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Beste Kameraad,
Het nieuwe sectorakkoord voor de Handel in Voedingswaren voor de periode 2013-2014 is 
bereikt. Hoewel dit akkoord onderhandeld werd in een moeilijke context, namelijk de loonstop 
en het gecompliceerde dossier ‘harmonisatie arbeiders-bedienden’, omvat het akkoord ondanks 
alles toch meerdere kwalitatieve aspecten. 

Het Belgisch sociaal overlegmodel bestaat normaal gezien 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 door het IPA, het interprofessio-
neel akkoord. 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 loonnorm voor de periode 2013-2014 zou 0% bedragen. Onder het mom om de competitivi-
teit te beschermen, heeft de regering zich opnieuw aangesloten bij de werkgevers.

ABVV HORVAL is tot het uiterste gegaan voor de mogelijkheden waarover we, ondanks de 
loonstop, nog konden onderhandelen. Ondanks de fameuze norm van 0 %, kunnen we jullie een 
kwalitatief en evenwichtig sectorakkoord met enkele meetbare doorbraken presenteren en dit 
voor alle arbeiders uit de sector.

Op vlak van koopkracht, hebben we een verhoging van de premies en vergoedingen afgedwon-
gen, alsook een verhoging van de werkgeverstussenkomt in de kosten van het openbaar vervoer. 

Een belangrijk aandachtspunt in het sectoraal overleg was de eindeloopbaanproblematiek.  
Hierin namen we geen genoegen met een verlenging van de bestaande brugpensioenstelsels in 
de sector, we zijn gegaan voor de uitwerking van een leeftijdsbewust personeelsbeleid in de 
bedrijven; een beleid dat bestaat uit meerdere aspecten: de invoering van “rimpel”-dagen, het 
meter- en peterschap, tijdskrediet, sectoraal onderzoek naar ‘langer werken’ … 

Een ander zeer belangrijk punt voor ABVV HORVAL, is de verbetering van de vormingsinspannin-
gen in de ondernemingen. De ondernemingsraad, of bij ontstentenis de syndicale delegatie, 
moet geraadpleegd worden over de vormingsplannen. Er wordt een extra budget voorzien voor 
opleidingen aan oudere werknemers en er zullen specifieke opleidingen uitgewerkt worden voor 
de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de koude.

Een andere verbetering dat we onder druk van het ABVV HORVAL bekomen hebben, is de 
uitbreiding van het aantal syndicale afgevaardigden in de zeer grote ondernemingen.

Een werkgroep zal opgericht worden ter opvolging van de sectorale aanbeveling voor het 
naleven van de algemene regelgeving bij werk uitgevoerd in de klimatologische koude en ter 
opvolging van de cao met betrekking tot de koudepremie.

Kameraden, jullie kunnen onderhandelen binnen de ondernemingen, rekening houdend met de 
wettelijke context. Wij zijn er ons bewust van dat de bedrijfs-
onderhandelingen bijzonder moeizaam zullen verlopen.  
ABVV HORVAL wenst jullie veel succes bij het afsluiten van de 
bedrijfsovereenkomsten. ABVV HORVAL staat achter jullie. 

Kameraadschappelijk,   

Tangui Cornu - Co-Voorzitter - ABVV HORVAL
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Inleiding

Sectorakkoord 
2013-2014

Een sectoraal 
akkoord  
voor wie?

Na verschillende vergaderingen heeft de onderhandelingsronde 
op 4 december 2013 geleid tot een voorstel van een sectorak-
koord voor de jaren 2013-2014.

Op de sectorcommissie van 16 december 2013 hebben de 
meerderheid van de afdelingen van ABVV HORVAL het ont-
werpakkoord goedgekeurd. Ook de andere vakbonden en de 
werkgeversfederatie hebben hun achterban geïnformeerd en 
geraadpleegd.
 
Tijdens de vergadering van het Paritair Comité van Handel in 
Voedingswaren van 19 december 2013 werd het ontwerp ter 
goedkeuring voorgelegd. Alle sociale partners keurden het sec-
toraal akkoord voor 2013-2014 goed en hebben het bijgevolg 
ondertekend. Hierna vinden jullie een toelichting.

Voor de arbeiders van het geheel van de sector Handel in  
Voedingwaren: zowel de grote, de middelgrote als kleine onder-
nemingen van de groothandel, de kleinhandel in voedingswaren, 
evenals de sector slagerijen en spekslagerijen, de bierhandel en 
de handel in drinkwaters.
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Koopkracht

Verhoging  
van de  
ploegenpremie

Verhoging van de ploegenpremie vanaf 1 januari 2014

VAN TOEPASSING OP DE VOLGENDE SECTOREN:
- GROOT- EN KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN
- GROOT- EN KLEINHANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS

Een premie gelijk aan een uurtoeslag van € 0,23 (voorheen € 0,22) 
wordt toegekend voor de arbeid geleverd in ploegen. In bepaalde 
ondernemingen geldt een hogere premie volgens onderne-
mings-cao’s.

