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1. Inleiding

Het paritair comité voor toeristische attracties is relatief jong. De sectoronderhandelingen, 
die elke 2 jaar plaatsvinden, zijn de gelegenheid om stap voor stap de loon- en arbeids-
voorwaarden van de sector te verbeteren. Dankzij de eerste sectorakkoorden konden er 
een functieclassificatie en minimumlonen ingevoerd worden.

Met de sectoronderhandelingen 2015-2016 werd er een nieuwe belangrijke vooruitgang 
geboekt, namelijk de invoering van een langverwachte eindejaarspremie en cao betref-
fende de syndicale afvaardiging. Tot op heden waren er alleen maar in bepaalde grote 
ondernemingen bepalingen voorzien inzake deze materies.

In deze brochure overlopen we de voornaamste loon- en arbeidsvoorwaarden van de 
sector van toeristische attracties (PC 333).

2.  Bevoegdheidsgebied van het paritair comité van 
toeristische attracties (PC 333)

De sector van toeristische attracties groepeert de bedrijven waarvan de activiteit hoofd- 
zakelijk bestaat uit de commerciële uitbating van een toeristische attractie, zijnde een 
bestemmingsplaats, daartoe speciaal ingericht op een permanente manier en met een 
regelmatige of seizoensgebonden uitbating, met een natuurlijke, culturele of recreatieve 
aantrekkingskracht.

Voorbeelden zijn: attractieparken; waterparken; waterattracties (kajaks, enz.), toeris-
tische treinen en kabelbanen; natuurattracties zoals tuinen, parken, natuurreservaten, 
grotten en spelonken; dierenparken en zoo’s; culturele attracties (kastelen, burchten, his-
torische verblijfplaatsen en monumenten, musea, enz.) en wetenschappelijke attracties 
(aquaria, observatiecentra, planetaria, enz.); recreatiecentra en themaparken.

Maken geen deel uit van de sector van toeristische attracties: 
de bedrijven van de binnenscheepvaart, de horeca (PC 302) en 
de zwembaden die ontworpen zijn voor het beoefenen van 
de zwemsport.
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3. Functieclassificatie

De functies van de werknemers worden onderverdeeld in 5 klassen: 

▼ Klasse 1
Basismedewerker-toegangscontrole - assistent redder: het controleren van de 
toegangstickets van de bezoekers op geldigheid, het verdelen van parkplannen en op 
die manier verzekeren dat de klant op een vlotte manier het park kan betreden. Het 
beantwoorden van de eerste vragen van de klanten die het park betreden. Het afnemen 
van bezoekers enquêtes bij het verlaten van het park. 

Basisoperator - algemeen onderhoud: het instaan voor de schoonmaak en het on-
derhoud van de site, het eventueel voederen van dieren, teneinde te zorgen voor de 
netheid en veiligheid van de site.

Basisoperator - attractiebedienaar: het in gang zetten van de attractie en toezien op 
de goede werking ervan teneinde de bezoekers in optimale veiligheidsomstandigheden 
de attractie te laten bezoeken.

Basismedewerker toerisme: het begeleiden, animeren en omkaderen van groepen 
bezoekers teneinde bezoekers een kwaliteitsvol bezoek te bieden binnen de vereiste 
veiligheidsmaatregelen.

▼ Klasse 2
Medewerker onthaal verkooppunt: het ontvangen en informeren van bezoekers 
teneinde hen van alle noodzakelijke informatie voorzien, te zorgen voor een maximaal 
aantal reserveringen en mee te werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Medewerker back office: het verrichten van een waaier van ondersteunende taken 
teneinde bij te dragen aan de verkoop van tickets en de verwerking hiervan.

Medewerker toerismebegeleider: het voorbereiden en begeleiden van bezoeken 
teneinde bij te dragen tot een pedagogische en educatieve informatieverspreiding en de 
bezoekers een kwaliteitsvol bezoek aan te bieden.

Technisch medewerker - chauffeur C-D-E: het vervoeren van bezoekers en even-
tueel voor commentaar zorgen teneinde een kwaliteitsvol bezoek te garanderen.

Technisch medewerker - geschoolde arbeider: het onderhouden en herstellen 
van materiaal van de technische installaties van de site en de infrastructuur teneinde 
de site operationeel te houden.

Redder: het toezicht houden op de zwemzones, instaan voor het onthaal van de 
klanten en informatie verstrekken ongevallen of gebrek aan hygiëne te voorkomen 
en de veiligheid van de bezoekers te garanderen.
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▼ Klasse 3
Assistent(e) back office: het mee uitvoeren van marketing- en ondersteunende admi-
nistratieve taken teneinde de afdelingsverantwoordelijke of de directie te ondersteunen 
in de werkzaamheden.

