
Sectoraal akkoord 2015-2016
H

O
R

E
C

A



1

Inleiding
Voor de zoveelste onderhandeling op rij zijn we gevat door het 
keurslijf dat wordt opgelegd door de regering (door de loonwet 
mogen de loonkosten maar met 0,8% stijgen).

Bij deze CAO onderhandeling zijn er nog 2 bijkomende factoren 
die de onderhandelingen sterk bemoeilijken, zijnde enerzijds de 
indexsprong die door de regering werd beslist en anderzijds de 
onzekere situatie voor de sector.

Op 1/1/2016 zou de “geregistreerde kassa” een feit moeten zijn 
en daarvan zijn de gevolgen nog niet bekend. 
In deze context heeft ABVV-Horval een specifieke campagne  
opgezet om jullie te blijven informeren. 
Volg ons op www.werkindehoreca.be en facebook.com/horval.
horeca.

Onze sectorcommissie was dan ook van mening dat het accent 
moet gelegd worden op de kwalitatieve punten. 
Hierna het bereikte resultaat.

Opvolging van de regerings-
maatregelen (geregistreerde 
kassa, flexi-jobs, flexi-uren) 

De sector zal monitoringsmiddelen invoeren om de evolutie van 
de sector te analyseren. 

De eerste conclusies worden verwacht tegen december 2016.

Voor ABVV-Horval is dit fundamenteel. De nieuwe rege-
ringsmaatregelen voor de Horeca kunnen een bedreiging 
vormen voor de werkgelegenheid in het algemeen, en 
meer bepaald voor de voltijdse reguliere werknemers. 
Het is fundamenteel om snel eventuele misbruiken te 
kunnen opsporen om zo snel mogelijk te kunnen reage-
ren. Tot op heden is het bovendien niet duidelijk of de 
geregistreerde kassa er komt op 01/01/2016, daar waar 
de “begeleidende” of “flankerende” maatregelen wel 
worden uitgevoerd.
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Productiviteitsnormen

Eindeloopbaanproblematiek

Een werkgroep zal een vraag aan het Ervaringsfonds richten om 
te proberen om de fysieke werkomstandigheden te verbeteren, 
onder andere voor de kamermeisjes. De werkgroep zal zijn 
conclusies geven in december 2016. 

Er wordt aan werknemers met een leeftijd vanaf 56 jaar een 
extra dag vakantie toegekend.

ABVV-Horval wil verder gaan. Dit is slecht een start.  
Er dient bijvoorbeeld ook te worden onderzocht welke 
rol de arbeidsgeneeskunde zou kunnen spelen met be-
trekking tot het bepalen van productiviteitsnormen.

Voor ABVV-Horval is het belangrijk om de werkgevers 
hun verantwoordelijkheid te laten opnemen. Ze hebben 
al hun gewicht in de strijd gegooid opdat de regering de 
mogelijkheden van tijdskrediet en het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag zou beperken en de loopbaan 
zou verlengen (pensioen op 67 jaar). 
Het is nu aan hen om oplossingen 
te vinden om de arbeid te regelen 
zodat de horecawerknemers langer 
actief kunnen blijven. 

H O R E C A
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De zwaarte van het werk in de horecasector (flexibele 
uurroosters, nachtarbeid, weekendwerk, stress,…) valt 
niet te ontkennen. Voor ABVV-Horval is het cruciaal dat 
de Horecawerknemers, die uitgeput zijn door tientallen 
jaren te werken in deze arbeidsomstandigheden, kunnen 
genieten van een welverdiende rust onder correcte finan-
ciële voorwaarden. 
Het zou schandalig zijn dat werknemers die het niet meer 
kunnen volhouden simpelweg uit de arbeidsmarkt wor-
den gezet en moeten overleven in de precariteit.

