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VOORWOORD 

2018: EEN POSITIEF JAAR.

Het was voor de sector een goed 2018. Ik sprak veel werkgevers en weinigen klaagden.
Veel werknemers sprak ik ook en die keken reikhalzend uit naar de nieuwe cao-onderhandelingen. 
Op naar een loonsverhoging!

We bleven gespaard van dierziekten, de Brexit is er nog niet, er was rust op het arbeidsfront, wat 
moet een mens nog meer!

Eind 2018 hebben we inderdaad de eerste stappen gezet naar een nieuwe cao. De werknemers 
kijken uit naar een loonsverhoging, maar ook naar een invulling van het thema duurzame 
inzetbaarheid van de werknemer, simpel gezegd: hoe halen werknemers (en werkgevers) in 
gezondheid hun pensioenleeftijd.

Waarschijnlijk wordt het weer een cao met alleen het CNV. De FNV haakt nog maar moeilijk aan, 
maar ach....we leven in een vrij land, een land met keuzevrijheid.

Qua scholing is er veel werk verzet. De Pluimvee Academie heeft gestalte gekregen en een groot 
aantal werkgevers hebben bezoek gehad vanuit Sociale Zaken Pluimvee om meer aan scholing 
te gaan doen. Voor werknemers liggen er cheques klaar om hun scholing te bekostigen. Mooier 
konden we het niet maken!

De bezoeken aan de bedrijven hebben Ronald Kerkmeijer en ik als positief ervaren. Mooie bedrijven, 
een prachtige sector, en last but not least: geweldige werknemers!
Nu nog aan de studie. Op weg naar meer kansen voor de werknemer. Meer kansen voor persoonlijke 
ontwikkeling.

Al met al.....2018......en het geldt voor de werknemers en de werkgevers: tel uw zegeningen!

Bert Visser
Voorzitter
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1 SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE

INLEIDING
Sociale Zaken Pluimvee Industrie is een geza-
menlijk initiatief van de werkgevers- en werk-
nemersorganisaties in de pluimvee verwerkende 
industrie; NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV. 
Deze organisaties vormen het Georganiseerd 
Overleg (G.O.) over sociale aangelegenheden in 
de sector. 
Het G.O. wordt als belangrijkste orgaan aan-
gemerkt. Binnen het G.O. komen de cao’s voor 
de sector tot stand. Naast de reguliere cao (de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werk-
nemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende 
Industrie) kan worden genoemd de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve 
Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie, kortheidshalve genoemd respectieve-
lijk cao pluimvee en cao scholing. 
De scholingsactiviteiten zijn ondergebracht in 
een afzonderlijke stichting, die haar eigen jaar-
verslag uitbrengt.

Het secretariaat van het G.O. wordt gevoerd 
door Sociale Zaken Pluimvee Industrie. Deze 
organisatie functioneert als aanspreekpunt 
voor alle activiteiten op het gebied van sociale 
aangelegenheden in de pluimveeverwerkende 
industrie. 

VOORZITTER 
De voorzitter, die ook verantwoordelijk is voor 
de aansturing van het sociaal secretariaat, 
wordt gekozen door het G.O. De heer A. (Bert) 
Visser uit Biddinghuizen is gedurende het ver-
slagjaar voorzitter van het G.O.

SECRETARIS
De heer R. (Ronald) Kerkmeijer uit Driebergen 
is secretaris van het G.O. en van Sociale Zaken 
Pluimvee Industrie.

SECRETARIAAT
De secretariaatswerkzaamheden worden uitge-
voerd door Sociale Zaken Pluimvee Industrie, 
gevestigd in Houten. In het verslagjaar is het 
secretariaat gevoerd door de heer R. (Ronald) 
Kerkmeijer en mevrouw S. (Sharon) Wolf- de 
Jonge. 
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2. OVERLEGORGANEN

A. GEORGANISEERD OVERLEG

Het Georganiseerd Overleg heeft in het verslag-
jaar gesproken over een groot aantal onder-
werpen. De belangrijkste zaken daaruit worden 
hieronder vermeld.

CAO-OVERLEG
Op 2 december 2016 bereikten de onderhan-
delaars van CNV Vakmensen en NEPLUVI een 
akkoord over de cao Pluimveeverwerkende 
Industrie. Deze cao met een looptijd van 1 janu-
ari 2017 tot en met 30 april 2019 was in het 
verslagjaar geldend. 

