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Beste Kameraad,

Begin de jaren negentig hebben wij, ABVV-HORVAL, de strijd aangevat tegen 
willekeurig loonbeleid in de voedingsnijverheid. De uitbouw van een functieclassi- 
ficatie is in dit kader belangrijk, want het vormt een objectieve basis in de loons- 
bepaling voor elke functie. Met een functieclassificatie worden de functies in een 
sector of in een bedrijf gemeten volgens moeilijkheidsgraad, verantwoordelijkheid, 
benodigde kennis, enzovoort.

De sector voedingsnijverheid omvat een twintigtal deelsectoren met elk aparte 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Verschillende functieclassificaties zijn niet meer 
aangepast aan de moderne machines en aan de productietechnieken van vandaag, 
en zijn dus verouderd. De situatie is zeer verschillend al naargelang de deelsector: 
gaande van een minimum aan categorieën zonder functietitel of omschrijving tot 
de indeling “ongeschoolde/geschoolde/geoefende”, gaande van een verouderde 
analytische methode tot een geactualiseerde analytische functieclassificatie.

ABVV-HORVAL, de andere vakbonden en de werkgeversorganisatie in de voedings- 
nijverheid hebben zich geëngageerd om de functieclassificaties in alle deelsectoren 
te moderniseren. We zijn onze strijd begonnen in de aardappelensector. Elk begin 
is moeilijk en na een strijd van tien jaar hebben wij in 2006 eindelijk een sectorale 
CAO functieclassificatie voor de aardappelensector kunnen afsluiten. Vervolgens 
hebben de sociale partners zich in het kader van het sectoraal overleg 2007-2008 
geëngageerd om vervolgens het loonbeleid aan te pakken in de groentensector en 
de sector van de koffiebranderijen. In 2011 kon de sectorale CAO functieclassifi- 
catie voor de groentenijverheid in werking treden.

We moeten het toegeven… de opmaak van een functieclassificatie in de sector van 
de koffiebranderijen werd een proces van lange duur en vroeg veel geduld van  
de arbeiders binnen de sector. Eens de classificatie finaal was afgerond, moesten 
de sociale partners erin slagen om dit te koppelen aan loon- en arbeidsvoorwaar-
den. Het gaat hier over het loonaspect (het zijn wel degelijk de sectorale minimum-
bepalingen).

Voorwoord
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De koffiesector is de derde sector waar er een wetenschappelijke classificatie wordt 
uitgewerkt. Over het concept “polyvalentie” werd er enorm veel gesproken.

De sector bestaat immers grotendeels uit KMO’s, terwijl zowel de aardappelensec-
tor als de groentensector veel grotere bedrijven kent. De notie van werkplek en 
functie wordt anders opgevat in grotere bedrijven. Op basis van de werkelijkheden 
waarmee onze delegees geconfronteerd worden, heeft ABVV-HORVAL geëist dat 
polyvalentie op een specifieke manier aangepakt wordt. Daarom voorziet de CAO 
classificatie dat “deze bepaling, voor bedrijven met een syndicale delegatie, het 
voorwerp moet uitmaken van een lokaal overleg, rekening houdende met de 
werkelijkheid van de onderneming en van haar organisatie”. Via deze clausule zou 
het mogelijk moeten zijn om polyvalentie te bevatten in functie van de bedrijfs -
eigen werkelijkheden.

Na verschillende moeizame onderhandelingsrondes bereikten de vakbonden en 
de werkgevers op 24 november 2015 eindelijk een ontwerp van akkoord over de 
nieuwe functieclassificatie in de sector van de koffiebranderijen.

Op de vergadering van het Paritair Comité 118 van 8 december 2015 volgde de 
officiële goedkeuring en ondertekening van het akkoord.

De sectorale CAO treedt in werking op 1 januari 2016. 

Een belangrijke taak is weggelegd voor de delegees en secretarissen die er nauw-
gezet op zullen moeten toezien dat dit akkoord correct wordt toegepast op onder-
nemingsvlak. Het is het moment om scheefgegroeide situaties op lokaal vlak recht 
te zetten.

Belangrijk om te weten is dat iedere arbeider de 
mogelijkheid heeft om beroep aan te tekenen tegen 
zijn functiewaardering en/of- indeling en hij kan zich 
hierbij laten bijstaan door zijn delegee of secretaris 
van ABVV-HORVAL.