Voor ABVV-Horval is het cruciaal dat de syndicale delegees 
maximaal gevormd worden om zo goed mogelijk hun rol te 
vervullen in het verdedigen van de rechten van de werk-
nemers en bij het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden 
binnen de onderneming. Dankzij de sectoronderhandelin-
gen 2011/12 werd het aantal vormingsdagen opgetrokken 
naar 8 (in plaats van 7). Het doel is om dit aantal in de  
komende jaren op te trekken naar 10 dagen. ABVV-Horval 
betreurt dat de werkgeversorganisaties niet meer hebben 
willen doen op dit vlak.

Dossier zware beroepen

Sociale dialoog

Syndicale  
vorming

Statuut van  
de syndicale 
delegatie

De sector zal ervoor ijveren om alle horecafuncties te laten  
erkennen als zwaar beroep.

Een erkenning als zwaar beroep zou het recht kunnen openen 
op een specifiek regime van werkloosheid met bedrijfstoeslag, 
het vroegere “brugpensioen”.

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2016 wordt een 
extra opleidingsdag in het schooljaar 2016-2017 toegekend.

Bij een vraag om een syndicale delegatie op te richten moet 
de werkgever reageren binnen de 15 dagen. Bij ontstentenis van 
een specifieke bepaling in de tekst van de CAO, kon het uitblij-
ven van een reactie vanwege de werkgever ervoor zorgen dat de 
oprichting van een syndicale delegatie uitgesteld werd omdat  
er een juridische onzekerheid was.
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CAO  
ecocheques

Vanaf nu zal de Voorzitster van het Paritair Comité de werkgever 
interpelleren indien deze laatste niet antwoordt. Indien de werk-
gever niet op tijd reageert zal er een syndicale delegatie kunnen 
opgericht worden. 
Er worden ook verduidelijkingen gegeven betreffende de  
vervanging van een effectief mandaat door een plaatsver-
vangend mandaat.

De CAO ecocheques wordt verlengd (premie van maximum 
250 a in december 2015 en in december 2016). Op vraag van 
de werkgevers kunnen bedragen van 25 a betaald worden in 
de vorm van een brutopremie.

De werkgevers kanten zich nog steeds tegen de betaling van de 
ecocheques bij de uitdiensttreding. Maar er is een vooruitgang: 
bij iedere uitdiensttreding zal de werkgever een sociaal docu-
ment aan de werknemer overmaken met de vermelding van het 
bedrag aan ecocheques waarop de werknemer op het einde van 
het jaar recht heeft.

De tekst van de CAO voorziet met name dat een plaatsver-
vangende delegee een effectieve delegee vervangt indien 
deze verhinderd is doordat zijn arbeidsovereenkomst ges-
chorst is. Het lijkt erop dat deze bepaling voor interpretatie 
vatbaar is voor bepaalde pietluttige werkgevers. 
Voor ABVV-Horval is het normaal dat een verhinderde  
effectieve delegee vervangen kan worden door een plaats-
vervangende delegee. Het is een kwestie van gezond vers-
tand. Met de commentaren die aangebracht worden in het 
Paritair Comité zullen onze delegees onnodige discussies 
kunnen vermijden.
Wanneer een effectieve delegee ziek is, moet hij uiteraard 
vervangen worden door een plaatsvervangende delegee. 
ABVV-Horval is eveneens van mening dat indien een effec-
tieve delegee in ploegenwerk niet aanwezig is tijdens 
een ploegendienst hij moet vervangen worden door een 
plaatsvervangende delegee.

In de context die uitgelegd werd in de inleiding weigerden 
de werkgevers elke loonkostenverhoging. Het was echter 
mogelijk om vooruitgang te boeken, maar er kon geen 
verhoging bekomen worden van de sectorale minimum-
lonen. Die bepalingen gaan in op 01/01/2016 (met uitzon-
dering van de CAO ecocheques die voor 2015 en 2016 van 
toepassing is).

Lonen en premies
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Einde- 
jaarspremie

Syndicale  
premie

Functie- 
classificatie 
commis

De anciënniteitsvoorwaarde (minimum 2 ononderbroken 
maanden) zal voortaan over twee referentieperiodes bekeken 
worden. 

