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KAMERADEN

Eigenlijk zouden we elke twee jaar dezelfde inleiding kunnen geven: moeilijke onder-
handelingen, arrogant patronaat, zeer weinig mogelijkheden om de lonen op te trekken. 
En toch geven deze paar woorden de politiek-economische context waarin we ons al 
enkele jaren bevinden zeer goed weer.

Een verwaand, zelfzeker, arrogant PATRONAAT dat absoluut geen oor meer heeft naar 
de problemen van de werknemers en gesterkt wordt door een RECHTSE regering die het 
voor het patronaat op elk niveau heel makkelijk maakt. Er is niet alleen meer FLEXIBILITEIT 
maar ook meer BESTAANSONZEKERHEID. Het patronaat kan werknemers niet alleen 
tewerkstellen wanneer ze hen nodig hebben, maar hen ook veel langer aan het werk 
houden. Daardoor heeft het patronaat ALLE CONTROLE over de werknemers.

Langer WERKEN, momenteel tot 67 jaar, de hoop om op brugpensioen te gaan wordt 
steeds ijdeler en een arrogant PATRONAAT dat niets wil horen over arbeidsverlichting en 
arbeidsduurvermindering voor de ouderen, met als gevolg dat het aantal langdurig zieken 
de pan uitrijst.

De JONGEREN zijn niet beter af. BESTAANSONZEKERHEID, gebrek aan stabiele contracten, 
uitzendarbeid, onderaanneming bij beschutte werkplaatsen, alles wordt in het werk 
gesteld zodat het moeilijker wordt om een zekere toekomst uit te bouwen. FLEXIBILITEIT 
maakt het moeilijk om je leven te organiseren en het PATRONAAT wil alles goedkoop 
dereguleren; een AUTISTISCH PATRONAAT voor wie kinderopvang een privéprobleem is 
en dat niet inziet waarom ze daarvoor oplossingen zouden moeten aanreiken. Ze bieden al 
werkgelegenheid, als ze zich daarbovenop dan ook nog eens zouden moeten bekommeren 
over de DEREGULERING die ze veroorzaken… 
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Het patronaat heeft de LONEN van de werknemers volledig in handen, ongeacht hun 
statuut; maar hoe staat het met de dividenden voor de aandeelhouders of met de lonen 
van de bedrijfsleiders? Voor hen is het een heel ander verhaal. De wijziging van de wet 
van ’96 die het PATRONAAT wou en die werd uitgevoerd door de regering sorteert haar 
effecten en laat alle hoop op loonsverhogingen vervliegen.

In deze context werd er een akkoord gesloten voor de sector Voedingsnijverheid waarin 
we de mogelijkheden van de marge van 1,1% volledig hebben uitgeput. Deze marge werd 
onderhandeld in het IPA. De minimumlonen zullen op 01/07/2017 opgetrokken worden 
met 0,9% en er is een marge beschikbaar voor de bedrijfsonderhandelingen. 

We hebben een verhoging verkregen van de syndicale premie tot € 145 in deze uiterst 
moeilijke onderhandelingen die in een anti-syndicale sfeer werden gevoerd. Dat moet als 
een positief punt beschouwd worden.

In deze brochure lijsten we de punten op waarvoor we vooruitgang hebben geboekt.

Maar we moeten wel een zeer duidelijke boodschap meegeven aan de werkgevers. Als 
ze hun arrogantie niet achterwege laten en niet méér luisteren naar de werknemers, 
hun verwachtingen en de gevolgen van de regeringsmaatregelen inzake flexibiliteit 
en loopbaanverlenging en als ze niet begrijpen dat de koopkracht niet alleen voor de 
aandeelhouders en de bedrijfsleiders moet stijgen, dan kunnen we niet anders dan een 
slagkracht op te bouwen waardoor ze wel naar ons, naar jullie, zullen moeten luisteren.

Veel leesplezier en succes met de onderhandelingen.

