8 mei 2019

Onderhandelingsresultaat cao voor de Vleeswarenindustrie
De VNV en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de Unie hebben op 7 mei 2019 een
onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleeswarenindustrie. Dit resultaat zal
aan de leden van de VNV en de vakbonden worden voorgelegd.
Looptijd
2 jaar van 1 februari 2019 tot 1 februari 2021.
Loon
De werkelijke lonen en cao salarisschalen worden verhoogd met 2,5% per 1 februari 2019 en met 2%
per 1 februari 2020.
Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering van artikel 23 wordt in 2019 verhoogd van 2 naar 2,5% en in 2020 van 2,5% naar
2,75%.
Pilot scholingssubsidies
De huidige pilot wordt met de looptijd van de cao verlengd.
Duurzame Inzetbaarheid
Ieder bedrijf ontwikkelt een beleid om taakroulatie te stimuleren voor werknemers in functies met
repeterende taken, voor vaste krachten en flexkrachten. In het derde kwartaal van 2020 vindt er een
terugkoppeling plaats.
Flexkrachten en arbeidsmigranten
Studie naar de beloning en arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten en naar een mogelijk pakket
arbeidsvoorwaarden voor arbeidsmigranten in de vleeswarenindustrie. De studie wordt gestart in 2019.
Reiskosten
Bedrijven die op 1 februari 2019 nog geen regeling hebben, hebben tot 1 januari 2020 de tijd om een
regeling in te voeren. De regeling omvat tenminste een vergoeding van 12 cent per km voor de
kilometers tussen de 10-35 km (enkele reis). Werknemers die op grond van de voor 1 januari 2020
bestaande reiskostenregeling in hun bedrijf een hogere vergoeding ontvingen dan zij gaan ontvangen op
basis van de nieuwe reiskostenregeling behouden hun hogere vergoeding.
Mantelzorg
Bedrijven met meer dan 50 werknemers voeren verplicht een mantelzorgscan uit. De helft van de
kosten wordt ten laste gebracht van het fonds collectieve belangen voor de vleeswarenindustrie.
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