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Art ikel 10  Bedrijfskledingvergoeding 

 Personeel logistiek, productie, technische dienst 

Als de werkgever aan de medewerker in de logistiek, productie en technische dienst geen 
bedrijfskleding verstrekt, dan ontvangt deze medewerker een netto vergoeding. De vergoeding is 
afhankelijk van het aantal uren dat hij werkzaam is. De vergoeding is: 

 

 

 

bedrijfskledingvergoeding per week per 4 weken per maand 

Industriële bakkerijen:     
per 1 augustus 2020 € 6,20 € 24,80 € 26,87 
per 1 januari 2021/3 januari 2021 € 6,23 € 24,92 € 27,00 
Ambachtelijke bakkerijen:    
per 1 augustus 2020 € 6,12 € 24,48 € 26,52 
per 1 januari 2021/3 januari 2021 € 6,15 € 24,60 € 26,65 

Werkweek % bedrijfskledingvergoeding 
Tot 10 uur geen 
10 tot 20 uur 50% vd vergoeding 
20 uur of meer 100% vd vergoeding 

 



Art ikel 11 Toeslag arbeid in koel-  en vriescel len 

 Personeel logistiek, productie, technische dienst 

De medewerker ontvangt een toeslag voor het werken in koel- en vriescellen waarin de temperatuur 
maximaal 7 graden Celsius is. De toeslag is afhankelijk van het aantal uren dat hij dat doet.  

 

Koel- en vriescellentoeslag per 1 augustus 2020 in Industriële bakkerijen 

Periode → 
Werkweek ↓ 

Toeslag 
per week 

toeslag 
per 4 weken 

Toeslag 
per maand 

tot 10 uren geen toeslag geen toeslag geen toeslag 
10 tot 20 uren € 7,13 € 28,52 € 30,90 
meer dan 20 uur € 14,40 € 57,60 € 62,40 

Koel- en vriescellentoeslag per 1 augustus 2020 in Ambachtelijke bakkerijen 

Periode → 
Werkweek ↓ 

Toeslag 
per week 

toeslag 
per 4 weken 

Toeslag 
per maand 

tot 10 uren geen toeslag geen toeslag geen toeslag 
10 tot 20 uren € 7,04 € 28,16 € 30,51 
meer dan 20 uur € 14,22 € 56,88 € 61,62 

Koel- en vriescellentoeslag per 1 januari 2021/3 januari 2021 in Industriële bakkerijen 

Periode → 
Werkweek ↓ 

Toeslag 
per week 

Toeslag 
per 4 weken 

Toeslag 
per maand 

tot 10 uren geen toeslag geen toeslag geen toeslag 
10 tot 20 uren € 7,17 € 28,66 € 31,05 
meer dan 20 uur € 14,47 € 57,89 € 62,71 

 

 Koel- en vriescellentoeslag per 1 januari 2021/3 januari 2021 in Ambachtelijke bakkerijen 

Periode → 
Werkweek ↓ 

Toeslag 
per week 

Toeslag 
per 4 weken 

Toeslag 
per maand 

tot 10 uren geen toeslag geen toeslag geen toeslag 
10 tot 20 uren € 7,08 € 28,32 € 30,68 
meer dan 20 uur € 14,29 € 57,16 € 61,92 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art ikel 21 BHV-toeslag 

 De medewerker die door de werkgever als bedrijfshulpverlener (BHV-er) is aangesteld ontvangt een 
BHV-toeslag: 

Industriële bakkerijen per week per 4 weken per maand 
per 1 augustus 2020 € 4,43 € 17,72 € 19,20 
per 1 januari 2021/3 januari 2021 € 4,45 € 17,81 € 19,30 

 
Ambachtelijke bakkerijen per week per 4 weken per maand 
per 1 augustus 2020 € 4,38 € 17,52 € 18,98 
per 1 januari 2021/3 januari 2021 € 4,40 € 17,60 € 19,07 

 

 


