het subsidiebeleid voor 2018 vastgesteld. 
Het subsidiebeleid 2018 van de Stichting OFP 
ziet er als volgt uit.

Aan de volgende opleidingsmogelijkheden 
wordt een bijdrage verleend.
1. Cheque voor individuele opleidingen van 

werknemers
2. MBO opleidingen nivo 1 en 2
3. MBO opleidingen levensmiddelentechnolo-

gie nivo 3 en 4 
4. Nederlands
5. Preventiemedewerker

Ad 1 In 2018 wordt tot een maximum van 25 
cheques van maximaal 1000 euro per cheque 
beschikbaar gesteld voor opleiding van indivi-
duele werknemers. Opleidingen komen in aan-
merking mits de werknemer dit niet via het 
bedrijf kan volgen en er sprake is van een brede 
arbeidsmarktgerichte opleiding. Daaronder is 
mede begrepen een loopbaanadvies.

Ad 2 MBO opleidingen nivo 1 en 2 komen voor 
subsidie van 50% van de cursuskosten in aan-
merking.
Ad 3 MBO opleidingen levensmiddelentechno-
logie nivo 3 en 4 komen ook in aanmerking 
voor een bijdrage van 50% in de cursuskosten, 
omdat deze een brede kennis bij de werkne-
mers oplevert.

Ad 4 In het kader van een goede communica-
tie of van de taalontwikkeling bij analfabeten 
wordt een bijdrage van 50% van de cursuskos-
ten beschikbaar gesteld voor Nederlandse taal-
cursussen.

Ad 5 Voor de opleiding van preventiemedewer-
kers worden de externe opleidingskosten voor 
50% vergoed.
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Opleidingen binnen de volgende kaders komen 
in aanmerking voor een bijdrage van 50% per 
cursus, zulks tot een maximum van 1.000 euro 
per cursus, indien dit, naar beoordeling van het 
secretariaat OFP, past binnen een of meer van 
de volgende doelstellingen:
6. MBO opleidingen 3 en 4;
7. cursussen voor omzetting van handgericht 

werken naar procesgericht werken
8. cursussen inzake mechanisering / techniek / 

PLC
9. cursussen ter verbetering van de functie van 

de medewerker
10. cursussen gericht op duurzaamheid
11. cursussen ter verhoging van de positie op 

de arbeidsmarkt, waaronder een loopbaan-
check.

Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt 
van de opleidingen in het kader van de 
Pluimvee Academie, die is te vinden in de 
gids op de website www.szpluimvee.nl onder 
“Opleidingen voor werknemers”
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3 WERKGROEP SCHOLINGSACTIVITEITEN

DOELSTELLING
De doelstelling van de Werkgroep scholingsac-
tiviteiten is om de scholingsactiviteiten voor de 
werkgevers en werknemers in de pluimveever-
werkende industrie te initiëren, te organiseren 
en aan te sturen, om hiermee de taken van het 
bestuur te ontlasten. Het bestuur blijft eind-
verantwoordelijk voor de activiteiten van de 
werkgroep. 

ACTIVITEITEN
De werkgroep is in het verslagjaar niet bijeen 
geweest. 

SAMENSTELLING WERKGROEP 
SCHOLINGSACTIVITEITEN
De Werkgroep scholingsactiviteiten is aan het 
einde van het verslagjaar als volgt samenge-
steld: 
mevrouw M.C.J. Onderdijk, J.P. Ruig en 
J. Timmer (NEPLUVI), A.E.M. Peper (CNV 
Vakmensen), K. de Buijzer (FNV) en 
R. Kerkmeijer (secretaris).
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4 FINANCIELE AANGELEGENHEDEN

In de maand mei 2018 is door het bestuur in de jaarrekening over 2017 vastgesteld. De beknopte 
financiële gegevens zien er als volgt uit.

Financieel overzicht (in euro) Bedrag baten
en lasten 2017

Inkomsten
Ontvangen premies 162.430
Ontvangen premies conform cao-afspraken 649.719
Mutatie voorziening oninbare premies 1.259-
Vergoeding secretariaat OFP 40.255
Rente ABN AMRO 813

Totaal inkomsten 851.958

Uitgaven
Voorlichting en informatie rechtsgevolgen cao 29.132
Uitleg en toepassing bepalingen cao 66.263
Overleg sociale partners (m.u.v. cao-overleg) 136.999
Bestuurlijke, financiële en administratieve beheer 130.430
Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 105.879
Brochures, periodieken en kennisdragers 13.456
Inzet van adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 42.013
Ontwikkelingen op bedrijven in het kader van hun inzetbaarheid 1.410
Bevorderen medezeggenschap, participatie en OR 8.787
Deelname werknemers aan congres/vakgroepvergaderingen 21.323
Opleidingsplan en opleidingen werknemers 28.558
Verbetering arbeidsomstandigheden en  bedrijfsbeleid 20.112
Vergroten participatie op arbeidsmarkt 1.247
Projecten of onderzoekactiviteiten op opleidingsgebied 0

Totaal uitgaven 605.609

Saldo inkomsten en uitgaven 246.349

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedroeg aan het begin van het verslagjaar 491.395 euro. 
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5 DE BEDRIJFSGENOTEN

De stichting richt haar activiteiten op onder-
nemers en werknemers in de slachterijen en 
pluimveeverwerkende bedrijven, die vallen 
onder de werkingssfeer van de cao voor de 
pluimveeverwerkende industrie. 

Aan het einde van het jaar 2018 kent de sec-
tor in de onderscheidenlijke categorieën 19 
slachtlocaties, waarin 2.116 personeelsleden 
werkzaam zijn en 75 pluimveeverwerkende 
bedrijven met 2.996 personeelsleden. Daarnaast 
zijn er 3 bedrijven bekend, die actief zijn in 
de uitzendbranche en onder de werkingssfeer 
vallen. Hierbij zijn in totaal 231 werknemers 
betrokken.

Een aantal bedrijven valt niet onder de wer-
kingssfeer van het Fonds Collectieve belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Dit 
zijn ondernemingen die slechts van de totale 
productie voor een gering percentage pluim-
veevlees verwerken. Bedrijven die onder de 
werkingssfeer van de CAO voor werknemers 
werkzaam in de pluimveeverwerkende industrie 
vallen, hebben als hoofdactiviteit het slachten 
of bewerken van pluimveevlees. Zij dragen de 
reguliere heffing voor het fonds af.
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6. ADRESSEN

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie
Adres: Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Telefoon: 030 6355250
Website: www.szpluimvee.nl 
Contactpersoon: Ronald Kerkmeijer, secretaris

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI
Adres: Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Telefoon: 030 6355252
Website: www.nepluvi.nl
Contactpersoon: Peter Vesseur, algemeen secretaris

CNV Vakmensen
Adres:  Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Telefoon: 030 7511007
Website: www.cnvvakmensen.nl
Contactpersoon: Emiel Peper / Peter de Ridder, bestuurder

FNV
Adres: Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
Telefoon: 088 3680368
Website: www.fnv.nl
Contactpersoon: Karel de Buijzer, bestuurder
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