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Kameraad,
Het nieuwe sectorakkoord voor de Voedingsnijverheid voor de periode 2013-2014 is er. Dit akkoord 
werd onderhandeld in een moeilijke context, maar omvat ondanks alles meerdere kwalitatieve punten.

Het Belgisch sociaal overlegmodel bestaat normaalgezien uit drie niveaus: het interprofessioneel 
overleg, het sectoraal overleg en het ondernemingsoverleg. In een normaal en traditioneel kader, 
baseert het sectoraal overleg zich op een kader dat bepaald is binnen het IPA. De moeilijkheden zijn 
in deze fase begonnen. Bij de vorige onderhandelingen was er nog sprake van een maximale 
loonmarge van 0,3%; deze keer bedroeg de marge 0%...

Zonder een akkoord tussen de sociale partners heeft de regering een beslissing genomen.  
De loon norm voor de periode 2013-2014 zou 0% bedragen. Onder het mom om de competitiviteit 
te beschermen, heeft de regering zich aangesloten bij de werkgevers. Als ABVV HORVAL hebben  
wij ons daartegen verzet, maar de regering heeft een Koninklijk Besluit uitgevaardigd…

Een loonnorm van 0%, dat is niets voor de werknemers; niets of bijna niets, want enkele pistes 
bleven bestaan. Daar hebben wij ons op gestort!

De werkgevers hebben alle argumenten gebruikt opdat de onderhandelingen niet zouden 
vooruitgaan: de harmonisering van de opzegtermijnen, de afschaffing van de carensdag, twee 
punten die bijna niets kosten in de Voedingsnijverheid, want elke twee jaar ijveren de federale 
onderhandelaars voor het wegwerken van de discriminaties binnen het PC 118… zonder daarbij  
de competitiviteit van de sector te vergeten.

ABVV HORVAL heeft aangetoond dat het over het algemeen goed gaat met de sector en dat er 
vooruitgang geboekt wordt in termen van werkgelegenheid en marktaandelen in de export. Maar, 
we moeten het toegeven, deze onderhandelingen werden gevoerd in een zeer moeilijke en zeer 
gespannen context. We hebben ons gehouden aan wat de wet voorschrijft, maar we zijn tot het 
uiterste gegaan voor de mogelijkheden die we wel hadden.

Vandaag kunnen wij u een akkoord voorstellen dat niet alleen het “recht” op brugpensioen 
behoudt, maar dat vooral het sectoraal aanvullend pensioen versterkt, en een sectoraal personeels-
beleid invoert waarin de notie omvat zit van enerzijds de zwaarte van het werk en anderzijds,  
de arbeidsverlichting op het einde van de loopbaan. Het afdwingen van “rimpel”-dagen sloot aan 
bij deze filosofie. Dit akkoord maakt het vandaag voor de delegaties mogelijk om het gebruik van 
UITZENDARBEID binnen hun onderneming en meer bepaald de dagcontracten beter te controleren.  
Dit is een extreme flexibiliteit voor de werknemers waar de werkgevers de voorafgaandelijke 
toestemming moeten vragen aan de syndicale delegatie alvorens een dergelijk contract af te 
sluiten. Ander element, in bepaalde gevallen wordt het klein verlet uitgebreid (huwelijk, overlijden).

Dit akkoord, dat zeer interessant had kunnen zijn, wordt overschaduwd door de onrespectvolle 
houding van de bakkersfederatie, die zich ertegen verzet heeft om de discriminaties van de werk - 
nemers te beperken, zowel op het vlak van de ploegenpremies als op het vlak van de rimpeldagen. 
We hebben het gezegd, dit is ONAANVAARDBAAR!

U kan onderhandelen binnen de ondernemingen, rekening 
houdend met de wettelijke context. Wij weten dat de  
onderhandelingen moeilijk zullen verlopen. ABVV HORVAL  
wenst u veel geluk bij het afsluiten van akkoorden binnen uw 
ondernemingen. ABVV HORVAL staat aan uw kant.  

Tangui Cornu - Co-Voorzitter - ABVV-HORVAL
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 ABVV-HORVAL 
samen sterk !

INDUSTRIE ALIMENTAIRE VOEDINGSNIJVERHEID

samen sterk !

VOEDINGSNIJVERHEID
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Inleiding

Sectorakkoord 
2013-2014

Duur van  
het akkoord

Een sector-
akkoord  
voor wie?

Na een tiental vergaderingen heeft de onderhandelingsronde op 
3 en 4 oktober 2013 geleid tot een voorstel van een sectoraal 
akkoord voor de jaren 2013-2014. Hierna vindt u een toelich-
ting.

Op 21 oktober 2013 hebben wij het voorstel aan de sectorcom-
missie voedingsnijverheid gepresenteerd. De meerderheid van 
de afdelingen van ABVV HORVAL hebben het ontwerpakkoord 
goedgekeurd. Ook de andere vakbonden en de werkgeversfede-
raties hebben hun achterban geïnformeerd en geraadpleegd.

