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Pluimveeverwerkende industrie 2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juli 

2019 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 

gewijzigde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 

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: Vereniging van de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie (NEPLUVI);

Partij ter andere zijde: CNV Vakmensen.

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 
Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeids-
overeenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III en IV is bepaald:

Dictum I 
Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
Pluimveeverwerkende industrie1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 25 komt te luiden:

‘Artikel 25 Eindjaarsuitekering 

De medewerker die in een kalenderjaar meer dan twee maanden onafgebroken in dienst was, 
ontvangt gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december een eindejaarsuitkering van 0,65%. 
De hoogte van de uitkering wordt berekend over het jaarinkomen dat in dat kalenderjaar is verdiend, 
vermeerderd met de in geld betaalde vergoeding voor overwerk inclusief de overwerktoeslag.
Als de medewerker in de loop van het kalenderjaar in of uit dienst treedt of over een deel van het jaar 
geen recht heeft op salaris, heeft hij recht op een eindejaarsuitkering naar evenredigheid.
Als in het bedrijf van de werkgever op 1 mei 2019 rechtsgeldig een vergelijkbare regeling voor een 
eindejaarsuitkering bestond, mag de werkgever de uitkering uit dit artikel hiermee niet verrekenen.’

1 Stcrt. 18 juni 2019, nr. 28508.
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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, 30 juli 2019

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