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Pluimveeverwerkende industrie 2018/2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 mei 

2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor werknemers 

werkzaam in de Pluimveeverwerkende industrie

UAW Nr. 11967

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van Sociale Zaken Pluimveeverwerkende Industrie namens partijen bij bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring 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 algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende industrie1 wordt met inachtneming 
van dictum II als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38 komt te luiden:

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

‘Artikel 38 Arbeidsongeschiktheid 

Loon bij arbeidsongeschiktheid

1. Onder loon wordt voor de toepassing van dit en het volgende artikel verstaan het overeenkomstig 
artikel 7:629 lid 1 BW naar tijdruimte vastgestelde loon.

2. a. De werknemer dient zich bij ziekte te melden bij zijn direct leidinggevende.
b. De wijze van ziekmelden, de controle en de behandeling en de hervatting bij herstel moet 

geschieden als genoemd in de procedure, opgenomen in bijlage IV.

3. De werknemer, die ten gevolge van arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn arbeid te verrichten, 

1 Stcrt. 19 april 2017, nr. 9349.
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heeft gedurende de periode van verhindering recht op doorbetaling van loon over het gedeelte dat 
hij arbeidsongeschikt is. Deze doorbetaling bedraagt gedurende de eerste zes maanden van de 
periode van arbeidsongeschiktheid 100% van het loon, gedurende de daarop volgende periode 
van zes maanden 90% van het loon en gedurende de daarop volgende twaalf maanden 85% van 
het loon.

4. In geval van blijvende volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) vindt, in afwijking van het gestelde in 
lid 3, gedurende de eerste twee jaren volledige loondoorbetaling van 100% plaats.

5. Door de werkgever wordt aan de werknemer, ingeval van blijvende volledige arbeidsongeschikt-
heid na twee jaar een éénmalige uitkering verstrekt ten bedrage van:
1 weekloon bruto bij een diensttijd van meer dan 10 jaar;
3 weeklonen bruto bij een diensttijd van meer dan 15 jaar;
6 weeklonen bruto bij een diensttijd van meer dan 20 jaar;
8 weeklonen bruto bij een diensttijd van meer dan 25 jaar bij beëindiging van de arbeidsovereen-
komst.
Indien de werkgever de wettelijke transitievergoeding verschuldigd is, geldt uitsluitend de 
transitievergoeding, waarbij bovengenoemde eenmalige uitkering als ondergrens geldt.

6. Voor een juiste toepassing van dit artikel wordt werken op arbeidstherapeutische basis beschouwd 
als werk. Voor de berekening van de betaling geldt het volgende: voor werk geldt doorbetaling van 
het volledige loon. Voor arbeidsongeschiktheid geldt het genoemde uitkeringspercentage voor 
doorbetaling. Beide worden naar rato van (in)activiteit berekend.

7. De werkgever is gerechtigd in geval van overtreding van de in bijlage IV bedoelde controlevoor-
schriften de doorbetaling van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende een 
tijdvak van 104 weken te korten tot 70%. De eerste 52 weken heeft de werknemer ten minste recht 
op het voor hem geldende wettelijke minimumloon. De loondoorbetaling bedraagt tijdens de 
eerste vier weken van de periode van arbeidsongeschiktheid in ieder geval het wettelijk minimum-
loon, indien de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt.
Als de werknemer enigerlei arbeid voor derden gaat verrichten of als zelfstandige werkzaamheden 
wil gaan verrichten, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming aan de werkgever te vragen.
De werkgever kan de werknemer verbieden nevenfuncties uit te oefenen, als de werknemer door 
die werkzaamheden zijn eigen functie niet meer naar behoren kan vervullen. Nevenarbeid mag niet 
in strijd zijn met wettelijke voorschriften op het gebied van rust- en arbeidstijden.

8. De verplichting tot doorbetaling van het loon ingevolge dit artikel geldt niet voor wat betreft de 
eerste dag van elk ziektegeval, behoudens wanneer de arbeidsongeschiktheid is te wijten aan een 
bedrijfsongeval. Alle werknemers ontvangen één ziektecompensatiedag per kalenderjaar. Is deze 
ziektecompensatiedag aan het eind van het kalenderjaar niet aangewend, zal deze dag worden 
omgezet in een in te roosteren vrije dag met behoud van loon in het daarop volgende kalenderjaar. 
Deze dag zal door de werkgever worden ingeroosterd. Het is de werkgever echter toegestaan om 
hem moverende redenen een voor de werknemer gunstiger regeling toe te passen; hij is daartoe 
zelfs verplicht indien het Georganiseerd Overleg zulks op verzoek van de betreffende werknemer 
beslist; het Georganiseerd Overleg beslist niet dan na de werkgever in de gelegenheid te hebben 
gesteld gehoord te worden.