Directieassistent(e): het instaan voor de administratie en coördinatie van het perso-
neel en diverse ondersteunende taken uitvoeren (secretariaat, promotie,...) teneinde de 
directie bij te staan in het dagelijkse beheer van de site.

Technisch medewerker - dierentrainer: het instaan voor het voederen, de observa-
tie, de voortplanting en het trainen van de dieren teneinde bij te dragen tot het in stand 
houden van bepaalde diersoorten en de site aantrekkelijk te houden door de zeldzaam-
heid van bepaalde dieren, hun shows of hun vrije loop in het park.
 
Boekhouder: het verrichten van boekhoudkundige taken en het verstrekken van cor-
recte financiële informatie teneinde de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen te 
voldoen en de verantwoordelijken in staat te stellen financiële of strategische beslissin-
gen te nemen.

Teamverantwoordelijke - Teamleader: het onderhoudswerk (tuin, schoonmaak...) 
coördineren en verdelen onder de medewerkers, deelnemen aan de activiteiten om 
de link te waarborgen tussen de afdelingsverantwoordelijke en de medewerkers en de 
doeltreffendheid van het verrichte werk garanderen.

Geschoolde EHBO - medewerker: het toedienen van eerste hulp aan personen die 
op de site aanwezig zijn en zorgen dat de geneesmiddelen en andere voor deze hulp 
nuttige producten beschikbaar en conform zijn teneinde zo snel mogelijk op te treden 
bij medische problemen.

▼ Klasse 4
Ploegchef operations: het coördineren en leiden van een ploeg medewerkers  
teneinde de opening, de werking en de sluiting van de site vlot te laten verlopen met 
oog voor de veiligheid en de netheid.

Meestergast technisch onderhoud: het plannen, organiseren, en opvolgen van tech-
nische werkzaamheden in het park teneinde een efficiënte en veilige uitvoering van de 
technische werkzaamheden te verzekeren, de goede staat van de infrastructuur van en/
of attracties in het park te waarborgen.

Verantwoordelijke back office: het instaan voor het beheer van de kaarten in voor-
verkoop (facturatie, opvolging) en voor de begeleiding van het kassapersoneel teneinde 
alle verkooppunten te voorzien van voldoende cashflow. 

Verantwoordelijke toerisme: het instaan voor de supervisie en de begeleiding van 
een ploeg in de afdeling Toerisme teneinde bij te dragen aan een vlotte werking van de 
afdeling en een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de bezoekers.



5

▼ Klasse 5
Verantwoordelijke administratie: het instaan voor de opvolging van de boekhoud-
kundige en administratieve taken van het personeel teneinde te verzekeren dat het 
bedrijf in orde is met de instellingen, de leveranciers en zijn personeel.

Verantwoordelijke operations: het coördineren en superviseren van de ploeg, het 
organiseren van de planning en bezoeken teneinde de klanten een kwaliteitsvol bezoek 
te garanderen.

Technisch verantwoordelijke: het coördineren en superviseren van de ploeg mede-
werkers, het uitvoeren van herstellingen of werkzaamheden ter verbetering van de site 
teneinde een optimale en veilige werking van de installaties en technische verbetering 
van het park te garanderen.

U kan de volledige beschrijving van alle functies verkrijgen bij uw 

gewestelijke afdeling van ABVV-Horval.
 
Elke functie dient beoordeeld te worden op basis van de concrete functie-inhoud in de 
onderneming in vergelijking met de functie-inhoud van de referentiefunctie of met de 
analoge functie.
 
Indien de werkgever vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkele refe-
rentiefunctie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming zal moeten uit-
geoefend worden, dient de werkgever zich te wenden tot de classificatiecommissie en dit 
binnen de termijn van 90 kalenderdagen na datum van indiensttreding van de werknemer.
 
De classificatiecommissie zal een advies formuleren. De werkgever zal de werknemer 
voorlopig inschalen met een referentiefunctie die zo dicht mogelijk aansluit bij de 
uitgeoefende functie.
 
Een werknemer die van oordeel is dat zijn werkgever hem onderbrengt in een refe-
rentiefunctie die lager is dan degene die hij uitoefent, kan met behoud van al zijn 
rechten het advies inwinnen van de classificatiecommissie.
 