Kameraadschappelijk,

Tangui Cornu
Co-Voorzitter ABVV-HORVAL

[KOFFIE]
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Doelstellingen van een functieclassificatie? 
  Het is een jammere vaststelling, maar heel wat bedrijven en sectoren hanteren func-
tieclassificaties die historisch gegroeid zijn en bijgevolg geen analytische systemen zijn.  
Een aantal fundamentele nadelen zijn hieraan verbonden: verouderde criteria; geen  
vermelding van nieuwe functies; te sterke nadruk op één criterium, enzovoort.

Belang van een analytische onderbouw

Een classificatie gebaseerd op een analytische functiewaardering zijn daarentegen  
“wetenschappelijk” onderbouwd en dus ook het meest aangewezen: elke functie (of 
minstens een aantal “sleutelfuncties”) wordt geanalyseerd en geëvalueerd aan de hand 
van scores op een puntenschaal en dit voor diverse criteria, die elk op zich meer of  
minder doorwegen op de functiezwaarte via een afwegingscoëfficiënt. 

Een functieclassificatie omvat een proces van chronologisch te onderscheiden stappen:

“Functieclassificatie is het geheel van identificeren of inventariseren,  
beschrijven, analyseren en evalueren of waarderen van de functies (in een 
sector, onderneming, afdeling…), met als doel deze functies hiërarchisch  
te ordenen (in een aantal klassen, volgens een ranglijst, …).”

Verschillende fasen

1.  FUNCTIEONDERZOEK
  Het eerste werk bestond erin om alle referentiefuncties binnen de sector van de 

koffiebranderijen te inventariseren. Na onderzoek op het terrein en in overleg met de 
sociale partners werd een lijst van 41 referentiefuncties opgesteld (zie bijlage).

2. FUNCTIEBESCHRIJVINGEN
  Er zijn functiebeschrijvingen opgesteld. Elke functiebeschrijving moet een duide- 

lijk en objectief beeld bieden van de functie-inhoud.

3. FUNCTIEWAARDERING
   De functies worden analytisch gewaardeerd, dit willen zeggen dat de functies 

ten opzichte van andere functies in de sector worden “gewogen”. De volgende func-
tieaspecten worden gemeten: de positie van de functie binnen de organisatie (geeft 
leiding aan…, rapporteert aan…); de vereiste bekwaamheden en kennis; de verant-
woordelijkheden; de moeilijkheidsgraad; de werkgerelateerde bezwaren,...

4. FUNCTIERANGORDE
   De functies worden gerangschikt naar zwaarte: van hoog naar laag, het resultaat 

hiervan is een eerste functierangorde.
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5. FUNCTIECLASSIFICATIE
  De functies worden vervolgens in klassen (categorieën) onderverdeeld. Dat is de  

functieclassificatie. De functies die min of meer even zwaar wegen worden gegroe-
peerd binnen eenzelfde functieklasse. In de sector van de koffiebranderijen worden 
de functies ingedeeld in 8 klassen.

Sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden
Op basis van de functieclassificatie wordt dan het loon voor elke klasse onderhandeld. 
Functies van gelijke zwaarte zullen dus recht geven op hetzelfde functieloon. Het loon-
beleid behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de sociale partners. Bij collectieve 
arbeidsovereenkomst zijn de loon-en arbeidsvoorwaarden (sectorale minimumbe- 
palingen) gekoppeld aan een functieclassificatie. Deze sectorale cao treedt in werking 
op 1 januari 2016.

Invulling op ondernemingsvlak
Het is aan jullie, de delegees en de secretarissen, om samen er nauwgezet op toe te zien 
dat de sectorale functieclassificatie correct wordt toegepast op ondernemingsniveau. 
Aan elke arbeider zal er een klasse toegewezen worden op basis van de reëel uitgeoe-
fende functie. Als de bedrijfsfunctie overeenstemt met de sectorale referentiefunctie 
of er slechts miniem van afwijkt dan geldt de klasse van de referentiefunctie. Iedere 
arbeider heeft bovendien de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen zijn functie-
waardering en/of-indeling bij de werkgever. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door zijn 
delegee of secretaris van ABVV-HORVAL.

