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VOORWOORD 
 
Beste lid, 
 
In deze CAO bundel vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden terug voor 
de werknemers tewerkgesteld in  de grote winkelbedrijven  (Paritaire Comités 202 - 
311 - 312).  Let wel, het gaat hier om minimale loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit zijn 
voorwaarden waaraan ieder bedrijf, dat onder één van deze paritaire comités valt, 
moet voldoen.   
 
MAAR via hun vakbondsvertegenwoordigers kunnen werknemers ten allen tijde 
betere afspraken maken! Die afspraken moeten dan worden vastgelegd in bedrijfs-
CAO’s. Tenzij de wet, of een sectorale CAO expliciet vermeldt dat over een bepaald 
onderwerp niet onderhandeld mag worden in aparte bedrijven; kunnen bedrijfs-
CAO’s worden afgesloten over om het even welke arbeidsvoorwaarde of situatie. In 
dat geval worden die afspraken van toepassing in het betrokken bedrijf. 
 
Werken, maar vooral; syndicaal actief zijn, betekent echter veel meer dan op de 
hoogte zijn en blijven van de recente sociale wetgeving. Om voorwaarden te 
behouden of te verbeteren, is het van belang om te weten en te begrijpen wat in 
onze maatschappij leeft.  
 
Er werken tienduizenden mensen in de handel. Dit maakt van deze sector één van 
de belangrijkste werkgevers in ons land. De handel is bovendien heel 
conjunctuurgevoelig, met een lange traditie en taaie veerkracht om zich telkens aan 
nieuwe uitdagingen aan te passen. Hier hebben zowel de werkgevers als de 
werknemers hun voordeel mee gedaan.  De hedendaagse thema's en uitdagingen 
evenwel zijn haast zonder uitzondering sterk verbonden met een internationale 
context en zij stellen werknemers bloot aan bedreigingen waarvan de reikwijdte niet 
meteen duidelijk is: 
 
... flexibiliteit, integratie, lastenverlaging, vorming (opleiding, onderwijs), corporate 
governance, bezoldiging van bedrijfsleiders, prestatiegerichte verloning, vergrijzing, 
competitiviteit, energie, mobiliteit & milieu, groene economie, ethiek & 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, e-commerce, duurzame consumptie en 
productie, duurzame ontwikkeling, eerlijke handel, gelijke kansen, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, ... 
 
Het zijn benamingen en termen die we inmiddels elke dag gebruiken zonder echt stil 
te staan bij wat die voor ons betekenen. In deze context  wordt van de werknemers in 
de handel telkens weer gevraagd om "het gezond verstand" te gebruiken. De 
Liberale Vakbond wil u graag begeleiden in uw zoektocht naar het juiste inzicht en 
begrip van wat achter deze woorden schuil gaat. Op die manier kunt u een goed 
onderbouwd antwoord geven wanneer uw werkgever -  en die dag komt beslist - 
(of een concurrent, een leverancier, een klant), u zal vragen om toekomstgericht mee 
te denken of te werken. 
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INTERESSANTE LINKS VOOR DE SECTOR VAN 
DE GROTE DISTRIBUTIE  
 
Meer informatie over arbeidswetgeving in het algemeen en de handel in het bijzonder 
kunt u vinden via verschillende websites. 
 
ACLVB:  
 

- de site van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België  
 
 
Overheidsdiensten:  
 

- Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg 

 
- Rijksdienst voor Pensioenen 

 
- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 

 
 
Andere websites: 
 

- COMEOS 
 

- Nationale Arbeidsraad (NAR) 
 
 

Sociale fondsen: 
 

-  Sociaal Fonds Paritair Comité 202  
             

-  Sociaal Fonds Paritair Comité 311  
                

-  Sociaal Fonds Paritair Comité 312  
 

 
Wil u zich ook informeren over maatschappelijk ondernemen en de wereld waarin uw 
bedrijf dan opereert, dan kan u eventueel ook op deze websites terecht: 
 

-  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vlaanderen  
 

-  Business Belgium  
 

-  Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
 
 

http://www.aclvb.be/
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708
http://www.onprvp.fgov.be/Pages/LandingpageV2.aspx
http://www.rva.be/
http://www.comeos.be/home.asp?lng=nl
http://www.cnt-nar.be/
http://www.sfonds202.be/default.asp?id=1&lng=nl
http://www.sfonds311.be/menu.asp?id=2&lng=nl&m=0
http://www.sfonds312.be/
http://www.mvovlaanderen.be/
http://business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/duurzame_onderneming/
http://www.sustenuto.be/
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SECTORAAL AKKOORD 2013 - 2014  
 

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN 
VOEDINGSWAREN (PC 202) 

 
PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN (PC 311) 

 
PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN (PC 312) 

 

  
Sectorakkoord voor de jaren 2013-2014 
CAO van 11 december 2013  
 
Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair comité voor de Grote 
kleinhandelszaken (PC 311), het Paritair comité voor de warenhuizen (PC 312). 

A. KOOPKRACHT 

1. Afschaffing van aanvangsleeftijden van hogere functiecategorieën 

Vanaf 1 januari 2014 worden de sectorale aanvangsleeftijden voor de hogere 
functiecategorieën afgeschaft (voor PC 202 en PC 311 categorieën 3, 4 en 5, voor 
PC 312 categorie 4). 
Concreet wil dit zeggen dat : 

- de beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar, met dien 
verstande dat de vereiste beroepservaring voor de betrokken functiecategorie 
van toepassing blijft, 

- het barema aan 21 jaar altijd op 100% start 

2. Aanpassing sectoraal GMMI aan CAO 43 (en 50) 

De sectorale GMMI worden waar nodig aangepast aan de GMMI zoals opgenomen 
in CAO nr. 43 (zoals aangepast via CAO nr. 50). 
Concreet betekent dit voor PC 202:  

- een aanpassing van het GMMI op 22 jaar met 12 maanden anciënniteit vanaf 
01/04/2013 

- een aanpassing van het GMMI op 20 jaar met 12 maanden anciënniteit vanaf 
01/01/2015  

Concreet betekent dit voor PC 311: 

- een aanpassing van het GMMI op 19 jaar vanaf 01/04/2014 en 01/04/2015  
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- een aanpassing van het GMMI op 22 jaar met 12 maanden anciënniteit vanaf 
01/04/2013 

- een aanpassing van het GMMI op 20 jaar met 12 maanden anciënniteit vanaf 
01/01/2015  

3. Geleidelijke afbouw degressiviteit van sectorale jongerenbarema’s 

Over de loop van het huidige en het volgende sectorakkoord worden de sectorale 
jongerenbarema’s voor de werknemers buiten de studenten afgebouwd volgens de 
volgende modaliteiten en volgens het volgend tijdschema:  

- De afbouw slaat enkel op de sectorale jongerenbarema’s (-21-jarigen) : 
bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen, zowel deze gebaseerd op de huidige 
sectorale degressiviteit als deze gebaseerd op een bedrijfseigen stelsel, blijven 
behouden op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe 
sectorale barema’s voor deze -21-jarigen. De opheffing van de 
sectordegressiviteit houdt geen enkel recht in op een analoge opheffing van 
degressieve bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen.  

- De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s geldt niet voor werknemers 
onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een 
arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel 
VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor de 
studenten zal dus een apart studentenbarema worden ingevoerd op basis van 
de huidige degressiviteit van de barema’s van de -21-jarigen. 

- De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s heeft geen invloed op de 
aanvang van de beroepsloopbaan van 20 jaar. Concreet wil dit zeggen dat, 
eenmaal de opheffing van de jongerenbarema’s volledig afgerond is, de 
barema’s voor 16 tot en met 20-jarigen gelijk zullen zijn aan het ‘100%-barema’ 
voor een 21-jarige. De beroepsloopbaan zal, net als nu, beginnen te lopen 
vanaf 22 jaar (21 jaar is stap ‘0’). 

- De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s wordt gespreid over de 
komende jaren als volgt : 

• De 20-jarigen hebben vanaf 1 juli 2014 recht op het loon aan 100% zoals 
dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende 
functiecategorie. 

• De 19-jarigen hebben vanaf 1 januari 2015 recht op het loon aan 100% 
zoals dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende 
functiecategorie. 

• De 16-, 17- en 18-jarigen hebben vanaf 1 juli 2015 recht op het loon aan 
100% zoals dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende 
functiecategorie. 

4. Verplaatsingskosten woon-werkverkeer 

Vanaf 1 januari 2014 wordt het plafond waarboven er geen 
werkgeverstussenkomst is bij gebruik van privé vervoer, op een jaarlijkse bruto 
bezoldiging van 35.000€ gebracht.  

Vanaf 1 januari 2014 wordt de fietsvergoeding van 0,15 euro per kilometer 
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verhoogd naar 0,22 euro voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de 
werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk. 

5. Eco-chèques - Omzetting in de ondernemingen 

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30 september 2014 kan het voordeel 
omzetten van de 250€ eco-cheques (op voltijdse basis), zoals voorzien vanaf 2010 
in punt C.1. van het sectorakkoord 2009-2010 van 23 juni 2009. 
 
Bij gebrek aan ondernemings-CAO afgesloten vóór deze datum, blijft de 
suppletieve sectorale regeling van de eco-cheques automatisch van toepassing. 

De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn 
dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven 
zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de 
werkgevers. 
In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden 
afgeweken. 

Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de 
ecocheques. 

B. TIJDSKREDIET 

De nieuwe regimes van tijdskrediet onder CAO nr. 103 worden maximaal omgezet 
in de bestaande sectorale stelsels van tijdskrediet. De bestaande sectorale CAO’s 
zullen in die zin worden herschreven. 
Bijkomend wordt een sectorale CAO gesloten die het recht toekent aan uitvoerend 
personeel op een tijdskrediet 1/5 50+ met 28 jaar beroepsloopbaan. 

Concreet zullen, binnen de voorwaarden van de CAO nr. 103, volgende vormen 
van tijdskrediet mogelijk zijn : 

Uitvoerend personeel : 

- Tijdskrediet voltijds, 1/2 of 1/5 zonder motief ten belope van maximum 12 
maanden voltijds, 24 maanden 1/2 of 60 maanden 1/5  

- Tijdskrediet voltijds, 1/2 of 1/5 met motief ten belope van maximum 36 of 48 
maanden voltijds,1/2 of 1/5 

- Tijdskrediet 55+ 1/2 of 1/5  
- Tijdskrediet 50+ 1/5 met lange beroepsloopbaan van 28 jaar 
Niet-uitvoerend personeel (zowel -55 als 55+) : 

- Tijdskrediet voltijds zonder motief ten belope van maximum 1 jaar  
- Tijdskrediet voltijds met motief ten belope van maximum 36 of 48 maanden  
Bijkomend voor niet-uitvoerend personeel 55+ : 
Mits akkoord van de werkgever op individuele aanvraag:  tijdskrediet 55+ 1/2 of 1/5  
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C. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT – 
voorheen brugpensioen) 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar 

De minimumleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt 
behouden op 58 jaar tot 31 december 2014, daarbij rekening houdend met de 
wettelijke voorwaarden.  

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar 

Een nieuwe CAO waarbij de leeftijd voor het voor het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag verlaagd wordt tot 56 jaar voor werknemers die minimum 40 jaren 
loondienst tellen zal gesloten worden tot 31 december 2015, daarbij rekening 
houdend met de wettelijke voorwaarden. 

Een nieuwe CAO waarbij de leeftijd voor het voor het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag verlaagd wordt tot 56 jaar voor werknemers die minimum 33 jaren 
loondienst met nachtarbeid tellen zal gesloten worden tot 31 december 2014, 
daarbij rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. 
Dit doet geen afbreuk aan de toepassing van de bepalingen van CAO 17 met 
betrekking tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar. 

D. TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN – RISICOGROEPEN 

1. Verderzetting huidige tussenkomsten van het sociaal fonds inzake 
tewerkstellingsmaatregelen 
Alle huidige tussenkomsten van het Sociaal fonds inzake 
tewerkstellingsmaatregelen, blijven behouden bij ongewijzigde wetgeving, met 
inbegrip van de aanvulling bij halftijds tijdskrediet voor werknemers in 
eindeloopbaan-tijdskrediet, met dien verstande dat ingevolge CAO nr. 103 dit 
eindeloopbaan-tijdskrediet pas aanvangt vanaf 55 jaar.  
Een gecombineerde formule van halftijds tijdskrediet zonder motief vanaf 53 jaar 
waarop een halftijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar volgt, zal ook recht 
geven op de tussenkomst van het sociaal fonds vanaf het begin van het tijdskrediet 
zonder motief. De toekenningsvoorwaarden voor het complement zullen eveneens 
van toepassing zijn vanaf het begin van het tijdskrediet zonder motief. 

De tussenkomsten van het sociaal fonds voor de syndicale premie en de syndicale 
vorming, zoals die voor de jaren 2011-2012 werden vastgelegd in het 
sectorakkoord 2011-2012, worden voor de jaren 2013 en 2014 bevestigd. 

2. Opstart tussenkomst ‘kinderopvang’ 

Voor de jaren 2014 en 2015 zal via het sociaal fonds een tussenkomst gebeuren in 
de kost van de kinderkribbe onder de volgende voorwaarden en modaliteiten: 

- voor de werknemers met minimum 12 volledige maanden dienst in het paritair 
comité van het betrokken sociaal fonds en onder arbeidsovereenkomst op 
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moment van de opvang van het kind 

- voor de kinderen van deze werknemers van 0 tot drie jaar 

- opvang in een erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder 
- 1€ per dag effectieve opvang per kind en per werknemer-ouder, op basis van 

het fiscaal attest, met een maximum van 200€ op jaarbasis per kind en per 
ouder. 

- Indien de voorwaarden vervuld zijn, wordt de tussenkomst toegekend aan elk 
van de 2 ouders. 

 De werkgevers verzorgen de aanvragen van hun werknemers en maken aan het 
Sociaal Fonds een volledig dossier over per aanvraag met de nodige  
stavingstukken.  
Bij afloop van de periode 2014-2015 vindt een evaluatie plaats van de kostprijs. 
De modaliteiten zullen heronderhandeld worden, wanneer er een sociale 
zekerheidsbijdrage op zou verschuldigd zijn. 

3. Respect KB Risicogroepen 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 
189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 
(B.S. 8 april 2013), dient 0.05% van de loonmassa, voorbehouden te worden ten 
gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 19 februari 2013. Van de 0.05 % van de loonmassa waarvan hiervoor 
bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 
van het koninklijk besluit. 
De sociale partners verbinden zich ertoe om voor de jaren 2013 en 2014 een 
sectorale CAO te sluiten met respect van de risicogroepen zoals bepaald in het 
koninklijk besluit van 19 februari 2013, in de daartoe bepaalde termijn. 