Kameraadschappelijke groeten,

Tangui CORNU 
Co-Voorzitter ABVV-HORVAL
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INLEIDING

Sectorakkoord 2017-2018
Na een aantal onderhandelingsrondes hebben de onderhandelingen geleid tot een 
protocolakkoord dat op 12 mei 2017 werd voorgelegd aan de sectorcommissie 
voedingsnijverheid. De meerderheid van de afdelingen van ABVV-HORVAL hebben het 
ontwerpakkoord goedgekeurd. 

Tijdens de vergadering van het Paritair Comité van 16 mei 2017 keurden alle sociale het 
sectorakkoord voor 2017-2018 goed en hebben het bijgevolg ondertekend. 

Duur van het akkoord
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treden in werking op 1 januari 
2017 en gelden voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepaling. 

De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een aanzegging 
van drie maanden opgestuurd aan de voorzitter van het Paritair Comité en de andere 
partijen die er vertegenwoordigd zijn.

Een sectorakkoord voor wie? 
Alle arbeiders van de ondernemingen uit de talrijke deelsectoren van de voedingsnijverheid:

Maalderijen / Rijstpellerijen / Deegwaren / Glucosefabrieken / Koekjesfabrieken / 
Bakkerijen / Van de banketbakkerijen afgeleide producten / Groenten / Aardappelsector /  
Suikerfabrieken / Kandijfabrieken / Gistfabrieken / Distilleerderijen / Brouwerijen /  
Mouterijen / Drinkwaters / Likeuren / Fruitconserven / Pluimveeslachterijen / 
Vleesnijverheid / Zuivel / Koffie / Olie- en margarinefabrieken / Chocoladefabrieken / 
Suikerwaren / Visconserven / Specerijen / Voedingsspecialiteiten / Veevoeders / enz.
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KOOPKRACHT

Deze onderhandelingen waren dit keer harder en zeer ideologisch. 

Vorige jaren was de loonmarge een indicatieve marge en nu was deze maximaal! We 
beschikten over een maximale marge van 1,1%. 

Wij hebben er voor gekozen om zoals vorige onderhandelingen de bestaande loonmarge 
te verdelen in twee enveloppes. Een enveloppe om de sectorale minimumbarema’s op te 
trekken en een enveloppe om bedrijfsonderhandelingen mogelijk te houden.

Enveloppe op sectorniveau
Op 1 juli 2017 stijgen alle sectorale minimumlonen met 0,9%.

Mogelijkheid tot bedrijfsonderhandelingen
In de bedrijven met een syndicale delegatie kan er onderhandeld worden over de invulling 
van de tweede loonenveloppe die 0,2 % van de loonmassa bedraagt.

De sector van de vleesconserven
In principe zal er tegen 30 juni 2017 een sectorale cao gesloten worden inzake de 
functieclassificatie. De functieclassificatie en de baremisering zijn aan elkaar gelinkt.

Voor de afronding van dit dossier werd er overeengekomen dat de loonmarge daaraan 
volledig besteed zou worden.

Wanneer er tegen 30 juni 2017 geen sectorale cao is die de functieclassificatie regelt, 
zullen de 0,9% en de 0,2% integraal worden ingezet op loonsverhogingen. 
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Sectorale suppletieve regeling 
bij gebrek aan een bedrijfsakkoord
In de bedrijven die zouden willen onderhandelen over deze enveloppes na 30 juni 2017 kan 
er een conservatoire collectieve overeenkomst afgesloten worden, ten laatste op 30 juni 
2017. De partijen van de huidige overeenkomst zullen hiervoor een model opstellen.

Een jaarlijkse premie van € 55 
Bij ontstentenis van een bedrijfsakkoord zal er een jaarlijkse brutopremie van € 55 
toegekend worden.

Vanaf 2017 zal deze jaarpremie van € 55 betaald worden die de periode van 1 januari tot 
31 december 2017 beslaat.

Daar waar er al een jaarpremie van € 80 werd toegekend, komt de premie van € 55 
bovenop deze jaarpremie, waardoor de jaarpremie in totaal € 135 bedraagt.

De jaarlijkse brutopremie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de einde-
jaarspremie. 