De werkgever vermeldt op de loonfiche van elke werknemer zijn functie en de klasse 
waarin hij werd ondergebracht.
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Klasse 1 Klas  se 2 Klasse 3 Klasse 4

Anciënniteit maand uur maand uur maand uur maand uur

0  € 1.544,67  € 9,38  € 1.712,80  € 10.40  € 1.739,59  € 10,56  € 1.873,55  € 11,38 

1  € 1.591,46  € 9.66  € 1.738,50  € 10,56  € 1.791,78  € 10,88  € 1.929,75  € 11,72 

2  € 1.609,42  € 9,77  € 1.755,88  € 10,66  € 1.827,62  € 11,10  € 1.968,35  € 11,95 

3  € 1.625,51  € 9,87  € 1.773,44  € 10,77  € 1.864,18  € 11,32  € 2.007,72  € 12,19 

4  € 1.641,76  € 9,97  € 1.791,18  € 10,88  € 1.901,46  € 11,55  € 2.047,88  € 12,44 

5  € 1.658,18  € 10,07  € 1.809,08  € 10,99  € 1.939,48  € 11,78  € 2.088,83  € 12,69 

6  € 1.670,62  € 10,15  € 1.827,18  € 11,10  € 1.968,57  € 11,95  € 2.120,17  € 12,88 

7  € 1.683,15  € 10,22  € 1.845,45  € 11,21  € 1.998,11  € 12,13  € 2.151,96  € 13,07 

8  € 1.695,77  € 10,30  € 1.863,90  € 11,32  € 2.028,07  € 12,32  € 2.184,24  € 13,26 

9  € 1.704,25  € 10,35  € 1.882,55  € 11,43  € 2.058,49  € 12,50  € 2.217,01  € 13,46 

10  € 1.712,78  € 10,40  € 1.901,37  € 11,55  € 2.089,38  € 12,69  € 2.250,26  € 13,67 

11  € 1.712,78  € 10,40  € 1.915,63  € 11,63  € 2.120,71  € 12,88  € 2.284,02  € 13,87 

12  € 1.712,78  € 10,40  € 1.929,99  € 11,72  € 2.152,52  € 13,07  € 2.318,28  € 14,08 

13  € 1.712,78  € 10,40  € 1.944,47  € 11,81  € 2.184,81  € 13,27  € 2.353,04  € 14,29 

14  € 1.712,78  € 10,40  € 1.959,05  € 11,90  € 2.217,58  € 13,47  € 2.388,35  € 14,50 

15  € 1.729,90  € 10,51  € 1.968,85  € 11,96  € 2.234,22  € 13,57  € 2.424,17  € 14,72 

16  € 1.729,90  € 10,51  € 1.978,70  € 12,02  € 2.250,97  € 13,67  € 2.448,41  € 14,87 

17  € 1.729,90  € 10,51  € 1.988,59  € 12,08  € 2.267,86  € 13,77  € 2.472,90  € 15,02 

18  € 1.729,90  € 10,51  € 1.998,53  € 12,14  € 2.284,86  € 13,88  € 2.497,63  € 15,17 

19  € 1.729,90  € 10,51  € 2.008,53  € 12,20  € 2.302,01  € 13,98  € 2.522,61  € 15,32 

20  € 1.747,20  € 10,61  € 2.018,56  € 12,26  € 2.313,51  € 14,05  € 2.547,83  € 15,47 

 

4. Sectorale minimumlonen

De tabel hieronder herneemt de sectorale minimumlonen per functieklasse en functie-
jaren in de onderneming (brutobedragen op 01.01.2016, 38u/week).
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Klasse 1 Klas  se 2 Klasse 3 Klasse 4

Anciënniteit maand uur maand uur maand uur maand uur

0  € 1.544,67  € 9,38  € 1.712,80  € 10.40  € 1.739,59  € 10,56  € 1.873,55  € 11,38 

1  € 1.591,46  € 9.66  € 1.738,50  € 10,56  € 1.791,78  € 10,88  € 1.929,75  € 11,72 

2  € 1.609,42  € 9,77  € 1.755,88  € 10,66  € 1.827,62  € 11,10  € 1.968,35  € 11,95 

3  € 1.625,51  € 9,87  € 1.773,44  € 10,77  € 1.864,18  € 11,32  € 2.007,72  € 12,19 

4  € 1.641,76  € 9,97  € 1.791,18  € 10,88  € 1.901,46  € 11,55  € 2.047,88  € 12,44 

5  € 1.658,18  € 10,07  € 1.809,08  € 10,99  € 1.939,48  € 11,78  € 2.088,83  € 12,69 

6  € 1.670,62  € 10,15  € 1.827,18  € 11,10  € 1.968,57  € 11,95  € 2.120,17  € 12,88 

7  € 1.683,15  € 10,22  € 1.845,45  € 11,21  € 1.998,11  € 12,13  € 2.151,96  € 13,07 

8  € 1.695,77  € 10,30  € 1.863,90  € 11,32  € 2.028,07  € 12,32  € 2.184,24  € 13,26 

9  € 1.704,25  € 10,35  € 1.882,55  € 11,43  € 2.058,49  € 12,50  € 2.217,01  € 13,46 

10  € 1.712,78  € 10,40  € 1.901,37  € 11,55  € 2.089,38  € 12,69  € 2.250,26  € 13,67 