Een uitgebreide uitwerking van deze cao kunt 
u vinden in het jaarverslag van 2017 en op de 
website www.szpluimvee.nl. 

Voor het jaar 2018 is een nieuwe verzekerings-
overeenkomst gesloten met Interpolis voor de 
duur van 1 jaar, aanvangend op 1 januari 2018. 
De artikelen 38 en 39 en Bijlage XI zijn in de cao 
tussentijds aangepast aan de nieuwe verzeke-
ring. In de Staatscourant van 25 mei 2018 is het 
Besluit avv tot wijziging van de cao pluimvee 
gepubliceerd. 

Wettelijk minimumloon
De brutobedragen van het wettelijk minimum-
loon en het minimumjeugdloon stijgen per 
1  januari en per 1 juli 2018. De loontabel van 
de cao pluimvee zijn daarop aangepast.

Verder is het de intentie dat op 1 juli 2019 de 
minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook 
gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- 
tot en met 20-jarigen omhoog.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid heeft in verband met de hier-
boven genoemde veranderingen enkele 
factsheets met belangrijke informatie voor 
werknemers en werkgevers gepubliceerd. 

Hiervoor is op de website www.szpluimvee.nl 
een verwijzing vermeld.

PENSIOENREGELING
De pensioenregeling voor de werknemers in 
de pluimveeverwerkende industrie is onderge-
bracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en 
Pluimveevlees (VLEP).
Het bestuur van VLEP heeft besloten om de 
administratie van het pensioenfonds per 1 janu-
ari 2018 onder te brengen bij AZL in Woerden 
als nieuwe uitvoerder van het pensioenfonds.

- premie 2018
Voor het jaar 2018 bedraagt de premie voor de 
basisregeling 18,32% en voor de VPL-regeling 
4,98%, in totaal 23,3%. Hiervan komt 13,6% 
voor rekening van werkgever en 9,7% voor 
rekening van werknemer.
Het opbouwpercentage daalt van 1,54% naar 
1,44%.
Het maximum pensioengevend salaris in 2018 is 
€ 65.787,- De franchise bedraagt € 12.415,-. De 
maximum premiegrondslag is € 53.372,-.

- premie 2019
Voor het jaar 2019 bedraagt de premie voor de 
basisregeling 21,03% en voor de VPL-regeling 
3,27%, in totaal 24,3%. Hiervan komt 14,1% 
voor rekening van werkgever en 10,2% voor 
rekening van werknemer.
Het opbouwpercentage stijgt van 1,44% naar 
1,55%.
Het maximum pensioengevend salaris in 2019 is 
€ 67.749,- De franchise bedraagt € 12.785,-. De 
maximum premiegrondslag is € 54.964,-.
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Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimvee-
verwerkende Industrie (Stichting OFP)
De premie voor de Stichting Fonds Collectieve 
Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie wordt geïnd door het secretariaat van 
de stichting in Houten. De hoogte van deze pre-
mie voor zowel 2018 als 2019 is ongewijzigd ten 
opzichte van 2017 en bedraagt 0,5% van het 
Uniform loon. 

Uitvoering derde WW-jaar
De Stichting van de Arbeid heeft bekend 
gemaakt, dat sociale partners overeenstem-
ming hebben bereikt over de uitvoering van 
de private aanvulling WW (verkort PAWW) en 
loongerelateerde WGA. Deze afspraak is in het 
Georganiseerd Overleg pluimvee bekrachtigd 
en is besloten tot deelname aan deze regeling.

In het kort komt het hier op neer. Het kabinet 
heeft de opbouw en lengte van de WW en de 
WGA verkort. Voor werknemers die na 1 januari 
2016 werkloos worden en langer dan 10 jaar 
hebben gewerkt, geldt een kortere duur voor 
de WW- of WGA-uitkering. Dit heeft mogelijk 
financiële gevolgen. Om dit op te vangen is de 
PAWW ontwikkeld. Dit is de private uitkering 
die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of 
loongerelateerde WGA-uitkering.

De deelname door de pluimveeverwerkende 
industrie is ingaan per 1 juli 2018. Voor de 
werknemers zal per ingangsdatum een bijdrage 
van 0,2% op het brutoloon worden ingehou-
den. De werkgevers storten deze bijdrage in het 
PAWW-fonds.