Tijdens de vergadering van het Paritair Comité van 22 oktober 
2013 werd het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd. Alle sociale 
partners van het Paritair Comité van de voedingsnijverheid keur-
den het sectoraal akkoord voor 2013-2014 goed en hebben het 
bijgevolg ondertekend.
 

De sociale partners hebben in het Paritair Comité van de 
voedingsnijverheid van 25 november 2013 de collectieve 
arbeidsovereenkomst tot de verbetering van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden ondertekend. 

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treden 
in werking op 1 december 2013 en gelden voor onbepaalde 
duur, behoudens andersluidende bepaling.

De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst op-
zeggen mits een aanzegging van drie maanden opgestuurd aan 
de voorzitter van het paritair comité en de andere partijen die er 
vertegenwoordigd zijn.

Alle arbeiders van de ondernemingen uit de talrijke subsectoren 
van de voedingsnijverheid.

Maalderijen • Rijstpellerijen • Deegwaren • Glucosefabrieken • 
Koekjesfabrieken • Bakkerijen • Van de banketbakkerij afgeleide 
producten • Groenten • Aardappelsector • Suikerfabrieken • 
Kandijfabrieken • Gistfabrieken • Distilleerderijen • Brouwerijen 
• Mouterijen • Drinkwaters • Likeuren • Fruitconserven • Pluim-
veeslachterijen • Vleesnijverheid • Zuivel • Koffie • Olie- en  
margarinefabrieken • Chocoladefabrieken • Suikerwaren • Vis-
conserven • Specerijen • Voedingsspecialiteiten • Veevoeders • 
enz.

 ABVV-HORVAL 
samen sterk !
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Koopkracht

Verhoging van 
de ploegen- en 
nachtpremies

Geen  
sectorale 
ploegenpre-
mies voor  
de bakkerijen 
en banketbak-
kerijen

Harmonisatie 
van de einde-
jaarspremie

De minimumpremies worden vanaf 01.01.2014 verhoogd en 
bedragen:

Algemene regeling

01.01.2012 01.01.2014

Ochtendploeg € 0,45 € 0,47

Namiddagploeg € 0,51 € 0,53

Minimum Nachtpremie € 1,80 € 1,86

De gunstiger voorwaarden in sommige sectoren en onderne-
mingen blijven behouden. Ook de ploegen- en nachtpremies 
uitgedrukt in percentages van het uurloon blijven ongewijzigd.

In de bakkerijen en banketbak-
kerijen (PC 118.03) zijn er geen 
sectorale ploegenpremies.  
Het dossier is opnieuw uitge-
steld naar de sectorale onder-
handelingen 2015-2016. 

ABVV HORVAL beveelt dan ook aan, om ter gelegenheid 
van het ondernemingsoverleg, prioriteit te geven aan de 
invoering van een ploegenpremie voor de bakkerijsector.  

De vier bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten inzake de 
eindejaarspremie voor de voedingsnijverheid algemeen, voor de 
bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaar-
digen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houd-
baarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij, voor de 
groenten en voor de suiker zullen worden vervangen door één 
enkele collectieve arbeidsovereenkomst waarbij de toekennings-
voorwaarden vanaf 1 januari 2014 worden geharmoniseerd 
op basis van de volgende principes:
•  Recht op eindejaarspremie na 1 maand dienst;
•  Gelijkstellingen op basis van de wetgeving inzake jaarlijkse 

vakantie;
•  Een maand waarin de betrokken arbeider in dienst is getreden 

uiterlijk de 15de of nog steeds in dienst was na de 15de geeft 
recht op 1/12de van de premie;

•  Ogenblik van betaling: 24 december;
•  Geen recht bij vrijwillig vertrek in het eerste jaar dienst of in 

geval van ontslag om dringende reden.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID

-

ABVV HORVAL beveelt dan ook aan, om ter gelegenheid 
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Aanvullend pensioen

Verhoging van 
de werkgevers-
bijdragen

Enveloppe 
equivalent 
aan de secto-
rale pensioen-
toezegging

Het aanvullend pensioen, onze 2e pijler wordt vanaf 01.01.2014 
verhoogd met 0,22%. De globale inspanning van de werkgevers 
voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel verhoogt 
met 0,22% naar 1,65% van de brutolonen x 108%. 

Indien de werkgever buiten het toepassingsgebied valt van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel of de opting out van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel toepast, en voor zover zijn 
pensioenstelsel minstens evenwaardig is aan de sectorale pensi-
oentoezegging, wordt een enveloppe van 0,15% van de loon-
massa toegewezen aan de onderneming die gebruikt moet wor-
den met respect van het wettelijk kader van de onderhandelingen 
2013-2014. 

Onder loonmassa wordt begrepen de brutolonen en de bijho-
rende sociale lasten.

Met behoud van de bestaande voorwaarden en zonder verho-
ging van de bijdragen voor het Fonds 2de pijler, worden vanaf  
1 januari 2014 de solidariteitsprestaties als volgt vastgelegd: 

•  Een extra bijdrage van € 0,75/dag (voorheen € 0,7/dag)  
in geval van economische werkloosheid.