11  € 1.712,78  € 10,40  € 1.915,63  € 11,63  € 2.120,71  € 12,88  € 2.284,02  € 13,87 

12  € 1.712,78  € 10,40  € 1.929,99  € 11,72  € 2.152,52  € 13,07  € 2.318,28  € 14,08 

13  € 1.712,78  € 10,40  € 1.944,47  € 11,81  € 2.184,81  € 13,27  € 2.353,04  € 14,29 

14  € 1.712,78  € 10,40  € 1.959,05  € 11,90  € 2.217,58  € 13,47  € 2.388,35  € 14,50 

15  € 1.729,90  € 10,51  € 1.968,85  € 11,96  € 2.234,22  € 13,57  € 2.424,17  € 14,72 

16  € 1.729,90  € 10,51  € 1.978,70  € 12,02  € 2.250,97  € 13,67  € 2.448,41  € 14,87 

17  € 1.729,90  € 10,51  € 1.988,59  € 12,08  € 2.267,86  € 13,77  € 2.472,90  € 15,02 

18  € 1.729,90  € 10,51  € 1.998,53  € 12,14  € 2.284,86  € 13,88  € 2.497,63  € 15,17 

19  € 1.729,90  € 10,51  € 2.008,53  € 12,20  € 2.302,01  € 13,98  € 2.522,61  € 15,32 

20  € 1.747,20  € 10,61  € 2.018,56  € 12,26  € 2.313,51  € 14,05  € 2.547,83  € 15,47 
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Klasse 1 Klas  se 2 Klasse 3 Klasse 4

Anciënniteit maand uur maand uur maand uur maand uur

21  € 1.747,20  € 10,61  € 2.028,66 € 12,32 € 2.325,08 € 14,12 € 2.573,30 € 15,63 

22  € 1.747,20  € 10,61  € 2.038,80 € 12,38 € 2.336,71 € 14,19 € 2.599,04 € 15,78 

23  € 1.747,20  € 10,61  € 2.049.00 € 12,44 € 2.348,39 € 14,26 € 2.625,03 € 15,94 

24  € 1.747,20  € 10,61  € 2.059,24 € 12,51 € 2.360,13 € 14,33 € 2.651,28 € 16,10 

25  € 1.764,68  € 10,72  € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

26  € 1.764,68  € 10,72  € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

27  € 1.764,68  € 10,72  € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

28  € 1.764,68  € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

29  € 1.764,68  € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

30  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

31  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

32  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

33  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

34  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

35  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

36  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

37  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

38  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

39  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

40  € 1.818,14  € 11,04 € 2.132,24 € 12,95 € 2.443,81 € 14,84 € 2.758,94 € 16,75 
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Klasse 1 Klas  se 2 Klasse 3 Klasse 4

Anciënniteit maand uur maand uur maand uur maand uur

21  € 1.747,20  € 10,61  € 2.028,66 € 12,32 € 2.325,08 € 14,12 € 2.573,30 € 15,63 

22  € 1.747,20  € 10,61  € 2.038,80 € 12,38 € 2.336,71 € 14,19 € 2.599,04 € 15,78 

23  € 1.747,20  € 10,61  € 2.049.00 € 12,44 € 2.348,39 € 14,26 € 2.625,03 € 15,94 

24  € 1.747,20  € 10,61  € 2.059,24 € 12,51 € 2.360,13 € 14,33 € 2.651,28 € 16,10 

25  € 1.764,68  € 10,72  € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

26  € 1.764,68  € 10,72  € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

27  € 1.764,68  € 10,72  € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

28  € 1.764,68  € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

29  € 1.764,68  € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 

30  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

31  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

32  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

33  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

34  € 1.782,31  € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 

35  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

36  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

37  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

38  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

39  € 1.800,14  € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 

40  € 1.818,14  € 11,04 € 2.132,24 € 12,95 € 2.443,81 € 14,84 € 2.758,94 € 16,75 
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4.1 Inschaling in het loonrooster 
Bij de indienstneming worden de werknemers ingeschaald in de klasse die overeenstemt 
met hun referentiefunctie, op de lijn van 0 functiejaren.

Voor de werknemers in klasse 5 wordt het loon bepaald in onderling overleg tussen 
werkgever en werknemer. Ze hebben in ieder geval recht op minstens het loon volgens 
de minimumloonschaal van klasse 4 op basis van de functiejaren.

4.2 Functiejaren
Met “functiejaren” wordt bedoeld: het aantal jaren ervaring die een werknemer 
verwerft in eenzelfde functieklasse bij dezelfde werkgever.
 
Een functiejaar gaat in op het ogenblik dat de werknemer bij zijn werkgever in dienst 
treedt.
 