Behalve wanneer anders voorzien in het arbeidsreglement, 
worden de arbeidsuren van de ploegen als volgt vastgesteld:
• Voor de morgenploeg, van 6 uur tot 14 uur;
• Voor de namiddagploeg, van 14 uur tot 22 uur.

Behoudens gunstigere regelingen op ondernemingsvlak, 
zijn deze premies niet van toepassing voor de uren waar-
voor de arbeiders de namiddagpremie, premies voor nacht-
arbeid of laatavondopeningen ontvangen.

 ABVV-HORVAL 
samen sterk !
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Verhoging  
van de  
jaarlijkse  
premies

Verhoging  
van de namid-
dagpremie

Verhoging  
van de  
werkkledij-
premies 

Voor de andere arbeiders bedraagt de premie 1/12de van het 
voornoemd bedrag per volle maand arbeidsprestaties in de loop 
van het jaar waarin de premie betaald wordt (onder “maand” 
wordt verstaan een ononderbroken periode van 30 kalenderda-
gen, 28 of 29 in februari).

De deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding 
van het aantal gepresteerde uren.

De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand 
december.

Verhoging van de jaarlijkse premie “betaalbaar in januari“ 
vanaf 1 januari 2014 

Voor de arbeiders in de ondernemingen met 50 werknemers 
of meer wordt in januari een jaarlijkse koopkrachtpremie toe 
gekend van € 78,54 (voorheen € 74,43) alsook een premie van 
€ 165,42 (voorheen € 156,77).

Het bedrag van de premie (met inbegrip van enkel en dubbel 
vakantiegeld) stemt overeen met een voltijdse tewerkstelling 
gedurende 12 maanden.

Deeltijdse werknemers en arbeiders die geen prestaties 
kunnen bewijzen tijdens het volledige refertejaar (1 januari 
tot 31 december van het vorige kalenderjaar), ontvangen een 
premie naar verhouding tot hun prestaties. De premie wordt 
toegekend volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Verhoging van de jaarlijkse premie “betaalbaar in decem-
ber” (of “kerstpremie”) vanaf 1 januari 2014

Er bestaat een kerstpremie voor alle arbeiders die minstens één 
maand anciënniteit hebben in het jaar waarin de premie wordt 
uitbetaald. De premie bedraagt € 112,20 (voorheen € 106,33) 
voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld ge-
durende het hele kalenderjaar waarin de premie wordt uitbe-
taald.

Behoudens gunstigere regelingen op ondernemingsvlak, 
is deze premie niet van toepassing voor de uren waarvoor 
de arbeiders een ploegenpremie, premies voor nachtar-
beid of laatavondopeningen genieten.

Het is niet voldoende dat de werkgever deze bedragen 
zou uitbetalen in ruil voor de werkkledij, hij moet die 
daadwerkelijk leveren en onderhouden.

In sommige ondernemingen werd de jaarlijkse premie 
reeds opgenomen in het salaris en bijgevolg moet deze 
niet meer op jaarbasis uitbetaald worden. De verhoging 
van de kerstpremie overeenkomstig het sectorakkoord 
2013-2014 is niet van toepassing in de ondernemingen 
waar het voordeel werd omgezet. Gelieve dus altijd je syn-
dicaal afgevaardigde of de lokale afdeling ABVV HORVAL 
te raadplegen. 

Minstens één van de twee premies kunnen op het vlak 
van de onderneming worden omgezet in andere voorde-
len, mits een ondernemings-cao. De verhoging van de 
koopkrachtpremie overeenkomstig het sectorakkoord 
2013-2014 is niet van toepassing in de ondernemingen 
waar het voordeel werd omgezet. Gelieve dus altijd je syn-
dicaal afgevaardigde of de lokale afdeling ABVV HORVAL 
te raadplegen.

VAN TOEPASSING OP DE VOLGENDE SECTOREN:
- GROOT- EN KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN
- GROOT- EN KLEINHANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS

Verhoging van de namiddagpremie vanaf 1 januari 2014

Een namiddagpremie gelijk aan een uurtoeslag van € 0,23 
(voorheen € 0,22) wordt toegekend voor de uren vanaf 14 uur 
voor de prestaties die aanvangen vanaf 13 uur. 

In bepaalde ondernemingen geldt een hogere premie of gunsti-
gere modaliteiten volgens ondernemings-cao’s.

Verhoging van de werkkledijpremies vanaf 1 januari 2014 

De kost voor de terbeschikkingstelling en het onderhoud kan, 
per gepresteerde week, geschat worden op: 
•  € 3,61 (voorheen € 3,42) voor het leveren van de werkkledij 
•  € 3,61 € (voorheen € 3,42) voor het onderhoud en wassen
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Vervoerskosten

Openbaar  
vervoer

Verplaatsingen 
met privéver-
voermiddelen

Verplaatsingen 
met de fiets

De werkgever komt financieel tussen in de verplaatsingskosten 
van de arbeider van thuis naar het werk, zowel voor de arbei-
ders woonachtig in België als de grensarbeiders. Het bedrag 
van de terugbetaling wordt vastgesteld op basis van het aantal 
afgelegde kilometers en het gebruikte vervoermiddel. Onder 
afgelegde kilometers wordt steeds de enkele afstand bedoeld, 
dus niet de afstand heen en terug.