Verhoging van de premies en vergoedingen
Naam Bedrag

Ploegenpremie ochtendploeg 
(uitz.bakkers) € 0,50

Ploegenpremie namiddagploeg 
(uitz.bakkers) € 0,56

Nachtpremie € 1,95
Ploegenpremie bakkers € 0,10
Vergoeding langdurige ziekte € 7,23

Vergoeding tijdelijke werkloosheid 1-5 d.: € 8,2
6 d. en meer: € 11,44

Vergoeding einde AO  
door medische overmacht € 10,87 

Kledijvergoeding
o terbeschikkingstelling
o onderhoud

€ 3,78
€ 4,47
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SECTORAAL 
AANVULLEND 
PENSIOEN

Geen verhoging!
We hebben een verhoging gevraagd van de werkgeversbijdrage voor het sectoraal 
aanvullend pensioen. Ook deze keer werd dit niet toegekend! De werkgevers hebben zich 
hiertegen verzet!

De bedienden zouden een lagere tweede pijler hebben dan de arbeiders. Deze vaststelling 
is voor het patronaat een reden om geen verhogingen meer toe te kennen voor de 
arbeiders, omdat ze het verschil tussen de tweede pijler van de arbeiders en die van de 
bedienden niet wil versterken.

ABVV-HORVAL en de andere vakorganisaties kunnen de argumentatie van FEVIA niet 
aanvaarden en hebben zeer duidelijk hun ongenoegen uitgedrukt over het feit dat de 
arbeiders gegijzeld worden.
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EINDELOOPBAANDAGEN

Als antwoord op de afzwakking van de brugpensioensystemen hebben we gewerkt aan 
de invoering van een vervangend systeem, de “eindeloopbaandagen”.

Het was en is de bedoeling dat dit systeem in kracht zou toenemen. Tijdens deze laatste 
onderhandelingen hebben de woordvoerders van het patronaat, FEVIA, verklaard dat de 
werkgevers vinden dat ze al te veel gegeven hebben in termen van “verlofdagen” voor 
oudere werknemers. In de huidige context was het dus niet mogelijk (te wijten aan de 
blokkering van het patronaat) om het aantal eindeloopbaandagen verder op te trekken. 
Ons doel blijft echter wel heel duidelijk, we eisen een collectieve arbeidsduurvermindering 
voor de werknemers ouder dan 55 jaar. We hebben toch op één vlak een vooruitgang 
kunnen boeken. Zoals jullie weten bestonden er twee voorwaarden om te kunnen genieten 
van de eindeloopbaandagen: zowel 35 jaar loopbaan hebben binnen de sector als 10 jaar 
anciënniteit hebben bij dezelfde werkgever!

Wij zijn er in geslaagd om de dubbele voorwaarde te schrappen. Nu blijft enkel de 
voorwaarde van 10 jaar anciënniteit bij dezelfde werkgever over. 
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SWT  
OF HET VROEGERE 
“BRUGPENSIOEN”

SWT vanaf 62 jaar 
De arbeider moet ontslagen worden tussen 01.01.2017 en 31.12.2018 en de 
leeftijdsvoorwaarde van 62 jaar moet vervuld zijn in de periode tussen 01.01.2017 en 
31.12.2018 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De arbeiders moet een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben. 

De arbeidsters moeten zich kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 33 jaar in 
2017 en 34 jaar in 2018.

SWT vanaf 60 jaar 
De arbeider moet ontslagen worden tussen 01.01.2017 en 31.12.2017 en de 
leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar moet vervuld zijn in de periode tussen 01.01.2017 en 
31.12.2017 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst.

De arbeiders moet een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben. 

De arbeidsters moeten zich kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 33 jaar in 
2017.