•  Een eenmalige bijdrage van € 200 bij arbeidsongeschiktheid.
• Een eenmalige bijdrage van € 2000 bij overlijden. 

Deze bijdragen worden automatisch op de pensioenreke-
ning van de arbeider gestort.

Bijdragen  
van het  
solidariteitsluik

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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SWT of brugpensioen

Verlenging  
van de  
bestaande  
cao’s

SWT vanaf 58 jaar en lange loopbaan

De CAO SWT op 58 jaar wordt verlengd tot 31.12.2014.
 
Wanneer het einde van een arbeidscontract zich situeert tussen 
01.01.2012 en 31.12.2013, dan moet de arbeider 38 jaar als 
loontrekkende bewijzen en de arbeidster 35 jaar.

Wanneer het einde van een arbeidscontract zich situeert tussen 
01.01.2014 en 31.12.2014, dan moet de arbeider 38 jaar als 
loontrekkende bewijzen en de arbeidster 38 jaar.

SWT vanaf 58 jaar en na uitoefening van een zwaar beroep

SWT op 58 jaar mits 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 5 jaar 
tewerkstelling in een zwaar beroep in de loop van de laatste 
10 jaar of 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep in de loop 
van de laatste 15 jaar, wordt verlengd tot 31.12.2015.

SWT vanaf 56 jaar en 33 jaar loopbaan en 20 jaar nachtarbeid  

De arbeid(st)ers met 20 jaar dienst met nachtprestaties volgens 
CAO nr.46 van de Nationale arbeidsraad die een beroepsloop-
baan als loontrekkende kunnen bewijzen van 33 jaar waarvan 
10 jaar in het bedrijf of de sector, kunnen met brugpensioen 
gaan vanaf 56 jaar. Deze CAO wordt verlengd tot 31.12.2014.

SWT vanaf 56 jaar en 40 jaar loopbaan 

De arbeid(st)ers met een loopbaan van 40 jaar en die voldoen 
aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door de werkloos-
heidsreglementering, kunnen met brugpensioen gaan vanaf 56 
jaar. Deze regeling geldt tot 31.12.2015.

De wetgeving inzake brugpensioen is in de loop der jaren 
zeer complex geworden. Raadpleeg dus steeds uw plaat-
selijk secretariaat van ABVV HORVAL indien u met brug-
pensioen wenst te gaan. 
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Tussenkomst 
van het  
Sociaal Fonds

Voor de voedingsnijverheid in het algemeen: 

Voor het SWT vanaf 60 jaar: de aanvullende vergoeding is ten 
laste van het Sociaal Fonds wanneer de arbeid(st)er gedurende  
5 jaar in de sector heeft gewerkt, en waarvan 2 jaar onmiddellijk 
voorafgaand aan het SWT verbonden is geweest met een 
arbeidsovereenkomst met een werkgever die reeds 5 jaar is 
aangesloten bij het Fonds. 

Voor het SWT vanaf 58 jaar en vanaf 56 jaar: de aanvullende 
vergoeding is ten laste van het Sociaal Fonds wanneer de 
arbeid(st)er gedurende 7 jaar in de sector heeft gewerkt, en 
waarvan 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het SWT verbon-
den is geweest met een arbeidsovereenkomst met een werkge-
ver die reeds 7 jaar is aangesloten bij het Fonds.

Voor de voedingsnijverheid in het algemeen (dus de on-
derstaande maatregel van responsabilisering geldt niet 
voor de bakkerijsector) 

Voor de SWT’s vanaf 56 jaar na een loopbaan van 33 jaar 
waarvan 20 jaar in een regime met nachtprestaties die een 
aanvang nemen in de periode van 1 januari 2014 tot 31 decem-
ber 2014, is de bedrijfstoeslag tot en met de wettelijke pen-
sioenleeftijd ten laste van de werkgever. De werkgever kan deze 
bedrijfstoeslag exclusief decava terugvorderen van het fonds.

  De raad van beheer van het sociaal fonds zal een plafond 
vastleggen om misbruiken te voorkomen en zal de ver-

dere modaliteiten van deze terugbetaling (2 x per jaar 
en binnen een termijn van 3 maanden) vastleggen.

 

Deze maatregel wordt begin 2015 geëva-
lueerd in functie van haar impact op de 
financiële situatie van het sociaal fonds. 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Leeftijdsbewust  
personeelsbeleid
Eindeloop-
baandagen

Overgang van 
zwaar werk 
naar licht werk

Stressbeleid  
en ergonomie

Voor de werknemers die voldoen aan de loopbaan- en leeftijds-
voorwaarden voor SWT (‘brugpensioen’) en die verder blijven 
werken, beschikken de werknemers vanaf 1 januari 2014 over 
het volgend aantal extra verlofdagen:

• 3 eindeloopbaandagen per jaar vanaf 56 jaar
• 6 eindeloopbaandagen per jaar vanaf 58 jaar 

Deze maatregel is niet van toepassing voor de bakkerijsector.