Bijvoorbeeld: een werknemer die het bedrijf verlaat op 08/02/2016 
zal recht hebben op een eindejaarspremie (in verhouding tot 
zijn prestaties in 2016), indien zijn arbeidscontract uiterlijk op 
08/12/2015 aanving.

De gelijkstelling van de ongeschiktheidsdagen is eveneens 
verbeterd. 

Voordien, in geval de gecumuleerde ziekteperiodes langer  
duren dan 7 dagen (zonder de 6 maanden van een langdurige 
ziekte te bereiken), verloor de werknemer de gelijkstelling van alle 
ziektedagen. Voortaan wordt de gelijkstelling van 7 dagen 
ziekte behouden, zelfs in geval van overschrijding, op voorwaarde 
dat de werknemer 1 jaar anciënniteit binnen de onderneming 
heeft.

De periode van langdurige ziekte (min. 6 maanden) zal op 
twee kalenderjaren worden bekeken. Een ononderbroken pe -
riode van langdurige ziekte die over opeenvolgende referetie-
periodes loopt, mag maar één keer worden gelijkgesteld.

De berekeningsmethode van de eindejaarspremie wordt 
aangepast. Zonder in de details te treden, kon een werknemer 
in bepaalde gevallen een twaalfde van de premie verliezen zelfs 
als hij een volledige maand gewerkt had. Vanaf nu kan een werk- 
nemer die aan de toekenningsvoorwaarden beantwoordt nooit 
minder twaalfden van de premie toegekend krijgen dan het aan-
tal volledig gepresteerde of gelijkgestelde kalendermaanden.

Tegenwoordig heeft het maximumbedrag van de syndicale  
premie (135 €) het fiscaal vrijgestelde bedrag bereikt. Indien 
deze wordt aangepast, kan een aanvraag van verhoging van de 
premie worden aangekaart, maar zonder garantie op een akkoord.

De werkgevers zullen een artikel publiceren waarin er herinnerd 
wordt aan de goede toepassing van de functieclassificatie en de 
barema’s.

Normaal worden sectorale akkoorden gesloten voor 2 jaar. 
In deze tussenliggende periode zijn er geen besprekingen 
mogelijk. Door deze clausule kunnen we desgevallend in 
2016 reeds discussieren.
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Economische 
werkloosheid

Tussenkomst 
van de  
werkgever in 
de vervoers-
kosten

Jongeren- 
barema’s

De betalingsperiode wordt opgetrokken naar 110 dagen 
(voorheen 90 dagen). Het bedrag van de vergoeding wordt  
opgetrokken naar 0,5187 €/uur (voorheen 0,4689 €/uur), met 
een minimum van 2 €.

Een schrijven in naam van de sociale partners zal gericht worden 
aan de jaarlijkse vakantiekas (RJV) om een gelijkstelling te vragen 
van alle periodes van economische werkloosheid (zoals erkend 
door de RVA).

Het is onlogisch dat 2 rijksdiensten en ander houding aan-
nemen. De RVA erkent de werkloosheid en de RJV erkent 
ze niet.

In het geval van openbaar vervoer, ander dan de trein, waarvan 
de prijs niet gelinkt is aan de afgelegde afstand, wordt het  
plafond van de tussenkomst opgetrokken.

De jongerenbarema’s worden geschrapt voor alle arbeidsove-
reenkomsten waarop de gewoonlijke sectorbarema’s worden 
toegepast. De jongerenbarema’s blijven echter van toepassing 
op de studentencontracten onder het regime van een solidari-
teitsbijdrage. 

De jongerenbarema’s blijven van toepassing enkel voor 
de jobstudenten die gedurende 50 dagen kunnen werken 
(met minder sociale bijdragen dan een gewone werk-
nemer).