E. OPLEIDING 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 oktober 2007, verbinden de sociale 
partners er zich toe een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten die bevestigt 
dat de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector 
jaarlijks met 5% zal verhoogd worden voor de jaren 2013 en 2014. 
De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van 
de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de 
betrokken onderwijsnetwerken. 
De sociale partners verbinden zich ertoe een werkgroep samen te brengen met het 
oog op een doorlichting van de opleiding in de sector. 

F. MINIMUM 2 PERSONEN AANWEZIGHEID BIJ BEGIN EN EINDE 
PRESTATIES 

De sociale partners bevelen aan de thematiek van de veiligheid en een minimum 
aanwezigheid van 2 personen in het filiaal aan het begin en het einde van de 
prestaties op bedrijfsvlak te bespreken. 



 

ACLVB 12 

De besprekingen houden rekening met organisatorische noodwendigheden. 

G. PROCEDURES WERKZEKERHEID 

De sociale partners bevestigen dat de sectorale procedures die voorafgaandelijk 
moeten nageleefd worden in geval van bepaalde specifieke gevallen van 
individueel ontslag, slechts van toepassing zijn vanaf de zevende maand na de 
indiensttreding voor onbepaalde tijd bij de betrokken werkgever.  

Indien het contract van onbepaalde duur zonder onderbreking volgt op één of 
meerdere contracten van bepaalde duur en/of vervangingscontracten en indien 
deze contracten slaan op dezelfde functie, zal de periode van 6 maanden 
aanvangen vanaf het eerste contract van bepaalde duur of vervangingscontract bij 
dezelfde werkgever. 
Onder “zonder onderbreking volgt” wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake. 

De sectorale CAO’s ‘Tewerkstelling’ zullen in die zin worden aangepast. 

H. SECTORALE WERKGROEPEN   

Er wordt 3 sectorale paritaire werkgroepen opgestart: 

- Werkgroep ‘functieclassificatie’,  
- Werkgroep ‘interpretatie van de sectorale CAO’s’  

- Werkgroep ‘sociale dialoog’ 

Elke werkgroep vergadert op regelmatige basis, op vraag van de meest gerede 
partij, en legt haar besluiten neer uiterlijk bij aanvang van de 
sectoronderhandelingen 2015-2016. 

I. VERDERZETTING WERKGROEP OVER DE BEVOEGDHEIDSGEBIEDEN 
VAN DE PARITAIRE COMITES VOOR DE DETAILHANDEL 

Comeos en de vakorganisaties verbinden zich ertoe hun actieve deelname aan de 
werkgroep verder te zetten. 

J. SOCIALE VREDE EN VERLENGING VAN DE AKKOORDEN 

1. Verlenging van de CAO’s van bepaalde duur 

De collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten op het vlak 
van de sector en van de bedrijven, worden verlengd voor de duur van dit akkoord. 

2. Sociale vrede 

De werknemers en werkgevers verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren 
in de ondernemingen en dit voor de gehele duur van het akkoord. Geen enkele 
nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de 
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onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord.  

K. DUUR VAN HET AKKOORD 

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 december 2013 en houdt op van 
kracht te zijn op 30 juni 2015, met uitzondering van de bepalingen waar een 
andere ingangs- en/of einddatum is voorzien. 
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PC 202 - OPRICHTING EN 
BEVOEGDHEIDSGEBIED 
  
 
Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming 
en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren] (Gewijzigd bij K.B. 
03.12.06) 
 
 
Artikel 1 
 
Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de bedienden 
uit de kleinhandel in voedingswaren". (Gewijzigd bij K.B. 02.12.93) 
 
Artikel 2 
 
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren is 
bevoegd voor de bedienden en hun werkgevers, waarvan de ondernemingsactiviteit 
hoofdzakelijk bestaat uit de algemene of de gespecialiseerde kleinhandel in 
voedingswaren.] (Ingevoegd bij K.B. 02.12.93) 
 
Artikel 3 
 
De bevoegdheid van het paritair comité is beperkt tot : 
 
- de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene 
kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen; 
de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde 
kleinhandel in voedingswaren en die minstens vijftig werknemers tewerkstellen; 
 
- de ondernemingen bestaande uit een maatschappelijke zetel en minstens twee 
bijhuizen, waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde 
kleinhandel in voedingswaren en waar minstens vijfentwintig werknemers worden 
tewerkgesteld.] (Gewijzigd bij K.B. 03.12.06) 
 
Artikel 4 
 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
- algemene kleinhandel in voedingswaren : de kleinhandel in een redelijke 
verhouding, van de in de verschillende koopwarengroepen begrepen goederen 
bestaande uit voedingsprodukten (kruidierswaren, vlees en vleeswaren, groenten, 
fruit en aardappelen, zuivelprodukten, dranken, diepvriesprodukten en dergelijke) als 
courante gebruiksgoederen (onderhoudsprodukten, non-foodartikelen, rookartikelen, 
plastiek- en papierwaren, toilet- en parfumerieartikelen en dergelijke); 
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-  gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren : de kleinhandel in voedingswaren 
die niet behoort tot de algemene kleinhandel in voedingswaren.] (Gewijzigd bij K.B. 
03.12.06) 
 
Artikel 5 
 
De aantallen van twintig, vijfentwintig en vijftig werknemers worden bekomen door 
het totaal aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van de vier burgerlijke 
kwartalen van het vorige jaar te delen door het aantal kwartalen waarvoor een 
aangifte in de loop van het voorgaande jaar werd ingediend bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid. Voor de eerste maal worden deze cijfers berekend op basis van 
het derde en vierde kwartaal van 1993. (Ingevoegd bij K.B. 02.12.93), (Gewijzigd bij 
K.B. 03.12.06). 
 
Bij het eerste jaar tewerkstelling is het in aanmerking te nemen aantal, het aantal 
werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het eerste burgerlijk kwartaal 
waarvoor betrokken firma een aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
heeft ingediend. (Ingevoegd bij K.B. 03.12.06) 
 
Artikel 6 
 
In het koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en 
de samenstelling van de paritaire comités, opgericht in uitvoering van de besluitwet 
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden, 
wordt de bepaling van artikel 1, par. 2, punt 51, opgeheven de dag van het in werking 
treden van het koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter 
en de leden van het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke 
bijhuizen. 
 
Artikel 7 
 
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
 



 

ACLVB 16 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 tot regeling van 
de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
ondernemingen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren 

 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 
 
Hoofdstuk II: Definitie van de groepen binnen het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 
 
Artikel 2 
 
Binnen het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 
worden de volgende groepen van werkgevers gedefinieerd : 
 
Groep A : 
de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen : de werkgevers van de 
ondernemingen waarvan de voeding de voornaamste activiteit is en die bestaan uit 
een hoofdzetel en minstens twee bijhuizen en die een bestendige sterkte van 
minstens vijfentwintig werknemers tewerkstellen voor gans de onderneming. 
 
Groep B: 
de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde 
kleinhandel in voedingswaren en die minstens vijftig werknemers tewerkstellen; 
- de werkgevers die deel uitmaken van een groep van onder nemingen waarvan de 

activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in 
voedingswaren, en wanneer de volledige groep van ondernemingen minstens 
vijftig werknemers tewerkstelt; 

- de ondernemingen met één of meerdere verkooppunten, waarvan de activiteit 
hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren en 
waar minstens vijftig werknemers worden tewerkgesteld, ook wanneer afdelingen 
door verschillende vennootschappen worden uitgebaat; 

Telkens uitgezonderd de werkgevers die behoren tot Groep A. 
 
Groep C : 
de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene 
kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen; 
- de werkgevers die deel uitmaken van een groep van ondernemingen waarvan de 

activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren, en 
wanneer de volledige groep van ondernemingen minstens twintig werknemers 
tewerkstelt; 
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- de ondernemingen met één of meerdere verkooppunten waarvan de activiteit 
hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren, en waar 
minstens twintig werknemers worden tewerkgesteld, ook wanneer afdelingen door 
verschillende vennootschappen worden uitgebaat; 
 

Telkens uitgezonderd de werkgevers die behoren tot Groep A. 
 
Hoofdstuk III: Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
verschillende groepen van ondernemingen 
 
Artikel 3 
 
De collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de 
levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, waarvan de benaming werd gewijzigd 
in "Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren" bij 
koninklijk besluit van 2 december 1993, blijven van toepassing op de werkgevers van 
Groep A en hun bedienden. 
 
Artikel 4 
 
De collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de 
levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, waarvan de benaming werd gewijzigd 
in "Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren" bij 
koninklijk besluit van 2 december 1993, evenals de collectieve 
arbeidsovereenkomsten met als toepas-singsgebied de werkgevers en bedienden 
van Groep A, gesloten voor 31 december 1994, zijn van toepassing op de 
werkgevers en de bedienden van Groep B vanaf 1 januari 1995. 
 
Artikel 5 
 
Voor de datum van inwerkingtreding van artikel 4 zijn de collectieve 
arbeidsovereenkomsten, die werden gesloten in het Paritair Comité voor de 
zelfstandige kleinhandel opgesomd in artikel 6 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst evenals de andere collectieve arbeidsovereenkomsten die 
gelden voor Groep C, van toepassing op de werkgevers en de bedienden van Groep 
B. 
 
Artikel 6 
 
De volgende collectieve arbeidsovereenkomsten, die werden gesloten in het Paritair 
Comité voor de zelfstandige kleinhandel zijn van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden van Groep C : 
- de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991 tot vast-stelling van de loon- 

en arbeidsvoorwaarden (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 
12 oktober 1993 - Belgisch Staatsblad van 2 december 1993). 

- de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 1993 betreffende het 
conventioneel brugpensioen (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 23 december 1993 - Belgisch Staatsblad van 22 februari 1994). 

- de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 1993 tot vaststelling van de 
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tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden 
(algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 maart 1994 - Belgisch 
Staatsblad van 15 juni 1994). 

 
Hoofdstuk IV: Bijzondere bepaling 
 
Artikel 7 
 
De werkgevers die ingevolge de bepalingen van de artikelen 5 en 6 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst de loonschalen voorzien in de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991 gesloten in het Paritair Comité voor de 
zelfstandige kleinhandel toepassen, zullen in alle gevallen de loonschalen bedoeld in 
de artikelen 11, 11bis, 13, 13bis en 16 van deze laatste overeenkomst toepassen tot 
31 december 1996. 
 
Hoofdstuk V : Data van inwerkingtreding van de bepalingen van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst 
 
Artikel 8 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende 
voorwaarde van algemeen verbindend verklaring bij koninklijk besluit, behalve voor 
wat betreft de bepalingen van artikel 3, die in werking treden op 10 december 1993 
en de bepalingen van artikel 4, die in werking treden op 1 januari 1995. 
 
Hoofdstuk VI: Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en kan 
worden opgezegd met een termijn van drie maanden. De opzegging wordt gedaan 
met een aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 
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PC 202 - LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 
LONEN, PREMIES, VERGOEDINGEN EN INDEXERING 

LONEN 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende 
de lonen 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het 
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Artikel 1bis 
 
Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de 
anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij 
dezelfde werkgever. 
 
Hoofdstuk II: Loonschalen en werkelijk betaalde lonen 
 
A. Verkooppersoneel van groep I 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 2 
 
De vooruitgang van de loonschalen van het verkooppersoneel van groep I is jaarlijks. 
Ze is gespreid over een periode van 22 jaar, in functie van de anciënniteit in de 
onderneming. 
 
Artikel 3 
 
De minimum maandloonschalen van het verkooppersoneel van groep I worden 
vastgesteld in functie van volgende aanvangsleeftijden : 
 
- 21 jaar voor de bedienden geklasseerd in eerste categorie; 
- 22 jaar voor de bedienden geklasseerd in tweede categorie; 
- 23 jaar voor de bedienden geklasseerd in derde categorie; 
- 25 jaar voor de bedienden geklasseerd in vierde categorie. 
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Artikel 4 
 
De minimum maandloonschalen van het verkooppersoneel van minder dan 21 jaar 
van groep I worden vastgesteld voor alle categorieën volgens de volgende 
percentages van de minimum maandloonschalen op de leeftijd van 21 jaar : 
 
- 97,50 % op 20 jaar 
- 92,50 % op 19 jaar 
- 87,50 % op 18 jaar 
- 82,50 % op 17 jaar 
- 75,00 % op 16 jaar. 
 
Het percentage van 90 % is evenwel van toepassing op de leeftijd van achttien jaar 
bij minderjarige personeelsleden onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 inzake de sociale zekerheid 
voor werknemers (leerlingen). 
 
Artikel 5 
 
De vooruitgang van de loonschalen in functie van de anciënniteit begint te evolueren 
vanaf het ogenblik waarop de bedienden de aanvangsleeftijd hebben bereikt 
vastgesteld in artikel 3. 
 
De verhogingen ingevolge de vooruitgang in functie van de anciënniteit worden elk 
jaar betaald. 
 
2. Algemeen barema (barema 'B') 
 
Artikel 6 
 
De minimum maandloonschalen van het verkooppersoneel van de groep I zijn deze 
vastgesteld in de tabel opgenomen in bijlage 1 (barema 'B'). 
 
De totale vooruitgang van de minimum maandloonschalen van het verkooppersoneel 
van groep I, in absolute waarde en, ten overstaan van index 115,62, spil van de 
stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100), is vastgesteld ais volgt 
op 1 december 2011: 
 
Cat. 1 1419,32 euro tot 1632,81 euro 

Cat. 2 1502,04 euro tot 1809,58 euro 

Cat. 3 1577,10 euro tot 2016,60 euro 

Cat. 4 1675,88 euro tot  2158,67 euro 
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Artikel 7 
 
Vanaf 1 januari 2012 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen 
van het verkooppersoneel van groep I verhoogd worden met 7,18 euro bruto per 
maand. 
 
Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties 
toegekend worden. 
 
Deze verhoging wordt gesteld ten overstaan van de spilindex die van kracht is op het 
moment waarop de verhoging ingaat. 
 
Deze loonsverhoging is niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden 
die hiertoe op ondernemingsniveau een CAO sluiten en dit zolang de onderneming in 
moeilijkheden is. 
 
3. Specifiek barema 'A' 
 
Artikel 8 
 
De minimumlonen van het verkooppersoneel van groep I in de ondernemingen Aldi, 
Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 december 
2011, tegen index 115,62, spil van stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 
2004 = 100), zoals voorzien in bijlage 2. 
 
Artikel 9 
 
Vanaf 1 januari 2012 zullen de minimumloonschalen evenals de werkelijk betaalde 
lonen van het verkooppersoneel van groep I verhoogd worden met 7,18 euro bruto 
per maand. 
 
Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties 
toegekend worden. 
 
Deze verhoging wordt gesteld ten overstaan van de spilindex die van kracht is op het 
moment waarop de verhoging ingaat. 
 
