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2020-2021 
 
 
Partijen (NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV) betrokken bij de cao Pluimveeverwerkende Industrie 
hebben op 18 december 2019 een onderhandelaars akkoord bereikt. De betrokken organisaties 
hebben met dit resultaat ingestemd en is er een akkoord over de cao. De inhoud is als volgt. 
 
 
 
1. Premie pensioen en VPL 
 Onlangs is gebleken, dat er 7 medewerkers en 3 gepensioneerden niet in de administratie van VPL 

zijn opgenomen, en zij wel recht hebben op VPL. 2020 is het laatste jaar dat VPL er is; per einde 
2020 zullen de rechten worden ingekocht als onvoorwaardelijk en wordt als ouderdomspensioen bij 
de betreffende deelnemers toegevoegd. Deze situatie heeft geleid tot een eenmalig in 2020 
financieel tekort van 0,86% van de pensioengrondslag in de VPL middelen. De 10 deelnemers 
worden toegevoegd, waarbij de premie van VPL toeneemt en bij een gelijkblijvende premie de 
beschikbare premie voor ouderdomspensioen afneemt. Daarnaast dient de VPL-premie als gevolg 
van de lage rentestand verhoogd te worden. Besloten is om voor het jaar 2020 de totale premie 
van 24,3% van de pensioengrondslag niet te wijzigen en het opbouwpercentage voor 
ouderdomspensioen te stellen op 1,37% per jaar.  

 
 
2. Cao fonds collectieve belangen 
 Er is een nieuwe cao afgesloten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. 
 
 De premie bedraagt 0,5%. 
 
 In de statuten wordt een wijziging opgenomen, inhoudende dat wanneer een organisatie niet 

betrokken is bij het afsluiten van de arbeidsvoorwaardelijke cao Pluimveeverwerkende Industrie, na 
een periode van een jaar nadat deze cao is afgesloten en aangemeld, er bij de betreffende 
organisatie geen sprake meer is van een bestuurslidmaatschap van de Stichting OFP voor de duur 
van de periode, dat deze organisatie niet betrokken is bij een akkoord van een 
arbeidsvoorwaardelijke cao Pluimveeverwerkende Industrie.  

 Er zal een tekstvoorstel voor aanpassing in de statuten aan de notaris worden gevraagd. 
 
 
3. Cao arbeidsvoorwaarden 
 De cao wordt aangepast op de volgende onderdelen. Zie hiervoor ook het bijgevoegde schema. 
 
 a. Looptijd (15 maanden) 
  De looptijd is van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021 
 
 b. Duurzame inzetbaarheid 
  Per  januari 2020 wordt duurzame inzetbaarheid ingevoerd, bestaande uit de volgende 

elementen. 
 
  - Werknemers van 58 jaar en ouder kunnen gebruik maken van een vierdaagse werkweek 

met een regeling 80-97-100. (80% werken, 97% loon en 100% pensioenopbouw). 
 
  - Werknemers van 59 jaar en ouder kunnen gebruik maken van een vierdaagse werkweek 

met een regeling 80-98-100. (80% werken, 98% loon en 100% pensioenopbouw). 
 
  - De ouderendagen en leeftijdsdagen (artikelen 7 en 17 van de cao) komen te vervallen. 
 
  
  



 - Er geldt een overgangsregeling voor werknemers geboren voor 1 januari 1970. Zij hebben de 
keuze tussen de huidige verlofregeling en de nieuwe verlofregeling.  

   Bij gebruikmaking van de oude verlofregeling behouden zij alle verlofrechten zoals deze voor 
1 januari 2020 van kracht zijn en kunnen vanaf 61-jarige leeftijd komen tot een vierdaagse 
werkweek met de inzet van vrije dagen (80-100-100). Zij hebben bij gebruikmaking geen 
recht op een persoonlijk ontwikkelingsbudget. 

   Bij gebruikmaking van de nieuwe verlofregeling worden de leeftijdsdagen bevroren en 
behouden zij de dagen waarop zij al recht hadden. 

   De keuze voor gebruikmaking van de oude of de nieuwe verlofregeling kan eenmalig worden 
gemaakt en wel zo spoedig mogelijk na 1 januari 2020. 

  
  - Alle werknemers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 160 euro per jaar, 

behoudens werknemers die gebruik maken van de oude verlofregeling. 
   Dit budget zal zichtbaar zijn op de loonstrook van de werknemer. Opgebouwde tegoeden 

komen niet te vervallen. 
   Dit budget is bedoeld voor scholing van de werknemer in de meest brede zin.  
   Bij de Stichting OFP kan op eenzelfde bedrag van 160 euro per werknemer aanspraak 

worden gemaakt in geval van scholing. Het maximale budget voor deze vouchers bedraagt 
30.000 euro per jaar. 

   Indien geen gebruik wordt gemaakt van scholing kan het budget worden aangewend voor 
(zorg)verlof en/of pensioen. 

 
  In werkgroepverband zal gedurende de looptijd van de cao nadere uitwerking plaatsvinden op 

welke wijze het beschikbaar zijnde bedrag wordt veilig gesteld alsmede de voorwaarden voor 
andere aanwending dan scholingsactiviteiten. 

 
  Voor de nadere uitwerking van duurzame inzetbaarheid zal een projectgroep c.q. 

begeleidingsgroep worden ingesteld. Daarbij zal voor de begeleiding van duurzame 
inzetbaarheid gebruik worden gemaakt van James voor de duur van maximaal 3 jaar. 

 
 c. Studie 
  Tijdens de looptijd van de cao zal worden nagegaan of, en op welke, wijze uitvoering kan 

worden gegeven aan de in het pensioenakkoord geboden mogelijkheid voor werknemers om 3 
jaar voorafgaande aan het pensioen te kunnen stoppen met de werkzaamheden. 

 
 d. Calamiteiten 
  Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met omstandigheden waarop zij geen invloed hebben 

en die grote gevolgen kunnen hebben op de bedrijfsvoering en werkgelegenheid. Deze 
omstandigheden worden veroorzaakt door overheidsmaatregelen bijvoorbeeld in verband met 
dierziektes, en dierenwelzijn bijvoorbeeld in geval van extreem hoge temperaturen. 

 
  Werkgevers kunnen na overleg met de OR, of bij afwezigheid van een OR na toestemming van 

het Georganiseerd Overleg, in geval een overheidsmaatregel buiten de schuld van werkgevers 
de productielocatie van een werkgever stillegt of ernstig beperkt gedurende de stillegging 
maximaal  1 verplichte bovenwettelijke verlofdag op grond van artikel 17 van de cao aanwijzen. 
Indien het saldo van de werknemer niet toereikend is zal dit niet plaats vinden. 

 
  Dienstroosters kunnen gewijzigd worden met behoud van toeslag tenzij hierover andere 

bindende afspraken gemaakt worden. 
 
  Bij twijfel of sprake is van een calamiteit is de Commissie cao-aangelegenheden bevoegd een 

bindende uitspraak te doen. 
 
 e. Inkomen 
  Per 1 april 2020, of bij betaling per 4 weken per periode 4 van 2020:  3% loonsverhoging 

structureel. 
   
  De eindejaarsuitkering wordt in 2020 structureel verhoogd met 0,5%. 
   
  Het WML wordt aangepast aan wettelijke bedragen. 



 