Telkenmale vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de verjaardag van de in-
diensttreding wordt aan de werknemer één hoger functiejaar toegekend, in zoverre de 
werknemer een functie uitoefent die tot eenzelfde functieklasse behoort in dezelfde 
onderneming.

4.3 Promotie 

De werknemer die in dezelfde onderneming overstapt naar een functie in een hogere 
functieklasse, wordt ingeschaald op het eerste hogere minimumloon te rekenen vanaf 
0 functiejaren, in vergelijking met het minimumloon dat hij had op het ogenblik van zijn 
overstap.

De functiejaren in de nieuwe functieklasse zullen de functiejaren zijn die overeenstem-
men met het in de nieuwe functieklasse toegekende minimumloon.

De inschaling in een hogere functieklasse ten gevolge van een promotie mag nooit een 
lager loon tot gevolg hebben.

4.4 Seizoenpersoneel
Voor seizoenwerknemers wordt een specifieke regeling voorzien voor de bepaling van 
de functiejaren:
 
➥  wordt als “functiejaar” beschouwd: het seizoen, zijnde het kalenderjaar, waarin de 

seizoenwerknemer bij dezelfde werkgever in dezelfde functieklasse 100 effectieve 
werkdagen heeft gepresteerd;

➥  het aantal functiejaren bij dezelfde werkgever wordt telkens bepaald op 1 januari 
van elk kalenderjaar;
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➥  aan de seizoenwerknemer wordt aldus één hoger functiejaar toegekend, wanneer 
hij/zij bij dezelfde werkgever in dezelfde functieklasse in het vorige seizoen, zijnde 
het vorige kalenderjaar, minstens 100 effectieve werkdagen heeft gepresteerd.

 
De effectieve werkdagen als uitzendkracht bij dezelfde werkgever/gebruiker in dezelfde 
functieklasse worden hierbij in rekening gebracht.

4.5 Jongere werknemers 
Er wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de jongere werknemers beneden 
21 jaar:

➥  94% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de jongere werknemers van 20 jaar;

➥  88% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de jongere werknemers van 19 jaar;

➥  82% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de jongere werknemers van 18 jaar;

➥  76% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de jongere werknemers van 17 jaar;

➥  70% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de jongere werknemers van 16 jaar.

 
4.6 Studenten 

Voor de werknemers die zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt het 
barema van klasse 1 en desgevallend het jongerenbarema voorzien voor klasse 1.

4.7 Indexering van de lonen
De lonen worden ieder jaar op 1 januari aangepast in functie van de reële evolutie van 
het afgevlakte indexcijfer wat als volgt berekend wordt: het rekenkundige gemiddelde 
van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar -1, ten opzich-
te van het rekenkundige gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en 
december van het jaar -2.

5. Ecocheques

In de bedrijven met meer dan 50 (fulltime equivalente) werknemers hebben de werk- 
nemers recht op ecocheques voor een bedrag van € 200 in 2015 en van € 200 in 2016.  
In de bedrijven met een syndicale afvaardiging kunnen de afgevaardigden onderhande-
len om dit bedrag op te trekken tot maximum € 250. 

Het is mogelijk dat de ecocheques in eerder gesloten bedrijfsakkoorden werden omge-
zet naar een gelijkwaardig voordeel. Contacteer hiervoor Uw syndicaal afgevaardigde 
of Uw plaatselijke afdeling van ABVV-Horval.

Opmerking: Ecocheques zijn niet voorzien in de kleine ondernemingen, want bij de 
vorige sectorakkoorden werden ze omgezet in een gelijkwaardige verhoging van de 
minimumbarema’s.
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6. Eindejaarspremie

Het sectorakkoord 2015-2016 voorziet de toekenning van een eindejaarspremie aan de 
werknemers vanaf december 2016. 

6.1  In de ondernemingen die geen eindejaarspremie 
toekennen aan hun werknemers of een eindejaar-
spremie die lager is dan € 170

De eindejaarspremie bedraagt € 170 bruto en de voorwaarden luiden als volgt:

■  in dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie;

■   een anciënniteit hebben van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling 
van de premie;

■  pro rata bedrag voor de deeltijdse werknemers; 

■   pro rata toekenning volgens effectieve en gelijkgestelde prestaties in het kalenderjaar - 
gelijkgestelde dagen: jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, vader-
schapsverlof, moederschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, 60 dagen ziekte of 
ongeval, betaalde arbeidsduurvermindering;

■   de werknemers die de onderneming verlaten voor de datum van betaling van de pre-
mie in december hebben recht op de premie pro rata de effectieve prestaties, voor 
zover zij een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op het ogenblik van hun 
vertrek, behalve indien het gaat om:

 -  de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is verbroken om dringende redenen 
(geen recht op de eindejaarspremie);