Vervolgens zullen de vakbondssecretarissen de lonen per functie in de bedrijven onder-
handelen. Maar de bedrijven zullen verplicht zijn om de sectorale minimumlonen per 
functie te respecteren! De vakbondssecretarissen zullen bij de loononderhandelingen in 
de bedrijven onder andere rekening kunnen houden met de flexibiliteit en de polyvalen-
tie van de werknemer.

ORBA? 

De sociale partners in de voedingsnijverheid hebben hiervoor beroep gedaan 
op de expertise van OPTIMOR, de licentiehouder van de ORBA-methode.

De ORBA-methode waardeert functies volgens 4 grote criteria, die elk op hun 
beurt gemeten worden volgens gezichtspunten.

  1.  Verwachte bijdrage 
(effect, relationele en positionele invloed)

  2. Functionele beslissingen (problematiek)

  3. Vereiste competenties (kennis, communicatie en motoriek)

  4.  Werkgerelateerde bezwaren 
(ergonomie, arbeidsomstandigheden, persoonlijk risico)
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Toepassingsgebied 
■	ARTIKEL 1
 § 1.    Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van 

de koffiebranderijen en hun arbeiders.

 § 2.   Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

 § 3.   Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing indien er op onder- 
nemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst getekend wordt die een 
analytische functieclassificatie inhoudt. Indien er twee of meer vakbonden ver-
tegenwoordigd zijn in de onderneming, dient de collectieve arbeidsovereen-
komst ondertekend te worden door minstens twee van deze vakbonden.

Paritair commentaar:
Per 1 januari 2016 is dit het geval voor Jacobs Douwe Egberts BE in Grimbergen.

Begrippenkader  
■	ARTIKEL 2
  Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt ver-

staan onder:

 •   Taak: een reeks van verrichtingen en/of handelingen die nodig is voor en gericht is 
op het met resultaat uitoefenen van een gedeelte van de functie.

 •  Functie: het geheel van bijeenhorende taken en verantwoordelijkheden dat aan 
een arbeider binnen een bedrijf is opgedragen. 

 •  Referentiefunctie: een functie die afgeleid is uit een sectorale analyse en die als 
vergelijkingspunt fungeert bij de indeling van een functie in een functieklasse.  
De exhaustieve lijst van de referentiefuncties zoals op-
genomen in de sectorale functieclassificatie, 
hun beschrijving en de functiematrix maken 
integraal deel uit van onderhavige collectieve 
arbeidsovereenkomst.

 •  ORBA-methode: analytische methode om functies te analyseren en te waarderen.

 •  Functieweging: de weging van elke referentiefunctie op basis van de ORBA- 
methode.

CAO VAN 8 DECEMBER 2015 HOUDENDE DE INVOE-
RING VAN EEN FUNCTIECLASSIFICATIE IN DE DEEL-
SECTOR KOFFIEBRANDERIJEN

Indien u de functiebeschrij- 

vingen wenst te hebben, neem dan 

contact op met uw afdeling van 

ABVV-HORVAL
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 •  Functieklasse: alle referentiefuncties die op basis van hun weging vallen binnen 
eenzelfde van de 8 wegingsintervallen.

 •  Beroepscommissie: een paritair samengestelde commissie van functiewaar-
deringsdeskundigen, eventueel bijgestaan door een externe deskundige van de 
ORBA- methode. Deze laatste kan niet eerder betrokken geweest zijn in een vroe-
gere fase van de beschrijving van de functies.

Sectorale functieclassificatie
■	ARTIKEL 3
 § 1.   De referentiefuncties werden beschreven en gewogen volgens de ORBA-methode.

 § 2.   De referentiefuncties werden na weging op basis van de toegekende ORBA- 
punten in 8 functieklassen ingedeeld, met als resultaat de sectorale functie- 
classificatie opgenomen in bijlage.

Toepassing van de functieclassificatie  
op ondernemingsvlak
■	ARTIKEL 4
 § 1.    De werkgever zal iedere arbeider een bedrijfsfunctie en functieklasse toewijzen.

 § 2.   Voor elke arbeider zal de inhoud van de reële functie vergeleken worden met de 
inhoud van de referentiefuncties. De titel van de functie is slechts een indicatie.

