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Pluimveeverwerkende industrie 2020/2021
Verbindendverklaring gewijzigde cao-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 

2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de 

Pluimveeverwerkende industrie 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van AWVN namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereen-
komst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI);

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.nl

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor de Pluimveeverwerkende Industrie1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt 
gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 77 komt te luiden:

‘Artikel 77 Afwijking van de cao 

De cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is een standaard-cao. Dat betekent dat er alleen van 
mag worden afgeweken als de Commissie Cao-aangelegenheden de werkgever dispensatie heeft 
verleend voor toepassing van de cao of een deel daarvan. Over onderwerpen waarover niets in de cao 
is bepaald kan de onderneming met vakbonden, de medezeggenschap of de medewerker afspraken 
maken.’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 6 juli 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes

1 Stcrt. 19 mei 2020, nr. 22879.
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