 -  de werknemer die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag neemt; deze heeft 
recht op de premie pro rata de effectieve prestaties voor zover hij een anciënniteit 
heeft van minstens 5 jaar in de onderneming;

■   voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt voor de datum van 
betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de eindejaarspremie betaald op 
het ogenblik van de uitdiensttreding;

■    het recht op de premie naar rato van de prestaties van het lopende jaar wordt per 
volledig gepresteerde kalendermaand toegekend. In geval van indiensttreding voor 
de 16e van de maand, wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijk-
gesteld; in geval van uitdiensttreding na de 15e van de maand wordt deze maand met 
een maand effectieve prestaties gelijkgesteld.
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6.2  In de bedrijven waar er al een eindejaarspremie van 
minstens a 170 toegekend wordt aan de werknemers

Toekenning van een (extra) bruto jaarlijkse premie van € 140 voor de arbeiders en  
€ 160 voor de bedienden(1). Er is geen minimumvoorwaarde op het vlak van anciënniteit.

De bruto-premie wordt betaald pro rata de deeltijdse prestaties en pro rata de prestaties 
(gepresteerde dagen en niet-gepresteerde dagen met een volledig of gedeeltelijk ge-
waarborgd loon) tijdens het kalenderjaar.

Deze bruto jaarlijkse premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige  
effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 
2015-2016 op ondernemingsvlak worden toegekend, uitgezonderd bonussen in het 
kader van cao nr. 90 (2), door een beslissing van de werkgever of, voor de onderne-
mingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze. 
Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn. Wanneer men beslist om 
maaltijdcheques in te voeren of om het bedrag ervan op te trekken, moeten die ten 
laatste vanaf 1 juni 2016 toegekend worden.

7. Arbeidsduur

7.1 Toepassing van de sectorbepalingen
De volgende sectorbepalingen doen geen afbreuk aan bestaande cao’s gesloten op 
bedrijfsvlak en aan flexibiliteitregimes die via Koninklijk Besluit werden ingevoerd, die 
van toepassing blijven.

Deze sectorbepalingen zijn van toepassing op de ondernemingen die op 1 januari 2009 
bestonden.

Voor de ondernemingen die opgericht werden na 1 januari 2009 zal het sectoraal ar-
beidsregime van toepassing zijn indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
 
■   Indien de onderneming 50 werknemers of meer in dienst heeft, berekend conform 

de wetgeving inzake de sociale verkiezingen, moet het sectoraal arbeidsregime het 
voorwerp uitmaken van een bedrijfscao;

■   Indien de onderneming minder dan 50 werknemers in dienst heeft, moet het sectorale 
arbeidsregime in het arbeidsreglement opgenomen worden en er moet een kopie van 
het arbeidsreglement bezorgd worden aan de voorzitter van het paritair comité.

(2)De CAO90 is uitgesloten van de loonmarge.

(1)  Bedragen rekening gehouden met de verschillende wetgeving arbeiders/bedienden inzake jaarlijks 
vakantiegeld.
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7.2 Flexibiliteit van de arbeidstijd 
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 38 uur per week op jaarbasis. In principe komt 
deze periode van één jaar overeen met een burgerlijk jaar, tenzij er een andere periode 
van 12 maanden wordt bepaald op ondernemingsvlak.

De volgende grenzen zijn van toepassing:

■   De dagelijkse grens van de arbeidsduur bedraagt maximum 11 uur en de wekelijkse 
grens maximum 50 uur;

■   De arbeidsduur mag op geen enkel moment de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
van 38 uur met meer dan 143 uur overschrijden (78 uur in de eerste drie maanden);

Alle alternatieve uurroosters moeten in het arbeidsreglement vermeld staan;

Elke wijziging van het uurrooster moet 7 kalenderdagen op voorhand aan de werk-
nemer meegedeeld worden.

Als de uurroosters gerespecteerd worden is er geen overloon.

Op het einde van elke betalingsperiode krijgt de werknemer het normale loon dat over-
eenstemt met zijn gemiddelde arbeidsduur.

Het eventuele overloon wordt betaald met de afrekening van de periode waarin de 
overuren werden gepresteerd.

7.3  Niet-gerecupereerde overuren
De werknemer heeft de mogelijkheid om zelf te kiezen om de gepresteerde overuren 
niet in te halen: 

■   in geval van buitengewone vermeerdering van het werk;

■     of in geval van een onvoorziene noodzaak;

ten belope van 143 uur per jaar voor de periode gaande van 01/01/2016 tot 31/12/2017.

De werkgever en de werknemer krijgen een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op een 
deel van deze niet-gerecupereerde overuren.