 § 3.   Indien na zorgvuldige en objectieve vergelijking blijkt dat de kerntaken van een 
functie voor het geheel of het overgroot deel, dit is voor minstens 80%, samen- 
vallen met deze van een referentiefunctie, wordt de bedrijfsfunctie in de over-
eenstemmende functieklasse ondergebracht.

 § 4.   Indien na zorgvuldige en objectieve vergelijking blijkt dat de kerntaken van de 
functie wel of voor een groot deel, dit is voor minstens 20%, afwijken van deze 
van een referentiefunctie, maar wel samenvallen met kerntaken van meerdere 
referentiefuncties zal de werkgever de volgende werkwijze volgen:

  -  Beschrijving van de kerntaken van de functie aan de hand van de vragenlijst die 
beschikbaar is bij de sociale partners.

  -  Punt per punt vergelijking van de kerntaken van deze bedrijfsfuncties met de 
kerntaken van de meest vergelijkbare referentiefuncties. 

 § 5.    De reële functies worden naar analogie met de aangehaalde referentiefuncties 
ingedeeld in één van de acht functieklassen zoals vermeld in de sectorale func-
tieclassificatie.
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■	ARTIKEL 5
 § 1.   De arbeider die meerdere functies uitoefent die onder dezelfde functieklasse 

vallen, wordt ingedeeld in dezelfde functieklasse.

 § 2.    De arbeider die regelmatig meerdere functies uitoefent die onder verschillen-
de functieklassen vallen, wordt in de functieklasse ingedeeld die overeenstemt 
met de hoogste functie, op voorwaarde dat deze functie, gemiddeld genomen,  
gedurende minstens 33% van de tijd per week of per productiecyclus uitgeoe-
fend wordt.

Paritair commentaar:
In de bedrijven met een syndicale afvaardiging zal deze bepaling, rekening hou-
dend met de realiteit van de onderneming en haar organisatie, onderwerp zijn 
van lokaal overleg.

 § 3.   De arbeider die occasioneel meerdere functies uitoefent die tot verschillende 
functieklassen behoren, blijft in de functieklasse ingedeeld die overeenstemt 
met zijn gebruikelijke functie.

Communicatie 
■	ARTIKEL 6
 § 1.    De ondernemingsraad en bij gebreke hiervan de vakbondsafvaardiging alsook 

de arbeiders worden geïnformeerd over functies, en de indeling in de functie-
klassen.

 § 2.   De werkgever deelt aan elke arbeider de referentiefunctie(s) mee uit de lijst van 
de referentiefuncties op basis waarvan hij in zijn functieklasse werd ingedeeld 
alsook diens functieklasse. Deze mededeling dient te gebeuren bij de inwer-
kingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst, of bij aanwerving en bij 
elke wijziging van de functie.

 § 3.   De functie en de functieklasse van de arbeider worden vermeld op diens loonfiche.

Beroepsprocedure 
■	ARTIKEL 7
 § 1.    De arbeider die in beroep wenst te gaan tegen de classificatie van zijn functie, 

kan binnen de maand na bekendmaking van zijn indeling door de werkgever zijn 
bezwaar kenbaar maken bij de werkgever. Hij kan zich laten bijstaan door een 
vakbondsafgevaardigde en eventueel door de regionale vakbondssecretaris.

     Dit artikel doet geen afbreuk aan de soevereine beoordelingsbevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank bij een eventueel later geschil.

 § 2.   Indien de werkgever en de betrokken arbeider, eventueel bijgestaan door een 
vakbondsafgevaardigde of regionale vakbondssecretaris, niet tot een akkoord 
komen kan één of beide partijen beroep doen op de beroepscommissie.

Polyvalentie
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 § 3.   Deze commissie stelt een onderzoek in en laat zich informeren door de betrok-
ken arbeider, de vakbondsafgevaardigde, de hiërarchische leiding en de werk-
gever. Zij brengt eventueel een bezoek aan de werkplek.

 § 4.   Op grond van de ingewonnen informatie waardeert zij op basis van de ORBA- 
methode de functie en deelt zij de functie in, in een functieklasse. Het besluit 
van de commissie is definitief en kan alleen voor de arbeidsrechtbank aange-
vochten worden.

