
Handel in Voedingswaren

KAMERADEN,
De onderhandelingen waren zeer ingewikkeld. 
Tot in de laatste minuut heeft het patronaat 
geprobeerd om bedrijfsonderhandelingen, 
het werk van JULLIE VERTEGENWOORDIGERS, 
onmogelijk te maken. Tot op vandaag 
vragen wij ons af WAAROM DE 
WERKGEVER SCHRIK HEEFT OM MET ZIJN 
WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS TE 
PRATEN. ABVV-HORVAL heeft steeds voet bij 
stuk gehouden en jullie standpunten verdedigd. 
Hieronder lichten wij de belangrijkste punten 
van het sectorakkoord voor de handel in 
voedingswaren, 2019 - 2020, toe. 

Alle maatregelen in het akkoord gaan van 
kracht op 1 januari 2020, tenzij anders 
aangegeven
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KOOPKRACHT
 ĥ  1,1%

Vanaf 1 januari 2020 verhogen de barema’s en 
uurlonen met 1,1%.

 ĥ  ÉÉNMALIGE PREMIE VAN € 234
In december wordt een éénmalige brutopremie 
van € 234 toegekend aan alle werknemers (die op 
30 november 2019 in dienst zijn). Deze € 234 
is van toepassing op de voltijdse werknemers, 
bij deeltijdse werknemers zal dit bedrag in 
verhouding zijn naar hun prestaties. Deze premie 
staat ook in verhouding met het aantal maanden 
dat de werknemer onder contract was in 2019.
Deze premie kan via een bedrijfscao worden 
omgezet in onder andere volgende voordelen:

 • € 250 ecocheques en een brutopremie  
van € 58;

 • € 35 cadeaucheques en een brutopremie  
van € 209;

 • € 70 cadeaucheques en een brutopremie  
van € 185;

 • of elk ander voordeel, zolang het gelijkwaardig 
en wettelijk mogelijk is.

De keuze tussen de premie of een omzetting van de 
premie moet gemaakt worden vóór 15 december. 
Indien er gekozen wordt voor een omzetting, 
zullen de onderhandelingen plaats vinden tussen 
10 januari 2020 en 14 februari 2020. Bij gebrek 
aan een akkoord over de omzetting zal de premie 
betaald worden met het loon van februari 2020.
Indien er gekozen wordt om niet te onderhandelen 
over de brutopremie, zal deze gelijktijdig worden 
uitbetaald met de eindejaarspremie.

 ĥ  DECEMBERPREMIE
De jaarlijkse premie wordt uitbetaald in december 
en wordt verlengd tot 30 juni 2021.

 ĥ  PLOEGENPREMIE/NAMIDDAGPREMIE
Vanaf 1 januari 2020 stijgen de ploegenpremie en 
namiddagpremie van € 0,25/uur naar € 0,26/uur.

 ĥ  VERVOERSKOSTEN
De 2 km grens om recht te hebben op een 
terugbetaling van de vervoerskosten voor het 
openbaar vervoer wordt afgeschaft op 1 januari 
2020.
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de fietsvergoeding van 
€ 0,20/km naar € 0,24/km.

EINDELOOPBAANDAGEN
Het bestaande systeem van eindeloopbaandagen 
blijft behouden, maar wordt uitgebreid. Vanaf 57 jaar 
hebben werknemers recht op 1 eindeloopbaandag. 
Het systeem van eindeloopbaandagen ziet er nu als 
volgt uit: 
57 jaar = 1 dag | 58 jaar = 3 dagen | 60 jaar = 5 dagen

SOCIAAL FONDS
 ĥ  BESTAANSZEKERHEID

Het huidige systeem bestaanszekerheid blijft 
behouden, de tussenkomst van het sociaal fonds 
verhoogt van € 4,20/dag naar € 4,40/dag.

 ĥ  TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG
Het systeem van de tegemoetkoming voor de 
kinderopvang breidt uit:

 • het dagelijks bedrag verhoogt van € 2 naar 
€ 3;

 • het maximumbedrag per jaar verhoogt van 
€ 400 naar € 600;

 • de maximumleeftijd van het kind verhoogt 
van 3 naar 4 jaar.

BEDRIJFS- 
ONDERHANDELINGEN

 ĥ  OMZETTING VAN DE ÉÉNMALIGE PREMIE
De éénmalige premie van € 234 kan, indien 
gewenst, omgezet worden in een ander 
gelijkwaardig voordeel. Opgelet, de beslissing 
om te onderhandelen over de premie moet 
genomen worden vóór 15 december!

 ĥ  OPLEIDINGSPLANNEN
De ondernemingsraad (of bij gebrek hieraan de 
syndicale delegatie) moet geraadpleegd worden 
over de ondernemingsplannen. De werkgever 
moet de ondernemingsraad jaarlijks informeren 
over de ontvangen tegemoetkomingen van het 
Sociaal Fonds voor beroepsopleidingen.

 ĥ  WERKBAAR WERK
Na de sociale verkiezingen van 2020 worden 
er binnen de bedrijven werkgroepen ‘werkbaar 
werk’ opgericht. Deze werkgroep zal bestaan uit 
vertegenwoordigers uit de syndicale delegatie 
en vertegenwoordigers van de werkgever. 
Deze groep komt op regelmatige basis samen 
en zal zich buigen over volgende thema’s: 
ergonomie, werkbelasting, arbeidsveiligheid 
en het werkgelegenheidsplan. De afspraken 
die binnen deze werkgroep genomen worden 
kunnen leiden tot een bedrijfscao.