De werkgever moet een invulformulier voor verklaring op eer 
overmaken aan alle arbeiders. De overige praktische regelingen 
(bijvoorbeeld datum en/of termijn indienen vervoerbewijzen, …)  
worden geregeld op ondernemingsniveau.

De werkgever komt financieel tussen in de vervoerskosten, 
voor zover de enkele afstand minstens 2 km bedraagt. Onder 
“afstand” wordt verstaan het aantal km tussen de halte van 
vertrek en de halte van aankomst, en dit volgens de kortste weg.

In het verleden ontving de arbeider die gebruik maakte van het 
openbaar vervoer (trein, tram, metro, bus) een tussenkomst van 
de werkgever dat gemiddeld 75 % van de prijs van de treinkaart 
bedroeg.

Vanaf 1 februari 2014 wordt de tussenkomst verhoogd!

Met de trein of metro
Voor de arbeiders die gebruik maken van de trein (NMBS) of de 
metro (MIVB), wordt de woon-werkverplaatsing volledig gra-
tis door middel van de zogenaamde ‘derdebetalersregeling’. 
De werkgever sluit een overeenkomst met de NMBS of MIVB en 
je werkgever betaalt de volledige prijs van je abonnement terug. 

Met de tram of bus
Voor de arbeiders die gebruik maken van de bus en/of tram 
(de Lijn of TEC), wordt de tussenkomst van de werkgever opge-
trokken tot 80 % (voorheen 75 %) van de prijs van de trein-
kaart, berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers 
voor zover de afstand minstens 2 km bedraagt.

De tussenkomst van de werkgever voor de verplaatsingen met 
privévervoermiddelen blijft hetzelfde. De bijdrage van de werk-
gever is gemiddeld 70 % van de prijs van de “treinkaart”, 
berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers voor zover 
de afstand volgens de kortste weg minstens 2 km bedraagt.

De tussenkomst wordt jaarlijks op 1 februari automatisch 
aangepast aan de verhoging van de treintarieven. 

De tussenkomst van de werkgever voor de verplaatsingen 
met de fiets blijft onveranderd. Voor de verplaatsingen met 
de fiets wordt per effectief gewerkte dag een vergoeding van 
€ 0,20/km toegekend, voor zover de afstand tussen de 
woonplaats en het werk minstens 1 km bedraagt en te be-
rekenen volgens de enkele afstand.

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 moeten de arbeider en de 
arbeidster 38 jaar als loontrekkende bewijzen.

In de ondernemingen met 10 arbeiders en meer, kan het 
ontslag betekend worden door de werkgever, hetzij op 
zijn eigen initiatief, hetzij op geschreven aanvraag van de 
arbeider.

De wetgeving inzake SWT (Stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag) is in de loop der jaren zeer complex 
geworden. Raadpleeg dus steeds je plaatselijk secreta-
riaat van ABVV HORVAL indien je overweegt om je brug-
pensioen aan te vragen. 
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Analyse van de 
mogelijkheid 
“SWT 56 jaar 
en 33 jaar 
loopbaan en  
20 jaar werk  
in de  
diepvriezers” 

De sociale partners zullen samen de 
nodige stappen ondernemen bij de 
bevoegde minister om de arbeiders 
die in de diepvriezers (zwaar beroep) 
werken de mogelijkheid te bieden 
tot SWT 56 jaar - 33 jaar loopbaan - 
20 jaar werk in diepvriezers.

SWT vanaf 56 jaar en 33 jaar loopbaan en 20 jaar nacht-
arbeid 

De arbeiders met 20 jaar dienst met nachtprestaties volgens cao 
nr. 46 van de Nationale Arbeidsraad die een beroepsloopbaan 
als loontrekkende kunnen bewijzen van 33 jaar waarvan 10 jaar 
in het bedrijf of de sector, kunnen met brugpensioen gaan van-
af 56 jaar. Deze cao wordt verlengd tot 31.12.2014 (maximale 
wettelijke termijn).

In de ondernemingen met 10 arbeiders en meer, kan het 
ontslag betekend worden door de werkgever, hetzij op 
zijn eigen initiatief, hetzij op geschreven aanvraag van de 
arbeider.

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 werkloosheids-
reglementering, kunnen met brugpensioen gaan vanaf 56 jaar. 
Deze regeling geldt tot 31.12.2015 (maximale wettelijke termijn).