Bepaling van het loon 

■	ARTIKEL 8
  Het loon van de arbeider wordt bepaald op basis van de opeenvolgende collectieve 

arbeidsovereenkomsten betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koffie-
branderijen.

Onderhoud van de functies 

■	ARTIKEL 9
  De ondertekenaars verbinden zich ertoe te waken over de actualisatie van de functie-

classificatie en indien nodig over te gaan tot onderhoud van de functies.

Sociale vrede
■	ARTIKEL 10
  De syndicale organisaties verbinden zich er toe om tot einde 2017 geen andere eisen 

te stellen met betrekking tot de functieclassificatie dan de toepassing van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, noch op niveau van de deelsector noch op niveau 
van de ondernemingen.

Inwerkingtreding 

■	ARTIKEL 11 
 § 1.    Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016.

 § 2.   Deze cao is gesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan die laten beëindigen 
mits betekening van een opzeggingsperiode van 12 maanden bij een ter post 
aangetekende brief, opgestuurd naar de voorzitter van het Paritair Comité.

 § 3.  Deze cao vervangt

   -  de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1980 van het Paritair Comité 
voor de voedingsnijverheid tot vaststelling van de beroepsclassificaties van de 
werklieden en werksters tewerkgesteld in de koffiebranderijen.





 

CAO Loon- en   
arbeidsvoorwaarden
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Toepassingsgebied
■	ARTIKEL 1
 § 1.  Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en 

op de arbeiders van de koffiebranderijen.

 § 2.  Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

 § 3.  Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing indien er op onder- 
nemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst getekend wordt die een 
analytische functieclassificatie inhoudt. Indien er twee of meer vakbonden  
vertegenwoordigd zijn in de onderneming, dient de collectieve arbeidsovereen-
komst ondertekend te worden door minstens twee van deze vakbonden.

Loonclassificatie en indeling van de arbeiders
■	ARTIKEL 2
  De arbeiders worden ingedeeld in een loonklasse die overeenstemt met de functie- 

klasse die hen worden toegekend bij toepassing van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 8 december 2015 betreffende de functieclassificatie in de koffiebranderijen. 
Deze loonklasse wordt meegedeeld op de loonfiche.

Minimumuurloon
■	ARTIKEL 3
 § 1.  Het minimumuurloon voor elke arbeider is vastgelegd in de barema’s bepaald in 

artikel 3 § 6 die bepaald zijn in functie van de 38-urenweek.

 § 2.  De loonklassen van de barema’s stemmen overeen met de functieklassen.

 § 3.  De arbeider heeft recht op het loon dat overeenstemt met het loon van zijn 
loonklasse.

 § 4.  De arbeider die op 1 januari 2016 een reëel loon heeft dat hoger is dan het  
sectoraal loon volgens de loonklasse, blijft recht hebben op dat hoger reëel 
loon.

 § 5.  Bij promotie of anciënniteitsverhoging behoudt de betrokken arbeider het  
hoger reëel loon krachtens artikel 3 § 4 totdat het sectoraal loon dat overeen-
stemt met de promotie dat hoger reëel loon heeft bereikt.

CAO VAN 8 DECEMBER 2015 BETREFFENDE DE LOON- 
EN ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE ARBEIDERS  
TEWERKGESTELD IN DE KOFFIEBRANDERIJEN
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Commentaar bij artikel  3, § 5 

Voorbeeld 

 • Loon vóór promotie: E 13,20 

 • Sectoraal minimumloon: E 12,82 

 • Geval 1:  sectoraal minimumloon na promotie of anciënniteitverhoging: 
E 13,08; reëel loon blijft E 13,20 

 • Geval 2:  sectoraal minimumloon na promotie of anciënniteitverhoging: 
E 13,25; reëel loon wordt E 13,25.

 § 6.  De minimumuurlonen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016 verlopen in 
3 stappen in functie van de anciënniteit in de loonklasse:

 Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)

Loonklasse < 12 m 12 m - 24 m > 24 m

1 a 12,62 a 13,03 a 13,03 

2 a 12,82 a 13,08 a 13,13 

3 a 13,03 a 13,25 a 13,47 

4 a 13,38 a 13,59 a 13,81 

5 a 13,84 a 14,33 a 14,53 

6 a 14,08 a 14,54 a 14,74 

7 a 14,28 a 14,74 a 14,94 

8 a 14,44 a 14,95 a 15,15 

■	ARTIKEL 4
  De anciënniteit die in aanmerking genomen wordt in het loongebouw wordt berekend 

aan de hand van alle bewezen periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse. 
Deze anciënniteit stemt overeen met de toenemende ervaring en competentie van 
de arbeider in zijn functie.

