
De voorbije maanden waren niet gemakkelijk. De coronacrisis plaatste jullie voor grote 
uitdagingen en ook in 2021 zal deze crisis zich nog verder doorzetten. Meer dan ooit 
wensen we je een gelukkig, veilig en gezond 2021 toe! Ook in 2021 zullen wij verder 
ijveren voor het respect dat jullie als werknemer van de voedingsindustrie verdienen!

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen we je rond de eindejaarsperiode een overzicht van 
de nieuwe sectorale minimumlonen. We vestigen in deze Nieuwsflash ook graag nog 
eens de aandacht op een aantal sectorale voordelen zoals de kinderopvangtoeslag en 
het loopbaanfonds. 

Veel leesplezier!

Bart Vannetelbosch
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Wat verandert er op 1 januari 2021
in de voedingsnijverheid? 

• Indexering van de lonen: + 1%
• Indexering van de premies: + 1%
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Woordje van de Nationaal Secretaris

Volg ons op 
Facebook

Of neem een kijkje op:
www.acv-voeding-diensten.be

CONTACTEER ONS
Wij staan tot uw dienst om 
uw vragen te beantwoor-
den.
Aarzel niet ons te 
contacteren in uw regio.

> zie adressen op p.4
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Loonindexering van 1 % op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 worden alle lonen 

in de voedingsnijverheid verhoogd 

met 1 %. De indexering geldt voor 

alle lonen: de minimumlonen en 

de lonen die hoger liggen dan het 

minimumloon.

Hiernaast vinden jullie de nieuwe 

sectorale minimumlonen terug die 

gelden vanaf 1 januari 2021.

MINIMUMLONEN VANAF 1 JANUARI 2021

Deelsector Eerste 6 maand Na 6 maand 

Maalderijen € 14,77 € 15,23

Deegwaren € 13,77 € 14,23

Kleine (banket)bakkerijen met - 10 werknemers   € 13,30 (1)

Kleine (banket)bakkerijen met 10– 20 werknemers  € 13,48 (1)

Grote (banket)bakkerijen € 13,10 € 13,48

Glucose € 13,90 € 14,34

Koekjes € 13,70 € 14,13

Beschuit € 13,55 € 14,00

Industriële banketbakkerij € 13,55 € 14,00

Suikerfabrieken € 14,54 € 15,01

Gist / distilleerderijen € 14,51 € 15,00

Kandijfabrieken € 14,54 € 15,01

Brouwerijen € 14,49 € 14,98

Mouterijen € 14,54 € 15,01

Drinkwaters / Limonades € 14,45 € 14,94

Andere dranken € 14,37 € 14,87

Groenten € 12,53 € 12,72

Confituur € 13,76 € 14,22

Vleesconserven    € 14,18 (2)    € 14,40 (3)

Slachthuizen € 13,95 € 14,42

Darmenbewerking  € 13,61 € 14,06

Vetsmelterijen € 14,49 € 14,98

Pluimveeslachterijen € 13,55 € 14,00

Melkerijen € 14,69 € 15,16

Gesmolten  kaas € 14,31 € 14,79

Roomijs € 13,91 € 14,36

Olie / Margarine € 14,49 € 14,98

Lijnolie € 14,34 € 14,83

Chocolade € 13,70 € 14,13

Suikerbakkerij € 13,22 € 13,70

Koelnijverheid € 14,37 € 14,87

Visconserven € 13,64 € 14,07

Cichoreibranderijen € 13,87 € 14,31

Koffiebranderijen  € 13,84 (2)    € 14,28 (3)

Azijn € 13,67 € 14,11

Voedingsspecialiteiten € 13,84 € 14,28

Veevoeders € 14,54 € 15,01

Aardappelverwerking
 € 12,47 (2)
  € 12,90 (4)

 € 12,71 (3)
 € 13,09 (5)

