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Ons kenmerk : MH/KM-15-04848 Zoetermeer,  31 maart 2015 
     
Onderwerp: : BELANGRIJK: Fout in loontabel per 1 april 2015 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Onlangs zijn wij gewezen op een fout in de digitale loontabel die wij in de zomer van 2014 
hebben toegestuurd en die ook op de website stond geplaatst. In deze tabel staat een onjuist 
loon vermeld voor de functiegroep / periodiek B0 en C0 per 1 april 2015. Het betreffende 
bericht is inmiddels van de website verwijderd. 
 
Voort is gebleken dat in het boekje Arbeidsvoorwaarden in de Vleessector voor wat betreft het 
berekenen van de periodesalarissen bij een 38-urige werkweek voor de functiegroep / 
periodiek B0 en C0 ten onrechte het loon voor een 36-urige werkweek is opgenomen.  
 
Bijgaand treft u de juiste tabellen (voor een 36-urige en 38-urige werkweek) per 1 april 2015. 
De tabellen worden tevens op de website geplaatst. Wij verzoeken u dringende om eerder 
toegestuurde digitale tabellen te verwijderen en per 1 april 2015 alleen de bedragen uit de 
aangepaste tabellen te gebruiken. Wij adviseren u om er kritisch op toe te zien dat bij de 
komende verloning van medewerkers in de genoemde functiegroepen / periodieken per 1 april 
2015 de juiste salarissen worden gehanteerd.  
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat aan een werknemer van 23 jaar of ouder 
minimaal het minimumloon betaald dient te worden. Het minimumloon is voor de vleessector 
gebaseerd op een 36-urige werkweek. per 1 juli 2015 wordt het minimumloon gewijzigd. Op dit 
moment is het minimumloon per 1 juli 2015 nog niet bekend.  
 
Voor nadere informatie of toelichting kunt u contact opnemen met het sociaal secretariaat: 
sociaalsecreariaat@cov.nl of 079-3634923 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
mr. K.J. Meijer 
Sociaal Secretaris 
 

 
Bijlage: 

- Loontabel cao Vleessector per 1 april 2015 op basis van een 36-urige werkweek 
- Loontabel cao Vleessector per 1 april 2015 op basis van een 38-urige werkweek 

Aan de geadressseerde 
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