SWT vanaf 58 jaar en 40 jaar loopbaan
De arbeider moet ontslagen worden tussen 01.01.2017 en 31.12.2018 en de 
leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar moet vervuld zijn in de periode tussen 01.01.2017 en 
31.12.2017 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Tussen 01.01.2018 en 31.12.2018 moet de leeftijd 59 jaar zijn.
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58 jaar en 33 jaar loopbaan  
en nachtarbeid of zwaar beroep
De volgende opties zijn mogelijk: 

Nachtarbeid

o SWT voor de arbeider van 58 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 
20 jaar nachtarbeid

Zwaar beroep (nachtarbeid – ploegenarbeid – onderbroken diensten)

o SWT voor de arbeider van 58 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 
5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende de laatste 10 jaar ofwel;

o SWT voor de arbeider van 58 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 
7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende de laatste 15 jaar.

De arbeider moet ontslagen worden tussen 01.01.2017 en 31.12.2017 en de arbeider 
moet 58 jaar zijn uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tussen 01.01.2018 en 31.12.2018 moet de leeftijd 59 jaar zijn.

SWT vanaf 58 jaar en 35 jaar loopbaan  
en zwaar beroep
De volgende opties zijn mogelijk:

Zwaar beroep (nachtarbeid – ploegenarbeid– onderbroken diensten)

o SWT voor de arbeider van 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar waarvan 
5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende de laatste 10 jaar ofwel;

o SWT voor de arbeider van 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar waarvan 
7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende de laatste 15 jaar.

De arbeider moet ontslagen worden tussen 01.01.2017 en 31.12.2017 en de arbeider 
moet 58 jaar zijn uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tussen 01.01.2018 en 31.12.2018 moet de leeftijd 59 jaar zijn.

SWT vanaf 58 jaar en 35 jaar loopbaan  
en medische redenen
Een arbeider vanaf 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar die mindervalide is of 
ernstige medische problemen heeft, kan zich beroepen op het “medisch SWT”. Het is een 
geneesheer van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten 
die zal vaststellen of de arbeider aan die laatste voorwaarde voldoet.
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TIJDSKREDIET EN 
LANDINGSBANEN 

Tijdskrediet met motief 
We hebben kunnen afdwingen dat de sectorale tijdskredietregimes met motief en de 
tijdskredietregimes voor lange loopbanen (landingsbaan mits een loopbaan van minstens 
28 jaar) behouden blijven en aangepast worden aan de nieuwe collectieve overeenkomst.

De sector kent een recht toe op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief “zorg” voor 
maximaal 51 maanden. 

 
De verschillende motieven zijn: het volgen van een opleiding, zorg voor een kind 
jonger dan 8 jaar, zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad, 
palliatieve zorg, zorg voor zijn/haar gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar.  
De onderbrekingsuitkeringen die voorzien zijn in het kader van het tijdskrediet met 
motief blijven behouden.

Landingsbanen
Sinds 01.01.2015 kunnen enkel de werknemers die 60 jaar of ouder zijn en met 25 jaar 
beroepsloopbaan uitkeringen genieten in het kader van landingsbanen.

Voor de periode 2017-2018 zijn er overgangsmaatregelen voorzien! De sector zal 
de nodige sectorale cao’s afsluiten om de leeftijd in 2017 en 2018  te behouden 
op 55 jaar voor de landingsbanen “lange loopbaan” en “zware beroepen”. 
De onderbrekingsuitkeringen voor deze systemen zullen dan ook worden gegarandeerd.
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Werknemers kunnen dus vanaf 55 jaar een landingsbaan (1/2de of 1/5de) opnemen met 
behoud van een uitkering, indien ze zich in een van de volgende situaties bevinden:

Landingsbaan “lange loopbaan”

o Een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende (lange loopbaan) 

Landingsbaan “zware beroepen”

o Uitoefening van een zwaar beroep (nachtarbeid – ploegenarbeid – werk in 
onderbroken diensten): 

- ofwel gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar

- ofwel gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar 

o Ofwel minstens 20 jaar nachtarbeid gepresteerd hebben.