9. Het bepaalde in de leden 3 tot en met 8 van dit artikel is niet van kracht, indien de werknemer ter 
zake van zijn arbeidsongeschiktheid jegens derden een vordering tot schadevergoeding wegens 
loonderving kan doen gelden. In dat geval zal de werkgever niettemin de in voorgaande leden 
voorziene betalingen aan de werknemer doen, doch alleen bij wijze van voorschot op deze 
schadevergoeding. De werknemer wordt geacht zijn recht op schadevergoeding ten belope van het 
voorschot van de werkgever te hebben gecedeerd en is desgevraagd verplicht een hierop 
betrekking hebbende Akte van Cessie te tekenen. De werkgever zal het voorschot met de uit te 
keren schadevergoeding verrekenen.’

Artikel 39 komt te luiden: 

‘Artikel 39 WGA-verzekering 

1. De werkgever zal de werknemer schriftelijk informeren over een door cao-partijen met Interpolis 
overeengekomen mantelovereenkomst voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering als aanvulling 
op de WGA-uitkering. Deze regeling voorziet tevens in een dekking voor het werkloosheidsrisico 
bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De omschrijving van de dekking van deze regeling is 
opgenomen in bijlage XI en in de tussen de werkgever en Interpolis geldende verzekeringsover-
eenkomst.
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2. Deelname van de werknemer aan deze verzekering is vrijwillig. Iedere werknemer wordt geacht 
deel te nemen, tenzij hij aan de werkgever binnen twee maanden na ontvangst van de informatie 
over de regeling schriftelijk afstand verklaart van deelname aan de regeling.

3. De werkgever kan van cao-partijen dispensatie verkrijgen van de in lid 1 bedoelde regeling mits hij 
aan zijn werknemers een gelijkwaardige verzekering aanbiedt. De gelijkwaardigheidstoets zal door 
of namens cao-partijen worden uitgevoerd.

4. De premie van de verzekering bedraagt 0,589% tot maximaal de geldende WIA loongrens van de 
verzekerde werknemers (2018) en komt voor 1/3 deel voor rekening van de werkgever en voor 2/3 
deel voor rekening van de werknemer. Het werknemersdeel zal door de werkgever op het loon 
worden ingehouden en door de werkgever samen met het werkgeversdeel worden afgedragen aan 
de verzekeraar. Bij de inhouding op het loon dient rekening te worden gehouden met het bepaalde 
in artikel 7:631 BW.
De premie is verschuldigd tot 2 jaar voor de AOW leeftijd (maximaal 68 jaar), of eerder in geval 
van overlijden of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

5. Cao-partijen stellen jaarlijks de premie vast.’

BIJLAGE XI komt te luiden:

‘BIJLAGE XI 

De WGA-verzekering als bedoeld in artikel 39 voorziet in de volgende vergoeding:
– De WGA verzekering vult de wettelijke WGA uitkering aan tot 70% van het inkomen tot de WIA 

loongrens.
Werknemers krijgen recht op een vergoeding uit de WGA verzekering bij arbeidsongeschiktheid 
van minimaal 35%.

– Het uitkeringspercentage wordt verhoogd tot 75% van het inkomen tot de WIA loongrens als:
a. een werknemer minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut, of als
b. een werknemer minimaal 80% arbeidsongeschikt is

– Na het eerste jaar wordt de verzekeringsuitkering jaarlijks met 2% verhoogd.

Het UWV bepaalt hoeveel een werknemer arbeidsongeschikt is. Als een werknemer meer of minder 
gaat werken verandert de vergoeding mee. Een werknemer krijgt de vergoeding tot de AOW gerech-
tigde leeftijd (gemaximeerd op 68 jaar). De vergoeding start op het moment dat er recht bestaat op 
een WIA uitkering.’

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, 22 mei 2018

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