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Beste Kameraad,

In het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf werd op 28/11/2013 huidig sociaal akkoord 
afges loten voor de periode 2013-2014.
Dit sociaal akkoord is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die ressorteren onder  
het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf.
De onderhandelingen zijn bijzonder moeilijk verlopen. Er was immers het keurslijf van het 
Koninklijk Besluit (KB) dat een loonstop oplegt, maar waarvan de uitvoering op zich liet 
wachten. Daarnaast was er het dossier over de gelijkschakeling van de opzeg en de carens-
dag tussen arbeiders en bedienden.
De onderhandelingen werden ruim voor de verlofperiode opgestart, doch de werkgevers hadden 
geen mandaat om te onderhandelen zolang er geen duidelijkheid was over beide voornoemde 
dossiers…
Toen de onderhandelingen hernomen werden in september, hebben de werkgevers bijna alle 
punten van de eisenbundel verworpen : niet alleen moest het KB op de loonstop gerespecteerd 
worden, maar de werkgevers weigerden ook nog eens de geringste kostenverhogende maatregel 
omwille van de introductie van de kassa met registratie.
Uiteindelijk kon er een belangrijk akkoord bereikt worden. De werkgevers hebben een 
syndicale eis moeten aanvaarden die al tientallen jaren bestaat, en die ze tot op heden 
steeds categoriek weigerden: de verlaging van de drempel voor de oprichting van een syndicale 
delegatie. Dat is een overwinning voor de vakbonden! Een fundamentele verworvenheid en een 
open deur die, op termijn, het mogelijk zal maken om de werknemers beter te verdedigen in  
de zeer talrijke KMO’s in de Horecasector. 
Wat de koopkracht betreft, werd de CAO inzake ecocheques verlengd. Bovendien hebben de 
werkgeversvertegenwoordigers zich ertoe verbonden om het gebruik van de CAO 90 aan te 
bevelen. Dit gekoppeld aan de afgedwongen clausule die de vrijheid van onderhandelen geeft 
in de bedrijven schept mogelijkheden om verder te onderhandelen daar waar men verder kan 
en wil gaan.
Ten slotte, als kers op de taart, is er de bijdrageverhoging voor het sectoraal pensioenfonds. 
Wat de nieuwe bepalingen betreft inzake de modernisering van het werk, kunnen we 
tevreden zijn dat we de nieuwe flexibiliteitsmaatregelen hebben kunnen omkaderen.
Conclusie: ondanks het KB op de loonstop, kunnen we zeer fier zijn op het behaalde sector-
akkoord.       
  Alain Detemmerman
  Co-Voorzitter
  ABVV-FGTB HORVAL
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Sociale dialoog

De drempel voor de oprichting van een syndicale afvaardi-
ging zal stelselmatig verlaagd worden tot 40 werknemers:

•  vanaf 1 januari 2015 zullen syndicale afgevaardigden 
aangeduid kunnen worden in ondernemingen met 
meer dan 45 werknemers

•  vanaf 1 januari 2016 in ondernemingen met meer dan 
40 werknemers 

Het aantal afgevaardigden voor de ondernemingen met 
40 à 45 werknemers is vastgelegd op 3 effectieve afge-
vaardigden (vervangende afgevaardigden worden niet 
voorzien). 

Bovendien zijn er veel verbeteringen aangebracht aan het statuut 
van de syndicale delegatie. De belangrijkste punten zijn de vol-
gende:

•  om het aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming 
te bepalen, wordt een prorata toegepast op de deeltijdsen. 
Tot op heden, werden enkel de deeltijdsen die minstens ¾ van 
de arbeidstijd presteerden, gelijkgesteld met een voltijdse  
tewerkstelling.

  Vanaf nu, zal het voldoende zijn dat een deeltijdse werknemer 
minstens een halftijdse arbeidstijd presteert om als een vol-
tijdse werknemer te worden beschouwd voor de berekening.