Deze loonsverhoging is niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden 
die hiertoe op ondernemingsniveau een CAO sluiten en dit zolang de onderneming in 
moeilijkheden is. 
 
4. Specifiek barema 'C' 
 
Artikel 10 
 
De minimumlonen van het verkooppersoneel van groep I in de onderneming 
Carrefour worden vastgesteld op 1 december 2011, tegen index 115,62, spil van 
stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100), zoals voorzien in 
bijlage 3. 
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B. Administratief personeel en verkoopspersoneel van groep II 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 11 
 
De vooruitgang van de loonschalen van het administratief personeel en van het 
verkooppersoneel van de groep II is jaarlijks. Zij is gespreid over een periode van 22 
jaar, in functie van de anciënniteit in de onderneming. 
 
Artikel 12 
 
De minimumloonschalen van het administratief personeel en van het 
verkooppersoneel van de groep II zijn vastgesteld in functie van de volgende 
aanvangsleeftijden : 
 
- 21 jaar voor de bedienden geklasseerd in eerste categorie; 
- 22 jaar voor de bedienden geklasseerd in tweede categorie; 
- 23 jaar voor de bedienden geklasseerd in derde categorie; 
- 25 jaar voor de bedienden geklasseerd in vierde en vijfde categorie. 
 
Artikel 13 
 
De minimum maandloonschalen van het administratief personeel van minder dan 21 
jaar en van het verkooppersoneel van minder dan 21 jaar van de groep II zijn 
vastgesteld voor alle categorieën volgens de volgende percentages van de 
minimumloonschalen op de leeftijd van 21 jaar : 
 
- 97,50 % op 20 jaar 
- 92,50 % op 19 jaar 
- 87,50 % op 18 jaar 
- 82,50 % op 17 jaar 
- 75,00 % op 16 jaar. 
 
Het percentage van 90 % is evenwel van toepassing op de leeftijd van achttien jaar 
bij personeelsleden onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 inzake de sociale zekerheid voor werknemers 
(leerlingen). 
 
Artikel 14 
 
De vooruitgang van de loonschalen in functie van de anciënniteit begint te evolueren 
vanaf het ogenblik waarop de bedienden de aanvangsleeftijd hebben bereikt 
vastgesteld in artikel 11. 
 
De verhogingen ingevolge de vooruitgang in functie van de anciënniteit worden elk 
jaar betaald. 
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2. Algemeen barema (barema 'B') 
 
Artikel 15 
 
De minimum maandloonschalen van het administratief personeel en het 
verkooppersoneel van de groep II zijn deze vastgesteld in de tabel opgenomen in 
bijlage 1. 
 
De totale vooruitgang van de minimum maandloonschalen van het administratief 
personeel en van het verkooppersoneel van groep II, in absolute waarde en ten 
overstaan van index 115,62, spil van de stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 -116,77 
(basis 2004 = 100) is, vastgesteld ais volgt op 1 december 2011: 
 
Cat. 1  1495,00 euro tot 1722,25 euro 

Cat. 2  1566,62 euro tot  1913,77 euro 

Cat. 3a  1610,30 euro tot 1969,25 euro 

Cat. 3b  1637,68 euro tot 2143,60 euro 

Cat. 4  1746,11 euro tot 2313,86 euro 

Cat. 5  1808,67 euro tot  2505,47 euro 
 
Artikel 16 
 
Vanaf 1 januari 2012 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen 
van het administratief personeel en van het verkooppersoneel van de groep II 
verhoogd worden met 7,18 euro bruto per maand. 
 
Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties 
toegekend worden. 
 
Deze verhoging wordt gesteld ten overstaan van de spilindex die van kracht is op het 
moment waarop de verhoging ingaat. 
 
3. Specifiek barema 'A' 
 
Artikel 17 
 
De minimumlonen van het administratief personeel en van het verkooppersoneel van 
de groep II in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh 
worden vastgesteld op 1 december 2011, ten overstaan van index 115,62, spil van 
de stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100), zoals voorzien in 
bijlage 2. 
 
Vanaf 1 januari 2012 zullen de minimumloonschalen evenals de werkelijk betaalde 
lonen van het administratief personeel en van het verkooppersoneel van groep II 
verhoogd worden met 7,18 euro bruto per maand. 
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Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties 
toegekend worden. 
 
4. Specifiek barema 'C' 
 
Artikel 18 
 
De minimumlonen van het administratief personeel en van het verkooppersoneel van 
de groep Il in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 december 2011, 
ten overstaan van index 115,62, spil van de stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 
(basis 2004 = 100), zoals voorzien in bijlage 3. 
 
C. Filiaalhouders 
 
1. Algemeen barema (barema 'B') 
 
Artikel 19 
 
Wanneer in het filiaal buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van één 
persoon met voltijdse betrekking wordt tewerkgesteld, moet het loon van de 
filiaalhouder tenminste 4,5 % van de maandomzet bedragen, ongeacht het genot van 
huisvesting in het filiaal (bijlage 4). 
 
Aan de filiaalhouder wiens inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de 
betaling van het loon niet is afgesloten met een malus, wordt een toeslag van 0,25 % 
van de maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van de bonus dat 
aan de filiaalhouder wordt toegekend. 
 
In elk geval wordt aan de filiaalhouder een minimummaandloon (van toepassing op 1 
december 2011) gewaarborgd ten overstaan van index 115,62, spil van de 
stabilisatieschijf 114,47 -115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100), van (zie ook bijlage 4) : 
 
- 711,97 euro voor een maandomzet beneden 10.517,57 euro; 
- 829,53 euro voor een maandomzet boven 10.517,57 euro. 
 
Desgevallend betaalt de werkgever aan de belanghebbende de aanvullende RSZ-
bijdrage die de bediende is verschuldigd om onderworpen te blijven aan de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering. 
 
Artikel 20 
 
Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld 
en er een traditioneel verkoopsysteem wordt toegepast, moet het maandloon van de 
filiaalhouder ten minste 4,5 % van de maandomzet bereiken, ongeacht het genot van 
huisvesting in het filiaal. 
 
Indien de inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het 
loon niet met een malus wordt afgesloten, wordt een toeslag van 0,25 % van de 
maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van het bonus dat aan de 
filiaalhouder wordt toegekend. 
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De in voorgaand lid vermelde voordelen worden echter slechts gewaarborgd tot 
beloop van een maandomzet van 10.517,57 euro, ten overstaan van index 115,62, 
spil van de stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100) (bedrag van 
toepassing op 1 december 2011). Wanneer de maandomzet 10.517,57 euro 
overschrijdt, wordt het maandloon verhoogd met ten minste een bedrag dat 1 % 
bereikt van het gedeelte van de maandomzet boven dit bedrag. 
 
Nochtans wordt de filiaalhouder een maandelijks minimumloon gewaarborgd van 
1497,31 euro (zie bijlage 4), ten overstaan van index 115,62, spil van de 
stabilisatieschijf 114,47 -115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100). 
 
Artikel 21 
 
Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld 
en er een verkoopsysteem in zelfbediening wordt toegepast, wordt aan de 
filiaalhouder een maandelijks minimumloon gewaarborgd van 1521,30 euro, ten 
overstaan van index 115,62, spil van de stabilisatieschijf 114,47 -115,62 - 116,77 
(basis 2004 = 100). 
 
Artikel 22 
 
Wanneer in het filiaal drie of meer personen worden tewerkgesteld buiten de 
filiaalhouder, worden aan de filiaalhouder volgende forfaitaire minimummaandlonen 
gewaarborgd( bedragen van toepassing op 1 december 2011), ten overstaan van 
index 115,62, spil van de stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 2004 = 
100) : 
a) 1713,11 euro in de filialen waar drie tot en met vier personen, de filiaalhouder 

uitgezonderd, zijn tewerkgesteld; 

b) 1901,05 euro in de filialen waar vijf tot en met tien personen, de filiaalhouder 
uitgezonderd, zijn tewerkgesteld; 

c) 2198,03 euro in de filialen waar elf tot en met twintig personen, de filiaalhouder 
uitgezonderd, zijn tewerkgesteld; 

d) 2530,64 euro in de filialen waar eenentwintig personen en meer, de filiaalhouder 
uitgezonderd, zijn tewerkgesteld. 

 
Artikel 23 
 
De voor de filiaalhouder voorziene lonen worden niet beïnvloed door een loonschaal 
gebaseerd op de leeftijd of op de anciënniteit; ze mogen geen vermindering tot 
gevolg hebben voor bedoeld personeel dat reeds hogere voordelen geniet. 
 
Artikel 24 
 
Vanaf 1 januari 2012 zullen de werkelijk betaalde lonen van de filiaalhouders 
verhoogd worden met 7,18 euro bruto per maand. Aan de deeltijdse werknemers zal 
deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden. 
 
Deze verhoging wordt gesteld ten overstaan van de spilindex die van kracht is op het 
moment waarop de verhoging ingaat. 
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2. Specifiek barema 'A' 
 
Artikel 25 
 
De minimumlonen van de filiaalhouders in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize 
de Leeuw, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 december 2011, ten 
overstaan van index 115,62, spil van de stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 
(basis 2004 = 100), zoals voorzien in bijlage 5. 
 
3. Specifiek barema 'C' 
 
Artikel 26 
 
De minimumlonen van de filiaalhouders in de onderneming Carrefour worden 
vastgesteld op 1 december 2011, ten overstaan van index 115,62, spil van de 
stabilisatieschijf 114,47 - 115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100), zoals voorzien in 
bijlage 6 
 
Hoofdstuk III: Toepassingsmodaliteiten van de loonschalen 
 
1. Toekenning van de verhogingen ingevolge de vooruitgang van de 
loonschalen 
 
Artikel 27 
 
De verhogingen die het gevolg zijn van de vooruitgang van de loonschalen worden 
door de werkgever betaald : 
 
- hetzij de eerste maand die volgt op deze van de datum van indiensttreding van de 

bediende; 
- hetzij op een andere datum van het jaar die paritair is afgesproken in de 

onderneming. 
 
2. Deeltijds tewerkgesteld personeel 
 
Artikel 28 
 
Voor het deeltijds tewerkgesteld personeel worden de loonschalen alsook de 
verhogingen van de minimumlonen en van de werkelijke lonen berekend naar rato 
van hun arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren. 
 
3. Bevordering in een hogere categorie 
 
Artikel 29 
 
De bevordering in een hogere categorie heeft de onmiddellijke toekenning tot gevolg 
van het loon van de nieuwe categorie. 
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4. Administratief personeel buiten categorie 
 
Artikel 30 
 
Alle leden van het administratief personeel die geklasseerd zijn boven de vierde 
categorie en waarvan de functie niet overeenstemt met de criteria van deze laatste, 
bekomen een merkelijk hoger loon - tenminste 20 %, alle premies inbegrepen - dan 
dit van de bedienden van de vierde categorie. 
 
5. Commerciële kosten 
 
Artikel 31 
 
Behoudens andersluidend beding in de vrij door de partijen aangegane 
verbintenissen, mag het loon in geen geval zijn bezwaard met commerciële kosten 
ten laste van de filiaalhouder, behalve wanneer deze kosten door de filiaalhouder zijn 
gemaakt geweest zonder toelating van de werkgever. 
 
Hoofdstuk IV: Koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen 
 
Artikel 32 
 
De minimummaandlonen, vermeld in de bijlagen bij deze collectieve 
arbeidsovereenkomst en de werkelijk betaalde lonen gelden op basis van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen 115,62, spil van de stabilisatieschijf 114,47 - 
115,62 - 116,77 (basis 2004 = 100)(Op 1 december 2011). 
 
Voor het bepalen van de indexcijfers geldt het rekenkundig gemiddelde van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen over de laatste drie maanden. De gebeurlijk 
daaruit volgende loonaanpassingen, zowel naar omhoog als naar omlaag, worden 
berekend naar rata van 1 % van de loonschaalminima van toepassing op dit 
ogenblik, bij elke verandering van 1 % van het gemiddelde indexcijfer van de 
consumptieprijzen, berekend ten overstaan van het vorige gemiddelde indexcijfer. 
 
Deze berekening gebeurt vanaf het indexcijfer 115,62 hetzij voor de eerste maal dat 
het rekenkundig gemiddelde van de laatste drie maanden 116,77 bereikt naar 
omhoog of 114,47 naar omlaag. 
 
Artikel 33 
 
Wat betreft de lonen van de filiaalhouders, veroorzaken de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen generlei wijziging van de percentages voorzien 
in de artikelen 18 en 19 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, doch de 
bedragen van de vermelde maandomzetcijfers, evenals de daaraan verbonden 
minimumlonen, worden automatisch aangepast aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van voorgaand 
artikel op basis van het rekenkundig gemiddelde van de voorgaande drie maanden. 
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De indexschijven op basis 2004 = 100 
115,62 116,77 117,94 
116,77 117,94 119,12 
117,94 119,12 120,31 
119,12 120,31 121,52 
120,31 121,52 122,73 
121,52 122,73 123,96 
 
 
Hoofdstuk V: Slotbepalingen 
 
Artikel 34 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende de lonen 
wordt opgeheven op 1 december 2011. 
 