In de ondernemingen waar de arbeiders op de vermelde 
leeftijd reeds beschikken over extra verlofdagen, kunnen 
deze eindeloopbaandagen worden omgezet in een gelijk-
waardig voordeel voor die arbeiders.  

De sociale partners herinneren aan de aanbeveling nr. 20 van de 
Nationale Arbeidsraad van 9 juli 2008 om oudere werknemers 
aan het werk te houden in de ondernemingen met name door 
hen lichter werk aan te bieden.  

De sociale partners bevelen de ondernemingen aan deze 
toe te passen en bekendheid te geven aan de voorziene 
tijdelijke financiële compensatie ten laste van de RVA wan-
neer deze werknemers door loonverlies worden getroffen.  

De sociale partners zullen vanuit het IPV (Initiatieven voor Profes-
sionele Vorming) aan de ondernemingen een geschikt oplei-
dingsaanbod aanbieden over het stressbeleid en ergonomie.
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Balans tussen het werk  
en het privéleven
Tijdskrediet

Klein verlet

De sociale partners zullen de lopende sectorale cao’s inzake 
tijdskrediet aanpassen aan de bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad betreffende de invoering van een stelsel 
van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Tijdskrediet lange loopbaan (28 jaar loopbaan): een 1/5de 
loopbaanvermindering vanaf 50 jaar

Deze cao zal met ingang van 1 december 2013 eveneens het 
recht voorzien op de vermindering van de arbeidsprestaties 
met 1/5de vanaf de leeftijd van 50 jaar op basis van een 
beroepsloopbaan van 28 jaar overeenkomstig artikel 8 § 3 
van cao nr. 103

Tijdskrediet zware beroepen/knelpuntberoepen: een 1/2de 
loopbaanvermindering vanaf 50 jaar 

De sociale partners zullen binnen de 3 maanden de bevoegde 
minister een lijst met knelpuntberoepen ter advies voorleggen 
met het oog op het recht op vermindering van de arbeidspres-
taties tot een halftijdse betrekking vanaf de leeftijd van  
50 jaar overeenkomstig artikel 8 § 2 van cao nr. 103.  

In het kader van de harmonisering tussen arbeiders en bedienden 
wordt met ingang van 1 december 2013 de volgende sectorale 
regeling inzake klein verlet ingevoerd, als aanvulling op de be-
staande wetgeving: 

Klein verlet bij huwelijk

Uitbreiding van twee naar drie dagen klein verlet bij huwelijk 
van de arbeid(st)er. De drie dagen zijn vrij te kiezen tijdens de 
week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop 
volgende week. 

Klein verlet bij overlijden van een familielid in eerste rang

Indien de arbeid(st)er zijn echtgenoot of echtgenote verliest, een 
kind van hem of haar of van zijn echtgeno(o)t(e), zijn of haar 
vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stief-
moeder, dan wordt het rouwverlof uitgebreid van drie naar vijf 
dagen. 

De periode waarbinnen deze vijf dagen kunnen worden 
opgemaakt, wordt verlengd tot 6 maanden vanaf de dag 
van het overlijden.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Uitzendarbeid - flexibiliteit

Uitzendarbeid Een sectorale cao wordt opgesteld waarbij de sociale partners 
erkennen dat de voedingsnijverheid één van de grootste ge-
bruikers is van werknemers onder het statuut van uitzend-
kracht, misschien zelfs de grootste. Dit feit is gerelateerd aan de 
extreme flexibiliteit die bestaat in de sector.

De flexibiliteit en de uitzendarbeid moeten daarom goed ge-
controleerd worden in de sector van de voedingsnijverheid. Ex-
cessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten 
in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werk-
nemers), langdurige tewerkstelling van een werknemer onder 
het statuut van uitzendkracht en oneigenlijk gebruik van op-
eenvolgende dagcontracten zijn situaties die niet gekwalifi-
ceerd kunnen worden als normaal gebruik van uitzendarbeid. 

Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wettelijke en inter-
professionele voorwaarden, zal deze cao de volgende maatrege-
len bevatten:
 
De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale delega-
tie, moet de nodige inlichtingen krijgen om minstens per 
kwartaal het gebruik van uitzendkrachten te evalueren: 

• informatie per werkpost;
• informatie per motief en;
• informatie per duur. 

Indien deze principes niet gerespecteerd worden, moet er 
een contract van onbepaalde duur aangeboden worden 
aan de betrokken uitzendkracht.

Wat betreft de dagcontracten, is de omkadering nog strikter. 
Inderdaad, “het afsluiten van dagcontracten kan enkel na over-
leg en goedkeuring van de ondernemingsraad en/of de 
syndicale delegatie”.