  De periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse omvatten alle periodes van 
prestaties en gelijkgestelde periodes, zoals opgesomd in artikel 3, § 4 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de eindejaarspremie, 
geregistreerd onder nummer 119881/CO/118 en algemeen verbindend verklaard bij  
koninklijk besluit van 8 juni 2014  (Belgisch Staatsblad van 13 november 2014), ongeacht 
de aard van de arbeidsovereenkomst en inclusief de periodes van tewerkstelling als 
uitzendkracht in het bedrijf.

  Komen echter alleen in aanmerking de periodes van tewerkstelling in dezelfde loon-
klasse die voorvallen in de loop van de volgende referteperiodes:
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 Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)

< 12 m 12 m - 24 m > 24 m

Referteperiode - 3 jaar 5 jaar

De voortschrijding is van toepassing vanaf de eerste dag van de betaalperiode waarin de 
vereiste anciënniteit verworven is.

Bij overgang naar een hogere loonklasse kan er geen loonverlies zijn door verlies aan 
ervaring in de loonklasse.

■	ARTIKEL 5
  In afwijking op artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor arbei-

ders tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zoals 
bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
volgende minimumlonen, uitgedrukt als een percentage van de in artikel 3 vermelde 
minimumlonen:

Leeftijd Percentage

18 jaar en ouder 90

17 jaar 80

16 jaar 70

15 jaar 60

Commentaar bij artikel 5: 

Deze minimumuurlonen van de jongere werklieden, tewerkgesteld met een  
arbeidsovereenkomst voor studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van  
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, werden vastgelegd rekening 
houdend met de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het 
vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt.

■	ARTIKEL 6
  In geval van promotie zal het loon van de hogere functieklasse onmiddellijk van 

toepassing zijn.

Waarnemingspremie
■	ARTIKEL 7
 § 1.  De arbeider die in opdracht van de werkgever een functie tijdelijk en functio-

neel waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie blijft in zijn eigen 
loonklasse.
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 § 2.  De arbeider ontvangt een waarnemingspremie wanneer de waarne-
ming een volledige werkdag geduurd heeft. In dat geval is de waarne-
mingspremie verschuldigd voor de hele termijn van de waarneming. Deze  
premie is gelijk aan het verschil tussen het uurloon van zijn eigen loonklasse 
en het uurloon van de hogere loonklasse voor een anciënniteit die de arbeider 
verwerft in die hogere klasse volgens artikel 4.

 § 3.  De waarnemingspremie wordt niet toegekend aan de arbeider voor wie bij de 
indeling van zijn functie met het eventueel tijdelijk waarnemen van een functie 
al rekening is gehouden.

Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen
■	ARTIKEL 8
  De bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimumuurlonen worden 

gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectie-
ve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 tot koppeling van de lonen aan het indexcij-
fer der consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, 
geregistreerd onder nummer 106104/CO/118000 en algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013).

Premie voor Nachtarbeid
■	ARTIKEL 9
  Onverminderd de bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 wordt het werk 

verricht tussen tweeëntwintig en zes uur als nachtarbeid beschouwd.

■	ARTIKEL 10
  De nachtarbeid geeft recht op een uurtoeslag van 10%, met een minimum 

van E 1,88 per uur.

Premie voor Ploegenarbeid
■	ARTIKEL 11
 Een premie gelijk aan een minimum uurtoeslag van:

   • E 0,48 wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de morgenploeg; 

   • E 0,54 wordt toegekend voor de arbeid geleverd in namiddagploeg.

  Behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, zijn de arbeids -
uren van de ploegen als volgt vastgesteld:

   • voor de morgenploeg: van 6 tot 14 uur; 

   • voor de namiddagploeg: van 14 tot 22 uur.