PC 118  /  15

UITZENDARBEID 
FLEXIBILITEIT

Uitzendarbeid
In het vorige sectorakkoord hebben de sociale partners erkend dat de voedingsnijverheid 
één van de grootste gebruikers is van werknemers onder het statuut van uitzendkracht, 
misschien zelfs de grootste. Dit feit is gerelateerd aan de extreme flexibiliteit die 
bestaat in de sector. Ter uitvoering van het vorige sectorakkoord werd een sectorale cao 
uitzendarbeid gesloten die nog steeds geldig is. 

De bestaande sectorale cao uitzendarbeid voorziet dat de ondernemingsraad, en bij 
ontstentenis, de syndicale delegatie, de nodige inlichtingen moet krijgen om minstens 
driemaandelijks het gebruik van uitzendarbeid te evalueren: informatie per werkpost, per 
motief en per duur. Indien deze principes niet gerespecteerd worden, moet er een contract 
van onbepaalde duur aangeboden worden aan de betrokken uitzendkracht.

Sinds het sectorakkoord 2015-2016 bevelen de sociale partners aan om de 
informatie per werkpost, per motief en per duur MAANDELIJKS over te maken aan de 
ondernemingsraad of bij gebreke daarvan de syndicale delegatie.

 
In het vorig sectorakkoord hadden we bekomen dat het afsluiten van dagcontracten enkel 
kon na overleg en goedkeuring van de ondernemingsraad en/of de syndicale delegatie. 
Deze maatregel om het gebruik van uitzendarbeid in te perken, is nog altijd geldig. Echter 
moeten we vaststellen dat de ondernemingen deze maatregelen omzeilen door te werken 
met contracten van enkele dagen.

Sinds het sectorakkoord 2015-2016 bevelen de sociale partners aan om zoveel mogelijk 
minstens WEEKCONTRACTEN (in plaats van dagcontracten) te gebruiken, rekening 
houdende met de organisatorische noodwendigheden van het bedrijf.
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Overuren 
De interne grens van de arbeidsduur die in de loop van de referteperiode moet worden 
nageleefd en het quotum overuren waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust in 
toepassing van artikel 26 bis, § 1 en 2 bis , van de arbeidswet van 16 maart 1971 kan op 
vlak van de onderneming worden verhoogd met naleving van de volgende procedure: 

o Indien er een vakbondsafvaardiging bestaat in de onderneming worden de verhogingen 
vastgesteld door een cao ondertekend door alle in de vakbondsafvaardiging 
vertegenwoordigde organisaties.

o Bij ontstentenis van een bevoegde vakbondsafvaardiging worden de verhogingen 
vastgesteld door:

- een ondernemingscao waarvan een kopie zal gestuurd worden naar het Paritair 
Comité;

- aanpassing van het arbeidsreglement waarvan een kopie zal gestuurd worden 
naar het Paritair Comité (deze maatregel van bepaalde duur is met het nieuwe 
sectorakkoord verlengd tot 30.06.2017).
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WERKBAAR WERK

Over de problematiek van werkbaar werk werden er moeilijke discussies gevoerd.  
De aanpak voor de cao 2017-2018 betreft 3 pijlers. Ten eerste, een bedrijfscao “werkbaar 
werk”. Ten tweede is er een pijler rond kwalificerende opleiding/onderaanneming. En ten 
derde is er de integratie van de werknemers van beschutte werkplaatsen.

Een bedrijfscao rond “werkbaar werk”
In de ondernemingen met een syndicale delegatie moet de problematiek rond werkbaar 
werk aangepakt worden in een collectieve arbeidsovereenkomst die moet worden 
afgesloten tegen ten laatste 31.12.2017.

In deze bedrijfscao zal men maatregelen moeten opnemen die de uitzendarbeid 
omkaderen, alsook andere maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het werk werkbaar 
wordt.

In een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst zal men op een niet-limitatieve wijze 
een aantal maatregelen voorstellen.

Een pijler rond kwalificerende opleidingen
We hebben de laatste jaren moeten vaststellen dat het aantal gevallen van onderaanneming 
in de sector van de voedingsnijverheid is toegenomen. We hebben daar een antwoord 
op willen bieden. Met de hulp van het IPV (Instituut voor Professionele Vorming) zullen 
er proefprojecten kunnen worden ingevoerd die als doel hebben om kwalificerende 
opleidingen te organiseren om de uitbestede beroepen te vervangen.