Schillen van aardappelen € 12,47 € 12,71

(1) In de kleine bakkerijen en banketbakkerijen kan gedurende de eerste 
zes maand 90 % betaald worden van het loon dat van toepassing is na zes 
maand dienst. Dit wordt dan nadien gecompenseerd met een premie. 
(2) Bij minder dan 12 maand dienst  
(3) Vanaf 12 maand dienst
(4) Vanaf 24 maand dienst 
(5) Vanaf 48 maand dienst 
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Indexering premies op 1 januari 2021

MINIMUMPREMIES VANAF 1/1/2021

Aanwezigheidspremie pluimvee €  0,41

Weekendpremie
 

kleine bakkerijen € 4,28

grote bakkerijen € 3,18

Dienstjarenpremie kandij na 5 jaar dienst € 46,83

na 10 jaar dienst € 94,06

na 15 jaar dienst € 138,98

na 20 jaar dienst € 188,06

Coronamaatregelen

TIJDENS DE CORONACRISIS WAKEN WIJ MEE OVER JULLIE VEILIGHEID OP DE WERKVLOER: 

• In de eerste plaats door het opstellen van de beschermingsmaatregelen die gerespecteerd moeten worden op de werkvloer.
• En in de tweede plaats via onze ACV-délégés die erop toezien dat er gewerkt kan worden in veilige omstandigheden.

Werk je in een onderneming zonder ACV-délégés en stel je vast dat de werkgever de veiligheidsmaatregelen niet respec-
teert? Neem dan contact op met de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk : https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/
structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe.

ACV DOET ER ALLES AAN OM JULLIE INKOMEN TIJDENS DE CORONACRISIS TE BESCHERMEN:

• Dankzij het ACV hebben arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid die arbeidsongeschikt zijn wegens covid-19 recht 
op een aanvullende vergoeding van 15 euro netto per dag ziekte wegens covid-19 die niet gedekt is door gewaarborgd loon. 
De vergoeding is aan te vragen via het Sociaal Fonds. Onze leden kunnen zich steeds tot hun ACV-afgevaardigde of tot een 
secretariaat van ACV Voeding en Diensten wenden voor hulp bij de aanvraag.

• ACV zorgde er voor dat de dagen tijdelijke werkloosheid (om het even welke vorm) volledig gelijkgesteld worden voor zowel 
de eindejaarspremie als het vakantiegeld.

• We dachten ook aan jullie aanvullend pensioenstelsel: per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, wordt 1,5 euro 
gestort voor jouw aanvullend pensioen. 

• Tot slot doet het ACV er alles aan om het aantal dagen bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid uit te breiden.  Voor 
de werknemers in de voedingsnijverheid bedraagt deze aanvullende vergoeding 8,7 euro per dag gedurende de eerste 5 
werkloosheidsdagen en 11,96 euro per dag van de 6de tot en met de 60ste werkloosheidsdag. Deze vergoeding moet door 
jullie werkgever worden betaald. In de bakkerijsector wordt deze vergoeding betaald gedurende maximum 45 dagen door 
het sociaal fonds. Momenteel onderhandelen we met de werkgevers met het doel om dit voordeel in het kader van corona 
uit te breiden. We komen hier zeker nog op terug!

Opgelet: in jouw onderneming kunnen 
betere premies onderhandeld zijn door de 
vakbondsafgevaardigden van de onderne-
ming

Naast de lonen worden vanaf 1 januari 
2021 ook de aanwezigheidspremie pluim-
veeslachterijen, de weekendpremies van 
de bakkerijen en de dienstjarenpremie in 
de kandij  geïndexeerd met 1 %. De nieu-
we bedragen vind je in de tabel hiernaast.

https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe
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WAT?
Arbeiders tewerkgesteld in de voedings-
nijverheid kunnen net zoals vorig jaar, ook in 
2021 bij het Fonds Alimento een tussenkomst 
aanvragen in de kosten van de kinderopvang 
voor kinderen tot 3 jaar. 

HOEVEEL BEDRAAGT DE TOESLAG?
De tussenkomst bedraagt tot 2 euro per dag met 
een maximum van 460 euro per jaar per kind. 

