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VOORSTELLING ABVV HORVAL WEST-VLAANDEREN

welkom

BIJ ABVV HORVAL-WVL
ABVV VOEDING-HORECA-TUINBOUW
WEST-VLAANDEREN,
AFGEKORT HORVAL-WVL
Met deze mini-brochure willen we je kennis laten
maken met HORVAL-WVL. (Binnen de vakbond
beter bekend als “de Voedingscentrale”.)

What’s in a name?
Volgens de statuten draagt de centrale de naam:
ABVV Centrale Voeding Horeca Tuinbouw
West-Vlaanderen, afgekort ABVV Horval-WVL.
De afkorting Horval komt van Horeca Voeding
Alimentation.

Wat doet Horval?
Wij verdedigen en verbeteren de rechten van de
arbeiders op verschillende niveaus:
• Individueel - via dienstverlening
• Op vlak van de onderneming - via het collectief
overleg in de onderneming
• Op sectoraal niveau - binnen de paritaire comités
en de sociale fondsen
• Op nationaal vlak - binnen de structuren van
het ABVV en Horval federaal
• Op internationaal vlak - via Europese ondernemingsraden, Europees vakverbond, EFFAT, IVV, UITA en
internationale samenwerkingen

Waaruit bestaat ons dienstverlening
naar de leden toe?
• Leden raad en advies geven
• Leden verdedigen bij de werkgevers
• Tussenkomen bij werkgevers en instanties opdat werknemers hun rechten zouden worden gerespecteerd
(bv loontegoed opvragen, tijdskrediet aanvragen, …)
• Berekenen van aanvullende vergoeding werklozen met
bedrijfstoeslag, vakantiegeld, eindejaarspremie, loon, …
• Verstrekken van documentatie over sociale
wetgeving, lonen en CAO’s
• Uitbetalen van syndicale premies, stakingsvergoeding, eindejaarspremie uitzendarbeid,…

Sectoren
Elke sector heeft een paritair comité. Het nummer van
het paritair comité vind je onder andere op de loonbrief.
Met het RSZ-nummer van de werkgever kan je ook
nagaan tot welke sector de onderneming behoort.
Het RSZ-nummer bestaat uit een prefix van drie cijfers
= de sector, gevolgd door negen cijfers (xxx/xxxxxxx-xx).

Sectoren ABVV Horval-WVL
Horval is bevoegd voor volgende sectoren:
UITZENDSECTOR:
paritair comité 322
Alle arbeiders tewerkgesteld als interim in een van onderstaande sectoren maken deel uit van Horval!
AANVULLEND PARITAIR COMITÉ
VOOR ARBEIDERS:
paritair comité 100
Voor zover deze bedrijven enige verwantschap hebben
met de andere bedrijven die tot onze bevoegdheid behoren bv: verkoop of verhuur van Horeca-materiaal enz..
VOEDINGSNIJVERHEID:
paritair comité 118
(rsz 048/ 058/ 051/ 052/...)
Subsectoren:
• Bakkerij
• Brouwerij
• Chocolade
• Darmslijterij
• Deegwaren/rijstpellerij
• Drinkwaters
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Limonades
Gist & distilleerderij
Groentenconserven
Ijsroom
Jamfabriek/fruitconserven
Kandij
Koekjesfabrieken
Koelhuizen
Koffie/cichorei
Maalderij
Maïs etc
Melkerij/boter/kaas
Mouterij
Olie/margarine
Slachthuizen
Specialiteiten (dieet/nagerechten)
Suiker
Veevoeders
Vetsmelterij
Visconserven
Vleesconserven
Zout/mosterd/kruiden

HANDEL IN VOEDINGSWAREN:
paritair comité 119 (rsz 057/..)
Subsectoren:
• Groot-, halfgroot- & kleinhandel in voedingsproducten
• Slagerij - spekslagerij & penserij
• Groot- en kleinhandel in bier, mineraalwater, limonades
HORECA:
paritair comité 302 (rsz 017/016/..)
Geen subsectoren maar bevoegdheid strekt zich uit over:
• Hotels
• Motels
• Pensions
• Logementen
• Homes
• Cafés
• Bars
• Restaurants
• Restauratiewagens
• Buffetwagens
• Slaapwagens
• Snackbardiensten van treinen
• Buffetten
• Snackbars
• Zelfbediening
• Traiteurs
• Messes
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Privé kringen
Catering
Kantines
Automaten
Banketsalons