De sociale partners ondersteunen ten volle de sectorale com-
missie voor goede diensten en zullen deze samenroepen om 
specifieke ondernemingsomstandigheden te bekijken, dit zowel 
op vraag van de werknemers- als de werkgeversvertegenwoor-
digers.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID

Op het ogenblik van 
de druk van deze 
brochure hebben  
de sociale partners  
hun wil uitgedrukt  
om een cao inzake 
uitzendarbeid af te 
sluiten, maar een 
aantal juridische 
punten dienen nog 
uitgediept te worden.
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Overuren/  
modernise-
ring van het 
arbeidsrecht 

De overheid heeft maatregelen genomen in het kader van de 
modernisering van de arbeidsduur: enerzijds de verhoging van 
de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van de refer-
teperiode moet worden nageleefd en anderzijds het quotum 
overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust. 
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 11 september 2013, 
zal het PC 118 een sectorale kaderCAO uitwerken voor het 
verhogen van de grenzen op ondernemingsvlak. 

Het ondernemingsoverleg blijft dus prioritair.

De interne grens van de arbeidsduur die in de loop van de refer-
teperiode moet worden nageleefd en het quotum overuren 
waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust in toepassing 
van artikel 26 bis, § 1 bis en § 2 bis, van de arbeidswet van 
16 maart 1971 kan op vlak van de onderneming worden ver-
hoogd met naleving van de volgende procedure:

•  Indien er een vakbondsafvaardiging bestaat in de on-
derneming, worden hogervermelde verhogingen vastgesteld 
door een cao ondertekend door alle in de vakbondsafvaardi-

ging vertegenwoordigde organisaties.

•  Bij ontstentenis van een bevoegde vakbonds-
afvaardiging, worden hoger vermelde verhogin-
gen vastgesteld door: 

 
-  een ondernemingscao waarvan een kopie zal ge-

stuurd worden naar het Paritair Comité
 
-  aanpassing van het arbeidsreglement waarvan een 

kopie zal gestuurd worden naar het Paritair Comité 
(maatregel van bepaalde duur geldig tot 30/06/2015).

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Sociaal overleg /  
sociale dialoog
Syndicale  
vorming

Toekenning 
van maaltijd-
cheques voor 
vormingsdagen

Per effectief mandaat in de ondernemingsraad, het comité voor 
preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie 
heeft men recht op één week syndicale vorming (vijf of zes da-
gen naargelang de werkelijke uurregeling van de arbeider) per 
schooljaar. 

In het verleden konden de syndicale vormingsdagen samenge-
voegd worden ten voordele van één begunstigde met een maxi-
mum van drie weken per vormingsjaar.  

Als gevolg van het sectorakkoord wordt deze maximale grens 
van het aantal dagen syndicale vorming per persoon 
geschrapt. 

Vanaf het lopende schooljaar, geldt er geen maximum 
meer voor het aantal vormingsdagen die eenzelfde arbei-
der per schooljaar mag gebruiken binnen de “pot” met 
het totale aantal vormingsdagen dat is vastgelegd op ba-
sis van het aantal afgevaardigden van de onderneming 
dat toebehoort aan de syndicale organisatie.

De sociale partners herinneren aan 
de instructie van de RSZ in verband 
met het toekennen van maaltijd-
cheques voor vormingsdagen 
in het kader van betaald edu-
catief verlof en zullen deze 
toepassen op het vlak van de 
ondernemingen.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Professionele vorming

1313

IPV en vorming 
op onderne-
mingsniveau

Verhoging van de werkgeversbijdragen

De werkgever dient vanaf 1 januari 2013 de inspanningen inzake 
professionele vorming voor de arbeiders op jaarbasis te verho-
gen tot 1,20 % van het totale volume van de gepresteerde ar-
beidstijd van alle arbeiders van de onderneming. Dit percentage 
wordt vanaf 1 januari 2014 gebracht op 1,30 %.

Voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers

In de ondernemingen met minstens 20 werknemers zal vanaf 
1 januari 2014 een opleidingsplan moeten worden opge-
steld. Voor de opmaak van het opleidingsplan kunnen de on-
dernemingen een beroep doen op het sectoraal model voor een 
opleidingsplan. In het opleidingsplan zal er bijzondere aandacht 
uitgaan naar de risicogroepen en ruime participatie van alle 
werknemersgroepen. Het opleidingsplan moet met de onderne-
mingsraad, en bij gebreke hiervan, met de syndicale delegatie 
overlegd worden.

Het beschikken over een opleidingsplan is voor de onder-
nemingen met 20 werknemers of meer bovendien DE 
voorwaarde voor een financiële tussenkomst van het IPV. 
Deze maatregel doet geen afbreuk aan de bestaande 
voorwaarden voor tussenkomst van het IPV.

Voor de ondernemingen met minder dan 20 werknemers

Voor de ondernemingen met minder dan 20 werknemers zullen 
de vakbonden samen met de werkgeversorganisaties binnen de 
Raad van Bestuur van het IPV nadenken over specifieke projec-
ten om kleinere ondernemingen en hun arbeiders te bereiken.

Deze maatregel zal geëvalueerd worden voor de onder-
handelingen 2015-2016.

Een opleidingsfiche

Vanaf 1 januari 2014 zal het IPV aan de arbeiders een oplei-
dingsfiche bezorgen met een overzicht van alle gevolgde op-
leidingen via het IPV. 

