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Onderhandelingsresultaat cao Intersnack Nederland 28 juni 2017 
 
Looptijd en loonsverhoging 

 Looptijd cao van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 

 Loonsverhoging 1,8% per 1 juli 2017 en 1,8% per 1 juli 2018 
 
Duurzame inzetbaarheid 
80-90-100 regeling 
De 80-90-100 regeling heeft als doel een persoonlijke ontziemaatregel voor een werknemer te 
creëren.   
Werknemers kunnen vanaf 7 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik maken 
van een 80-90-100 regeling als zij de laatste 10 jaar voor deelname onafgebroken in dienst zijn 
van Intersnack Nederland. Dit betekent dat werknemers dan de keuze hebben om 80% te 
werken tegen 90% loondoorbetaling en 100% pensioenopbouw. Werknemers worden bij een 
fulltime dienstverband structureel 1 dag in de week uitgeroosterd. Het bepalen van de uren 
waarop niet wordt gewerkt, zal in overleg en rekening houdend met de bedrijfsomstandigheden 
plaatsvinden.  
Op het moment dat een werknemer deze keuze maakt, vervallen de leeftijdsdagen die de 
werknemer op dat moment heeft.  Als de werknemer eenmaal de keuze maakt om gebruik te 
maken van de 80-90-100 regeling vanaf 7 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd, 
kan de werknemer deze keuze niet meer wijzigen. De keuze kan de werknemer vanaf 7 jaar 
voorafgaand aan AOW-gerechtigde leeftijd maken, maar daarmee ook 5 jaar of 3 jaar 
voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd.  
 
Leeftijdsdagen 
Voor werknemers die per 1 juli 2017 de leeftijd van 55 jaar en ouder hebben, blijven het recht 
houden op 22 extra dagen vanaf 58 jaar tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze groep 
werknemers heeft ook de keuze om vanaf 7 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd 
deze 22 dagen te laten vervallen en gebruik te maken van de 80-90-100 regeling.  
Werknemers die op 1 juli 2017 jonger dan 55 jaar zijn ontvangen 8 jaar voorafgaand aan de 
AOW-gerechtigde leeftijd 22 extra dagen per jaar. 
De intentie van deze extra dagen is dat de werknemer de dagen inroostert als vrije dagen en 
niet in geld laat uitkeren.  
 
Pensioen 
Op 1 januari 2019 vervalt het pensioencontract met Avéro Achmea.  Gezien de complexiteit van 
de situatie per 1 januari 2019 zal er een pensioencommissie worden gevormd in overleg met de 
OR, Directie en Sociale Partners, conform de eerdere pensioencommissie die bij Intersnack 
Nederland is vormgegeven.  
 
Werkdruk en overwerk  
Intersnack Nederland conformeert zich aan Arbeidstijdenwet en de regels rondom melden 
verzuim. Intersnack Nederland heeft in de eerste 16 weken van 2017 gecontroleerd of er sprake 
is van overschrijding van de Arbeidstijdenwet. Hierin zijn geen individuele afwijkingen 
geconstateerd. Intersnack Nederland zal zich inspannen om over 2015 en 2016 na te gaan of er 
op individuele basis onregelmatigheden zijn.  
Overwerk is op basis van vrijwilligheid. Intersnack Nederland zal erop toezien dat werknemers 
niet verplicht worden ingeroosterd voor overwerk.  
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Klimaatbeheersing  
Intersnack Nederland heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om een aantal maatregelen te 
nemen op het gebied van klimaatbeheersing (met name in Doetinchem). In Doetinchem, 
Hardinxveld en Lelystad worden zonnepanelen geplaatst die een verkoelend effect hebben. In 
Hardinxveld gaat het om de volgende maatregelen: 

- vervangen twee houten daken; 
- vervangen huidige koelinstallatie van magazijnen. 

In Hardinxveld en Lelystad zal de stuurgroep van de OR, inclusief kaderleden van de vakbonden,  
inventariseren welke maatregelen verder de klimaatbeheersing bevorderen zowel met een 
structureel als tijdelijk karakter.  
 
Divers 

 De AWVN werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd. 

 Intersnack Nederland is van mening dat iedere werknemer recht heeft op een 
functionerings- en beoordelingsgesprek en zal er op toezien dat dit jaarlijks plaatsvindt.  

 Intersnack Nederland faciliteert de verrekening van de vakbondscontributie vanuit de 
ruimte die zij heeft binnen de Werkkostenregeling. 

 De afspraak over Wajongeren en stageplaatsen in de cao wordt gecontinueerd.  

 Periodiek overleg: partijen spreken af eenmaal per jaar als cao-partijen periodiek 
overleg te voeren.  
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