Artikel 35 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2011. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de bedienden van de kleinhandel in voedingswaren. 
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BAREMA’ S VAN TOEPASSING IN DE SECTOR 
(Voor Carrefour gelden er andere barema’s.  Gelieve uw ACLVB verantwoordelijke te 
contacteren) 
 
 
  
 
 PC 202.00  KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN 
 Aanpassing op 1 januari 2014 
 Afschaffing van de aanvangsleeftijden voor de categorieën 3, 4 en 5. 
 ____________________________________________________________________ 
 
 SCHAALLONEN 
 
 1. Verkooppersoneel GROEP 1 
 
 35 uur/week 
 
 Leeftijd      Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4 
         16  1.113,26  1.163,44  1.206,41  1.238,01  75% 
         17  1.224,59  1.279,78  1.327,05  1.361,81  82,5% 
         18  1.298,81  1.357,34  1.407,47  1.444,35  87,5%     Indien zonder RSZ 
         18  1.335,92  1.396,13  1.447,69  1.485,61  90%       Indien met RSZ 
         19  1.373,02  1.434,91  1.487,90  1.526,88  92,5% 
         20  1.447,24  1.512,47  1.568,33  1.609,41  97,5% 
         21            1.551,25  1.608,54  1.650,68 
 
 Anciën.       Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4 
 Aanvang        21 j      22 j 
          0  1.484,35  1.570,42  1.648,53  1.751,33 
          1  1.497,52  1.590,49  1.660,31  1.778,64 
          2  1.511,12  1.609,96  1.684,83  1.805,50 
          3  1.524,57  1.629,84  1.709,18  1.832,66 
          4  1.538,42  1.637,62  1.733,19  1.860,42 
          5  1.551,75  1.650,68  1.757,71  1.888,61 
          6  1.565,26  1.658,80  1.781,76  1.916,39 
          7  1.578,83  1.676,49  1.806,15  1.949,69 
          8  1.592,16  1.694,11  1.830,33  1.972,31 
          9  1.605,66  1.711,37  1.854,95  2.000,17 
         10  1.619,16  1.728,95  1.880,10  2.028,33 
         11  1.629,27  1.742,31  1.898,94  2.046,74 
         12  1.637,62  1.755,61  1.917,78  2.065,62 
         13  1.637,62  1.768,79  1.936,43  2.084,60 
         14  1.645,84  1.782,52  1.955,21  2.103,10 
         15  1.650,68  1.796,00  1.974,21  2.122,12 
         16  1.651,93  1.809,18  1.992,80  2.140,99 
         17  1.660,84  1.822,87  2.011,54  2.159,68 
         18  1.670,14  1.836,05  2.030,33  2.178,38 
         19  1.679,03  1.849,51  2.049,10  2.197,24 
         20  1.688,50  1.863,41  2.067,95  2.215,95 
         21  1.697,32  1.877,03  2.086,86  2.234,73 
         22  1.706,51  1.890,46  2.105,88  2.253,71 
 
 
 2. Administratief personeel en verkooppersoneel GROEP 2 
 
 35 uur/week 
 
 Leeftijd      Cat. 1    Cat. 2   Cat. 3A   Cat. 3B     Cat. 4      Cat. 5 
         16  1.172,33  1.222,88  1.238,01  1.245,78   1.283,76    1.327,16 75% 
         17  1.289,56  1.345,16  1.361,81  1.370,36   1.412,14    1.459,88 82,5% 
         18  1.367,71  1.426,69  1.444,35  1.453,41   1.497,72    1.548,36 87,5% 
         18  1.406,79  1.467,45  1.485,61  1.494,94   1.540,51    1.592,60 90% 
            ( 90 % voor 18-jarigen indien onderworpen aan RSZ ) 
         19  1.445,87  1.508,21  1.526,88  1.536,46   1.583,30    1.636,83 92,5% 
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         20  1.524,02  1.589,74  1.609,41  1.619,51   1.668,89    1.725,31 97,5% 
         21            1.630,50  1.650,68  1.661,04   1.711,68    1.769,55 
 
 Anciën.       Cat. 1    Cat. 2   Cat. 3A   Cat. 3B   Cat. 4     Cat. 5 
 Aanvang        21 j      22 j 
          0  1.563,10  1.637,62  1.683,08  1.711,58   1.824,40    1.889,51 
          1  1.577,13  1.650,68  1.701,18  1.737,20   1.852,89    1.920,14 
          2  1.591,34  1.661,97  1.719,55  1.762,42   1.882,20    1.950,54 
          3  1.605,51  1.680,21  1.737,55  1.787,69   1.911,19    1.981,03 
          4  1.619,64  1.698,61  1.755,98  1.813,52   1.940,36    2.011,44 
          5  1.633,86  1.716,93  1.773,94  1.838,69   1.969,60    2.042,28 
          6  1.637,62  1.735,07  1.792,44  1.864,85   1.998,38    2.072,62 
          7  1.647,53  1.753,72  1.810,84  1.890,69   2.027,52    2.102,97 
          8  1.650,68  1.771,93  1.829,30  1.917,18   2.056,71    2.133,88 
          9  1.660,44  1.790,46  1.848,15  1.943,45   2.085,52    2.164,42 
         10  1.672,97  1.808,79  1.864,20  1.969,60   2.114,50    2.194,73 
         11  1.683,52  1.824,11  1.879,71  1.991,86   2.139,89    2.221,15 
         12  1.694,26  1.839,47  1.895,75  2.014,16   2.165,01    2.247,39 
         13  1.704,60  1.855,40  1.911,68  2.036,64   2.205,62    2.290,32 
         14  1.715,22  1.871,43  1.927,49  2.058,86   2.214,97    2.299,90 
         15  1.725,93  1.886,93  1.943,61  2.082,36   2.239,93    2.326,29 
         16  1.736,57  1.903,27  1.959,38  2.103,38   2.264,88    2.352,50 
         17  1.746,94  1.918,73  1.975,32  2.125,62   2.289,97    2.378,62 
         18  1.757,62  1.935,04  1.991,22  2.148,27   2.315,28    2.405,57 
         19  1.767,88  1.950,86  2.007,08  2.170,47   2.340,36    2.431,85 
         20  1.778,67  1.966,83  2.023,20  2.192,94   2.365,27    2.458,09 
         21  1.789,28  1.982,96  2.039,04  2.215,41   2.390,25    2.484,20 
         22  1.799,58  1.998,87  2.056,60  2.238,04   2.415,21    2.510,54 
 
 
 3. Filiaalhouders 
 
 a) Cat. I 
 Filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, niet 
 ten minste 1 persoon, voltijds is tewerkgesteld : 
   * 4,5 % van de maandomzet (4,75 % van de maandomzet indien 
     de inventaris niet is afgesloten met een mali) 
   * Er wordt hun in elk geval gewaarborgd 
     - een minimummaandloon van                         748,28 
       voor een maandomzet van minder dan            10.944,63 
     - een minimummaandloon van                         870,61 
       voor een maandomzet boven                     10.944,63 
 
 b) Cat. II 
 Filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, 1 of 
 2 personen zijn tewerkgesteld : 
 
  Traditioneel verkoopsysteem 
   * 4,5 % van de maandomzet (4,75 % van de maandomzet indien 
     de inventaris niet is afgesloten met een mali) 
     gewaarborgd tot een maximummaandomzet van       10.944,63 
     + 1 % op het gedeelte van de maandomzet boven dit bedrag 
   * Er wordt een minimummaandloon gewaarborgd van    1.565,50 
 
  Verkoopsysteem 'zelfbediening' 
   * Er wordt een minimummaandloon gewaarborgd van    1.590,47 
 
 c) Cat. III 
 Filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, 3 of 
 meer personen zijn tewerkgesteld : 
   * Er wordt een minimummaandloon gewaarborgd in functie 
     van het aantal bedienden 
     - van  3 tot  4 bedienden                        1.790,06 
     - van  5 tot 10 bedienden                        1.985,64 
     - van 11 tot 20 bedienden                        2.294,67 
     - vanaf 21 bedienden                             2.640,80 
 
 
 4. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen 
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 Leeftijd 
         21  1.567,54 
 Let op! Controleer het GGMMI (CAO nr. 43) 
 
 Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor filiaalhouders cat. I 
 die geen normale arbeidsprestaties verrichten 
     627,02 (GGMMI/2,5) indien maandomzet lager is dan           11.327,71 
     783,77 (GGMMI/2) indien maandomzet hoger is dan             11.327,71 
 
 VERGOEDINGEN 
 
 1) Vergoeding aan verkooppersoneel voor arbeidsprestaties na 18 u 
    in bepaalde winkels met late openingstijden: 
     eerste 5 dagen   40% 
     op zaterdag      75% 
 
 2) Inventarisvergoeding voor filiaalhouders = 
    dagloon berekend volgens modaliteiten loon van een feestdag 
 
 3) Anciënniteitstoeslag: geïntegreerd in barema 
 
 4) Vaste premie: jaarlijks in juni en december 
 
 5) Aanvullend vakantiegeld voor filiaalhouders met een gemiddelde maandomzet van 
                                                     15.828,56 
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FUNCTIECLASSIFICATIE 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van19 februari 2014 betreffende 
de functieclassificatie 
 
 
Hoofdstuk I – toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01). 
 
Hoofdstuk II : Algemene kwalifikatiecriteria 
 
Artikel 2 
 
De functies van de bedienden worden geklasseerd volgens de categorieën 
bepaald in de artikelen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 rekening houdend met de algemene 
kwalificatiecriteria bepaald in artikel 3. 
 
De in de categorieën geciteerde functies en activiteiten zijn voorbeelden; deze die 
niet zijn opgesomd worden geklasseerd per analogie met de geciteerde 
voorbeelden, rekening houdend met de algemene kwalificatiecriteria bepaald in 
artikel 3. 
 
Het begrip van volbrachte studies komt als beoordelingsfactor slechts in 
aanmerking bij de aanvang van de loopbaan en bij ontstentenis van de andere 
factoren welke het algemeen criterium van elk van de categorieën uitmaken. 
 
Artikel 3  
 
§ 1. Eerste categorie:  
 
Bedienden belast met ondergeschikt, eenvoudig werk, dat niet meer kennis 
vereist dan kan worden opgedaan door goede volledige studies van het lager 
onderwijs, vierde graad inbegrepen, ofwel door gelijkwaardige 
beroepsvaardigheden. 
 
Deze bedienden moeten persoonlijk geen initiatief nemen en werken slechts naar 
welbepaalde regels. 
 
Hun taken vereisen generlei beroepsopleiding of bijzondere kennis, alleen maar 
een inwijding. 
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§ 2. Tweede categorie:  
 
Bedienden die, voor een juiste uitvoering van hun werk, enige oordeelkunde aan 
de dag moeten leggen bij het nakomen van de door een chef verstrekte 
aanwijzingen. 
 
Werk dat vooral aandacht vereist, wat een opleiding veronderstelt welke 
overeenkomt met de studies van het lager middelbaar onderwijs of met een 
gelijkwaardige beroepsopleiding. 
 
§ 3. Derde categorie:  
 
Gespecialiseerde bedienden die initiatief aan de dag moeten leggen bij het 
uitoefenen van een functie waarvoor bijzondere kennis of een gespecialiseerde 
beroepspraktijk zijn vereist en welke gepaard gaat met een zekere mate van 
aansprakelijkheid. De uitvoering van hun werk veronderstelt een hogere 
schoolopleiding of beroepsbekwaamheid dan deze welke voor de tweede 
categorie is voorzien. 
 
§ 4. Vierde categorie:  
 
Hoofdbedienden die op eigen initiatief alle elementen van de hun toevertrouwde 
belangrijke werkzaamheden opzoeken en verzamelen. 
 
§ 5. Vijfde categorie:  
 
Hoofdbedienden die een verkoopfunctie uitoefenen waarvoor bijzondere kennis 
vereist is, evenals een solide vakbekwaamheid, initiatief, uitgesproken zin voor 
verantwoordelijkheid, kennis van de werking van de onderneming en geschiktheid 
tot bevelen. 
 
Artikel 4  
 
De classificatie van de functies is op dezelfde wijze van toepassing op het 
mannelijk en op het vrouwelijk personeel. 
 
Hoofdstuk III: classificatie 
 
A. Administratie 
 
Artikel 5 
 
De bedienden die administratieve functies uitoefenen worden geklasseerd als 
volgt : 
 
§ 1. Eerste categorie: 
 
- deurwaarder; 
- loopjongen; 
- aangestelde aan de luchtdrukbuizen; 
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- operator aan adresseermachines (stempelen volgens nauwkeurige gegevens 
of aanwijzingen; afdrukken zonder selectie); 

- klasseerder en archivist; 
- polycopist (aftrekker); 
- rekenaar aan telmachines (optellingen en aftrekkingen); 
- beginnelingbediende aan de "comptometer", beginneling operateur aan 

factureermachines; 
- houder van hulpregisters, uitgezonderd een boekhoudregister of -hulpregister, 

waarvoor geen kennis van boekhouding is vereist; 
- bediende belast met het openen en oppervlakkig sorteren van de post; 
- typist die kopijwerk uitvoert; 
- voorbereider voor boekhoudmachines die het werk van de operateurs 

voorbereidt, dit wil zeggen de te behandelen steekkaarten opzoeken, ze 
desnoods opmaken, er de in te schrijven stukken bijvoegen en de 
steekkaarten na inschrijving opnieuw klasseren; 

- bediende belast met het plakken van fiscale zegels op facturen of 
verzamelstaten; 

- telefonist aan eenvoudige installaties (die uitsluitend verbindingen tot stand 
brengt van buiten uit naar de diensten en/of tussen de diensten); 

- bediende belast met het overdrukken, zegelen en verzenden van de post; 
- bediende belast met het nazien van ordernota's; 
- bediende belast met uitrapen van steekkaarten ter voorbereiding van het werk 

met ponskaartmachines (tabulators); 
- bediende belast met het bijhouden van alfabetische naamlijsten; 
- bediende belast met het aantekenen van inkomende en uitgaande 

magazijngoederen, met geen andere verantwoordelijkheid dan de goede 
uitvoering van de dienst; 

- helper bij de inspectie. 
 
§ 2. Tweede categorie: 
 
- controleur belast met nazicht van de inkomende en uitgaande goederen; 
- "comptometer"-bediende (bekwaam om behendig de vier bewerkingen, de 

accumulatie en de procentberekeningen te maken); 
- typist bekwaam om keurig afgewerkt en zonder spelfouten veertig woorden per  

minuut op de schrijfmachine te typen; 
- stenotypist, die niet voldoet aan de vereisten om in de derde categorie te 

worden opgenomen; 
- operateur aan boekhoudmachines met klavier, zonder eigenlijk boekhoudwerk; 
- perforeerder en/of verificateur aan de ponskaart- of ponsbandmachines, 

tewerkgesteld aan de machines voor het perforeren en/of nazien van de 
kaarten van de ponskaartmachines; 

- operator van ponskaarten- of ponsbandmachines belast met het bevoorraden 
en ledigen van de machines en met het zorgen voor de werking van de 
machines waarvan de bediening eenvoudig is, zoals trieer-, reproduceer- en 
interpreteermachines; 

- bediende belast met het verbeteren van adresplaatjes; 
- bediende belast met het drukken van adressen welke moeten worden 

uitgezocht; 
- telefonist aan ingewikkelde installaties of telefonist die op eigen initiatief 
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antwoord moet geven aan correspondenten en aan wie ook bijkomende taken 
zijn opgedragen, bijvoorbeeld het opgeven en opnemen van getelefoneerde 
telegrammen; 

- opsteller van eenvoudige brieven of van eenvoudige circulaires aan de filialen; 
- bediende belast met het nazien van de leveranciersfacturen en van de 

kostprijzen; 
- bediende belast met het opmaken van de tarieven; 
- bediende belast met eenvoudige invorderingen : terugzending aan 

leveranciers, invorderen van geringe schaden; gewone briefwisseling met 
debiteuren; 

- bediende belast met het beantwoorden van klachten; 
- bediende belast met het berekenen van de lonen en wedden; 
- bediende belast met het berekenen en opstellen van de bijdragebonnen voor 

de sociale zekerheid; 
- bediende belast met het nazien van de administratiestukken van de filialen; 
- bediende belast met het samenstellen van de vervoerronden; 
- facturist die de prijzen aantekent; 
- bediende belast met het opstellen van vracht- en geleibrieven; 
- bediende belast met het bijhouden van het accijnsregister; 
- inventarisbediende, te weten de bediende die, soms een inspecteur helpt bij 

het opnemen  van inventarissen. De inspecteur stelt op, berekent en blijft 
alleen verantwoordelijk voor het werk. 