Initiatiefrecht 

Elke werknemer beschikt over een initiatiefrecht om een onder-
houd te vragen met de verantwoordelijke voor zijn/haar oplei-
dingsmogelijkheden.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Schoolstages  
in de  
bakkerijen

Verlenging  
van de Rosetta-
vrijstelling

De partijen nemen akte van de vraag van het onderwijs om 
schoolstages te organiseren in bakkerijen, voor leerlingen van 
16 jaar en meer en dit vanaf 4 uur.  

Dit dossier wordt uitgesteld naar de sectorale onderhan-
delingen 2015-2016.

Vrijstelling voor de startbaanovereenkomsten 

De partijen zullen het nodige doen om gedurende de periode 
2013-2014 een vrijstelling te krijgen van de toepassing van het 
hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevorde-
ring van de werkgelegenheid. 
Om dit te bereiken zullen ze onder meer in de Raad van Bestuur 
van het IPV toezien dat:
•  0,15% van de loonmassa van de sector aangewend wordt 

voor de financiering van vorming van werkzoekenden en wer-
kenden uit de risicogroepen;

•  Het aantal industriële leerlingen gespreid over 2 jaar minstens 
200 bedraagt; 

•  Het aantal werkzoekenden en werkenden uit de risicogroepen 
dat een IPV-vorming geniet minstens 3.000 per jaar bedraagt;

•  De vorming van werkzoekenden onder de risicogroepen zoda-
nig georganiseerd wordt dat de kansen op tewerkstelling in 
de sector reëel zijn.

Deze verbintenis komt te vervallen wanneer de gewenste 
vrijstelling niet bekomen wordt. 

De vrijstelling komt te vervallen wanneer blijkt  
dat de verbintenis niet is nagekomen.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Bestaanszekerheid
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Bestaansze-
kerheid  
tijdelijke 
werkloosheid

Verhoging van de vergoedingen vanaf 01.01.2014 

De arbeiders uit de voedingsnijverheid (alle deelsectoren) heb-
ben bij tijdelijke werkloosheid recht op een bijkomende vergoe-
ding.
Hieronder wordt zowel de werkloosheid wegens economische 
en technische reden als wegens overmacht bedoeld. 

Voedingsnijverheid - algemeen

De arbeiders, ontvangen bij tijdelijke werkloosheid een bijko-
mende vergoeding van hun werkgever: 

01.01.2012 01.01.2014

€ 6,96/dag eerste  
5 werkloosheidsdagen

€ 9,92 vanaf  
6de werkloosheidsdag 

€ 7,2/dag eerste  
5 werkloosheidsdagen

€ 10,27 vanaf  
6de werkloosheidsdag

 
Deze vergoeding wordt betaald gedurende 60 werkloosheidsda-
gen per kalenderjaar bij economische werkloosheid en gedu-
rende 53 dagen bij technische werkloosheid (in dit laatste geval 
is voor de eerste 7 dagen immers loon verschuldigd door de 
werkgever). 

Bakkerijen

In de bakkerijsector is de vergoeding ten laste van het Sociaal 
Fonds en bedraagt: 

01.01.2012 01.01.2014

€ 6,96/dag eerste  
5 werkloosheidsdagen

€ 9,92 vanaf  
6de werkloosheidsdag 

€ 7,2/dag eerste  
5 werkloosheidsdagen

€ 10,27 vanaf  
6de werkloosheidsdag

 
Deze vergoeding wordt betaald gedurende 45 dagen per kalen-
derjaar, zowel bij economische als technische werkloosheid. 

U kunt de aanvraagformulieren bekomen bij uw plaatse-
lijk secretariaat van ABVV-HORVAL. 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Bestaans-
zekerheid  
langdurige 
ziekte

Aanvullende 
vergoeding 
in geval van 
werkloosheid 
na ontslag

Verhoging van de vergoeding vanaf 01.01.2014 

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten 
laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds zal € 6,88 per dag 
bedragen vanaf de eerste betaling na 01.01.2014 (voorheen 
€ 6,65).
We herinneren kort aan de specifieke regeling: 
•  Elke arbeider die 3 opeenvolgende maanden ziek is (behalve 

beroepsziekte of arbeidsongeval) heeft recht op de vergoe-
ding.

•  Van de 4e maand ziekte tot de laatste dag van de 12de maand 
ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 6,88 
(vanaf de eerste betaling na 01.01.2014). Wie binnen de 
33 dagen opnieuw ziek valt, wordt beschouwd als zijnde her-
vallen in de oude ziekte en kan de vergoeding verder blijven 
ontvangen tot de laatste dag van de 12e maand ziekte.

•  De vergoeding wordt uitgekeerd in een 6-dagenweek (zoals 
mutualiteitsuitkeringen) zelfs indien de arbeider werkt in een 
5-dagenweek.

•  Voor deeltijdsen en voor wie het werk - na toelating van zijn 
arts - halftijds hervat heeft recht op de vergoeding in verhou-
ding tot zijn prestaties.

