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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO PLUIMVEE PER 1 MEI 2019 
 
 
Sociale partners in de pluimveeverwerkende industrie (NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV) 
hebben met elkaar gesproken over de onzekere situatie voor de pluimveevleesproductie in 
Nederland door risico’s voor de export van pluimveevlees als gevolg van een mogelijke 
Brexit en de gevolgen van de ongelimiteerde import van vers pluimveevlees uit de Oekraïne. 
 
Wat betreft de export van pluimveevlees is met name het risico door een harde Brexit reden 
tot grote zorg, omdat een zeer groot deel van de Nederlandse productie in het Verenigd 
Koninkrijk wordt afgezet. Voor individuele ondernemingen kan dat meer dan 60% van de 
omzet zijn. Nu betreft die export intra communautaire handel en zijn er geen 
douaneprocedures nodig, maar na een Brexit is het “export naar derde landen”, waarbij aan 
allerlei administratieve en controle eisen voldaan moet worden, waarbij de autoriteiten dat 
ook nog eens moeten kunnen uitvoeren. Natuurlijk bereiden bedrijven zich zo goed mogelijk 
voor, maar het is nog volstrekt onduidelijk hoe dit dossier zich verder ontwikkeld en wat de 
impact voor de bedrijven zal zijn. De inschatting is dat het effect, zeker bij een harde Brexit, 
zeer groot zal zijn. 
 
Import uit de Oekraïne. Er is door een fout in de EU-handelsovereenkomst met de Oekraïne 
een ongelimiteerde export van verse kipfilet vanuit de Oekraïne naar Europa mogelijk 
geworden. Daar het risico van importen van verse kipfilet vooraf was onderkend was er een 
quotering voor kipfilet, een hoeveelheid die zonder heffing kan worden geïmporteerd, 
afgesproken. Door een fout (er is één tarieflijn in de combinatie tarieflijnen voor kip door de 
Commissie op € 0,00 heffing gezet) in combinatie met een slimme streek (door een stukje 
van een vleugel aan een borstkap te laten zitten wordt gebruik gemaakt van de tarieflijn die 
op nul gezet is) is er sprake van een onbeperkte import van verse kipfilet vanuit de 
Oekraïne. De Commissie werkt nu aan herstel van de fout en in dat kader is er eind maart 
2019 een onderhandelingsakkoord dat verder door beide partijen officieel goedgekeurd moet 
worden. Als dat goedgekeurd wordt is er sprake van een 3,5 keer hoger quotum (50.000 ton 
kipfilet extra) voor de Oekraïne dan destijds bij het akkoord over de handelsovereenkomst 
was afgesproken. Bovendien krijgt de ondernemer uit de Oekraïne die verantwoordelijk is 
voor de enorme importen een lening van 100 miljoen om een integratie in Europa (Slovenië) 
over te nemen en uit te bouwen, het geen de markt in Europa verder kan ontwrichten. 
 
De sociale partners, CNV Vakmensen, FNV en NEPLUVI zijn het op 12 maart 2019 eens 
geworden over een af te sluiten cao, waarbij rekening is gehouden met deze bedreigingen. 
 
Gezamenlijk hebben zij besloten om op korte termijn een cao voor een beperkte duur tot 
stand te brengen, die op het onderdeel arbeidsvoorwaarden rust kan brengen. 
 
Op 12 maart 2019 is met genoemde partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over de 
cao pluimvee per 1 mei 2019. 
 
Het resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: 
- een looptijd van 8 maanden, van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019 
 
- een structurele loonsverhoging per 1 mei 2019 van 1,5% 
 
- een structurele eindejaarsuitkering in december van 0,65%.  
 De medewerker die in een kalenderjaar meer dan twee maanden onafgebroken in dienst 

is, ontvangt gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december een 
eindejaarsuitkering van 0,65%. De hoogte van de uitkering wordt berekend over het 
jaarinkomen vermeerderd met de overwerktoeslag dat in dat kalenderjaar is verdiend. 

 
 
 
 



022 

 Onder jaarinkomen wordt verstaan: 12 maal het salaris per maand of 13 maal het salaris 
per periode vermeerderd met de prestatiepremie, de ploegentoeslag en de eventuele 
persoonlijke toeslag uit 2007. Voor de berekening van de eindejaarsuitkering derhalve 
met inbegrip van 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.  

 
- opname van duurzame inzetbaarheid in een protocolafspraak inhoudende, dat de 

resultaten van de werkgroep duurzame inzetbaarheid gedurende de looptijd van de cao 
worden uitgewerkt, met de intentie tot opname van afspraken over duurzame 
inzetbaarheid in de cao per 1 januari 2020. 

 
Afspraak van de sociale partners is, dat de communicatie gezamenlijk zal worden 
uitgebracht. 
 
Nunspeet, 12 maart 2019 
 
NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV 
 
 
 
 
 
 
Op 13 maart 2019 heeft FNV laten weten, dat het onderhandelingsresultaat dat op 12 maart 
2019 is bereikt, buiten het mandaat valt. Om reden hiervan heeft FNV zich teruggetrokken 
en ligt er een onderhandelingsresultaat tussen CNV Vakmensen en NEPLUVI. 
 
Dit onderhandelingsresultaat is in het overleg op 27 maart 2019 door FNV meegenomen als 
eindbod, dat aan de leden ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 
 
Partijen zullen uiterlijk 15 april 2019 uitsluitsel geven over al dan geen akkoord aan het 
Georganiseerd Overleg. 
 
Nunspeet, 27 maart 2019 
 
NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV 
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Houten, 29 maart 2019 