Voor ABVV-Horval, is het niet normaal dat talrijke werkne-
mers gedurende jaren worden ondergebracht in de functie 
van commis. ABVV-Horval is van mening dat het gaat om 
een tijdelijke functie tijdens het leerproces. 
Na één jaar zou de werknemer automatisch moeten onder-
gebracht worden in een hogere functie, behalve indien de 
werkgever kan aantonen dat de werknemer niet de juiste 
vaardigheden heeft verworven. De werkgevers hebben 
ons via overleg niet willen volgen in deze eis. We zullen  
in de komende periode overwegen of we andere wegen 
kunnen gebruiken.
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Vorming

Financiering van het Waarborg- 
en Sociaal Fonds Horeca

Clausule sociale vrede

Een werkgroep zal tot doel hebben om de vormingsinspanningen 
te evalueren en te versterken. Deze werkgroep zal zijn conclusies 
moeten neerleggen tegen december 2016.

De werkgevers bevestigen hun engagement om het financieel 
evenwicht van het Sociaal Fonds te garanderen. Momenteel is 
het niet nodig om de werkgeversbijdragen te verhogen.

Gunstiger voorwaarden op ondernemingsvlak blijven van toe-
passing.

Dit is een belangrijk clausule die uw rechten garandeert. 
Het Sociaal Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei 
sociale voordelen (eindejaarspremie, syndicale premie, 
vorming …).

Voor ABVV-Horval is de inhoud van deze clausule van  
sociale vrede belangrijk omdat dit bedrijfsonderhandelin-
gen mogelijk maakt (mits inachtneming van de loonnorm 
en over punten die niet aangehaald worden in het sector- 
akkoord). Ter herinnering: Het Sociaal Fonds heeft een 
brochure uitgebracht die de werkgevers stimuleert om de 
werknemers bonussen te geven in het kader van de CAO90. 

H O R E C A
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Varia
Verlenging van de bestaande CAO’s: met name de stelsels 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

CAO tijdskrediet: 
-  CAO die het tijdskrediet met motief optrekt naar 36 maanden 

(met een engagement om het op te trekken tot 48 maanden 
van zodra de reglementering dit toelaat).

-  CAO waarbij de leeftijdsvoorwaarde wordt behouden op 
55 jaar (in plaats van 60 jaar) voor het tijdskrediet einde-
loopbaan.

Anciënniteitsverlof in de kleine ondernemingen (minder 
dan 50 werknemers): 1 extra verlofdag om de 5 jaar vanaf  
10 jaar anciënniteit.

Tot op heden kregen enkel de werknemers in de grote 
bedrijven van meer dan 50 werknemers om de 5 jaar 
anciënniteitsverlof. Voor de werknemers in de kleine 
bedrijven van minder dan 50 werknemers werd anciën-
niteitsverlof enkel om de 10 jaar toegekend.

Toekenning van alle sociale rechten voor de deeltijdsen 
van minder dan 1/3de: de sociale partners zullen een vraag 
richten aan de Minister van Sociale Zaken.

Klein verlet in geval van overlijden: het aantal dagen klein 
verlet voor rouwverlof, waarvoor momenteel drie dagen toege-
kend worden, wordt opgetrokken naar vier dagen.

We zijn zeer tevreden dat we een dag klein verlet 
hebben kunnen bekomen in geval van overlijden, 

want dit beantwoordt aan een resolutie van het 
laatste congres van onze centrale ABVV-Horval

Medisch geschiktheidscertificaat (levensmiddelenhygiëne): 
remgeld ten laste van de werkgever.

H O R E C A



Barema beperkt aan 20 functiejaren, voor het volledig barema tot 45 functiejaren, gelieve contact op 
te nemen met uw gewestelijke afdeling.
(*)  Overstap naar 1 functiejaar na 6 maanden indiensttreding.

