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: Eindvoorstel CAO Pluimveeverwerkende industrie

Op 17 februari en 17 maart 2021 hebben de onderhandelingsdelegaties van Nepluvi, FNV en CNV
overleg gehad over de voortzetting van de CAO vanaf 1 april 2021. De uitkomst van dit overleg
heeft geleid tot het navolgende eindbod van Nepluvi.
1. Looptijd CAO
Ongewijzigde verlenging van de cao met 12 maanden tot 1 april 2022.
2. Crisisbeding
Nepluvi is bereid op 15 september 2021 met vakbonden te overleggen of en in hoeverre er
sprake is van een herstel en verbetering van de huidige slechte bedrijfsomstandigheden in
de sector en of er aanleiding is om de cao tussentijds aan te passen.
3. Duurzame inzetbaarheid en pensioen
-

-

Nepluvi stelt voor de bij de vorige cao afgesproken maatregelen in het kader van
duurzame inzetbaarheid gedurende de looptijd te evalueren;
Tussen CAO partijen bestaat overeenstemming om in het kader van het
pensioenakkoord een sectoranalyse door het bureau VHP te laten uitvoeren naar
aandachtspunten die tot een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers tot hun AOW gerechtigde leeftijd kunnen leiden.
In het kader van het pensioenakkoord is het streven om op 1 januari 2024 een
oplossing te vinden voor een goede toekomstbestendige nieuwe pensioenregeling in
samenspraak met de andere bij VLEP betrokken partijen.
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