In de ondernemingen met 10 arbeiders en meer, kan het 
ontslag betekend worden door de werkgever, hetzij op 
zijn eigen initiatief, hetzij op geschreven aanvraag van de 
arbeider.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Eindeloop-
baandagen

De arbeiders die voldoen aan de voorwaarden voor SWT 
(“brugpensioen”) en van wie de arbeidsovereenkomst niet is 
opgezegd, beschikken over een aantal extra verlofdagen: 

•  2 eindeloopbaandagen voor de arbeiders die 56 jaar oud 
zijn en voldoen aan de voorwaarden van het stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag “56 jaar en 40 jaar loopbaan” of 
van het stelsel “ 56 jaar en 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar 
nachtarbeid”. Deze twee stelsels SWT worden voorzien door 
de sectorale cao’s.

•  3 eindeloopbaandagen voor de arbeiders die 58 jaar oud 
zijn en voldoen aan de voorwaarden van het stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag “58 jaar”, zoals voorzien door 
de sectorale cao. 

•  4 eindeloopbaandagen voor de arbeiders die 60 jaar oud 
zijn en die voldoen aan de voorwaarden van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag “60 jaar”, zoals voorzien 
door de cao nr. 17.

Toepassingsmodaliteiten:
•  Het recht op de bovenstaande eindeloopbaandagen wordt 

geproratiseerd voor de deeltijdse arbeiders. 

•  Deze eindeloopbaandagen zijn onderling niet cumuleerbaar 
(het meest voordelige regime is van toepassing) en worden 
vastgelegd in onderling overleg tussen werkgever en arbeider.

 
•  Het recht op deze eindeloopbaandagen tast het recht op 

eventueel conventioneel bepaalde anciënniteitsdagen 
op ondernemingsniveau niet aan.

•  Op 1 januari van het jaar X wordt gekeken of de arbeider aan 
de vereiste leeftijdsvoorwaarde voldoet, recht heeft op SWT 
en zich niet in opzeg bevindt. In dat geval heeft de arbeider 
recht op de eindeloopbaandagen zoals hierboven bepaald, 
ook al zou zijn arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar X 
beëindigd worden door de werkgever met naleving van een 
opzeggingstermijn. 

•  Indien de betekende opzeggingstermijn over twee kalender-
jaren loopt (X en X+1) dan heeft de arbeider geen recht op 
eindeloopbaandagen voor het jaar volgend op het jaar van de 
ingang van de opzeggingstermijn, namelijk voor het jaar X+1.



11COMMERCE ALIMENTAIRE HANDEL IN VOEDINGSWAREN10 11

Balans tussen het werk  
en het privéleven

Peter- en  
meterschap

Opleiding  
voor oudere 
werknemers

Analyse  
“Langer  
werken”

Premie bij 
overgang van 
zwaar naar  
licht werk

Tijdskrediet Tijdskrediet lange loopbaan (28 jaar loopbaan) 1/5de loop-
baanvermindering vanaf 50 jaar. 

De sociale partners in de Handel in Voedingswaren zullen de 
lopende sectorale cao’s inzake tijdskrediet aanvullen met de 
invoering van het recht op 1/5de loopbaanvermindering 
voor de arbeiders die 50 jaar of ouder zijn en die vooraf-
gaand een beroepsloopbaan van 28 jaar hebben, en dit in 
overeenstemming met artikel 8 § 3 van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 gesloten in de Natio-
nale Arbeidsraad betreffende de invoering van een stelsel van 
tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

De betrokken arbeiders moeten voldoen aan de voor-
waarden van artikel 10 van de cao nr. 103 en daarbovenop 
geldt de sectorale voorwaarde dat de arbeiders minstens 
5 jaar anciënniteit moeten hebben in de onderneming. 

Bijkomende voorwaarde voor de arbeiders in de KMO’s: 
in de ondernemingen met minder dan 50 werknemers en met 
10 arbeiders of minder is bovendien het akkoord van de werk-
gever vereist.

Toepassingsmodaliteiten: die arbeiders mogen hun voltijdse 
arbeidsprestaties verminderen met een dag of 2 halve dagen per 
week. Deze periode moet worden opgenomen per minimum-
periode van 6 maanden.

De werkgeversorganisaties zullen het peter- en meterschap 
door oudere werknemers aanmoedigen bij de ondernemingen 
van de sector. Het peter- en meterschap is echter niet exclusief 
voorbehouden voor de oudere arbeiders.

Een bijkomend budget van e 70.000 zal vanaf 2014 voorzien 
worden door het Sociaal Fonds van de Handel in Voedingswa-
ren voor de tussenkomst in de beroepsopleiding voor de oudere 
werknemers.

Het Sociaal Fonds zal ook een diepgaand onderzoek wijden 
aan de problematiek “langer werken”, rekening houdend met 
het feit dat langer werken maatwerk vereist op het niveau 
van de individuele onderneming. Langer werken kan dus niet 
gerealiseerd worden door één specifieke maatregel.
 