  Een grote doorbraak, als je kijkt naar het aantal deeltijdse 
werknemers dat de sector telt!

•  Voorheen was het nodig dat 20% van het personeel aangeslo-
ten was bij een syndicale organisatie om een syndicale delega-
tie te kunnen invoeren. Vanaf nu volstaat het dat 10% van de 
werknemers aangesloten is.

•  Tot op heden, moest men minimum 12 maanden anciënniteit 
hebben in de onderneming om een syndicale afgevaardigde 
te kunnen zijn. Nu zal dit al kunnen mits een anciënniteit van 
6 maanden. 

H O R E C A

Sectoraal akkoord 

2013-2014



4 5

Lonen en premies

Verlenging  
van de CAO 
ecocheques

Aanbeveling 
betreffende  
de CAO 90 
(niet-recurrente 
resultaatsge-
bonden  
voordelen) 

Definitie

Bedrag1

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen genieten een 
voordelig fiscale en sociale behandeling.

Het maximaal bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en gekoppeld 
aan de gezondheidsindex. In hoofde van de werkgever zijn de 
effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzon-
dere sociale zekerheidsbijdrage van 33%. In hoofde van de 
werknemer wordt er een solidariteitsbijdrage van 13,07% in 
mindering gebracht van de effectief toegekende voordelen.

Indien de effectief toegekende voordelen het maximumbedrag 
overschrijden, zal het overschrijdend gedeelte onderworpen 
worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en de belas-
tingen.

Zoals afgesproken bij het vorige akkoord, wordt de CAO 
voor de toekenning van ecocheques ter waarde van E 250 
verlengd.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon 
voor een maximumbedrag van E 3.100 bruto (= E 2.695 
netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalen-
derjaar en per werknemer. 

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen 
ten belope van een maximumbedrag van E 2.695 netto 
per kalenderjaar en per werknemer. 

De toekenningsvoorwaarden zijn: 

•  alle werknemers, met uitzondering van de jobstudenten, 
hebben recht op ecocheques; 

•  maximaal bedrag : € 250 in 2013 (referteperiode : 01/12/2012 - 
30/11/2013) en € 250 in 2014 (referteperiode : 01/12/2013 - 
30/11/2014);

•  de voltijdse werknemers met een contract gedurende de hele 
referteperiode hebben recht op het maximaal bedrag. Indien 
ze niet gewerkt hebben tijdens de volledige periode, geven 
alle volledig gepresteerde maanden (of gelijkgesteld) recht op 
een twaalfde van het maximaal bedrag. Voor de onvolledige 
maanden, wordt dezelfde berekening toegepast als voor de 
deeltijdsen; 

•  de deeltijdse werknemers (en de gelegenheidswerknemers) 
hebben recht op een bedrag naar prorata van het aantal ge-
presteerde en gelijkgestelde dagen in de periode. Anders 
gezegd: (maximaal bedrag X aantal dagen) : 260 (of 312 in 
een regime van 6d/week); 

•  betaling in de maand december 2013 en 2014; 

Bovendien blijven de ecocheques (of een gelijkaardig voordeel) 
behouden na 2014. 

De werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zullen een 
folder uitgeven voor de werkgevers van de sector ter aanbeve-
ling van het gebruik van CAO 90. De procedure van de behan-
deling van de toetredingsaktes in het paritair comité wordt 
vereenvoudigd door de aktes rechtstreeks aan de ambtenaren 
van de FOD Werk door te sturen.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen 
gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, 
een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven 
groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.
Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk 
aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare 
doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het 
bonusplan.

H O R E C A

Op het niveau van de onderneming kunnen deze voorde-
len worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereen-
komst, of voor werknemers voor wie er geen syndicale 
afvaardiging bestaat, naar keuze van de werkgever, via 
een collectieve arbeidsovereenkomst of via een toetre-
dingsakte. 