In september 2018 heeft er een wijziging in het 
reglement van de SPAWW plaatsgevonden.
In deze wijziging is vastgelegd dat er rekening 
gehouden wordt met oververzekering indien er 
een combinatie is van een WIA verzekering en 
een SPAWW dekking.

In deze reglementswijziging van SPAWW is 
tevens aangegeven dat deze wijziging geen 
gevolgen heeft voor de deelnemerspremies 
SPAWW in verband met hogere
uitvoeringskosten.

Alle informatie over de regeling is te vin-
den op de website van de stichting PAWW:  
www.spaww.nl

WGA-VERZEKERING
Voor de uitvoering van de WGA-verzekering is 
door de sociale partners de Werkgroep WGA 
verzekering ingesteld. In 2017 is een eenjarige 
overeenkomst gesloten voor het kalenderjaar 
2018. In het verslagjaar is er een nieuwe drie-
jarige overeenkomst voor het jaar 2019- 2021 
afgesloten. 
Voor de activiteiten van deze werkgroep ver-
wijzen wij u naar hoofdstuk 2 onder e van dit 
jaarverslag.

ARBOCATALOGUS PLUIMVEE
Het secretariaat van de Arbocatalogus pluimvee 
wordt gevoerd bij het secretariaat van Sociale 
Zaken Pluimvee Industrie.
Het bestuur van het Fonds Collectieve Belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie stelt 
jaarlijks een bijdrage beschikbaar de werkzaam-
heden verbonden aan de Arbocatalogus. 
De activiteiten verbonden aan de arbocatalogus 
worden voor het Georganiseerd Overleg voor-
bereid door een werkgroep. Hiervoor verwijzen 
wij naar onderdeel 2 f van dit jaarverslag.

OVERIGE PUNTEN
Naast bovenstaande, meest belangrijke aan-
dachtspunten is in de loop van het jaar nog 
een aantal zaken de revue gepasseerd. Dit 
betreft onder meer de jaarlijkse personeelsen-
quête, waarvan de resultaten zijn opgenomen 
in hoofdstuk 3 van dit verslag.
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SAMENSTELLING
Aan het einde van het verslagjaar is het 
Georganiseerd Overleg als volgt samengesteld:
Voorzitter:

A. Visser
Secretaris

R. Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde: 

J. Heijs, E. van Miert, D. Molenaar, 
M.C.J. Onderdijk, J. Timmer, 
mr. P.J.H.T. Verkuilen en Dr. P.C. Vesseur

Leden werknemerszijde: 
P. de Ridder 
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper) en 
voor niet cao-aangelegenheden K. de 
Buijzer en E. Brouwer

Adviseur werkgeverszijde: 
G.J. Oplaat

Adviseurs werknemerszijde:
G.J. ter Schuur en A. Smeenk en voor niet 
cao-aangelegenheden S. Simion

Notulist:
S. Wolf
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B. GESCHILLENCOMMISSIE

ALGEMEEN
In de cao zijn de taken en bevoegdheden van 
de Geschillencommissie beschreven en is de pro-
cedure voor de behandeling van geschillen vast-
gelegd. 

De commissie bestaat uit vier leden, waarvan 
twee van werkgeverszijde en twee van werk-
nemerszijde. De commissie kan al dan niet uit 
haar midden een voorzitter benoemen. Aan 
werkgeverszijde zijn vier personen benoemd, 
die afhankelijk van de ontvangen zaken zullen 
bepalen wie aan de behandeling deelneemt. 
Dit om te voorkomen dat er een mogelijke 
betrokkenheid kan zijn tussen de te behande-
len zaak en het betrokken lid.

In het jaar 2018 is de Geschillencommissie niet 
bijeen geweest.

SAMENSTELLING
Aan het einde van het verslagjaar is de 
Geschillen commissie als volgt samengesteld:
Voorzitter:

A. Visser
Secretaris:

R. Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde: 

J. Heijs, M.C.J. Onderdijk, J. Timmer en 
mr. P.J.H.T. Verkuilen

Leden werknemerszijde: 
P. de Ridder
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper) en 
G.J. ter Schuur
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C. WERKGROEP KWALITEIT VAN DE ARBEID

ALGEMEEN
In het verslagjaar is de Werkgroep kwaliteit van 
de arbeid niet bijeen geweest.