Integratie van werknemers 
van beschutte werkplaatsen
In heel wat ondernemingen wordt er een beroep gedaan op werknemers met een 
handicap die in beschutte werkplaatsen werken. Zowel extern als intern. Wij hebben daar 
een antwoord op willen bieden door de mogelijkheid te creëren om proefprojecten te 
ontwikkelen met als doel om binnen diezelfde ondernemingen uit de Voedingsnijverheid 
werknemers met een handicap op te nemen die vandaag in beschutte werkplaatsen 
werken.
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PROFESSIONELE 
VORMING 

Vanaf 1 januari 2018 zal de huidige verplichting om 1,30% van de gepresteerde arbeidstijd 
te besteden aan vorming omgezet worden in gemiddeld 3 vormingsdagen per voltijds 
equivalent.

Deze 3 dagen zullen progressief opgetrokken worden naar gemiddeld 5 vormingsdagen 
per voltijds equivalent. Van deze dagen zijn er 2 dagen per voltijds equivalent een 
individueel recht op vorming. Deze maatregel zal geëvalueerd worden tijdens het volgende 
sectorakkoord.
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BESTAANSZEKERHEID

Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid
De arbeiders uit de voedingsnijverheid (alle deelsectoren) hebben bij tijdelijke werkloosheid 
recht op een bijkomende vergoeding. 

Hieronder wordt zowel de werkloosheid wegens economische en technische redenen als 
wegens overmacht bedoeld. 

Voedingsnijverheid in het algemeen
De arbeiders, ontvangen bij tijdelijke werkloosheid een bijkomende vergoeding van hun 
werkgever:

01.01.2016 01.01.2018
€ 8/dag 

voor de eerste 5 werkloosheidsdagen
€ 8,32/dag 

voor de eerste 5 werkloosheidsdagen
€ 11 

vanaf 6de werkloosheidsdag
€ 11,44 

vanaf 6de werkloosheidsdag

Deze vergoeding wordt betaald gedurende 60 werkloosheidsdagen per kalenderjaar bij 
economische werkloosheid en gedurende 53 dagen bij technische werkloosheid (in dit 
laatste geval is voor de eerste 7 dagen immers loon verschuldigd door de werkgever).
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Bakkerijen
In de bakkerijsector is de vergoeding ten laste van het Sociaal Fonds en bedraagt:

01.01.2016 01.01.2018
€ 8/dag 

voor de eerste 5 werkloosheidsdagen
€ 8,32/dag 

voor de eerste 5 werkloosheidsdagen
€ 11 

vanaf 6de werkloosheidsdag
€ 11,44 

vanaf 6de werkloosheidsdag

Deze vergoeding wordt betaald gedurende 45 werkloosheidsdagen per kalenderjaar, 
zowel bij economische als technische werkloosheid.

U kunt de aanvraagformulieren bekomen bij uw plaatselijk secretariaat van ABVV-
HORVAL.

Bestaanszekerheid in geval van langdurige ziekte
De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal Fonds 
zal 7,23 € per dag bedragen vanaf de eerste betaling na 01.01.2016.

We herinneren kort aan de specifieke regeling: 

o Elke arbeider die 3 opeenvolgende maanden ziek is (behalve beroepsziekte of 
arbeidsongeval) heeft recht op de vergoeding. 

o Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12de maand ziekte heeft de arbeider 
recht op een vergoeding van € 10,87 (vanaf de eerste uitbetaling na 01.01.2018).  
Wie binnen de 33 dagen opnieuw ziek valt, wordt beschouwd als zijnde hervallen in 
de oude ziekte en kan de vergoeding verder blijven ontvangen tot de laatste dag van 
de 12de maand ziekte. 

o De vergoeding wordt uitgekeerd in een 6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen) 
zelfs indien de arbeider werkt in een 5-dagenweek. 

o Deeltijdsen en wie het werk- na toelating van zijn arts- halftijds hervat, heeft recht op 
de vergoeding in verhouding tot zijn prestaties.