 
§ 3. Derde categorie: 
 
- hulpboekhouder of boekhouder-mecanograaf belast met het samenstellen van 

een gedeelte van de boekhouding door middel van boekhoudkundige stukken; 
-  werk dat kennis van boekhouding veronderstelt; 
- kassier die geen boekhouder is, belast met de kasverrichtingen onder de 

verantwoordelijkheid van een overste; 
- bediende belast met het opstellen van brieven waarvoor een goede praktische 

kennis van de handelscorrespondentie is vereist; 
- tweetalige commerciële vertaler; 
- geoefende stenotypist die tegen veertig woorden per minuut kan typen en 

honderd woorden per minuut stenografisch kan opnemen en de gedicteerde 
teksten keurig afgewerkt kan voorleggen; 

- typist en stenotypist die correct gevarieerde briefwisseling opstelt naar 
summiere aanwijzingen of naar bepaald onvoldoende minuten; 

- bediende die de klanten-, leveranciers- en bankrekeningen bijhoudt en 
behoorlijke noties van handelsboekhouding bezit; 

- adjunct van de toldeclarant; 
- bediende belast met het ontvangen van bezoekers waaraan hij 

dienstinlichtingen verstrekt (gewone klachten, inlichtingen over de 
bevoorrading, het transport, enz...); 

- helper, voorwerker bij installatie en onderinspecteur die werken onder de 
bevelen van een inspecteur. Wanneer de onderinspecteur taken uitvoert welke 
met deze van inspecteur overeenkomen, dit gedurende een bepaalde tijd van 
minimum negentig dagen, heeft hij recht op het loon van inspecteur, zelfs 
wanneer hij niet tot deze rang is bevorderd; 

- bediende die verantwoordelijk is voor de secundaire diensten; 
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- eerste operateur van ponskaart- of ponsbandmachines belast met het zorgen 
voor de werking van de machines van meer ingewikkelde aard dan deze 
voorzien in de tweede categorie (voorbeeld : tabulator) en/of het maken van 
eenvoudige connectietabellen welke op voorhand zijn gepland en uitgewerkt. 

 
§ 4. Vierde categorie: 
 
- kassier-boekhouder van het hoofdhuis, d.w.z. de hoofdkassier die de 

boekhouding van de kassa doet; 
- toldeclarant; 
- onderchef van belangrijke diensten; 
- commerciële boekhouder, d.w.z. degene die tot taak heeft bepaalde 

handelsverrichtingen om te zetten in boekhoudkundige termen, ze te ordenen 
en samen te brengen teneinde de hoofdboekhouder te helpen om er de 
balans, betalingsvooruitzichten, enz... te kunnen uit afleiden; 

- stenotypist secretaris bekwaam om gewone brieven op te stellen naar geringe 
aanwijzingen van de chef en ook bekwaam om de voorbereiding van bepaalde 
werkzaamheden op zich te nemen; 

- hoofdoperateur belast met het bedienen van gelijk welke mecanografische 
machine, het opstellen van gelijk welke connectietabel en het uitwerken van 
ingewikkelde bewerkingsreeksen (volgens schema's of diagrammen); 

- specialist in aangelegenheden van transport, douane, fiscaliteit, 
verzekeringen, betwiste zaken en/of beheer van onroerende goederen; 

- inspecteur die administratief werk verricht en opdrachten vervult welke zijn 
vervat in de volgende voorbeelden : het houden van winkels, de naleving van 
de openingsuren, het opmaken van de inventaris, het toezicht over 
prijsveranderingen, het opmaken van boekhoudkundige verslagen, de 
raadgeving aan filiaalhouders. 

 
§ 5. Buiten categorie: 
 
- hoofdinspecteurs; 
- groepschefs; 
- inspecteurs van ondernemingen waar geen hoofdinspecteurs bestaan en die 

andere functies vervullen dan deze van de inspecteurs van de vierde 
categorie; 

- hoofdkassiers van de maatschappelijke zetel; 
- chefs van etalage- en versieringsdiensten; 
- verantwoordelijke inkopers voor het assortiment van de afdeling; 
- gediplomeerde maatschappelijke assistenten; 
- hoofdboekhouders. 
 
B. Verkoop (uitgezonderd de filiaalhouders) 
 
Artikel 6 
 
De bedienden die tewerkgesteld zijn aan de verkoop in de filialen worden 
ingedeeld in twee groepen : 
 
- groep I omvat het personeel van de filialen met een verkoopoppervlakte van 

minder dan 750 m² en welke aan de verkoop het equivalent van ten hoogste 
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dertig personen met volledige dienstbetrekking tewerkstellen buiten de 
filiaalhouder; 

- groep II omvat het personeel van de filialen met een verkoopoppervlakte van 
750 m² of meer, alsmede deze welke aan de verkoop het equivalent van meer 
dan dertig personen met volledige dienstbetrekking tewerkstellen buiten de 
filiaalhouder. 

 
Artikel 7  
 
De bedienden die tewerkgesteld zijn aan de verkoop worden geklasseerd als 
volgt : 
 
§ 1. Eerste categorie: 
 
- hulp-etalagist; 
- beginneling verkoper die geen 24 maanden beroepsondervinding heeft of die 

geen specifieke verkoopsargumentatie moet aanwenden; 
- bediende die geen specifieke kwalificatie bezit, welke ook zijn ondervinding in 

de functie weze; 
- inpakker aan de kassa's. 
 
§ 2. Tweede categorie: 
 
- bediende die verantwoordelijk is voor het opstellen van de orders of is belast 

met één van de volgende taken : het controleren van de goederen bij het 
binnenkomen, het merken van de artikelen aan de hand van een prijslijst of 
borderel, het opmaken van de inventarissen, het verrichten van de 
inschrijvingen uitgevoerd met statistisch doel, enz...; 

- ,gewichtscontroleur (balansbediende); 
- verkoper met 24 maanden beroepsondervinding of die een specifieke 

verkoopsargumentatie moet aanwenden; 
- verkoper verbonden aan de afdeling "non-food" of "restauratie"; 
- etalagist; 
- aanvuller die voortdurend is belast met het verrichten van handenarbeid, zoals 

het bijvullen van het assortiment en het onderhouden van een afdeling of een 
groep afdelingen en die tijdens ten minste de helft van zijn arbeidsprestaties 
één of meer van voormelde taken verricht welke tot de tweede categorie 
behoren; 

- kassier "check-out" in filialen welke aan de verkoop het equivalent van minder 
dan negen personen met voltijdse betrekking tewerkstellen buiten de 
filiaalhouder en die bovenop het minimumloon van de loonschaal een 
kasvergoeding bekomt. 

 
§ 3. Derde categorie: 
 
- kassier "check-out" die niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld voor de 

in de tweede categorie beoogde kassier; 
In de filialen van de groep II worden de kassiers "check-out" gerangschikt onder 
de derde categorie A en de personen tewerkgesteld in andere functies onder de 
derde categorie B. 
- afdelingsverantwoordelijke zonder personeel onder zijn bevel; 
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- hoofd van een minder belangrijke afdeling (die minder dan het equivalent van 
drie personen met voltijdse betrekking onder zijn bevel heeft); 

- secretaris; 
- hoofdkassier; 
- etalagist-hulpversierder; 
- hoofdverkoper en eerste verkoper; 
- werkmeester "beenhouwerij", "gevogelte", "visafdeling"; 
- bediende van de ontvangst, belast met de kwalitatieve en kwantitatieve 

ontvangst van de koopwaren; 
- beenhouwer, poelier, visverkoper, alle drie gespecialiseerd en tevens over een 

verkoopfunctie beschikkend. 
 
In de filialen van groep B II (filialen van meer dan 750 m² en welke aan de 
verkoop het equivalent van meer dan dertig personen in voltijdse betrekking 
tewerkstellen) worden de bedienden die alleen in een afdeling tewerkgesteld zijn 
in een voltijdse betrekking, gelijkgesteld met een afdelingschef en kunnen ze dus 
gerangschikt worden in categorie 3 B, voor zover zij verantwoordelijkheden op 
zich nemen welke vergelijkbaar zijn met die van de afdelingschef en voor zover er 
geen hiërarchische overste is tussen henzelf en de filiaalhouder van de 
supermarkt of van het filiaal. 
 
§ 4. Vierde categorie: 
 
- hoofd van de afdeling "kruidenierswaren"; 
- hoofd van een belangrijke afdeling die minstens het équivalent van drie 

personen met voltijdse betrekking onder zijn bevel heeft; 
- etalagist-versierder; 
- gekwalificeerd verantwoordelijke van belangrijke afdelingen in de filialen van 

groep I. 
 
§ 5. Vijfde categorie (uitsluitend in de filialen van groep II): 
 
- hoofd van de afdeling "beenhouwerij"; 
- adjunct van de filiaalhouder (directeur) van de "supermarkt". 
 
§ 6. Buiten categorie: 
 
- directeur (of filiaalhouder) van de "supermarkt". 
 
C. Filiaalhouders 
 
Artikel 8  
 
Onder filiaalhouder dient te worden verstaan de persoon die, buiten de 
rechtstreekse en dagelijkse controle van zijn hiërarchische overste, de 
verantwoordelijkheid draagt van het dagelijks beheer van een winkel, wat 
tegelijkertijd inhoudt administratieve taken, organisatie van het werk van het 
personeel, verantwoordelijkheid voor de tekorten in voorraad en kas en de 
algemene organisatie van de verkoop (voorraad, assortiment, klanten). 
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Artikel 9  
 
De filiaalhouders worden ingedeeld in drie categorieën : 
 
- eerste categorie : filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, niet 

tenminste het equivalent van één persoon met voltijdse betrekking is 
tewerkgesteld; 

- tweede categorie : filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, 
één of twee personen zijn tewerkgesteld; 

- derde categorie : filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, drie 
of meer personen zijn tewerkgesteld. 

 
Artikel 10  
 
De filiaalhouders die in eerste categorie zijn geklasseerd, waarvan het filiaal een 
maandomzet boekt van minder dan 26.226,42 euro (ten overstaan van index 
108,88, spil van de stabilisatieschijf 107,81 – 109,97, basis 1996 = 100) worden 
niet geacht "normale arbeidsprestaties" te leveren in de zin van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een 
gemiddeld minimum maandinkomen, gesloten in de Nationale arbeidsraad. 
 
Artikel 11 
 
In geval van ziekte van de filiaalhouder is de werkgever ertoe gehouden hem te 
vervangen en de kosten van deze vervanging te dragen. 
 
Artikel 12  
 
De filiaalonderneming, niet de filiaalhouder, is als werkgever aansprakelijk 
tegenover het personeel dat zij in dienst neemt. 
 
De filiaalhouder wordt in de mate van het mogelijke betrokken bij het aanwerven 
van het personeel dat hem moet bijstaan. Het spreekt vanzelf dat hij, voor dit 
personeel verantwoordelijk is en er toezicht over moet uitoefenen, zoals iedere 
dienstchef verantwoordelijk is voor en toezicht houdt over het personeel dat onder 
zijn gezag staat. 
 
Hoofdstuk IV: Slotbepalingen 
 
Artikel 13 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 met betrekking tot de 
functieclassificatie (64903/CO/202 - KB 11/06/2003 – BS 06/08/2003) wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 14 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
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drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
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GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 tot 
instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum 
maandinkomen 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01). 
 
Hoofdstuk II: Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 
 
Artikel 2  
 
§ 1.  
Op 1 juni 2013, wordt een gemiddeld bruto maandinkomen van 1567,54 EUR, 
berekend tegen index 120,31, spil van de stabilisatieschijf 119,12 – 120,31 – 
121,52 (basis 2004 = 100) (na indexatie met 1 pct.), gewaarborgd aan de bediende 
van 21 jaar of ouder die normale arbeidsprestaties verricht in de zin van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale 
arbeidsraad, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum 
maandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 
1988. 
 
§ 2.  
Het gewaarborgd minimum maandinkomen omvat het overeengekomen loon, 
evenals alle voordelen verbonden aan de functie. 
Zijn echter uitgesloten: 

- het dubbel vakantiegeld; 
- de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties. 

 
Artikel 3  
 
Aan de filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie 
geen normale arbeidsprestaties verrichten, wordt evenwel een gemiddeld minimum 
maandinkomen verzekerd dat wordt berekend door op het in voorgaand artikel 
bedoelde inkomensbedrag de deler 2,5 toe te passen wanneer de maandelijkse 
omzet (tegen index 120,31, spil van de stabilisatieschijf 119,12 – 120,31 – 121,52, 
basis 2004 = 100) lager is dan 11.327,70 EUR en de deler 2 wanneer deze omzet 
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hoger is dan 11.327,71 EUR. 
 
Hoofdstuk III: Slotbepalingen 
 
Artikel 4  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 tot instelling van een 
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (108.110/CO/20200 – KB 
01/03/2013 – BS 12/06/2013) wordt opgeheven op 1 januari 2014. 
 
Artikel 5   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
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OVERLONEN EN PREMIES 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 tot 
vaststelling van de overlonen en premies 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het 
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Late openingstijden van de winkels 
 
Artikel 2 
 
In de filialen die aan de verkoop het equivalent van meer dan vier personen voltijds 
tewerkstellen buiten de filiaalhouder en die toe gankelijk zijn voor het publiek tot 20 
uur, wordt aan het verkooppersoneel met uitzondering van de filiaalhouder een 
bijkomende vergoeding toegestaan voor de arbeidsprestaties die na 18 uur worden 
geleverd. Deze bijkomende vergoeding beloopt voor de eerste vijf dagen van de 
week 40 % en voor de zaterdag 75 % van het normaal loon. Ze wordt berekend op 
basis 151,66 werkuren per maand en mag niet worden samengevoegd met de 
toeslagen voorzien wanneer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur wordt 
overschreden. 
 
Hoofdstuk III: Voordelen in natura 
 
Artikel 3 
 
De aan het verkooppersoneel, de filiaalhouder uitgezonderd, toegekende voordelen 
in natura zijn van het maandloon aftrekbaar, maar forfaitaire bedragen welke thans 
per dag als volgt zijn aan te rekenen : 
 
- 0,55 euro voor het ontbijt; 

- 1,09 euro voor het middagmaal; 

- 0,84 euro voor het avondmaal; 

- 0,74 euro voor de huisvesting. 
 
Artikel 4 
 
De voordelen in natura welke worden toegekend aan de filiaalhouders en 
voortvloeien uit het verschaffen van huisvesting worden geschat op 42,14 euro voor 
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de grote agglomeraties en op 33,47 euro voor de andere gemeenten. Deze 
voordelen komen niet in aanmerking bij het berekenen van de lonen bepaald in de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de lonen. 
Daarentegen komen ze wel in aanmerking voor het berekenen van de bijdragen voor 
de sociale zekerheid ten laste van de werkgever en de bediende, en evenzo voor de 
fiscale inhoudingen. 
 