999

HORECA (PC 302):  
sectorale minimumuurlonen

Arbeidskledij

Toeslag nachtarbeid

CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V CAT VI CAT VII CAT VIII CAT IX

0 11,2971 11,2971 11,3625 11,8618 12,5414 12,8733 14,6371 15,7692 16,7705

1(*) 11,8037 11,8037 11,9129 12,4089 12,9927 13,3771 14,8189 15,9569 16,9654

2 12,0372 12,0372 12,1487 12,6998 13,2615 13,6973 14,9919 16,1373 17,1503

3 12,2570 12,2570 12,4102 12,9298 13,4711 13,9525 15,1660 16,3148 17,3316

4 12,4146 12,4146 12,6144 13,0482 13,6193 14,1497 15,3369 16,4941 17,5185

5 12,4146 12,4146 12,6999 13,2196 13,7056 14,2779 15,5123 16,6760 17,7056

6 12,4146 12,4146 12,7875 13,2196 13,7919 14,4103 15,6844 16,8544 17,8894

7 12,4146 12,4146 12,7875 13,3908 13,8780 14,5425 15,8617 17,0375 18,0782

8 12,4146 12,4146 12,7875 13,3908 13,9643 14,6712 16,0395 17,2220 18,2656

9 12,5266 12,5266 12,8998 13,5093 14,0860 14,7976 16,1826 17,3761 18,4295

10 12,5266 12,5266 12,8998 13,5129 14,0895 14,8034 16,1905 17,3842 18,4373

11 12,5266 12,5266 12,8998 13,5169 14,0932 14,8087 16,1985 17,3916 18,4451

12 12,5266 12,5266 12,8998 13,5202 14,0966 14,8140 16,2061 17,3994 18,4525

13 12,5266 12,5266 12,8998 13,5238 14,1003 14,8192 16,2096 17,4028 18,4561

14 12,6384 12,6384 13,0123 13,6389 14,2223 14,9461 16,3538 17,5585 18,6213

15 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3626 17,5678 18,6308

16 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3677 17,5729 18,6364

17 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3728 17,5788 18,6416

18 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3728 17,5788 18,6416

19 12,7503 12,7503 13,1246 13,7544 14,3440 15,0729 16,5088 17,7248 18,7982

20 12,7503 12,7503 13,1246 13,7544 14,3440 15,0729 16,5088 17,7248 18,7982

(38 urenweek - op 01/01/2016)

1,65 € per arbeidsdag indien de werkgever de arbeidskledij niet 
levert.
1,65 € per arbeidsdag indien de werkgever niet zorgt voor het 
onderhouden en wassen van de kledij.

1,226 € per uur voor prestaties tussen 24 en 5 uur.
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Vlaanderen
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 
Jules Peurquaetstraat 27 - Tel.: 059.55.60.80 

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

8870 Izegem  
Hondstraat 27 - Tel.: 051.26.05.31

8500 Kortrijk - Conservatoriumplein 9 (Zitdag: dinsdagnamiddag en 
donderdagvoormiddag) Tel.: 056.26.82.48

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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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

Wallonië
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 en donderdag van 9u tot 12u)
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 en vrijdag van 9u tot 12u)  
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



Volg ons op 
Horval.be  
(algemene informatie)

werkindehoreca.be  
www.facebook.com/horval.horeca 
(informatiecampagne over  
de regeringsmaatregelen).

LAAT DE HORECA NIET BLOEDEN

Ga naar www.werkindehoreca.be 
www.facebook.com/horval.horeca

➤

➤
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Verantwoordelijke Uitgever:  A. Detemmerman  
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    1000 Brussel 

In deze brochure worden met “werknemer” de mannelijke en 
vrouwelijke werknemers bedoeld.

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergis-
singen mogelijk. Uitgever en auteur kunnen daarvoor geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Op basis van deze brochure kan geen enkel recht geëist worden. 
De enige basis daarvoor wordt gevormd door de regelgevende 
teksten.



ABVV HORVAL  
Federaal Secretariaat

Cellebroersstraat 18 - 1000 Brussel
Tel.: 02/512.97.00 - Fax: 02/512.53.68

E-mail: info.horeca@horval.be
Website: www.horval.be

Samen sterk !