WANNEER AAN TE VRAGEN?
Deze tussenkomst kan pas betaald worden nadat u uw fiscaal attest hebt ontvangen, 
vermoedelijk is dit ten vroegste vanaf april 2021 voor de opvangdagen in 2020.

HOE AAN TE VRAGEN?
De aanvraag moet gebeuren door de werknemer en kan via het aanvraagformulier of de 
website : https://www.alimento.be/nl/werknemers/arbeiders-financiele-voordelen/een-
tussenkomst-voor-kinderopvang

Onze leden kunnen zich steeds tot een secretariaat van ACV Voeding en Diensten 
richten voor hulp bij de aanvraag.

Laat geen geld liggen: 
kinderopvangtoeslag

Wil je jouw taalkennis bijschaven? Denk je er 
aan om een informaticaopleiding te volgen? 
Of overweeg je om jouw persoonlijke 
vaardigheden verder te ontwikkelen?

Door het volgen van een opleiding vergroot je 
jouw kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij het 
persoonlijk opleidingsbudget en het Vlaams 
Opleidingsverlof kun je op eigen initiatief en 
buiten je werkgever om opleidingen volgen. 
Het Loopbaanfonds kan je daarbij helpen door 
je persoonlijk inschrijvingsgeld terug te betalen 
(tot 2.500€).

Heeft Corona banen gekost op de werkvloer en ben je één van de slachtoffers hiervan?

Ook bij een collectief of individueel ontslag laat het Loopbaanfonds je niet aan je lot over. 
Je hebt recht op een opleidingsbudget om je kansen op de arbeidsmarkt te maximaliseren.
Het Loopbaanfonds voorziet in uitgebreide opleidingsmogelijkheden en coaching – met 
bijbehorend budget – voor al deze cruciale momenten in een loopbaan. 

Het loopbaanfonds is er voor de werknemers. Interesse of meer weten? Kijk voor meer 
informatie op: https://www.loopbaanfonds.be/nl/ 

Nieuw in de voedingsindustrie: 
het loopbaanfonds

CONTACTEER ONS

AALST
 Hopmarkt, 45
9300 Aalst
 053/73.45.38

ANTWERPEN
 Frankrijklei, 146
2000 Antwerpen
 03/222.70.70

BRUGGE
 Koning Albert I-laan 140
8200 Brugge
 050/44.41.61

BRUSSEL
 Grisarstraat 44
1070 Anderlecht
 02/500.28.80

GENT
 Poel, 7
9000 Gent
 09/265.43.41

IEPER
 St.-Jacobsstraat, 34
8900 Ieper
 059/34.26.36

KORTRIJK
 P. Kennedypark, 16D
8500 Kortrijk
 056/23.55.55

LEUVEN
 Martelarenlaan 8
3010 Kessel-Lo 
 016/21.94.60

HASSELT
 Mgr. Broekxplein, 6
3500 Hasselt
 011/29.09.52

MECHELEN
 Onder den Toren, 4A 
2800 Mechelen
 015/71.85.50 

OOSTENDE
 Dr. L. Colensstraat, 7
8400 Oostende
 059/55.25.57

ROESELARE
 Peter Benoitstraat 13
8800 Roeselare
 051/26.55.22

ST.-NIKLAAS
 H. Heymanplein, 7
9100 Sint-Niklaas
 03/765.23.50 

TURNHOUT
 Korte Begijnenstraat, 20
2300 Turnhout
 014/44.61.45

Onze secretariaten zijn tij-
delijk alleen telefonisch 
of digitaal bereikbaar. Zie 
onze mailadressen op www.
acv-voeding-diensten.be

https://www.alimento.be/nl/werknemers/arbeiders-financiele-voordelen/een-tussenkomst-voor-kinderopvang
https://www.alimento.be/nl/werknemers/arbeiders-financiele-voordelen/een-tussenkomst-voor-kinderopvang
https://www.loopbaanfonds.be/nl/
http://www.acv-voeding-diensten.be
http://www.acv-voeding-diensten.be