Het Sociaal Fonds zal bedrijven ook aanmoedigen om 
oplos singen te zoeken in dit kader.  

De sociale partners herinneren aan de aanbeveling nr. 20 van 
de Nationale Arbeidsraad van 9 juli 2008 om oudere werk-
nemers 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 tijde-
lijke financiële compensatie ten laste van de RVA wan-
neer deze werknemers door loonverlies worden getroffen.

 
In het kader van de cao nr. 104 van de Nationale Arbeids-
raad is het mogelijk om de modaliteiten van de overgang 
van een zwaar werk naar een lichter werk te bespreken op 
het vlak van de onderneming.
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Werken in de koude

De cao  
koudepremie

Aanbeveling 
voor werken 
uitgevoerd in 
klimatologische 
koude

Aanbeveling 
voor de  
uitvoering  
van een  
risicoanalyse 

Opleidingen

De sociale partners benadrukken in een sectorale aanbeveling, 
gericht aan de werkgever, dat voor werk uitgevoerd in ruimtes 
die niet technisch gekoeld worden (met andere woorden werk 
uitgevoerd in klimatologische koude) twee Koninklijke besluiten 
nageleefd moeten worden: enerzijds het Koninklijk Besluit van  
4 juni 2012 met betrekking tot de thermische omgevingsfacto-
ren en anderzijds het Koninklijk Besluit van 13 juni 2005 betref-
fende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij werk uitgevoerd in ruimtes die niet technisch gekoeld 
worden, voorziet de regelgeving dat er een risicoanalyse 
uitgevoerd moet worden.

Een risicoanalyse houdt de volgende stappen in:
1. De risico’s moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
2.  Indien risicovermijding niet kan, moeten de risico’s zo veel 

mogelijk beperkt worden.
3.  Indien risicobeperking ook niet kan, moet de werkgever optre-

den door gepaste collectieve EN persoonlijke bescher-
mingsmiddelen te voorzien en aan te bieden aan de arbeiders.

Er zal een werkgroep opgericht worden ter opvolging van 
deze sectorale aanbeveling.

De sociale partners benadrukken in een sectorale aanbeveling, 
gericht aan de werkgever, dat een correcte risicoanalyse ge-
maakt moet worden van de gevaren die aanleiding kunnen 
geven tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met het Ko-
ninklijk Besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds 
van de Handel in Voedingswaren zal op 
zoek gaan naar gepaste opleidingen 
voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn 
in koude omstandigheden. De lijst van 
opleidingen zal terug te vinden zijn op 
de website van het Sociaal Fonds: 
www.sfonds119.be

VAN TOEPASSING OP DE VOLGENDE SECTOREN:
- GROOT- EN KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN 
-  TECHNISCHE SLAGERIJ-, SPEKSLAGERIJ- EN PENSE-

RIJFUNCTIES
- GROOT- EN KLEINHANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS 

Gedurende de sectorale onderhandelingen hebben de vakbon-
den meermaals geprobeerd de cao met betrekking tot de kou-
depremie te verbeteren op verschillende punten: definiëring van 
“gewoonlijk”, de werkzaamheden in de klimatologische koude 
in rekening brengen … Dit is echter niet volledig gelukt. 

De cao met betrekking tot de koudepremie blijft dus on-
gewijzigd en omvat de volgende aspecten: 

De arbeiders die gewoonlijk in koelruimten en/of koelwagens 
tewerkgesteld zijn, hebben recht op een toeslag op hun werke-
lijk betaalde uurloon.

Deze toeslag bedraagt: 
•  2 % in de koelruimten met een temperatuur van 5°C tot min-

der dan 8 ° C
•  3 % indien de temperatuur in de koelruimten of -wagens lager 

lijkt dan 5 ° C
•  10 % in de koelkamers voor diepvriesproducten of wagens voor 

diepvriesproducten

Deze toeslag is verschuldigd voor elk uur waarin in deze omstan-
digheden gewerkt wordt.

Onder “gewoonlijk” dient men te verstaan dat het werk in de 
koelruimten inherent verbonden is aan de functie, d.w.z. dat het 
een terugkerend onderdeel is van de taak.

De premie geldt tevens wanneer de functie niet noodzakelijk 
een permanent werk in de koelkamer of koelwagen vereist, 
maar wanneer het werk uitgevoerd wordt met regelmatige 
tussenpozen of tijdelijk in de koelruimte of koelwagen. Uitzon-
derlijke kortdurende passages in gekoelde ruimten, geven 
daarentegen geen aanleiding tot toeslag.

Er zal evenwel een werkgroep opgericht worden ter op-
volging van de toepassingsproblemen van de cao met 
betrekking tot de koudepremie. 
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Syndicale delegatie
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Arbeidsduur - flexibiliteit

Overuren Verhoging  
van het aantal 
mandaten  
syndicale dele-
gatie in de zeer 
grote onderne-
mingen

We zetten hieronder de oude voorwaarden eerst even op 
een rijtje en deze dienen altijd in rekening te worden ge-
bracht bij de oprichting van een syndicale delegatie in 
jouw onderneming! 