Waarnemings-

premie
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Geldigheid
■	ARTIKEL 12
  Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 18 december 2013,  

gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- 
en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koffiebranderijen,  
geregistreerd onder nummer 119862/CO/118 en algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 4 september 2014 (Belgisch Staatsblad van 18 november 2014).

  Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en houdt op van kracht te zijn 
op 31 december 2016. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende 
periodes van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie 
maanden voor het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter 
post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de 
Voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

  Gunstiger regelingen die voor de inwerkingtreding van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden.

[KOFFIE]
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Sectorale   
functieclassificatie 
en minimumlonen

[KOFFIE]
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Functiebenaming
< 12  

maanden
12-24 

maanden
> 24  

maanden

8 (130 -149,5 ORBA)

•  Technieker automatiseringsprocessen

•  Technieker koel/warmte

•  Spuittechnicus

a 14,44 a 14,95 a 15,15

7 (110 - 129,5 ORBA)

•  Mechanieker

•  Technieker productie (lijn)

•  Elektricien

•  Ploegverantwoordelijke productie

•  Ploegverantwoordelijke conditionering

•  Drukker

•  Operator brander (geautomatiseerd)

•  Lijncoördinator

•  Technieker buitendienst

a 14,28 a 14,74 a 14,94

6 (90 - 109,5 ORBA)

•  Operator waterzuivering

•  Lasser, buizenfitter, monteerder

•  Magazijnier grondstoffen

•  Magazijnier verpakkingsmaterialen

•  Magazijnier afgewerkte producten

•  Operator brander (traditioneel)

•  Operator inpak insteller

•  Chauffeur besteller

a 14,08 a 14,54 a 14,74

5 (70 - 89,5 ORBA)

•  Magazijnier wisselstukken

•  Productielaborant

•  Kwaliteitscontroleur

•  Ploegverantwoordelijke laden en lossen

•  Operator maalderij

•  Chauffeur

a 13,84 a 14,33 a 14,53

Sectorale minimumlonen op 01/01/2016 (38 u)

Functieklasse Loonklasse
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Functiebenaming
< 12  

maanden
12-24 

maanden
> 24  

maanden

4 (60 - 69,5 ORBA)

•  Heftruckchauffeur magazijnen

•  Heftruckchauffeur intern transport

•  Storter menger

•  Operator spuitgieterij

•  Machine operator

a 13,38 a 13,59 a 13,81

3 (50 - 59,5 ORBA)

•  Palletiseerder (automatisch)

•  Orderbereider

•  Storter

•  Operator verpakkingslijn

a 13,03 a 13,25 a 13,47

2 (40 - 49,5 ORBA)

•  Palletiseerder (manueel)

•  Schoonmaken (vloeren, lokalen, sanitair)

•  Reiniger productiemachines

•  Kantinemedewerker

•  Productiemedewerker

a 12,82 a 13,08 a 13,13

1 (30 - 39,5 ORBA)

•  Inpakker (manueel)
a 12,62 a 13,03 a 13,03

[KOFFIE]

Functieklasse Loonklasse
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Functiebenaming
A posteriori, indicatieve typering 

(dit is een hulpmiddel dat de classificatie niet vervangt)

8 (130 - 149,5 ORBA)

•  Technieker automatiseringsprocessen

•  Technieker koel/warmte

•  Spuitgiettechnicus

•  Gespecialiseerde techniekers en proces-
verbeteraars.

7 (110 - 129,5 ORBA)

• Mechanieker

•  Technieker productie (lijn)

•  Elektricien

•  Ploegverantwoordelijke productie

•  Ploegverantwoordelijke conditionering

•  Drukker

•  Operator brander (geautomatiseerd)

•  Lijncoördinator

•  Technieker buitendienst

•  Techniekers: gericht op het oplossen van 80% 
van de storingen, voor complexere problemen 
kan men terecht bij gespecialiseerde (interne of 
externe) techniekers. 

•  Procesoperatoren: instellen en besturen van 
een samengesteld productieproces (= het geheel 
van verschillende opeenvolgende processtappen) 
vanuit een centrale werkpost/controlekamer. 
Superviseren van het productieproces. 

•  Magazijnbeheerders: leiding geven, ope-
rationeel magazijninrichting- en organisatie, 
voorraadbeheer, afroepen/bestellen...