SAMENSTELLING
De samenstelling van de Werkgroep kwaliteit 
van de arbeid is per ultimo 2018 als volgt:
Voorzitter:

mr. P.J.H.T. Verkuilen
Secretaris:

R. Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde:

M.C.J. Onderdijk, J. Timmer en een vacature
Lid werknemerszijde:

P. de Ridder 
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper)
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D. HARMONISATIEOVERLEG PLUIMVEE

ALGEMEEN
Vanaf 1 januari 2012 mogen in de pluimvee-
verwerkende industrie alleen inleenbedrijven 
worden gecontracteerd die voorkomen in het 
register van de Stichting Normering Arbeid als 
erkende onderneming in de sector pluimvee. De 
controle van de erkenning van uitleenbedrijven 
voor de NEN+ regeling pluimvee gebeurt door 
de Inspectie Instellingen, die met de sector een 
overeenkomst hebben afgesloten. 
Na de totstandkoming van een nieuwe cao is 
het Harmonisatieoverleg pluimvee in het ver-
slagjaar eenmaal bijeen geweest. 

In het jaar 2018 is het Harmonisatieoverleg 
pluimvee niet bijeen geweest.

SAMENSTELLING
De samenstelling van het Harmonisatieoverleg 
pluimvee is per ultimo 2018 als volgt:
Voorzitter:

mr. P.J.H.T. Verkuilen
Secretaris:

R. Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde:

M.C.J. Onderdijk, J. Timmer en een vacature
Leden werknemerszijde:

P. de Ridder
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper)

namens de Inspectie Instellingen:
Bureau Cicero:

Th. van Leeuwen
Normec FLC (voorheen CROP):

J.L.F. Philipa en M. Vis
KIWA Nederland B.V.:

M. Jobsen
Qualitatis Inspectie:

J.D. Putter en J.P.N. Verboom
Safex Certificatie Instelling:

drs. D.J. van de Kerke
VRO:

J. van de Burgt
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E. WERKGROEP WGA-VERZEKERING

ALGEMEEN
De premie van de WGA-verzekering voor 2018 
is vastgesteld op 0,589%. Deze premie komt 
voor eenderde deel voor rekening van werkge-
vers en voor tweederde deel voor rekening van 
werknemers. 

Nieuwe overeenkomst
In het verslagjaar is gesproken over een vervolg 
van de aflopende verzekeringsovereenkomst. 
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 restverdiencapa-

citeit 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. 

De financiën ten bate van de WGA-verzekering 
zijn ondergebracht bij de Stichting Fonds 
Collectieve Belangen voor de Pluimvee verwer-
kende Industrie.

SAMENSTELLING
De samenstelling van de Werkgroep WGA-
verzekering is per ultimo 2018 als volgt:
Voorzitter:

H.G.W. Wenting
Secretaris:

R. Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde:

A. Groeneveld en een vacature
Leden werknemerszijde:

P. de Ridder 
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper)

Adviseur:
P. van der Loo 

Namens Interpolis: 
P.C. Apeldoorn, A. Hofsink en W. Verhoeven
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F. WERKGROEP ARBOCATALOGUS

ALGEMEEN
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. 

- 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.

- 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.

- 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
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 plenair gedeelte met daarna 
verschillende workshops die gevolgd kunnen 
worden.

SAMENSTELLING
De samenstelling van de Werkgroep arbocatalo-
gus is per ultimo 2018 als volgt:
Voorzitter:

R. Kerkmeijer
Secretaris:

S. Wolf
Leden werkgeverszijde:

M. Meulendijks, M.C.J. Onderdijk en 
J.P. Ruig

Leden werknemerszijde:
G.J. ter Schuur en C. van Andel

Adviseur:
K. Langenhuysen
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G. WERKGROEP DUURZAME INZETBAARHEID 

ALGEMEEN
In het verslagjaar is over duurzame inzetbaar-
heid is uitvoerig van gedachten gewisseld.
Er zijn gesprekken gevoerd over de mogelijke 
inzetbaarheid van James. Gedacht wordt aan 
een laagdrempelige manier in contact te komen 
met werknemers over hun loopbaanperspectief 
en scholingsmogelijkheden. 

Een van de belangrijkste afspraken is, dat duur-
zame inzetbaarheid zal worden ingevoerd op 
kostenneutrale basis. Uit dien hoofde is in 2018 
door AWVN een berekening gemaakt op basis 
van leeftijd van de werknemers. Wat is de hui-
dige situatie en hoe ziet dit er uit bij een ander 
beleid.
De sector kent vanaf 61-jarige leeftijd van de 
werknemer een 80-100-100 regeling, dat wil 
zeggen 80% werk, 100% loon en 100% pensi-
oenopbouw.
Diverse variaties hierop zijn aan de orde 
geweest vanaf een eerdere leeftijd, bijvoor-
beeld 59 jaar met een 80–98-100 regeling.