Er moeten geen formulieren ingevuld worden. De betaling gebeurt volledig automatisch 
door het Sociaal Fonds op basis van de gegevens van de sociale zekerheid.
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Aanvullende vergoeding  
in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
wegens medische overmacht
Voedingsnijverheid in het algemeen 
Vanaf 01.01.2018 hebben de arbeiders in de voedingsnijverheid (met inbegrip van 
de grote bakkerijen) van wie het contract eindigt wegens medische overmacht, ten 
laste van hun werkgever, recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van € 10,87 per 
werkloosheidsdag en dit gedurende 1 week per volledig jaar dienst in de onderneming.

Kleine bakkerijen 
Arbeiders van wie het contract eindigt wegens medische overmacht hebben 
vanaf 01.01.2018 recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van € 10,87 per 
werkloosheidsdag gedurende een periode die afhangt van de anciënniteit van de arbeider 
in de onderneming: 

Anciënniteit Aantal weken
Minder dan 10 jaar 0

10 jaar tot minder dan 15 jaar 3 weken
15 jaar tot minder dan 20 jaar 6 weken

20 jaar en meer 8 weken

In de kleine bakkerijen is deze vergoeding ten laste van het Sociaal Fonds.
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SYNDICALE PREMIE

Van zodra het fiscaal plafond is aangepast, zal de syndicale premie opgetrokken worden 
van € 135 naar € 145. 



PC 118  /  23

AANSLUITING

Door u aan te sluiten  bij onze centrale
o Beveiligt U uw rechten.

o Versterkt U de werknemerssolidariteit in de sector  Voedingsindustrie.

o Bouwt U mee aan en sociale, rechtvaardige en  democratische leefwereld.

Als lid
o Krijgt U informatie en documentatie over de sociale wetgeving, de loonschalen,   

de collectieve arbeidsovereenkomsten, ...

o Kan U beroep doen op onze afdelingen:

- voor de correcte toepassing van de wetgeving en sectorale akkoorden;

- voor juridische bijstand voor de arbeidsrechtbank;

- bij werkloosheid.

o Kan U beroep doen op de werkloosheidsdienst van het ABVV, in het bijzonder voor 
een   vlotte en snelle afhandeling van uw werkloosheids- of brugpensioendossier 
(SWT).

o Hebt U recht op een  syndicale premie ,hierdoor wordt uw lidgeld bijna volledig 
terugbetaald.

o Wordt U in geval van staking een vergoeding toegekend.

o Wordt ons 2-wekelijks syndicaal tijdschrift ‘De Nieuwe Werker’ U gratis 
toegestuurd en blijft U op de hoogte van de sociale actualiteit. 

o Ontvangt U gratis folders en brochures.

o Kan U onze website raadplegen www.horval.be.

Uw aansluitingsformulier g
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AANSLUITINGS- 
FORMULIER

Naam en voornaam

Straat en nummer

Postnummer en gemeente

Rijksregisternummer

Telefoon

E-mail

Bedrijf

Beroep/functie

Wenst zich in te schrijven als lid vanaf

Komt over van

 c ACV - daar lid sinds

 c ACLVB - daar lid sinds

 c andere centrale van het ABVV - daar lid sinds 

 c BBTK  c BTB c ABVV Metaal  

 c ACOD  c De Algemene Centrale

TERUG TE STUREN NAAR ABVV-Horval  
 Federaal secretariaat 
 Cellebroerstraat 18  
 1000 Brussel

of naar uw gewestelijke afdeling Contactinfo op www.horval.be 

#
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LOKALE AFDELINGEN

Brussel
Brussel Stalingradlaan 76 - 1000 Brussel 
 T. 02 512 63 61 - F. 02 511 38 23

Vlaanderen
Antwerpen Ommeganckstraat 51 - 2018 Antwerpen 
 T. 03 233 30 52 - T. 03 232 91 41 