Er moeten geen formulieren ingevuld worden. De beta-
ling gebeurt volledig automatisch door het Sociaal Fonds 
op basis van de gegevens van de sociale zekerheid. 

Verhoging van de vergoeding vanaf 01.01.2014 

De arbeiders die ontslagen worden door hun werkgever, heb-
ben recht op een inkomensgarantie van € 5,79 per effectieve 
werkloosheidsdag (voorheen € 5,59). Bij collectief ontslag geldt 
een specifieke regeling. De inkomensgarantie hangt af van de 
anciënniteit van de arbeider.

In de voedingsnijverheid (met inbegrip van de grote bak-
kerijen) is de bestaanszekerheid bij individueel ontslag 
ten laste van de werkgever. In de kleine bakkerijen 
wordt deze vergoeding uitbetaald door het Sociaal 
Fonds.
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Aanvullende  
vergoeding  
in geval van  
beëindiging 
van de arbeids-
overeenkomst 
wegens  
medische  
overmacht

Verhoging van de vergoedingen vanaf 01.01.2014 

Voedingsnijverheid - algemeen

Vanaf 01.01.2014 hebben de arbeiders in de voedingsnijverheid 
(met inbegrip van de grote bakkerijen) van wie het contract ein-
digt wegens medische overmacht, ten laste van hun werkge-
ver, recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van € 10,35 
per werkloosheidsdag (voorheen € 10) en dit gedurende 1 week 
per volledig jaar dienst in de onderneming. 

Kleine bakkerijen

Arbeiders van wie het contract eindigt wegens medische over-
macht hebben vanaf 01.01.2014 recht op een bestaanszeker-
heidsvergoeding van € 10,35 per werkloosheidsdag (voorheen 
€ 10) gedurende een periode die afhangt van de anciënniteit 
van de arbeider in de onderneming: 

Anciënniteit Aantal weken

Minder dan 10 jaar 0

10 jaar tot minder dan 15 jaar 3 weken

15 jaar tot minder dan 20 jaar 6 weken

20 jaar en meer 8 weken

In de kleine bakkerijen is deze vergoeding ten laste van 
het Sociaal Fonds.

Arbeidskledij
De werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te stellen en 
te onderhouden. De kost voor de onderneming kan vanaf 
01.01.2014, per week, geschat worden op:
•  € 3,60 voor het ter beschikking stellen van de werkkledij 

(voorheen € 3,48)
•  € 4,25 voor het onderhoud van de werkkledij  

(voorheen € 4,11)
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Functieclassificatie

Bevoegdheid van het paritair 
comité van de voedingsnij-
verheid

Sociale vrede

Een weten-
schappelijke 
functieclassi-
ficatie voor  
de koekjes-  
en chocolade-
fabrieken

Bij elk sectorakkoord gaan de sociale partners in de voedingsnij-
verheid het engagement aan om de functieclassificaties van 
bepaalde deelsectoren te moderniseren. Met een functieclassi-
ficatie worden functies ten opzichte van andere functies in de 
sector of in een bedrijf gemeten volgens moeilijkheidsgraad, 
verantwoordelijkheid, benodigde kennis, werkgerelateerde 
bezwaren … Vervolgens worden de functies gerangschikt naar 
zwaarte. De functies die min of meer even zwaar wegen wor-
den gegroepeerd binnen eenzelfde functieklasse. Op basis hier-
van wordt dan het loon voor elke klasse onderhandeld. Een 
functieclassificatie moet ervoor zorgen dat willekeur en favori-
tisme bij de loononderhandelingen uitgesloten worden!

Hierdoor zijn we erin geslaagd om op sectorniveau een functie-
classificatie op te maken voor de aardappelensector en de 
groentenijverheid. We zijn bijna rond voor de koffiesector. 
De sociale partners moeten nog de looncao’s onderhandelen.

Gedurende de twee volgende jaren zullen we daarom 
werk maken van de modernisering van de classificaties 
voor de sectoren van de chocolade en de koekjes. 

De sociale partners zullen binnen hun wettelijke mogelijkheden 
de bevoegdheid van het paritair comité van de voedingsnijver-
heid (PC 118) verduidelijken en de nodige stappen zetten om 
deze te officialiseren.