De reeds bestaande voorwaarden voor de oprichting van een 
syndicale delegatie in elke onderneming die ressorteert onder 
het Paritair Comité Handel in Voedingswaren blijven ongewij-
zigd, namelijk een minimumaantal arbeiders moet tewerkgesteld 
zijn in de onderneming en de vereiste dat een minimumaantal 
arbeiders aangesloten is bij een vakbond.
•  Een syndicale delegatie kan worden opgericht in elke onder

neming die minstens 50 werknemers, waarvan 20 arbeiders, 
tewerkstelt.

•  In de ondernemingen die 20 tot 149 arbeiders tellen, wordt er 
bovendien geëist dat minstens 1/3de van de tewerkgestelde 
arbeiders gesyndikeerd zijn (met een minimum van 10).

•  In de ondernemingen die minstens 150 arbeiders tellen, moe-
ten minstens 50 arbeiders bij een vakbond aangesloten zijn.

De vakbonden zijn bij het sectoraal overleg erin geslaagd 
het aantal syndicale afgevaardigden in de zeer grote on-
dernemingen (vanaf 1500 tot 2000 arbeiders en vanaf 
2001 arbeiders) te verhogen.

Het aantal effectieve afgevaardigden wordt vastgesteld als volgt, 
naar rata van het aantal arbeiders van de onderneming.
•  In de ondernemingen met 20 tot 50 arbeiders:  

2 effectieve afgevaardigden
•  In de ondernemingen met 51 tot 150 arbeiders:  

3 effectieve afgevaardigden
•  In de ondernemingen met 151 tot 300 arbeiders:  

4 effectieve afgevaardigden
•  In de ondernemingen met 301 tot 500 arbeiders:  

6 effectieve afgevaardigden
•  In de ondernemingen met 501 tot 1000 arbeiders:  

8 effectieve afgevaardigden
•  In de ondernemingen met 1001 tot 1500 arbeiders:  

10 effectieve afgevaardigden
•  In de ondernemingen met 1501 tot 2000 arbeiders:  

12 effectieve afgevaardigden (NIEUW!)
•  In de ondernemingen met 2001 en meer arbeiders:  

14 effectieve afgevaardigden (NIEUW!)

Indien een ondernemings-cao in een groter aantal afge-
vaardigden voorziet dan hierboven beschreven, dan blijft 
de ondernemings-cao behouden. 

In de sector Handel in Voedingswaren bedraagt de weekgrens 
38 u per week. In heel wat bedrijven wordt er toch nog 39 of 
40 uur per week gewerkt en wordt de arbeidsduur van 38 uur 
per week bereikt door het aantal compensatiedagen. 

Bepaalde uren die gepresteerd worden boven de effectieve 
wekelijkse (conventionele) arbeidsduur (38, 39 of 40 u) geven 
recht op een toeslag van 50 % op de gewone dagen en 100 % 
op zon- en feestdagen. 

Normaal moeten de gepresteerde overuren in de vorm van 
inhaalrust opgenomen worden zodat het gemiddelde van 
38 u per week gewaarborgd wordt. 

Maar in twee welbepaalde gevallen waarin de maximale 
arbeidsduur wordt overschreden, heeft de arbeider de keuze 
tussen inhaalrust en het niet-inhalen van deze overuren:
• In geval van buitengewone vermeerdering van werk 
•  In geval van werken die door onvoorziene noodzakelijkheid 

vereist zijn.

Het sectorakkoord 2013-2014 voorziet de mogelijkheid 
voor de arbeider om in deze twee gevallen 91 arbeids-
uren per jaar (in plaats van 65 overuren voorheen) te 
presteren, per refertejaar van 1 april tot 31 maart.  

Deze overuren die om redenen van arbeidsorganisatie niet 
konden gerecupereerd worden, mogen worden betaald in 
overleg met de betrokken arbeider nadat de syndicale afvaar-
diging de onmogelijkheid om ze te recupereren heeft vastge-
steld. 

De werkgever moet op elk ogenblik en door alle middelen be-
wijzen dat het onmogelijk was aan het overwerk het hoofd te 
bieden door bijkomende aanwervingen.
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BeroepsopleidingSyndicale vorming
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Creatie van een 
“pot” syndicale 
vormingsdagen 
per syndicale 
organisatie  
in jouw onder-
neming

Kortere termijn 
voor de  
aanvraag van 
de syndicale 
vorming

Regeling voor 
de arbeiders 
met nachtpres-
taties

Verhoging van 
de tussenkomst 
in de organisa-
tiekosten

Verbetering  
van de  
bestaande  
regeling

Opleidingen 
voor oudere 
werknemers

Opleidingen 
voor arbeiders 
die werken in  
de koude

Financiële  
tussenkomst 
voor de  
onderneming

•  De sociale partners verbinden zich er toe om de participatie-
graad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector 
jaarlijks met 5 % te verhogen.