7.4  Het werk op zon- en feestdagen
Het werk gepresteerd op zon- en feestdagen wordt beschouwd als een normale werkdag.

Het zondagswerk geeft recht op inhaalrust die toegekend wordt binnen de 6 dagen 
die erop volgen. De inhaalrust mag niet verward worden met een gewone inacti-
viteitsdag. De duur van de inhaalrust hangt af van de arbeidsduur die gepresteerd 
wordt op zondag (meer dan 4 uur: volledige dag; minder dan 4 uur: halve dag te 
nemen voor of na 13 uur, de arbeidsduur is op die dag beperkt tot 5 uur).



15

7.5 Minimale arbeidsduur
De duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie uur. Deze duur kan herleid 
worden tot 2 uur per dag tijdens de periodes waarin de attractie niet open is voor het 
publiek, en dit voor de volgende activiteiten:

■   voeden en verzorgen van de dieren;

■   punctuele technische interventies.

De wekelijkse duur mag niet korter zijn dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur 
van de voltijdse werknemers uit dezelfde klasse van de onderneming.

8. Tijdskrediet 

Voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor maximum 36 maanden (CAO van toe-
passing tot 30/06/2017):

■   om te zorgen voor zijn kind tot 8 jaar;

■   voor het verlenen van palliatieve zorgen;

■   om zorg of bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

■   om een opleiding te volgen.

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5e vanaf 55 jaar voor een lange loopbaan 35 jaar, zwaar 
beroep, 20 jaar nachtarbeid (CAO van toepassing tot 31/12/2016).

De werknemers vanaf klasse 5 en diegenen die een functie uitoefenen die niet door 
een andere werknemer in de onderneming uitgevoerd wordt, hebben altijd het ak-
koord nodig van de werkgever om hun recht op de verschillende tijdskredieten te 
mogen uitoefenen. 

9.  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(vroegere brugpensioen)

De leeftijdsvoorwaarde van de CAO17 (62 jaar) wordt verlaagd naar 60 jaar mits de 
volgende voorwaarden: 

Voor de mannelijke werknemers:

■   40 jaar loopbaan als loontrekkende.

Voor de vrouwelijke werknemers:

■   32 jaar loopbaan als loontrekkende in 2016, 33 jaar loopbaan als loontrekkende in 2017.
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En voor zover deze een anciënniteit heeft in de sector van ten minste 10 jaar onder 
PC 333 of, ten zeer uitzonderlijke titel, onder PC 302, uitgeoefend in een bedrijf dat 
valt onder PC 333 en een anciënniteit van ten minste 5 jaar in de onderneming op het 
ogenblik van het ontslag.

De hierboven vermelde leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar moet ten laatste op 31 decem-
ber 2017 vervuld zijn en op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst.

10.  Opzegtermijn voor de contracten van onbepaalde 
duur aangevangen vanaf 01/01/2014  
(algemene regelgeving)

10.1 Opzeg gegeven door de werkgever 

Anciënniteit  Opzeg (in weken) 

Van 0 tot minder dan 3 maanden (1ste trimester) 2

Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden (2de trim.) 4

Van 6 maanden tot minder dan 9 maanden (3de trim.) 6

Van 9 maanden tot minder dan 12 maanden (4de trim.) 7

Van 12 maanden tot minder dan 15 maanden (5de trim.) 8

Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden (6detrim.) 9

Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden (7detrim.) 10

Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden (8stetrim.) 11

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12

Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24

Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27

Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30

Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33

Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36
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Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39

Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42

Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45

Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48

Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51

Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54

Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57

Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60

Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62

Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63

Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64

Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65

… +1 … +1

10.2 Opzeg gegeven door de werknemer

Anciënniteit  Opzeg (in weken) 

Van 0 tot minder dan 3 maanden 1

Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden 2

Van 6 maanden tot minder dan 12 maanden 3

Van 12 maanden tot minder dan 18 maanden 4

Van 18 maanden tot minder dan 24 maanden 5

Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar 6

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 7

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 9

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 10

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 12

Vanaf 8 jaar 13 (maximum)
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Opmerking: Voor de werknemers die een contract van onbepaalde duur

hebben afgesloten voor 01/01/2014 geldt er een andere regelgeving. 

De “oude” opzegtermijnen zijn van toepassing voor de arbeidsprestaties

in de periode vóór 01/01/2014 en moeten gecumuleerd worden met de

“nieuwe” opzegtermijnen voor de arbeidsprestaties vanaf 01/01/2014.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw gewestelijke

afdeling.

11. Syndicale afvaardiging 

Vanaf 01/07/2016 maakt een sector-cao het mogelijk om een syndicale afvaardiging 
op te richten in de ondernemingen met minstens 50 voltijds equivalente werknemers. 
De bedrijfscao’s met meer voordelige bepalingen blijven van toepassing.

11.1  Drempel voor de oprichting van  
een syndicale afvaardiging

De onderneming moet minstens 50 voltijds equivalente werknemers (FTE) in dienst heb-
ben. 