•  Leidinggevenden: meewerkende ploegcoör-
dinatoren gericht op het dagdagelijks realiseren 
met de ploeg van de opgedragen planning.

6 (90 - 109,5 ORBA)

•  Operator waterzuivering

•  Lasser, buizenfitter, monteerder

• Magazijnier grondstoffen

•  Magazijnier verpakkingsmaterialen

•  Magazijnier afgewerkte producten

•  Operator brander (traditioneel)

•  Operator inpak insteller

•  Chauffeur besteller

•  Vakspecialisten: gericht op één vakgebied of 
één type van installatie (onderdeel); (draaiers/
freezers, filteronderhoud).

•  Lijnoperators: instellen en bedienen van  
een lijn (= een geheel van onderling verbonden 
machines). Dit betekent o.m. meerdere bewer-
kingen en complexe instellingen.

•  Logistiek: instaan voor dagelijks magazijn-
beheer, de goederenbehandeling en de admi-
nistratieve verwerking. Of: Extern vervoer van 
gereed product met klantcontacten.

5 (70 - 89,5 ORBA)

• Magazijnier wisselstukken

•  Produktielaborant

•  Kwaliteitscontroleur

•  Ploegverantwoordelijke laden en lossen

•  Operator maalderij

•  Chauffeur

•  Onderhoudsmedewerkers: uitvoeren van 
ondersteunende, weinig complexe onderhoud-
staken (smeren, reinigen van wisselstukken). 

•  Machineoperators: instellen en bedienen van 
één complexe machine (meerdere instellingen) 
of onderdeel van een grotere installatie.

•  Logistiek: goederenbehandeling (innemen, 
opslaan, uitgeven en registreren van goederen).

Functiematrix

Functieklasse
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Functiebenaming
A posteriori, indicatieve typering 

(dit is een hulpmiddel dat de classificatie niet vervangt)

4 (60 - 69,5 ORBA)

• Heftruckchauffeur magazijnen

• Heftruckchauffeur intern transport

• Storter menger

• Operator spuitgieterij

• Machine operator

•  Ondersteunende productiefuncties waarbij 
gebruik gemaakt wordt van eenvoudige machi-
nes met weinig instellingen.

•  Ondersteunende logistieke functies waarbij 
gebruik gemaakt wordt van gemotoriseerde 
transportmiddelen (niet-routinematig verplaat-
sen van goederen).

3 (50 - 59,5 ORBA)

• Palletiseerder (automatisch)

• Orderbereider

• Storter 

• Operator verpakkingslijn

•  Ondersteunende productiefuncties waarbij 
gebruik gemaakt wordt van eenvoudige machi-
nes (geen instellingen).

•  Ondersteunende logistieke functies waarbij 
gebruik gemaakt wordt van handbediende 
of gemotoriseerde transportmiddelen (in een 
vast patroon verplaatsen van goederen, zonder 
magazijntaken).

2 (40 - 49,5 ORBA)

•  Palletiseerder (manueel)

•  Schoonmaker (vloeren, lokalen, 

sanitair)

• Reiniger productiemachines

• Kantinemedewerker

• Productiemedewerker

•  Handmatige functies: uitvoeren van voor-
namelijk manuele taken gebruik makend van 
(hand)gereedschappen.

1 (30 - 39,5 ORBA)

• Inpakker (manueel)
•  Handmatige functies: uitvoeren van manuele 

taken van repititieve aard.

Functieklasse

[KOFFIE]
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Gewestelijke  
afdelingen

[KOFFIE]
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Afdeling 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

Vlaamse afdelingen
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.: 051.26.05.30

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
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Waalse afdelingen
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 Henri 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 Jourez 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 (1ste en 3de 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

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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Redactie: C. Hautekeur 

Layout: Studio A4 - studioA4@skynet.be

Verantwoordelijke Uitgever:  T. Cornu  
    Cellebroersstraat 18  
    1000 Brussel 

In deze brochure worden met “werknemer/arbeider” de manne-
lijke en vrouwelijke werknemers/arbeiders 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.



  

Samen sterk!
Federaal Secretariaat
Cellebroersstraat 18 
1000 Brussel
Tel.: 02/512.97.00 - 02/512.96.09
Fax: 02/512.53.68
E-mail: horval@horval.be
Website: www.horval.be


