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Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- 
Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden. 

NIEUWSBRIEF 
Voedingsindustrie  

 
 

 
 
Looptijd 
 

 1 juni 2021 – 31 mei 2022 
 
Inkomen 
 

 5 % per 1 juni 2021. 
 minimum loon van € 14,- 
 jeugdlonen verhogen naar het niveau van volwassenleeftijd.   

Branche-breed unaniem zoals bij het NVB. 
 € 17,50 per maand bijdrage voor werknemers die een aanvullende zorgverzekering 

hebben afgesloten. 
 
 
Pensioen 
 

 De uitwerking van het pensioenakkoord. 
Eerder stoppen met werken: 
Iedere werknemer die eerder wil stoppen met werken kan 3 jaar vóór zijn/haar AOW met 
pensioen. De werknemer ontvangt 3 maal een uitkering van € 21.200,- als compensatie 
voor die AOW. Dit bedrag wordt steeds aangepast aan de wettelijke ruimte. 
 
 
Duurzame inzetbaarheid   
 

 80 -  95 – 100 
 

 Individueel keuzebudget drie jaar opsparen van verlofdagen. 
 

 
Imago promotie 
 
Werkzekerheid 
 

• Flexwerk mag alleen worden ingezet  
om ziek en piek op te vangen; zo is de afspraak nu in de cao. 
FNV stelt een maximale flexschild van 15 % voor. De enige acceptabele vorm voor dit 
flexwerk is interne flexibiliteit door medewerkers in vaste dienst of een uitzendcontract (dus 
geen payrolling, contracting). Alle flexwerkers dienen 
dezelfde beloning voor het werk te krijgen als de collega’s die in vaste dienst zijn. Ook 
dienen zij vanaf de eerste werkdag pensioen op te bouwen en hebben eveneens recht. 
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Flexibiliteit en Maatwerk  
 

 
 Tijd-voor-tijd-regeling: 

alle bedrijven moeten hun regeling voorleggen aan de commissie                                                               
arbeidsvoorwaarden,  
De commissie arbeidsvoorwaarden beoordeelt of de regeling voldoet aan de eisen. 
Bedrijven die niet reageren kunnen geen gebruik (meer) maken van tijd-voor-tijd. 
  
 

Overige aandachtspunten 
 
 

 Fiscale facilitering van de vakbondscontributie  
Werkkostenregeling wordt in overeenstemming met de OR ingevuld.  

 Publicatieborden toegankelijk voor de OR en de (Kader)leden van de 
vakorganisaties. 

 Reiskostenregeling; 

 Opleidingsbeleid; 

 Werkkledingvoorschriften;  (hoog katoengehalte)  
 

 