•  In dat opzicht wordt de bijdrage van 0,10 % voor de risico-
groepen verlengd en gebruikt voor de opleidingsinitiatieven en 
tewerkstellingspremies.

•  Het maximaal budget voorzien voor de tussenkomst in de be-
roepsopleiding wordt voor de periode 2014-2015 opnieuw 
vastgelegd op e 1.400.000.

•  Het gewaarborgd budget voor de microondernemingen bin-
nen het bovenvermeld maximaal budget van e 1.400.000 
wordt verhoogd tot e 150.000 (voorheen e 100.000) en de 
sociale partners hebben het minimumbudget voor de micro-
ondernemingen verhoogd van e 200 tot e 300 per onderne-
ming en per jaar.

Een bijkomend budget van e 70.000 zal vanaf 2014 voorzien 
worden voor de tussenkomst in de beroepsopleiding voor de 
oudere werknemers. De Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds 
zal gepaste opleidingen voor oudere arbeiders zoeken en deze 
lijst van opleidingen zal terug te vinden zijn op de website van 
het Sociaal Fonds: www.sfonds119.be

De sociale partners hebben beslist om specifieke vormingen te 
organiseren voor de arbeiders die in koude omstandigheden 
werken. De lijst van opleidingen hiervoor zal eveneens terug te 
vinden zijn op de website van Sociaal Fonds: www.sfonds119.be

•  De onderneming die een tussenkomst van het Sociaal Fonds 
wenst te bekomen voor de financiering van de beroepsoplei-
ding dient haar dossier rechtstreeks in bij het Sociaal Fonds of 
via een werkgeversfederatie. 

•  De onderneming kan vrij de leverancier van de opleiding kiezen.
•  De opleidingsdossiers moeten voldoen aan de voorwaarden 

van de cao beroepsopleiding.

De ondernemingsraad (of bij gebreke daaraan de syndi-
cale delegatie) wordt geconsulteerd over de opleidings-
plannen.

De werkgever zal jaarlijks de ondernemingsraad infor-
meren met betrekking tot de ontvangen tussenkomsten 
van het Sociaal Fonds Handel In Voedingswaren voor de 
beroepsopleiding.

Per effectief mandaat in de ondernemingsraad, het comité 
voor preventie en bescherming op het werk en syndicale dele-
gatie heeft men recht op vijf dagen syndicale vorming per 
vormingsjaar. Het vormingsjaar loopt van 1 september tot 
31 augustus. 

Nieuw is dat het aantal vormingsdagen van de verschil-
lende afgevaardigden van eenzelfde onderneming geglo-
baliseerd zal kunnen worden per syndicale organisatie. 
Gunstigere regelingen op ondernemingsniveau blijven 
behouden. 

De vakbonden die cursussen en seminaries inrichten moeten 
minstens twee weken (vroeger drie weken) op voorhand de 
werkgever verwittigen van de aanwijzingen en de deelne-
ming van sommige arbeiders aan de cursussen of seminaries. 

De arbeiders die een dag syndicale vorming volgen, mogen niet 
ingepland worden voor de nachtprestaties gedurende de nacht 
voorafgaand en volgend aan deze vorming.

Deze vrijstelling van prestaties geeft geen recht op vergoeding, 
maar wel op een dag van syndicale vorming.

Het Sociaal Fonds voor de Handel in Voe-
dingswaren komt finan cieel tussen in de 
organisatiekosten van de vormingscur-
sussen, en dit, vanaf 1 januari 2014, ten 
belope van e 45,86 (vroeger e 43,47) 
per dag en per arbeider die aan de 
syndicale vorming deelneemt.

COMMERCE ALIMENTAIRE HANDEL IN VOEDINGSWAREN
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Bestaanszeker-
heid in geval 
van tijdelijke 
werkloosheid

Bestaanszeker-
heid in geval 
van collectief 
ontslag 

Bestaanszeker-
heid in geval 
van langdurige 
ziekte

Bestaanszeker-
heid in geval  
van overmacht

Verhoging van de vergoeding vanaf 1 januari 2014 

Vanaf 01.01.2014 genieten de voltijdse arbeiders een vergoe-
ding van € 3,80 (voorheen € 3,60) gedurende 60 dagen (te re-
kenen na het einde van de overeenkomst) bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst wegens overmacht. 

Voor de deeltijdse arbeiders wordt de tussenkomst berekend 
naar verhouding tot hun prestaties.

Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de bestaande vergoe-
ding voor langdurige ziekte.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het 
Sociaal Fonds en moet door de arbeider aangevraagd 
worden. Onze plaatselijke secretariaten kunnen je helpen 
bij het aanvragen van deze vergoeding. De volgende do-
cumenten dienen bij je aanvraag gevoegd te worden: een 
attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer in geval van 
definitieve arbeidsongeschiktheid en een kopie van het do-
cument waaruit de definitieve verbreking van de arbeids-
overeenkomst wegens overmacht blijkt.