Procedure

1 Vanaf 01/01/2013
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Eindejaars-
premie

Vervoerskosten: 
verhoging  
van de fietsver-
goeding

Verhoging van 
de bijdrage

Sectorale  
vorming

De bijdrage voor de tweede pensioenpijler wordt verhoogd met 
0,5% vanaf 1 januari 2015. Hierdoor komt de bijdrage op 1%.

Er wordt een werkgroep opgericht om de vormingsinspannin-
gen en de evolutie van de sectorale vorming op te volgen. Deze 
werkgroep krijgt eveneens tot taak na te gaan hoe de vormings-
inspanningen in de sector versterkt kunnen worden.

Er wordt nagegaan of een samenwerking met het Ervarings-
fonds kan opgezet worden.

Strijd tegen  
het misbruik van  
stagiairs

Het ontwerpakkoord van de werkgroep tegen het misbruik van 
stagiairs (onderwijs met volledig leerplan) zal geratificeerd 
worden door het Paritair Comité. De werkgroep zal overigens 
zijn activiteiten voortzetten en zich buigen over het alterne-

rend leren. 

Daarnaast zullen in de komende maanden alle vor-
men van gebruik van “zogenaamde” studenten 

(buitenlandse systemen) in kaart worden ge-
bracht en besproken.

Het toekenningsplan van de niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen moet een verplicht model volgen.

Het moet onder andere volgende zaken vermelden:
•  De bepaling van de onderneming, van de groep ondernemin-

gen of van een welomschreven groep werknemers voor wie 
het voordeel voorzien is op basis van objectieve criteria en, het 
aantal betrokken werknemers op het moment dat het plan 
wordt opgesteld; 

•  De objectief meetbare/verifieerbare doelstellingen, met uitslui-
ting van de individuele doelstellingen waaraan de voordelen 
verbonden zijn; 

•  De referteperiode waarop de collectieve doelstellingen betrek-
king hebben; 

•  Een methode van opvolging en controle om na te gaan of de 
gestelde doelstellingen behaald werden; 

•  Een eigen operationele procedure die kan toegepast worden 
in geval van betwisting inzake de evaluatie van de resultaten; 

•  De voordelen die kunnen toegekend worden in het kader van 
het plan; 

•  De berekeningsmodaliteiten van deze voordelen; 
•  Het moment en de modaliteiten van de betaling;
•  De geldigheidsduur van het plan. 

Vanaf 1 januari 2014 wordt het vaderschapsverlof (maximaal 
10 dagen) gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaars-
premie. 

De fietsvergoeding wordt opgetrokken naar € 0,22 per afge-
legde kilometer vanaf 1 januari 2014. 

Wegens een onverwacht effect in de gebruikte berekeningsme-
thode, kan het voorkomen dat een werknemer die bijvoorbeeld 
6 volledige maanden van het jaar werkt, slechts recht heeft op 
5/12e van de premie in plaats van op 6/12e waarop hij normaal 
recht zou moeten hebben. De werkgeversvertegenwoordigers 
hebben zich ertoe verbonden om een oplossing te vinden voor 
dit probleem. 

H O R E C A

Sectoraal Pensioenfonds

Vorming

Model

Gelijkstelling van het vaderschapsverlof

Correctie van het verlies van een twaalfde

van de premie in sommige gevallen 

Stagiairs
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Arbeidsduur

Flexibiliteit

Verlenging CAO’s

Diversen

Sociale vrede

1/5 Tijdskre-
diet voor de 
50-plussers 
met 28 jaar 
loopbaan 

De sociale 
rechten van 
de deeltijdse 
werknemers 

Sectorale  
omkadering

Volgende reeds bestaande akkoorden voor bepaalde duur wor-
den tevens verlengd: 

• CAO risicogroepen: tot 30 juni 2015
• CAO vormingsinspanningen: tot 31 december 2014
•  CAO carensdagen: tot 31 december 2013  

(de carensdag wordt bij wet afgeschaft vanaf 1/1/2014)
•  CAO Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar:  

tot 31 december 2014
•  CAO vergoeding i.g.v. economische werkloosheid:  

tot 31 december 2014 (0,4689 €/u; 90 eerste dagen)

De sociale gesprekspartners richten een werkgroep op om na te 
gaan of er een sectorale invulling gegeven moet worden aan 
bepaalde aspecten van het nieuwe statuut arbeiders/bedienden. 
In het bijzonder wordt o.a. gekeken naar de regeling van de 
outplacement.

