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 ABVV HORVAL Voedingsnijverheid
 Federaal Secretariaat
 Cellebroersstraat 18 - 1000 Brussel
 www.horval.be   
 info.voedingsnijverheid@horval.be

AANVULLEND PENSIOEN
De sociale partners willen een langetermijnvisie 
aannemen om de uitvoering van de wettelijke  
verplichtingen in het kader van een sectoraal aan-
vullend pensioen te garanderen.

BEROEPSOPLEIDING
Opleidingsaanbod van IPV: 
Tijdens het jaarlijks opleidingsgesprek moeten  
de delegees hun goedkeuring geven over het  
opleidingsplan en het opleidingsaanbod van het  
IPV moet besproken worden.

Maatregelen in het kader van de ingroeibanen: 
Stimulans om jobs te creëren voor laaggeschoolde 
jongeren jonger dan 26 jaar.

Stages in de bakkerijsector: aanvangsuur vervroegd.

De sector beveelt aan dat de vormingen plaats- 
vinden tijdens de normale arbeidstijd.

Pilootproject van het IPV: competentieversterking 
van werknemers in kwetsbare functies.

FUNCTIECLASSIFICATIE 
■  Onderhandelingen van de loon-en arbeidsvoor-

waarden voor de koffiesector.

■  Opstart van een nieuwe sectorale functieclassifica-
tie voor de sectoren “koekjes” en “chocolade”.

■  De vleessector: onderzoek tot het opstellen 
van een sectorale functieclassificatie voor alle 
vleesactiviteiten (vleesconserven, slachthuizen 
en pluimveeslachterijen, darmenbewerking en 
vetsmelterijen).

DE FUNCTIECLASSIFICATIE VAN DE VLEESSECTOR 
IS PRIORITAIR!

De syndicale delegatie zal jullie informeren over de 
evolutie van dit dossier! 

       ONZE  
STRIJDVAARDIGHEID 

HEEFT GELOOND!

VOOR MEER UITLEG,  
RAADPLEEG  

JE DELEGEES!



KOOPKRACHT*  

Enveloppe van 0,5 % van de bruto-
loonmassa: 
Alle minimumlonen en reële lonen stijgen met 
0,07 euro op 1 januari 2016.

Met uitzondering van de sectorale minimumlonen 
van enkele risicofuncties in de deelsector “vlees-
conserven”, en dit enkel voor de werknemers die 
in dienst treden vanaf 1 januari 2016.  

Een werkgroep zal de risicofuncties in de deel-
sector “vleesconserven” bepalen, daarvoor wordt 
een sectorale functieclassificatie voor het geheel 
van de vleesactiviteiten uitgewerkt. 

Enveloppe van 0,3 % van de loon- 
massa:   
Indien er geen bedrijfscao is voor 31.12.2015 zal 
de volgende regeling van toepassing zijn:

Voedingsnijverheid (met uitzondering van  
de bakkerijen): Jaarlijkse brutopremie van  
80 euro.
Grote bakkerijen (≥ 20 werknemers): 
■  Indien de ploegenpremie ≥ 0,10 euro/uur  

➡ de 0,3% is onderhandelbaar.

■  Indien de ploegenpremie ligt  
tussen 0 en 0,10 euro/uur ➡ het verschil is 
onderhandelbaar.

■  Indien er geen ploegenpremie is ➡ de 0,3 % 
wordt gebruikt voor de ploegenpremie van  
0,10 euro/uur. 

Kleine bakkerijen (< 20 werknemers):  
Jaarlijkse brutopremie van 80 euro  
en verhoging van weekendpremie tot 4 euro.  

SYNDICALE VORMING  
Een extra dag syndicale vorming per jaar voor  
de delegees die lid zijn van een nationale instantie 
van hun vakorganisatie.

Verhoging van de vaste premies en  
vergoedingen vanaf 1/01/2016 

Ploegenpremies:
 Ochtendpremie: van 0,47 euro naar 0,48 euro
 Namiddagpremie: van 0,53 euro naar 0,54 euro 
 Nachtpremie: van 1,86 euro naar 1,88 euro.

Bestaanszekerheidsvergoeding ingeval van  
tijdelijke werkloosheid:
  Eerste vijf dagen: van 7,20 euro naar 8 euro.
  Na vijf dagen: van 10,27 euro naar 11 euro.

Bestaanszekerheid na beëindiging van de  
aovk wegens overmacht: van 10,35 euro naar 
10,46 euro.

Vergoeding ingeval van langdurige ziekte:  
van 6,88 euro naar 6,95 euro.

Kledij: 
 Ter beschikking stellen: van 3,60 euro naar  
 3,64 euro.
 Onderhoud: van 4,25 euro naar 4,30 euro.

LANGER WERKEN OP EEN  
KWALITEITSVOLLE MANIER EN  
EVENWICHT WERK-PRIVé 
Maximalisering van de CAO’s SWT (brugpensioenen).

Maximalisatie systeem tijdskrediet en landings- 
banen.

Voedingsnijverheid in het algemeen  
(met uitzondering van de grote en kleine bakke-
rijen): 
Voorwaarde: 10 jaar anciënniteit in de onderne-
ming en 35 jaar loopbaan (link met SWT).
 56 jaar: 3 betaalde dagen
 58 jaar: 6 betaalde dagen
 60 jaar: 9 betaalde dagen (6 + 3 NIEUWE). 

Grote bakkerijen (≥ 20 werknemers): 
Voorwaarde: 10 jaar anciënniteit in de  
onderneming en 35 jaar loopbaan.
 60 jaar: 3 betaalde dagen.

Kleine bakkerijen (< 20 werknemers): 
 Geen eindeloopbaandagen.

Wetenschappelijk onderzoek “werkbaar werk”: 
Impact van specifieke arbeidsomstandigheden 
(werken in warmte/koude) en uurroosters  
(nachtarbeid, ploegenarbeid, …).

Aanbeveling om bij de bedrijfsonderhandelingen 
aandacht te besteden aan de problematiek werk-
baar werk en kwalitatief werk.

Opvolging door het Sociaal Fonds van oudere 
werknemers en langdurige zieken.

* Voor meer uitleg, raadpleeg je delegees. 

!
UITZENDARBEID
De sector beveelt aan:

 -  dat de OR/SD maandelijks  
geïnformeerd wordt

 -  dat er weekcontracten  
gebruikt worden.