Er is een specifieke bepaling van toepassing voor de uit-
zendkrachten. Raadpleeg je syndicaal afgevaardigde of 
je regionale afdeling van ABVV HORVAL voor bijkomen-
de informatie. 

Verhoging van de vergoeding vanaf 1 januari 2014 

De arbeiders ontvangen bij tijdelijke werkloosheid (economi-
sche of technische werkloosheid), gedurende 60 dagen per 
kalenderjaar een bijkomende vergoeding van € 3,80 per dag 
(voorheen € 3,60) bovenop de RVA-uitkering.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het 
Sociaal Fonds. Je kan de aanvraagformulieren verkrijgen 
bij je secretariaat van ABVV HORVAL. 

Er is een specifieke bepaling van toepassing voor de uit-
zendkrachten. Raadpleeg je syndicaal afgevaardigde of je 
regionale afdeling van ABVV HORVAL voor bijkomende 
informatie. 

Verhoging van de vergoeding vanaf 1 januari 2014   

Bovenop de wettelijke vergoeding voorzien in de cao nr. 10 kent 
het Sociaal Fonds een uitkering toe van € 3,80 per dag (voor-
heen € 3,60), gedurende de eerste 120 door de RVA vergoed-
bare dagen, volgend op het collectief ontslag.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het 
Sociaal Fonds en moet door de arbeider aangevraagd 
worden. Onze plaatselijke secretariaten kunnen je helpen 
bij het aanvragen van deze vergoeding.

Verhoging van de vergoeding vanaf 1 januari 2014 

Vanaf 01.01.2014 kunnen de voltijdse arbeiders vanaf de 2de 

maand ziekte een aanvullende vergoeding genieten van € 3,80 
per dag (voorheen € 3,60), gedurende 60 dagen.

Deeltijdse werknemers ontvangen deze vergoeding naar ver-
houding tot hun prestaties.

Je kan een aanvraag tot vergoeding indienen op basis van 
speciale formulieren die beschikbaar zijn bij de regionale 
afdeling van ABVV HORVAL. Een attest van de mutualiteit 
moet bij deze aanvraag gevoegd worden. Indien de arbei-
der, voor redenen eigen aan de ziekte-uitkering, geen 
recht heeft op een vergoeding van de mutualiteit, dan 
wordt dit geval per geval onderzocht door het Sociaal 
Fonds.

Verlenging van de bestaande  
cao’s

De verstreken collectieve arbeidsovereenkomsten, die voor 
bepaalde tijd werden gesloten, worden zonder onderbreking 
verlengd voor de periode 2013-2014: 
• Tewerkstelling en vorming (aanwervingspremies)
• Akkoord werkkledij
• Overuren (91 uren per jaar, voorheen: 65 uur per jaar)
• Afwijkingen van de vijfdagenweek
• cao en KB rusttijden
• cao jaarlijkse premie
• cao bestaanszekerheid
•  Akkoord met betrekking tot de aanmoedigingspremies van 

Vlaams Gewest

Bestaanszekerheid
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Verlenging van de bestaande 
aanbevelingen

Duur van het akkoord

Sociale vrede

De volgende aanbevelingen blijven gelden voor de periode 
2013-2014: 
•  De aanbeveling van 10 april 1991 over het zondagwerk
•  De aanbeveling 29 juni 1995 inzake deeltijds werk
•  De aanbeveling van 29 juni 1995 betreffende de waarborg van 

tewerkstelling
•  De aanbeveling van 29 juni 1995 inzake uitzendarbeid
•  De aanbeveling van 13 juli 1978 inzake overuren.

Het akkoord is van toepassing van 1 juli 2013 tot en met 
30 juni 2015, onder voorbehoud van voorafgaande bevestiging 
van de FOD Werk van de wettigheid van het akkoord en met 
uitzondering van:
•  De bepalingen inzake SWT op 56 jaar (40 jaar loondienst) die 

ophouden van kracht te zijn op 31 december 2015;
•  De bepalingen inzake SWT op 58 jaar en SWT op 56 jaar 

(20 jaar nachtwerk), die afgesloten worden tot en met 31 de-
cember 2014;

•  Het advies aan de minister voor de afwijkingen van de ar-
beidsduur, waarbij een geldigheidsduur gevraagd wordt tot 
31 oktober 2015;

•  Het akkoord betreffende de aanmoedigingspremies die afge-
sloten zijn tot 31 augustus 2015.    

De werknemers- en werkgeversorganisaties verbinden er zich 
toe om geen andere eisen te stellen, die verder gaan dan de 
toepassing van de onderhavige cao, en dit noch op nationaal 
niveau, regionaal niveau, of op het niveau van de ondernemin-
gen en om geen conflict uit te lokken of te ontketenen. 

Afdeling Brussel
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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