Aan de houder van een filiaal waar, buiten de filiaalhouder, drie personen en meer in 
dienst zijn, wordt door de werkgever geen gratis huisvesting verstrekt. 
 
Hoofdstuk IV: Inventarisvergoeding 
 
Artikel 5 
 
Aan de filiaalhouder die op basis van het omzetcijfer wordt betaald, wordt een 
inventarisvergoeding toegekend voor de sluitingsdag van de winkel, in de mate de 
sluiting een hele dag betreft. 
 
Deze vergoeding wordt evenwel niet toegekend in geval van een nieuwe 
tegeninventaris omwille van eerder vastgestelde mali. 
 
Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan het dagloon berekend volgens de 
modaliteiten vastgesteld voor het loon van een feestdag. 
 
Hoofdstuk V: Slotbepalingen 
 
Artikel 6 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 betreffende de loon- en 
arbeidsvoorwaarden (koninklijk besluit van 4 december 1990, Belgisch Staatsblad 
van 18 december 1990), wordt opgeheven. 
 
Artikel 7 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 
2002 en is gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritiar comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 



 

ACLVB 45 

 

JAARLIJKSE  PREMIE 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2014 tot toekenning 
van een jaarlijkse premie 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01). 
 
Hoofdstuk II: Jaarlijkse premie 
 
Artikel 2  
 
§ 1.  
Vanaf het jaar 2006 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald. 
 
Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers stemt het bedrag van deze premie 
overeen met 5 euro bruto per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale 
zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
 
Voor de deeltijdse werknemers zal de premie evenals het gedeelte enkel en dubbel 
vakantiegeld op deze premie worden berekend in verhouding tot deze van de 
voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur. 
 
§ 2.  
Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met 
het maandloon van de maand juni uitbetaald. In het totaal, dit is met inbegrip van 
het enkel en dubbel vakantiegeld, moet het bedrag van deze premie bij een 
volledig refertejaar overeen stemmen met 70 euro bruto. 
 
Het refertejaar is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken 
kalenderjaar. 
 
Voor de in dienst zijnde werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen 
gedurende een volledig refertejaar, worden de premie en het gedeelte enkel en 
dubbel vakantiegeld op deze premie, pro rata temporis berekend ten belope van 
één twaalfde per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid 
gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
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§ 3.  
In afwijking van de onder § 2. vermelde regeling, geldt voor het jaar 2006 de 
volgende overgangsregeling. 
 
 
De voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een 
premie van 70 euro bruto worden uitbetaald. 
 
Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 
2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking 
worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie. 
 
Artikel 3  
 
Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak 
uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen. 
 
In ondernemingen die zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité naar het 
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, kan deze 
premie worden omgezet in evenwaardige voordelen bij collectieve 
arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk 24 maanden na de overstap 
naar het paritair comité 202.  
 
De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 
van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging. 
 
In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op 
maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 5 euro bruto per maand in 
de maandelijkse lonen opgenomen. 
 
Artikel 4  
 
Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een 
onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op 
ondernemingsvlak een CAO sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden 
verkeert. 
 
Hoofdstuk III: Slotbepalingen 
 
Artikel 5  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden van de kleinhandel in 
voedingswaren. 
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KERSTPREMIE 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende 
de kerstpremie 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de 
werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II : Kerstpremie 
 
Artikel 2 
 
Een kerstpremie, betaalbaar in geld, wordt pro rata volgens de effectief gepresteerde 
maanden tijdens dat jaar toegekend aan de bedienden die in dienst zijn op 31 
december en op diezelfde datum tijdens het beschouwde kalenderjaar minstens drie 
al dan niet opeenvolgende maanden in de onderneming werkzaam zijn. De 
kerstpremie wordt ook toegekend aan de bedienden die op 31 december : 
 
- in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid, 

ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar 
arbeidsprestaties hebben uitgevoerd; 

- zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid in 
toepassing van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie. 

 
Artikel 3 
 
Het bedrag van de kerstpremie en haar toekenningsmodaliteiten zijn de volgende : 
 
1 Voor het administratief en verkoopspersoneel, de filiaalhouder uitgezonderd, is het 

bedrag gelijk aan de tegenwaarde van het bruto maandloon van december. In de 
ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in 
buitengewoon ongunstige economische omstandigheden in de zin van de wet, is 
het bedrag gelijk aan de tegenwaarde van het bruto maandloon van december 
beperkt tot 1.487,36 euro. Het bedrag dat in aanmerking wordt genomen is 
datgene dat als basis dient voor het berekenen van het vakantiegeld. 

2 Voor de filiaalhouder beloopt de premie een bedrag dat gelijk is aan het 
gemiddelde van de maandlonen die in aanmerking worden genomen voor het 
berekenen van het vakantiegeld; het is begrensd tot 1.487,36 euro. De 
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filiaalhouder die de gemiddelde maandomzet van ten minste 14.163,69 euro aan 
het indexcijfer der consumptieprijzen 104,67 (spil van de stabilisatieschijf 103,63 - 
104,67 - 105,72, basis 2004 = 100) niet haalt, heeft geen recht op deze premie. 
De filiaalhouder die geacht wordt normale prestaties te leveren krachtens artikel 
10 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de functieclassificatie van 
5 november 2002, wordt evenwel steeds geacht in de vereiste omstandigheden te 
verkeren om de premie te verkrijgen, hoeveel de behaalde omzet ook moge zijn. 

 
Artikel 4 
 
De premie wordt uitbetaald vóór Kerstdag. 
 
Artikel 5 
 
Aan het deeltijds tewerkgesteld personeel dat aan de voorwaarden bepaald bij artikel 
2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst voldoet, wordt de premie betaald naar 
rato van hun arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren, met 
dien verstande dat elke gedeeltelijk gewerkte dag, ten minste, als een halve dag 
wordt aangerekend. 
 
Artikel 6 
 
§ 1 
In geval van niet gerechtvaardigde afwezigheid wordt de premie verminderd ten 
belope van het overeenstemmend bedrag. 
 
§ 2 
Elke afwezigheid welke in het kader van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie wordt 
gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wordt evenwel beschouwd als effectieve 
arbeidsprestatie. 
 
§ 3 
Voor de werknemers die op het ogenblik van de uitbetaling van de premie in 
tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid of 
ouderschapsverlof zijn, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal 
maanden effectieve of daarmee conform de vorige paragraaf gelijkgestelde 
arbeidsprestaties. 
 
Artikel 7 
 
De kerstpremie is niet verschuldigd wanneer de bediende gestraft is geweest met 
één van de straffen daartoe voorzien in de arbeidsovereenkomst voor bedienden of 
in het arbeidsreglement of wanneer hij in de loop van het kalenderjaar weggaat uit de 
onderneming ingevolge ontslag dat hij heeft gegeven of gekregen, behalve indien hij 
weggaat wegens pensionering of wegens bestendige invaliditeit. De kerstpremie 
wordt evenwel pro rata temporis toegekend aan de wegens economische of 
technische redenen ontslagen bediende. 
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Artikel 8 
 
De filiaalhouder waarvan het saldo wegens tekort op inventaris dat verschuldigd is op 
30 november gelijk of groter is dan het bedrag van zijn waarborg, heeft geen recht op 
de kerstpremie. De filiaalhouder waarvan het saldo wegens tekort op inventaris dat 
verschuldigd is op 30 november kleiner is dan het bedrag van zijn waarborg, heeft 
recht op een kerstpremie, waarvan het normaal bedrag echter wordt verminderd met 
het saldo wegens tekort op inventaris dat verschuldigd is. De bepalingen van de 
alinea's 1 en 2 hebben geen weerslag in geval de filiaalhouder geen waarborg heeft 
gestort. 
 
Artikel 9 
 
Krachtens een ondernemingsovereenkomst, gesloten met de afgevaardigden van de 
meest representatieve bediendenorganisatie(s), kan de kerstpremie worden omgezet 
in andere gelijkwaardige voordelen. 
 
Artikel 10 
 
De toekenning van de kerstpremie mag niet tot gevolg hebben dat de al anderszins 
op het einde van het jaar toegekende premies toenemen, wanneer het totaal bedrag 
ervan het bedrag voorzien in artikel 3 begrensd tot 1.487,36 euro, reeds bereikt of 
overschrijdt. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 11 
 
De CAO van 30 juni 2005 betreffende de kerstpremie wordt opgeheven op 1 juli 
2007. 
 
Artikel 12 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007. Zij is gesloten 
voor onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een 
opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief 
gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel 
in voedingswaren. 
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ECOCHEQUES 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de ecocheques 

 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01) 
 
Hoofdstuk II: Definitie 
 
Artikel 2   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd. 
 
Artikel 3  
 
§ 1.  
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ecocheque verstaan, het 
voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn 
opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst. 
 
§ 2.  
De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van 
ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst. 
 
Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun 
terbeschikkingstelling aan de werknemer. 
 
Artikel 4   
 
De nominale waarde van de ecocheque staat aangegeven op de cheque, met een 
maximum van 10 euro per ecocheque. 
 
Hoofdstuk III: Toekenningsmodaliteiten 
 
Artikel 5   
 
Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode 
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worden ecocheques één keer per jaar toegekend ter waarde van 250 EUR. 
 
Artikel 6  
 
Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de 
volgende schijven : 
 
Wekelijkse 
arbeidsduur 

 Bedrag 

Vanaf 27u/week 250 € 
Vanaf 20u en minder 
dan 27u/week 

200 € 

Vanaf 17,5u en 
minder dan 20u/week 

150 € 

Minder dan 17,5 
u/week 

100 € 

Contracten van 
8u/week en 
eendagscontracten 

75 € 

 

 
Onder wekelijkse arbeidsduur in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan het 
gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode. 
 
Artikel 7  
 
De betaling van deze ecocheques vindt plaats een keer per jaar, in de loop van de 
maand juni. 
 
Artikel 8  
 
De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een 
volledige referteperiode. 
 
De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken 
kalenderjaar. 
 
Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag vastgesteld 
volgens de hierboven vermelde schijven, betaald worden pro rata van de werkelijke 
prestaties en daarmee volgens de CAO nr.98 gelijkstelde periodes (art. 6, §3). 
 
Voorbeeld 1: Een werknemer is gedurende 3 opeenvolgende weken afwezig van 
het werk ingevolge een operatie. Deze 3 weken worden gelijkgesteld. 
 
Voorbeeld 2: Een werkneemster neemt haar 15 weken moederschapsverlof op. 
Deze 15 weken worden gelijkgesteld. 
 
Artikel 9  
 
Gelet op de opleidingsperiode, gelet op de beperktere vertrouwdheid van de 
studenten in het bedrijfsleven, worden uitgesloten van deze regeling de 
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werknemers verbonden met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 
zoals bepaald door titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten en die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdragen. 
 
Hoofdstuk IV: Informatieverstrekking aan de werknemers  
 
Artikel 10  
 
Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden 
afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de 
inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98 genoemde lijst en ook 
telkenmale dat ze door de Nationaal arbeidsraad wordt gewijzigd. 
 
Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever 
verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden 
toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen 
worden afgegeven. 
 
Hoofdstuk V: Omzetting in de ondernemingen 
 
Artikel 11   
 
Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de 
ecocheques. 
 
Ze kunnen in de ondernemingen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 
30 september 2014 omgevormd worden in een ander voordeel.  

Artikel 12  
 
De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn 
dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven 
zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de 
werkgevers. 
 
In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden 
afgeweken. 
 
Artikel 13   
 
Indien geen ondernemings-CAO wordt gesloten vóór 30 september 2014 dan zal 
automatisch het systeem van ecocheques, zoals bepaald in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, van toepassing zijn. 
 
Hoofdstuk VI: Slotbepalingen 
 
Artikel 14   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2013 en 
vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende de 
ecocheques (107.746/CO/20200 - KB 20/03/2013, BS 11/06/2013). Zij is gesloten 
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voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
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VERVOERSKOSTEN 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de vervoerskosten van de werknemers 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01). 
 
Hoofdstuk II: Verplaatsingen wegens dienstredenen 
 
Artikel 2  
 
De terugbetaling van de verplaatsingskosten om dienstredenen valt volledig ten 
laste van de onderneming. 
 
Nochtans wordt de tegemoetkoming in de verplaatsingen met een persoonlijke 
wagen geregeld op basis van het ministerieel besluit van 12 december 1984 tot 
wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende 
algemene regeling inzake reiskosten. Deze tegemoetkoming wordt beperkt tot het 
bedrag dat er in voorkomt voor de voertuigen met 7 pk belastbaar vermogen. 
 
Hoofdstuk III: Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een 
openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel 
 
Artikel 3  
 
Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de 
bedienden die regelmatig een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel 
gebruiken over een afstand van ten minste 2 km. 
 
Artikel 4  
 
Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de 
werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 80% gemiddeld van de prijs van de 
treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand (bijlage 1). 
 
Artikel 5  
 
Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van 
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het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de 
abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 2 km, berekend vanaf de vertrekhalte, 
vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : 
 

a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de 
bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs 
van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een 
overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80 % van de werkelijke 
vervoerprijs te overschrijden; 
 

b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de 
bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80 % van de 
effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van 
de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal 
abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden. 

 
Artikel 6  
 
Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of 
meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen dan de trein, en 
er wordt slechts één vervoerbewijs afgeleverd voor het geheel van de afstand – 
zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per 
gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel – zal de bijdrage van de werkgever 
gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als 
sociaal abonnement, zoals hoger bepaald. 
 
In elk ander geval, dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk 
vervoermiddel gebruikt dan voorzien in het vorige artikel, wordt de bijdrage van de 
werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : 
 
- nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar 

vervoermiddel, waarvan de werknemer gebruik maakt, de bijdrage van de 
werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3, 4 en 
5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen 
bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel 
van de afgelegde afstand vast te stellen. 

 
Artikel 7  
 
De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerkosten 
zal maandelijks betaald worden, voor de werknemers met een maandabonnement 
of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor 
de vervoerbewijzen voor een week geldig zijn. 
 
De werknemers leggen aan de werkgevers een ondertekende verklaring voor 
waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2 
km een gemeenschappelijk openbaar vervoer benutten om zich van hun 
woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren 
zij, indien mogelijk, het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen 
iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen. De 
werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid 
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strookt. 
 
De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op 
voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere 
maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer. 
 
Hoofdstuk IV: Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een 
individueel vervoermiddel 
 
Artikel 8  
 
Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de 
bedienden wier totale bruto jaarwedde niet hoger ligt dan 35.000 euro en die 
regelmatig hun individueel vervoermiddel gebruiken over een afstand van ten 
minste 2 km. 
 
Vanaf 1 januari 2012  zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 75 % 
gemiddeld van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende 
afstand (bijlage 2). 
 
