
10 december 2017  
 
Onderhandelingsresultaat cao voor de Vleeswarenindustrie
 
De VNV en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben op
8 december 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een
nieuwe cao voor de Vleeswarenindustrie.
 
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 18 maanden en loopt van 1
augustus 2017 tot 1 februari 2019.
 
 
Loon
De werkelijke lonen alsmede de cao loonschalen, worden in
deze periode als volgt verhoogd:
 
Per 1 december 2017: 2% structureel en een eenmalige uitkering
van bruto € 125
Per 1 juli 2018: 1,5% structureel
Per 1 oktober 2018: een eenmalige uitkering van bruto 0,25%
 
 
Hygiënische handelingen
Met ingang van 1 januar1 2019 worden de hygiënisch
handelingen aan het einde van de dienst vergoed door de
werkgever. Deze vergoeding kan zowel in tijd als in geld
worden gewaardeerd. Bestaande afspraken op bedrijfsniveau
over de vergoeding van hygiënische handelingen blijven
gehandhaafd.
 
 
Ploegentoeslag
De toeslag voor het werken in ploegendienst wordt met ingang
van deze cao als volgt bepaald:
 
 2 ploegendienst 3 ploegendienst
Per 1/1/2018 12% 17%
Per 1/1/2019 14% 20%

 
Bestaande afspraken op bedrijfsniveau over een vaste
ploegentoeslag blijven gehandhaafd.
 
 



Pilot functie- of ontwikkelingsgerichte opleiding
Partijen spreken af een pilot uit te voeren voor 50 werknemers
die in het kader van ontwikkeling recht hebben om een functie-
of ontwikkelingsgerichte opleiding te volgen. Deze pilot is
bedoeld voor werknemers die een dergelijke opleiding niet op
verzoek of voor rekening van de werkgever, maar op eigen
initiatief willen volgen. De scholing wordt via het Sociaal Fonds
volledig vergoed.
De overige voorwaarden, waaronder een eventuele vergoeding
van (een deel van) de werkelijke bestede tijd aan het fysiek
bijwonen van de opleiding, worden voor 1 februari 2018 door
sociale partners nader uitgewerkt in een uitvoeringsregeling.
 
 
 
 
Naleving
Sociale partners verzoeken het pensioenfonds VLEP om vanaf 1
april 2018 een gerichte looncontrole uit te voeren op de juiste
berekening van de pensioengrondslag en afdracht van de
pensioenpremie bij alle bedrijven in de vleeswarenindustrie.
VLEP zal na afloop van deze controle (streefdatum uiterlijk 1
april 2019) een rapport van bevindingen opstellen en
beschikbaar stellen aan sociale partners. Deze zullen de
conclusies in het Georganiseerd Overleg met elkaar bespreken.
 
 
Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering op grond van artikel 23 van de cao dient
uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar daadwerkelijk
betaald te worden.
 
 
3e WW jaar
Partijen zullen de verzamelcao die de private financiering van
het 3e ww jaar regelt formeel bekrachtigen.
 
 
Getekend op …… december 2017, te
………………………………………..
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