De syndicale organisaties verbinden er zich toe geen andere eisen 
te stellen op ondernemingsniveau dan de toepassing van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst.
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Afdeling Brussel

1919

BRUSSEL/BRUXELLES 1000 Brussel / Bruxelles
Stalingradlaan / Avenue de Stalingrad 76
Tel.: 02.512.95.02 - 02.512.63.61 - 02.512.13.52- 02.512.33.95 
Fax: 02.511.38.23

Vlaamse afdelingen
ANTWERPEN 2018 Antwerpen

Ommeganckstraat 51 - Tel.: 03.233.30.52 - 03.232.91.41 
Fax: 03.226.06.21

KEMPEN/LIMBURG 3500 Hasselt
Kuringersteenweg 292 - Tel.: 011.87.39.29 - Fax: 011.87.26.58

2300 Turnhout
Grote Markt 48 - Tel.: 014.40.03.25 - Fax: 014.40.03.26

LEUVEN/MECHELEN 3000 Leuven
Maria-Theresiastraat 113 - Tel.: 016.22.32.96 - Fax: 016.29.54.71

2800 Mechelen
Zakstraat 16 - Tel.: 015.29.90.50 - Fax: 015.21.63.95

OOST-VLAANDEREN 9000 Gent
Vrijdagmarkt 9 - Tel.: 09.265.53.11 - Fax: 09.265.53.13

9100 Sint-Niklaas 
Vermorgenstraat 9
Tel.: 03.760.04.18 - Fax: 03.760.04.19

9300 Aalst
Houtmarkt 1 - Tel.: 053.72.78.38 - Fax: 053.75.03.71

9200 Dendermonde
Dijkstraat 59 - Tel.: 052.25.92.76 - 052.25.92.77 
Fax: 052.25.92.78

9600 Ronse - Stationsstraat 21
Tel.: 055.33.90.11 - Fax: 055.33.90.50

WEST-VLAANDEREN 8400 Oostende - (tot 17 februari 2014: tijdelijke locatie  
tijdens verbouwingen: Nieuwpoortsesteenweg 98)
Jules Peurquaetstraat 27 - Tel.: 059.55.60.80 - Fax: 059.55.60.81

8000 Brugge  
Zilverstraat 43 - Tel.: 050.44.10.36 - Fax: 050.44.10.37

8870 Izegem  
Hondstraat 27 - Tel.: 051.31.20.72 - Fax: 051.31.76.57

8500 Kortrijk - Conservatoriumplein 9 (Zitdag: dinsdagnamiddag en 
donderdagvoormiddag) Tel.: 056.26.82.48
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Waalse afdelingen
CHARLEROI  
CENTRE-MONS  
BRABANT-WALLON

LIÈGE

NAMUR/ 
LUXEMBOURG

Gewestelijke kantoren
6000 Charleroi
Boulevard Devreux, 36/38 - Tel.: 071.31.34.77 - Fax: 071.64.13.22

7100 Haine St. Paul
Rue Aubry, 23 - Tel.: 064.26.23.60 - Fax: 064.26.51.95

7000 Mons
Rue Lamir, 18/20 - Tel.: 065.32.38.80 - Fax: 065.32.38.94

Brabant wallon - Permanenties 
1420 Braine-l’Alleud - Avenue Léon Jouret 27 (1ste en 3de dinsdag van de maand 
van 9u tot 12u)
Tel.: 02.389.15.40 - Fax: 02.389.15.41
1370 Jodoigne - Rue du Bosquet, 6 E (op afspraak)
Tel.: 010.81.98.43 - Fax: 010.81.98.41
1400 Nivelles - Rue du Géant, 4 (maandag voormiddag van 9u tot 12u)
Tel.: 067.21.50.06 - Fax: 067.89.40.91
1480 Tubize - Chaussée de Mons 95 (2de en 4de dinsdag van de maand van  
9u tot 12u) Tel.: 02.355.78.13 - Fax: 02.391.03.11
1300 Wavre - Rue de l’Ermitage 11 (woensdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
(donderdag van 13u tot 16u) Tel. 010.22.91.29 - Fax 010.23.55.41

4000 Liège
Place St Paul, 9/11 - Tél: 04.221.96.66 - Fax: 04.221.96.72

5000 Namur
Rue Dewez, 28 - Tel.: 081.22.33.19 - Fax: 081.22.96.51

6700 Arlon
Rue des Martyrs, 80 - Tel.: 063.22.75.84 - Fax: 063.22.60.25

6900 Marche-en-Famenne
Rue des Brasseurs, 13 - Tel.: 084.31.40.24 - Fax: 084/32.18.85 

WAPI  
(WALLONIE PICARDE)

7500 Tournai
Rue Dorez, 6 - Tel.: 069.89.08.30 - Fax: 069.89.08.39

7700 Mouscron / 7780 Comines    
Rue du Val, 3 / Rue du chemin de fer 1
(Voor de openingsuren, contacteer: 069.89.08.39 of 0474.04.65.47)      

VERVIERS 4800 Verviers
Rue de Bruxelles, 19 - Tel.: 087.29.24.58 - Fax: 087.29.24.65

8900 Ieper - Korte Torhoutstraat 27 (Zitdag: dinsdagnamiddag en  
donderdagvoormiddag) Tel./Fax: 057.21.83.75
8630 Veurne - Statieplein 21 (Zitdag maandagnamiddag en  
vrijdag voormiddag) Tel.: 058.28.72.97
8930 Menen - A. Debunnestraat 49-51 (Zitdag: dinsdagvoormiddag)  
Tel.: 056.53.31.54
8800 Roeselare - Zuidstraat 22 (Zitdag: dinsdag 16u30-17u30)  
Tel.: 051.26.00.70
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