Carrefour is uitgesloten van de bepalingen van alinea 1 en 2 van dit artikel tot 31 
december 2014.  
 
Het toekennen van dit voordeel is onderworpen aan het ondertekenen door de 
bediende van een verklaring zeggende dat hij regelmatig gebruik maakt van een 
individueel vervoermiddel om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te 
begeven, en dit over een afstand van minstens 2 km. 
 
Overeenkomstig artikel 9 van de CAO nr. 19octies kan de werknemer op elk 
ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt. 
 
Hoofdstuk V: Fietsvergoeding 

Artikel 9  
 
Vanaf 1 januari 2014, wordt er een vergoeding van 0,22 euro per kilometer 
ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde 
afstand tussen de woonplaats en het werk. 
 
Carrefour is uitgesloten van deze bepaling tot 31 december 2014.  
 
Hoofdstuk VI: Slotbepalingen 
 
Artikel 10  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende  de 
vervoerskosten van de werknemers is opgeheven. 
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Artikel 11  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de detailhandel in 
voedingswaren. 
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Bijlage 1 – Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een openbaar gemeenschappelijk 
vervoermiddel (gemiddeld 80% )(op 01-02-2014) 
 
  

Distance 
Afstand 

(km) 

Openbaa
r vervoer 

/ 
Transport 

public 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale 

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,76 10,00 7,58 33,00 25,03 93,00 70,54 332,00 251,80 11,30 8,57 1,15 
2 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 

3 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 
4 0,76 10,90 8,27 36,00 27,32 101,00 76,64 362,00 274,69 12,30 9,33 1,26 

5 0,76 11,70 8,93 39,00 29,78 110,00 84,00 391,00 298,58 13,30 10,16 1,37 

6 0,76 12,50 9,55 41,50 31,71 117,00 89,40 416,00 317,87 14,20 10,85 1,46 

7 0,76 13,20 9,99 44,00 33,28 124,00 93,80 441,00 333,60 15,00 11,35 1,54 

8 0,76 14,00 10,60 46,50 35,21 131,00 99,20 466,00 352,88 15,90 12,04 1,62 

9 0,76 14,70 11,14 49,00 37,14 138,00 104,60 491,00 372,16 16,70 12,66 1,71 

10 0,76 15,50 11,76 52,00 39,45 145,00 110,00 516,00 391,45 17,60 13,35 1,82 

11 0,77 16,20 12,41 54,00 41,35 152,00 116,40 541,00 414,29 18,50 14,17 1,91 

12 0,77 17,00 13,02 57,00 43,66 159,00 121,80 566,00 433,58 19,30 14,78 2,01 

13 0,77 17,70 13,56 59,00 45,21 166,00 127,20 591,00 452,86 20,20 15,48 2,09 

14 0,77 18,50 14,18 62,00 47,52 173,00 132,60 616,00 472,15 21,00 16,10 2,19 

15 0,77 19,20 14,72 64,00 49,07 180,00 138,00 641,00 491,43 21,90 16,79 2,26 

16 0,77 20,00 15,44 67,00 51,74 187,00 144,40 666,00 514,28 22,70 17,53 2,39 

17 0,77 20,70 15,98 69,00 53,28 194,00 149,80 691,00 533,57 23,60 18,22 2,46 

18 0,77 21,50 16,60 72,00 55,59 201,00 155,20 716,00 552,85 24,40 18,84 2,57 

19 0,77 22,20 17,19 74,00 57,29 208,00 161,03 741,00 573,65 25,50 19,74 2,64 

20 0,77 23,00 17,80 77,00 59,60 215,00 166,43 766,00 592,94 26,00 20,13 2,75 

21 0,77 23,70 18,34 79,00 61,15 222,00 171,83 791,00 612,23 27,00 20,90 2,82 

22 0,77 24,50 18,96 82,00 63,46 229,00 177,23 816,00 631,51 28,00 21,67 2,93 

23 0,78 25,00 19,45 84,00 65,36 236,00 183,62 841,00 654,35 28,50 22,17 3,02 

24 0,78 26,00 20,22 87,00 67,67 243,00 189,02 866,00 673,63 29,50 22,95 3,12 

25 0,78 26,50 20,56 89,00 69,06 250,00 194,00 891,00 691,42 30,50 23,67 3,19 

26 0,78 27,50 21,37 92,00 71,48 257,00 199,67 916,00 711,66 31,00 24,08 3,30 

27 0,78 28,00 21,77 94,00 73,07 264,00 205,22 941,00 731,49 32,00 24,88 3,37 

28 0,78 29,00 22,56 97,00 75,44 271,00 210,78 966,00 751,33 33,00 25,67 3,48 

29 0,78 29,50 22,97 99,00 77,08 278,00 216,44 991,00 771,56 34,00 26,47 3,56 

30 0,78 30,50 23,76 102,00 79,45 285,00 222,00 1016,00 791,41 34,50 26,87 3,67 

31-33 0,78 31,50 24,67 106,00 83,00 296,00 231,78 1057,00 827,68 36,00 28,19 3,83 

34-36 0,79 33,50 26,48 112,00 88,53 313,00 247,42 1119,00 884,54 38,00 30,04 4,09 

37-39 0,80 35,50 28,29 118,00 94,04 330,00 263,00 1180,00 940,42 40,00 31,88 4,34 

40-42 0,80 37,00 29,60 124,00 99,20 348,00 278,40 1241,00 992,80 42,50 34,00 4,58 

43-45 0,81 39,00 31,52 130,00 105,07 365,00 295,00 1303,00 1053,11 44,50 35,97 4,85 

46-48 0,81 41,00 33,33 136,00 110,57 382,00 310,56 1364,00 1108,91 46,50 37,80 5,10 

49-51 0,82 43,00 35,15 143,00 116,90 399,00 326,18 1425,00 1164,94 48,50 39,65 5,39 

52-54 0,81 44,00 35,84 147,00 119,73 411,00 334,74 1469,00 1196,44 50,00 40,72 5,52 
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55-57 0,82 45,50 37,47 151,00 124,35 424,00 349,18 1513,00 1246,00 52,00 42,82 5,74 

58-60 0,83 46,50 38,36 156,00 128,70 436,00 359,70 1557,00 1284,53 53,00 43,73 5,94 

61-65 0,83 48,50 40,08 161,00 133,05 452,00 373,52 1615,00 1334,59 55,00 45,45 6,14 

66-70 0,83 51,00 42,41 169,00 140,54 473,00 393,34 1688,00 1403,71 58,00 48,23 6,49 

71-75 0,83 53,00 43,79 176,00 145,42 493,00 407,35 1761,00 1455,05 60,00 49,58 6,71 

76-80 0,83 55,00 45,90 183,00 152,73 513,00 428,16 1833,00 1529,85 63,00 52,58 7,05 

81-85 0,83 57,00 47,29 191,00 158,46 534,00 443,02 1906,00 1581,27 65,00 53,93 7,31 

86-90 0,83 59,00 49,20 198,00 165,12 554,00 462,00 1979,00 1650,34 67,00 55,87 7,62 

91-95 0,84 62,00 51,95 205,00 171,78 575,00 481,81 2052,00 1719,43 70,00 58,66 7,93 

96-100 0,83 64,00 53,33 212,00 176,67 595,00 495,83 2125,00 1770,83 72,00 60,00 8,15 

101-105 0,84 66,00 55,25 220,00 184,16 615,00 514,81 2198,00 1839,94 75,00 62,78 8,50 

106-110 0,84 68,00 57,16 227,00 190,82 636,00 534,64 2271,00 1909,06 77,00 64,73 8,81 

111-115 0,84 70,00 59,08 234,00 197,48 656,00 553,62 2343,00 1977,35 80,00 67,52 9,11 

116-120 0,85 72,00 60,99 242,00 204,99 677,00 573,46 2416,00 2046,49 82,00 69,46 9,46 

121-125 0,84 75,00 63,21 249,00 209,87 697,00 587,47 2489,00 2097,87 85,00 71,64 9,68 

126-130 0,85 77,00 65,13 256,00 216,53 717,00 606,46 2562,00 2167,03 87,00 73,59 9,99 

131-135 0,85 79,00 67,04 263,00 223,19 738,00 626,30 2635,00 2236,19 90,00 76,38 10,30 

136-140 0,84 81,00 68,42 271,00 228,92 758,00 640,31 2708,00 2287,55 92,00 77,72 10,56 

141-145 0,85 83,00 70,87 278,00 237,37 779,00 665,15 2781,00 2374,55 95,00 81,12 10,95 

146-150 0,85 86,00 73,47 288,00 246,04 807,00 689,44 2883,00 2463,01 98,00 83,72 11,35 
 
 

  
Afstanden NMBS beperkt tot 
150 Km 
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Bijlage 2 – Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een individueel vervoermiddel (gemiddeld 
75% )(op 01-02-2014) 

  
 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,70 10,00 6,98 33,00 23,05 93,00 64,96 332,00 231,88 11,30 7,89 1,06 
2 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 

3 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 
4 0,70 10,90 7,62 36,00 25,16 101,00 70,58 362,00 252,97 12,30 8,60 1,16 

5 0,70 11,70 8,23 39,00 27,44 110,00 77,40 391,00 275,12 13,30 9,36 1,27 

6 0,70 12,50 8,80 41,50 29,22 117,00 82,38 416,00 292,91 14,20 10,00 1,35 

7 0,70 13,20 9,19 44,00 30,64 124,00 86,36 441,00 307,14 15,00 10,45 1,41 

8 0,70 14,00 9,76 46,50 32,42 131,00 91,34 466,00 324,92 15,90 11,09 1,50 

9 0,70 14,70 10,26 49,00 34,20 138,00 96,32 491,00 342,70 16,70 11,66 1,58 

10 0,70 15,50 10,83 52,00 36,33 145,00 101,30 516,00 360,49 17,60 12,30 1,68 

11 0,71 16,20 11,43 54,00 38,11 152,00 107,28 541,00 381,83 18,50 13,06 1,76 

12 0,71 17,00 12,00 57,00 40,24 159,00 112,26 566,00 399,62 19,30 13,63 1,86 

13 0,71 17,70 12,50 59,00 41,67 166,00 117,24 591,00 417,40 20,20 14,27 1,92 

14 0,71 18,50 13,07 62,00 43,80 173,00 122,22 616,00 435,19 21,00 14,84 2,02 

15 0,71 19,20 13,57 64,00 45,23 180,00 127,20 641,00 452,97 21,90 15,48 2,09 

16 0,71 20,00 14,24 67,00 47,72 187,00 133,18 666,00 474,32 22,70 16,17 2,20 

17 0,71 20,70 14,74 69,00 49,14 194,00 138,16 691,00 492,11 23,60 16,81 2,27 

18 0,71 21,50 15,31 72,00 51,27 201,00 143,14 716,00 509,89 24,40 17,38 2,37 

19 0,71 22,20 15,85 74,00 52,85 208,00 148,55 741,00 529,19 25,50 18,21 2,44 

20 0,71 23,00 16,42 77,00 54,98 215,00 153,53 766,00 546,98 26,00 18,57 2,54 

21 0,71 23,70 16,92 79,00 56,41 222,00 158,51 791,00 564,77 27,00 19,28 2,60 

22 0,71 24,50 17,49 82,00 58,54 229,00 163,49 816,00 582,55 28,00 19,99 2,70 

23 0,72 25,00 17,95 84,00 60,32 236,00 169,46 841,00 603,89 28,50 20,46 2,78 

24 0,72 26,00 18,66 87,00 62,45 243,00 174,44 866,00 621,67 29,50 21,18 2,88 

25 0,72 26,50 18,97 89,00 63,72 250,00 179,00 891,00 637,96 30,50 21,84 2,94 

26 0,72 27,50 19,72 92,00 65,96 257,00 184,25 916,00 656,70 31,00 22,22 3,04 

27 0,72 28,00 20,09 94,00 67,43 264,00 189,38 941,00 675,03 32,00 22,96 3,11 

28 0,72 29,00 20,82 97,00 69,62 271,00 194,52 966,00 693,37 33,00 23,69 3,21 

29 0,72 29,50 21,20 99,00 71,14 278,00 199,76 991,00 712,10 34,00 24,43 3,28 

30 0,72 30,50 21,93 102,00 73,33 285,00 204,90 1016,00 730,45 34,50 24,80 3,38 

31-33 0,72 31,50 22,78 106,00 76,64 296,00 214,02 1057,00 764,26 36,00 26,03 3,54 

34-36 0,73 33,50 24,47 112,00 81,81 313,00 228,64 1119,00 817,40 38,00 27,76 3,78 

37-39 0,74 35,50 26,16 118,00 86,96 330,00 243,20 1180,00 869,62 40,00 29,48 4,01 

40-42 0,74 37,00 27,38 124,00 91,76 348,00 257,52 1241,00 918,34 42,50 31,45 4,23 

43-45 0,75 39,00 29,18 130,00 97,27 365,00 273,10 1303,00 974,93 44,50 33,30 4,49 

46-48 0,75 41,00 30,87 136,00 102,41 382,00 287,64 1364,00 1027,07 46,50 35,01 4,73 

49-51 0,76 43,00 32,57 143,00 108,32 399,00 302,24 1425,00 1079,44 48,50 36,74 5,00 
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52-54 0,75 44,00 33,20 147,00 110,91 411,00 310,08 1469,00 1108,30 50,00 37,72 5,12 

55-57 0,76 45,50 34,74 151,00 115,29 424,00 323,74 1513,00 1155,22 52,00 39,70 5,32 

58-60 0,77 46,50 35,57 156,00 119,34 436,00 333,54 1557,00 1191,11 53,00 40,55 5,51 

61-65 0,77 48,50 37,17 161,00 123,39 452,00 346,40 1615,00 1237,69 55,00 42,15 5,69 

66-70 0,77 51,00 39,35 169,00 130,40 473,00 364,96 1688,00 1302,43 58,00 44,75 6,02 

71-75 0,77 53,00 40,61 176,00 134,86 493,00 377,77 1761,00 1349,39 60,00 45,98 6,22 

76-80 0,77 55,00 42,60 183,00 141,75 513,00 397,38 1833,00 1419,87 63,00 48,80 6,54 

81-85 0,77 57,00 43,87 191,00 147,00 534,00 410,98 1906,00 1466,91 65,00 50,03 6,78 

86-90 0,77 59,00 45,66 198,00 153,24 554,00 428,76 1979,00 1531,60 67,00 51,85 7,07 

91-95 0,78 62,00 48,23 205,00 159,48 575,00 447,31 2052,00 1596,31 70,00 54,46 7,36 

96-100 0,77 64,00 49,49 212,00 163,95 595,00 460,13 2125,00 1643,33 72,00 55,68 7,57 

101-105 0,78 66,00 51,29 220,00 170,96 615,00 477,91 2198,00 1708,06 75,00 58,28 7,89 