Kempen-Limburg 
Kempen Grote Markt 48 - 2300 Turnhout 
 T. 014 40 03 24 - T. 014 40 03 25 

Limburg Kuringersteenweg 292 - 3500 Hasselt 
 T. 011 87 39 29

Leuven-Mechelen
Leuven Maria-Theresiastraat 113 - 3000 Leuven 
 T. 016 22 32 96

Mechelen Zakstraat 16 - 2800 Mechelen 
 T. 015 29 90 50

Oost-Vlaanderen
Aalst Houtmarkt 1 - 9300 Aalst 
 T. 053 72 78 38 - F. 053 75 03 71

Dendermonde Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde 
 T. 052 25 92 76 + 052 25 92 77 - F. 052 25 92 78

Gent Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent 
 T. 09 265 53 11

#
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Ronse Stationsstraat 21 - 9600 Ronse 
 T. 055 33 90 11 - F. 055 33 90 50

Sint Niklaas Vermorgenstraat 91 - 9100 Sint Niklaas 
 T. 03 760 04 18 - F. 03 760 04 19

West-Vlaanderen
Brugge Zilverstraat 43 - 8000 Brugge 
 T. 050 44 10 36

Ieper Korte Torhoutstraat 27 - 8900 Ieper 
 T. 057 21 83 75

Izegem Hondstraat 27 - 8870 Izege 
 T. 051 26 05 30

Kortrijk Conservatoriumplein 9 - 8500 Kortrijk 
 T. 056 26 82 48

Menen A. Debunnestraat 49-51 - 8930 Menen 
 T. 056 24 13 70

Oostende J. Peurquaetstraat 27 - 8400 Oostende 
 T. 059 55 60 80

Roeselare Zuidstraat 22 - 8800 Roeselare 
 T. 051 26 00 70

Veurne Statieplein 21 - 8630 Veurne 
 T. 058 28 72 97

Wallonië
Namur – Luxembourg
Namur Rue Dewez 28 - 5000 Namur 
 T. 081 22 33 19

Marche-en-Famenne Rue des Brasseurs 13 - 6900 Marche-en-Famenne 
 T. 084 31 40 24

Arlon Rue des Martyrs 80 - 6700 Arlon 
 T. 063 22 75 84

Liège Place St Paul 9/11 - 4000 Liège 
 T. 04.221.96.66

Verviers Rue de Bruxelles 19 - 4800 Verviers 
 T. 087 29 24 58
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WAPI
Mouscron Rue du Val 3 - 7700 Mouscron 
 056 85 33 15

Tournai Rue Dore 6 - 7500 Tournai 
 069 89 08 30

CCMBW
Braine-l’Alleud  Avenue Jouret 27 - 1420 Braine-l’Alleud 
 T. 02 389 15 40

Charleroi Bld. Devreux 36/38 - 6000 Charleroi 
 T. 071 31 34 77 - F. 071 64 13 22

Haine-Saint-Paul Rue Aubry 23 - 7100 Haine-Saint-Paul 
(La Louvière) T. 064 26 23 60

Jodoigne Rue du Bosquet 6E - 1370 Jodoigne 
(permanence) T. 010 81 98 43

Mons Rue Lamir 18/20 - 7000 mons 
 T. 065 32 38 80 - F. 065 32 38 94

Nivelles Rue du Géant 4 - 1400 Nivelles 
(permanence) T. 067 21 50 06

Tubize Chaussée de Mons 95 - 1480 Tubize 
(permanence) T. 02 355 78 13 

Wavre Rue de l’Ermitage 11 - 1300 Wavre 
(permanence) T. 010 22 91 29



28  /  PC 118

NOTA’S www.horval.be
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NOTA’S www.horval.be
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Redactie 
L. De Roose

Layout 
www.ramdam.be

 
Verantwoordelijke uitgever 
T. CORNU 
Cellebroersstraat 18 
1000 Brussel

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

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen 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.

www.horval.be

ABVV.FGTB.HORVAL 

abvvfgtbhorval

BLIJFT ALTIJD 

OP DE HOOGTE
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