De sociale vrede zal verzekerd zijn in de sector tijdens de duurtijd 
van deze overeenkomst. Sociale voordelen die toegekend wor-
den in de uitvoering van dit akkoord kunnen niet gecumuleerd 
worden met gelijkwaardige voordelen die reeds op het niveau 
van de onderneming werden toegekend.

Wanneer gunstiger voorwaarden werden toegekend op het ni-
veau van de onderneming blijven deze gehandhaafd. 

De syndicale organisaties zullen zich onthouden om op onderne-
mingsvlak aanvullende eisen te stellen die van die aard zouden 
zijn dat zij de verbintenissen van de ondernemingen die voort-
vloeien uit deze overeenkomst uitbreiden. 

Er wordt vanaf 1 januari 2014 een recht op 1/5 tijdskrediet inge-
voerd voor werknemers, ouder dan 50 jaar met minstens 28 jaar 
loopbaan.

Ter herinnering, een arbeidsovereenkomst die kleiner is dan 
1/3 van de gemiddelde arbeidsduur bouwt geen volledige so-
ciale rechten op in het kader van de werkloosheid.

Het kenniscentrum van de Horeca (Guidea) zal verantwoorde-
lijk zijn voor het opstellen van de statistieken inzake het aantal 
betrokken werknemers.

De sociale partners zullen eveneens een brief versturen aan de 
Minister van Sociale Zaken om te bepleiten volledige rechten 
toe te kennen aan deze arbeidsovereenkomsten.

In het kader van de nieuwe wet op de modernisering van het 
arbeidsrecht, wordt een sectorale omkadering voorzien van de 
nieuwe flexibiliteitsmaatregelen.

Een CAO van bepaalde tijd zal voorzien in de uitbreiding van de 
interne grens en zal het overurenkrediet optrekken naar 130 u 
vanaf 1 januari 2014 en naar 143 u vanaf 1 juli 2014. 

In geval van uitbreiding van de interne grens, moet de onderne-
ming het gebruik van het systeem melden aan het paritair comité.

De werkgevers zullen eraan herinnerd worden dat ze wettelijk 
verplicht zijn om het saldo van de gepresteerde uren in de loon-
fiche op te nemen. 

Deze cao zal lopen tot 31 december 2015. De werking van deze 
CAO zal grondig geëvalueerd worden om misbruiken uit te sluiten.

In ondernemingen vanaf 50 werknemers met een syndi-
cale afvaardiging moeten deze wijzigingen ingevoerd 
worden bij ondernemingsCAO. 

H O R E C A

Vrijheid van onderhandeling 
in de ondernemingen

De sociale gesprekspartners op ondernemingsvlak zijn 
vrij te onderhandelen met respect voor de loonnorm, 
over aspecten die niet aan bod zijn gekomen tijdens de 
sectorale onderhandelingen.
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Gewestelijke afdelingen

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

CHARLEROI  
CENTRE-MONS  
BRABANT-WALLON

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

Brabant wallon - Permanenties 
1420 Brainel’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)
Tél. 010.22.91.29 - Fax 010.23.55.41

LIÈGE 4000 Liège
Place St Paul, 9/11 - Tel.: 04.221.96.66 - Fax: 04.221.96.72

NAMUR/ 
LUXEMBOURG

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)   

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

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
8900 Ieper - Korte Torhoutstraat 27 (Zitdag: dinsdagnamiddag en donder-
dagvoormiddag) Tél./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

H O R E C A

VERVIERS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota’s