LANDBOUW:
paritair comité 144 (rzs 193/)
Subsectoren:
• Eigenlijke landbouwondernemingen
• Grasteelt en weideboomgaarden
• Tabaksteelt en -drogerij
• Hopteelt en –drogerij
• Teelt van geneeskundige kruiden
• Teelt van suikerbieten
• Teelt van cichoreiwortels
• Teelt van landbouwzaad en pootaardappelen
• Teelt van teenwilg
• Fokkerij
• Pluimveeteelt
• Bijenteelt
• Visteelt
• Mosselteelt
• Oesterteelt
• Kunstmatige bevruchting
• Vlas

Sectoren ABVV Horval-WVL
TUINBOUW:
paritair comité 145 (rsz 194/494/)
Subsectoren:
• Groententeelt
• Fruitteelt
• Bloemen- en sierplantenteelt
• Boomkwekerij
• Teelt van tuinbouwzaden
TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUW:
paritair comité 132 (rsz 093/..)
Ondernemingen die één of verscheidene
van de volgende werken voor rekening
van derden uitvoeren:
• Ploegen en grondbewerkingen
• Zaaien en planten
• Sproeien, benevelen, verstuiven
• Oogsten
• Dorsen
• Oprapen en persen van hooi en stro
• Machinaal triëren
• Machinaal drogen

TOERISTISCHE ATTRACTIES:
paritair comité 333
Ondernemingen waarvan de activiteit hoofdzakelijk
bestaat uit de commerciële uitbating van een
toeristische attractie:
• Attractieparken
• Waterparken
• Toeristische treinen
• Dierenparken
• Aquaria
• Observatiecentra
• Planetaria
• Recreatiecentra
• Themaparken
• …
DIENSTBODEN:
paritair comité 323
Dienstboden verrichten hoofdzakelijk handenarbeid in de
huishouding van de werkgever of van zijn gezin.
Ze zijn tewerkgesteld met een specifieke “arbeidsovereenkomst voor dienstboden” en kunnen inwonend of
uitwonend zijn. Wij zijn niet bevoegd voor arbeiders
tewerkgesteld met dienstencheques of PWA-cheques.

Praktische info
In acht gemeenten houden we zitdag
of hebben we een vast secretariaat!
JULES PEURQUAETSTRAAT 27
8400 OOSTENDE
OOSTENDE@HORVALWVL.BE

NEDERWEG 2
8870 IZEGEM
IZEGEM@HORVALWVL.BE

T 059 55 60 80
zitdag: ma en do: 9 - 12u & 14 - 17u, di en vrij: 9 - 12u

T 051 26 05 30
zitdag: vrij: 9-12u

ZILVERSTRAAT 43
8000 BRUGGE
BRUGGE@HORVALWVL.BE

CONSERVATORIUMPLEIN 9
8500 KORTRIJK
KORTRIJK@HORVALWVL.BE

T 050 44 10 36
F 050 44 10 37
zitdag: ma en vrij: 9 - 12u, di en do: 9 - 12u & 14 - 17u

T 056 26 82 48
zitdag: ma: 9 - 12u & 14 - 17u

Praktische info
In acht gemeenten houden we zitdag
of hebben we een vast secretariaat!
KORTE TORHOUTSTRAAT 27
8900 IEPER
IEPER@HORVALWVL.BE

A. DEBUNNESTRAAT 49-51
8930 MENEN
MENEN@HORVALWVL.BE

T/F 051 26 05 18
zitdag: ma: 14 – 17u & en do: 9-12u

T 056 24 13 70
zitdag: enkel op afspraak

STATIEPLEIN 21
8630 VEURNE
VEURNE@HORVALWVL.BE

ZUIDSTRAAT 22
8800 ROESELARE
ROESELARE@HORVALWVL.BE

T 059 25 51 43
zitdag: di: 14 - 17u & vrij: 9 - 12u

T 051 26 00 70
zitdag: di: 9 - 12u, do: 9 - 12u & 14 - 17u

Structuur en personeel
Horval-WVL is een provinciale centrale:
West-Vlaanderen – maatschappelijke zetel: Oostende
• Provinciaal Secretaris:
Conny Demonie
• Secretarissen:
Ringo Delcroix, Dario Gouwy en Sophie Serrurier
• Sociaal consulenten:
Kathleen Decherf, Lindsy Mareel, Eva Pylyser,
Magalie Vansteenkiste, Annick Wittevrongel
• Medewerkers administratie en betaling premies:
Maruschka De Laere en Sandra Makelberge
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