Van groot belang is dat de ouderendagen door 
alle weken van het jaar heen kunnen worden 
genoten zonder tussenpose bijvoorbeeld in de 
zomerperiode.

De sector wordt, net al alle overige sectoren, 
geconfronteerd met een hogere AOW-leeftijd, 
waardoor langer gewerkt moet worden.

De huidige leeftijdsstaffel voor extra verlofda-
gen begint op 52 jaar en loopt door tot 60 jaar.
Als deze dagen zouden worden ingeleverd, dan 
geldt voor de gehele sector een besparing van 
0,4% van de loonsom. Daarbij wordt opge-
merkt, dat deze besparing bij individuele bedrij-
ven kan variëren, afhankelijk van het werkne-
mersbestand.

Een andere gedachte is een omzetting naar een 
38-urige werkweek door inlevering van 3 ADV-
dagen. Dat geeft een besparing van 1,2% van 
de loonsom.

Wat het ouderenbeleid aangaat, zouden de 
extra ADV-dagen kunnen worden omgezet in 
een regeling voor alle werknemers vanaf 59 
jaar, waarbij voor een regulier arbeidsrooster 
een vierdaagse werkweek komt. Hierbij geldt 
een minimale financiële investering van de 
werknemer op het loon, en wordt de regeling 
ingevoerd op basis 80-98-100.

De plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt 
en zullen begin 2019 aan het Georganiseerd 
Overleg worden gepresenteerd.

SAMENSTELLING
De samenstelling van de werkgroep is per ulti-
mo 2018 als volgt:
Voorzitter:

A. Visser
Secretaris:

R. Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde:

mr. P.J.H.T. Verkuilen, J. Timmer en 
D. Molenaar

Leden werknemerszijde:
P. de Ridder 
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper),  
G.J. ter Schuur en A. Smeenk
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H. WERKGROEP CAO REDACTIE

ALGEMEEN
In het partijenoverleg van de pluimveeverwer-
kende industrie is bij de afsluiting van de cao 
een protocolafspraak opgenomen, dat er een 
nieuwe redactie van de tekst van de cao wordt 
opgesteld, die een eenvoudiger structuur heeft, 
waardoor de cao beter leesbaar is.

De werkgroep heeft in het verslagjaar haar 
activiteiten voortgezet en zal begin 2019 het 
concept leveren aan het Georganiseerd Overleg.

SAMENSTELLING
De samenstelling van de werkgroep cao redac-
tie is per ultimo 2018 als volgt:
Leden:

P. de Ridder 
(tijdelijk vervanger van A.E.M. Peper) en 
M.C.J. Onderdijk

Secretaris:
R. Kerkmeijer

Adviseur AWVN: 
S.B. van Midden



17

CAO

Pensioen

Scholing

3. DE BEDRIJFSGENOTEN

Door het secretariaat wordt elk jaar, op verzoek 
van het Georganiseerd Overleg, een enquête 
gehouden naar het personeelsbestand. Dit om 
de ontwikkelingen binnen de doelgroep voor 
de te verrichten activiteiten in beeld te houden.

De activiteiten zijn gericht op ondernemers 
en werknemers in de pluimveeslachterijen en 
pluimveeverwerkende bedrijven, die vallen 
onder de werkingssfeer van de cao voor werk-
nemers werkzaam in de pluimveeverwerkende 
industrie. 

Aan het einde van het verslagjaar kent de sec-
tor 19 slachterijlocaties, waarin 2.116 perso-
neelsleden werkzaam zijn en 75 pluimveever-
werkende bedrijven met 2.996 personeelsleden. 
Daarnaast zijn er 3 bedrijven bekend, die actief 
zijn in de uitzendbranche en onder de wer-
kingssfeer vallen. Hierbij zijn in totaal 231 werk-
nemers betrokken.
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4. ADRESSEN

Sociale Zaken Pluimvee Industrie
Adres: Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Correspondentieadres: Postbus 331, 3990 GC 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 7511500
Website: www.cnvvakmensen.nl
Contactpersoon: Emiel Peper/ P. 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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