Onder “onderneming” verstaan we de juridische entiteit of de technische bedrijfseen-
heid.

Voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers verstaat men onder “werk-
nemer”: elke persoon die verbonden is met de onderneming door een arbeidsovereen-
komst. 

Worden niet als “werknemer” beschouwd:

■   de werknemer die verbonden is door een vervangingsovereenkomst;

■   de werknemer die een werknemer vervangt wiens arbeidsovereenkomst volledig  
geschorst is in het kader van het stelsel van tijdskrediet;

■  de studenten.

Het gemiddeld aantal voltijds equivalente werknemers wordt berekend op basis van de 
sociale balans van het werkjaar dat de vraag tot oprichting van een syndicale afvaardi-
ging voorafgaat. Voor de nieuwe ondernemingen en de bestaande ondernemingen die 
geen rekeningen neerleggen met de sociale balans verschaft de werkgever de informa-
tie aan de Voorzitter van het paritair comité voor de telling.

11.2 Oprichting van een syndicale afvaardiging 
Alleen de vakorganisaties die verkozenen hebben in de ondernemingsraad (OR) of in 
het Comité voor Preventie en bescherming van het Werk (CPBW) zijn gerechtigd om 
kandidaten voor te stellen voor de aanwijzing van een syndicale afvaardiging.
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Zij stellen zich onderling akkoord, eventueel door beroep te doen op het verzoenings-
initiatief van de voorzitter van het paritair comité, voor de aanwijzing, in de onderne-
mingen, van een gemeenschappelijke syndicale afvaardiging, rekening houdend met 
het aantal leden dat zij moet omvatten en van het aan iedere vertegenwoordigde 
organisatie toekomend aantal in verhouding tot het effectief van haar aangeslotenen 
in de onderneming.

De vraag tot oprichting van een syndicale afvaardiging moet schriftelijk worden 
ingediend bij de werkgever door ten minste één van de erkende representatieve 
werknemersorganisaties welke verkozenen hebben in de OR of het CPBW.

Voor de ondernemingen waar geen syndicale delegatie bestaat op het ogenblik van de 
ondertekening van deze cao, dient 50% van het betrokken personeel van de onderne-
ming aangesloten te zijn op het ogenblik van de vraag tot oprichting van een syndicale 
afvaardiging.

De werkgever dient op deze vraag te reageren binnen een termijn van 15 werkdagen. 

11.3  Uitoefeningsvoorwaarden van  
het mandaat van syndicaal afgevaardigde 

Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld:

■   in de ondernemingen welke 50 tot 99 werknemers tewerkstellen: 1 effectieve af-
gevaardigde die behoort tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie en 
bescherming op het werk;

■   in de ondernemingen welke 100 tot 249 werknemers tewerkstellen: 2 effectieve  
afgevaardigden die behoren tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie 
en bescherming op het werk;

Om de functies van effectief of plaatsvervangend afgevaardigde te kunnen vervullen, 
moeten de werknemers voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.  van Belgische nationaliteit of een onderdaan van een lidstaat van de Europese Econo-
mische Gemeenschap of houder van een arbeidskaart zijn;

2. de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;

3.  sinds zes opeenvolgende maanden in de onderneming werken op het ogenblik van 
de aanwijzing;

4. niet in opzeggingstermijn zijn;

5.  aangesloten zijn bij één van de representatieve werknemersorganisaties;

6.  behoren tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op 
het werk.
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De duur van het mandaat van de leden van de syndicale afvaardiging wordt vastgesteld 
op vier jaar en loopt samen met de duur van het mandaat van de werknemersvertegen-
woordigers in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op 
het werk. 

De mandaten zijn hernieuwbaar. 

De syndicale afgevaardigden genieten een bescherming tegen ontslag.
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Gewestelijke
afdelingen
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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

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
8630 Veurne - Statieplein 21 (Zitdag: maandagnamiddag en  
vrijdag voormiddag) Tel.: 058.28.72.97
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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 dinsdag van de maand
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)
Tel. 010.22.91.29 - Fax: 010.23.55.41

4000 Liège
Place St Paul, 9/11 - Tel : 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) 

7800 Ath - Permanenties
Rue de la station, 7 (woensdag van 15u30 tot 17u en vrijdag van 
13u30 tot 15u)

VERVIERS 4800 Verviers
Rue de Bruxelles, 19 - Tel.: 087.29.24.58 - Fax: 087.29.24.65

8930 Menen - A. Debunnestraat 49-51 (Zitdag: dinsdagvoormiddag) 
Tel.: 056.53.31.54
8800 Roeselare - Zuidstraat 22 (Zitdag: dinsdag 16u30 tot 17u30) 
Tel.: 051.26.00.70