106-110 0,78 68,00 53,08 227,00 177,20 636,00 496,48 2271,00 1772,80 77,00 60,11 8,18 

111-115 0,78 70,00 54,88 234,00 183,44 656,00 514,26 2343,00 1836,77 80,00 62,72 8,47 

116-120 0,79 72,00 56,67 242,00 190,47 677,00 532,84 2416,00 1901,53 82,00 64,54 8,79 

121-125 0,78 75,00 58,71 249,00 194,93 697,00 545,65 2489,00 1948,53 85,00 66,54 9,00 

126-130 0,79 77,00 60,51 256,00 201,17 717,00 563,44 2562,00 2013,31 87,00 68,37 9,28 

131-135 0,79 79,00 62,30 263,00 207,41 738,00 582,02 2635,00 2078,09 90,00 70,98 9,57 

136-140 0,78 81,00 63,56 271,00 212,66 758,00 594,83 2708,00 2125,07 92,00 72,20 9,81 

141-145 0,79 83,00 65,89 278,00 220,69 779,00 618,41 2781,00 2207,69 95,00 75,42 10,18 

146-150 0,79 86,00 68,31 288,00 228,76 807,00 641,02 2883,00 2290,03 98,00 77,84 10,56 

 

  

Afstanden NMBS beperkt tot 150 Km 
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Bijlage 3 – Van toepassing op Carrefour - Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een 
individueel vervoermiddel (gemiddeld 70% )(op 01-02-2014) 
  

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,66 10,00 6,58 33,00 21,73 93,00 61,24 332,00 218,60 11,30 7,44 1,00 
2 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 

3 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 
4 0,66 10,90 7,18 36,00 23,72 101,00 66,54 362,00 238,49 12,30 8,10 1,09 

5 0,66 11,70 7,76 39,00 25,88 110,00 73,00 391,00 259,48 13,30 8,83 1,19 

6 0,66 12,50 8,30 41,50 27,56 117,00 77,70 416,00 276,27 14,20 9,43 1,27 

7 0,66 13,20 8,67 44,00 28,88 124,00 81,40 441,00 289,50 15,00 9,85 1,33 

8 0,66 14,00 9,20 46,50 30,56 131,00 86,10 466,00 306,28 15,90 10,45 1,41 

9 0,66 14,70 9,67 49,00 32,24 138,00 90,80 491,00 323,06 16,70 10,99 1,49 

10 0,66 15,50 10,21 52,00 34,25 145,00 95,50 516,00 339,85 17,60 11,59 1,58 

11 0,67 16,20 10,79 54,00 35,95 152,00 101,20 541,00 360,19 18,50 12,32 1,66 

12 0,67 17,00 11,32 57,00 37,96 159,00 105,90 566,00 376,98 19,30 12,85 1,75 

13 0,67 17,70 11,79 59,00 39,31 166,00 110,60 591,00 393,76 20,20 13,46 1,81 

14 0,67 18,50 12,33 62,00 41,32 173,00 115,30 616,00 410,55 21,00 14,00 1,91 

15 0,67 19,20 12,80 64,00 42,67 180,00 120,00 641,00 427,33 21,90 14,60 1,97 

16 0,67 20,00 13,44 67,00 45,04 187,00 125,70 666,00 447,68 22,70 15,26 2,08 

17 0,67 20,70 13,91 69,00 46,38 194,00 130,40 691,00 464,47 23,60 15,86 2,14 

18 0,67 21,50 14,45 72,00 48,39 201,00 135,10 716,00 481,25 24,40 16,40 2,23 

19 0,67 22,20 14,97 74,00 49,89 208,00 140,23 741,00 499,55 25,50 17,19 2,30 

20 0,67 23,00 15,50 77,00 51,90 215,00 144,93 766,00 516,34 26,00 17,53 2,40 

21 0,67 23,70 15,97 79,00 53,25 222,00 149,63 791,00 533,13 27,00 18,20 2,46 

22 0,67 24,50 16,51 82,00 55,26 229,00 154,33 816,00 549,91 28,00 18,87 2,55 

23 0,68 25,00 16,95 84,00 56,96 236,00 160,02 841,00 570,25 28,50 19,32 2,63 

24 0,68 26,00 17,62 87,00 58,97 243,00 164,72 866,00 587,03 29,50 20,00 2,72 

25 0,68 26,50 17,91 89,00 60,16 250,00 169,00 891,00 602,32 30,50 20,62 2,78 

26 0,68 27,50 18,62 92,00 62,28 257,00 173,97 916,00 620,06 31,00 20,98 2,87 

27 0,68 28,00 18,97 94,00 63,67 264,00 178,82 941,00 637,39 32,00 21,68 2,94 

28 0,68 29,00 19,66 97,00 65,74 271,00 183,68 966,00 654,73 33,00 22,37 3,03 

29 0,68 29,50 20,02 99,00 67,18 278,00 188,64 991,00 672,46 34,00 23,07 3,10 

30 0,68 30,50 20,71 102,00 69,25 285,00 193,50 1016,00 689,81 34,50 23,42 3,20 

31-33 0,68 31,50 21,52 106,00 72,40 296,00 202,18 1057,00 721,98 36,00 24,59 3,34 

34-36 0,69 33,50 23,13 112,00 77,33 313,00 216,12 1119,00 772,64 38,00 26,24 3,57 

37-39 0,70 35,50 24,74 118,00 82,24 330,00 230,00 1180,00 822,42 40,00 27,88 3,80 

40-42 0,70 37,00 25,90 124,00 86,80 348,00 243,60 1241,00 868,70 42,50 29,75 4,01 

43-45 0,71 39,00 27,62 130,00 92,07 365,00 258,50 1303,00 922,81 44,50 31,52 4,25 

46-48 0,71 41,00 29,23 136,00 96,97 382,00 272,36 1364,00 972,51 46,50 33,15 4,47 

49-51 0,72 43,00 30,85 143,00 102,60 399,00 286,28 1425,00 1022,44 48,50 34,80 4,73 
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52-54 0,71 44,00 31,44 147,00 105,03 411,00 293,64 1469,00 1049,54 50,00 35,72 4,85 

55-57 0,72 45,50 32,92 151,00 109,25 424,00 306,78 1513,00 1094,70 52,00 37,62 5,04 

58-60 0,73 46,50 33,71 156,00 113,10 436,00 316,10 1557,00 1128,83 53,00 38,43 5,22 

61-65 0,73 48,50 35,23 161,00 116,95 452,00 328,32 1615,00 1173,09 55,00 39,95 5,40 

66-70 0,73 51,00 37,31 169,00 123,64 473,00 346,04 1688,00 1234,91 58,00 42,43 5,71 

71-75 0,73 53,00 38,49 176,00 127,82 493,00 358,05 1761,00 1278,95 60,00 43,58 5,90 

76-80 0,73 55,00 40,40 183,00 134,43 513,00 376,86 1833,00 1346,55 63,00 46,28 6,20 

81-85 0,73 57,00 41,59 191,00 139,36 534,00 389,62 1906,00 1390,67 65,00 47,43 6,43 

86-90 0,73 59,00 43,30 198,00 145,32 554,00 406,60 1979,00 1452,44 67,00 49,17 6,71 

91-95 0,74 62,00 45,75 205,00 151,28 575,00 424,31 2052,00 1514,23 70,00 51,66 6,98 

96-100 0,73 64,00 46,93 212,00 155,47 595,00 436,33 2125,00 1558,33 72,00 52,80 7,17 

101-105 0,74 66,00 48,65 220,00 162,16 615,00 453,31 2198,00 1620,14 75,00 55,28 7,48 

106-110 0,74 68,00 50,36 227,00 168,12 636,00 471,04 2271,00 1681,96 77,00 57,03 7,76 

111-115 0,74 70,00 52,08 234,00 174,08 656,00 488,02 2343,00 1743,05 80,00 59,52 8,03 

116-120 0,75 72,00 53,79 242,00 180,79 677,00 505,76 2416,00 1804,89 82,00 61,26 8,34 

121-125 0,74 75,00 55,71 249,00 184,97 697,00 517,77 2489,00 1848,97 85,00 63,14 8,54 

126-130 0,75 77,00 57,43 256,00 190,93 717,00 534,76 2562,00 1910,83 87,00 64,89 8,81 

131-135 0,75 79,00 59,14 263,00 196,89 738,00 552,50 2635,00 1972,69 90,00 67,38 9,09 

136-140 0,74 81,00 60,32 271,00 201,82 758,00 564,51 2708,00 2016,75 92,00 68,52 9,31 

141-145 0,75 83,00 62,57 278,00 209,57 779,00 587,25 2781,00 2096,45 95,00 71,62 9,67 

146-150 0,75 86,00 64,87 288,00 217,24 807,00 608,74 2883,00 2174,71 98,00 73,92 10,03 

 

  

Afstanden NMBS beperkt tot 150 Km 
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OPEENVOLGING ARBEIDSCONTRACTEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 inzake 
opeenvolgende arbeidscontracten 
 
De bepalingen over de proeftijd in deze cao's zijn ongeldig sinds januari 2014 (eenheidsstatuut) 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van de 
werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Artikel 2 
 
Onder "opeenvolgende arbeidsovereenkomsten" wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake. 
 
Hoofdstuk III: Proefperiode 
 
Artikel 3 
 
Voor de bepaling van het proefbeding wordt rekening gehouden met de anciënniteit, 
verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever en in dezelfde 
functie (1).  
(1) Het proefbeding is dus éénmalig indien een werknemer opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en /of vervangingscontracten zou 
uitoefenen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie. 
 
Hoofdstuk IV: Opzegtermijn 
 
Artikel 4 
 
Onverkort de toepassing van artikel 11 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten 
van 3 juli 1978, wordt voor de bepaling van de opzegtermijn, rekening gehouden met 
de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij 
dezelfde werkgever. 
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Hoofdstuk V: Loonschalen 
 
Artikel 5 
 
Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de 
anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij 
dezelfde werkgever. 
 
Hoofdstuk VI: Slotbepalingen 
 
Artikel 6 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 april 2007. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de bedienden van de kleinhandel in voedingswaren. 
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ARBEIDSDUUR 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende 
de arbeidsduur 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.1). 
 
Hoofdstuk II: Arbeidsduur 
 
Artikel 2  
 
De wekelijkse arbeidstijd van de bedienden is vastgesteld op 36 uur. 
 
Vanaf 1 januari 2001 wordt de wekelijkse arbeidsduur op 35 uur gebracht. De 
arbeidsduurvermindering wordt naar keuze van de werkgever doorgevoerd, hetzij 
door de duur van de prestaties per week te verminderen tot 35 uur, hetzij door de 
arbeidsduur per jaar te verminderen. 
 
Wanneer de werkgever kiest voor de vermindering van de prestaties per week, 
wordt het uur arbeidsduurvermindering op één dag in de week toegekend, en niet 
over meerdere dagen. 
 
Wanneer de werkgever kiest voor een arbeidsduurvermindering per jaar, doet hij 
dit door zes compensatiedagen per jaar toe te kennen. De vaststelling van de data 
voor deze compensatiedagen, gebeurt in onderling akkoord volgens de 
aanvraagmodaliteiten van toepassing in het bedrijf inzake extralegaal verlof. 
 
De contractuele arbeidsduur van de deeltijdse bedienden blijft op 1 januari 2001 
ongewijzigd. De arbeidsduurvermindering resulteert voor de deeltijdse bedienden 
op 1 januari 2001 in een proportionele loonsverhoging van 2,857 %. 
 
Artikel 3  
 
De weekgrens vanaf dewelke er overloon dient betaald te worden, blijft behouden 
op 36 uren per week. 
 
Artikel 4  
 
De arbeidstijd wordt gespreid over ten hoogste vijf dagen van de week en negen 
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uur per dag. In de ondernemingen waarop het ogenblik van de inwerkingtreding 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst bijzondere modaliteiten van verdeling 
van de wekelijkse arbeidstijd van toepassing zijn ingesteld krachtens de 
overeenkomsten van 9 februari 1983 en 1 december 1997, blijven deze van 
toepassing. 
 
Deeltijdse bedienden met een arbeidsovereenkomst van ten hoogste 24 uren per 
week voorziet, hebben op hun schriftelijk verzoek het recht om hun prestaties te 
spreiden over vier dagen per week. Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 
2000. 
 
Artikel 5  
 
De werkgevers hebben zes maal per jaar de mogelijkheid hun bedienden tewerk te 
stellen op de gewone inactiviteitsdag, zonder nochtans de in artikel 2 en 4 
vastgesteld grenzen te overschrijden. 
 
De werkgever die van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt geeft aan de 
bediende, hetzij een compensatieverlof dat overeenstemt met de overschrijding 
van de in vorig lid vastgestelde grenzen binnen de zes weken die volgen op die 
overschrijding, hetzij een vergoeding die gelijk is aan het normaal loon dat 
overeenstemt met die overschrijding. 
 
Vooraleer van de in lid 1 geboden mogelijkheid gebruik te maken, licht de 
werkgever de betrokken bedienden vijftien dagen op voorhand in, behoudens 
gevallen van overmacht; hij verwittigt ook de sociale inspecteur 24 uur op 
voorhand. 
 
Artikel 6  
 
De bepalingen van de artikelen 2 en 5 zijn niet van toepassing op de filiaalhouders, 
waarvoor de ondernemingen steunen op de wet van 22 juni 1960 tot instelling van 
een wekelijkse rustdag voor ambacht en handel, alsook op de besluiten tot 
uitvoering van deze wet. 
 
Wanneer een feestdag onmiddellijk vóór of na een zondag valt, kan de winkel één 
van beide dagen gedurende vier uren geopend worden, onverminderd voor de 
filiaalhouders de wetsbepalingen inzake de wekelijkse rust. 
 
Artikel 7  
 
Het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren kan de 
ondernemingen waarvoor een verzoek tot afwijking werd ingediend in 
samenspraak met de aldaar vertegenwoordigde syndicale organisatie(s), vrijstellen 
van de toepassing van artikel 2 en 4. 
 
Artikel 8  
 
Uitvoerende bedienden die vrijwillig hun arbeidsduur wensen te verminderen tot 
32 uur per week, kunnen dit doen mits naleving van volgende voorwaarden : 
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- prestaties verdeeld over vijf dagen; 
- evenredige aanpassing van het loon. 
 
De ondernemingen verbinden zich ertoe de aldus vrijgekomen uren te 
compenseren hetzij door het optrekken van de arbeidsduur van deeltijdse 
werknemers, hetzij door nieuwe aanwervingen. 
 
Artikel 9  
 
De ondernemingen die de annualisatie van de arbeidsduur, bedoeld in de artikelen 
37 tot 42 van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de tewerkstelling en ter 
preventieve vrijwaring van de concurrentiekracht, willen invoeren en die 
beschikken over een syndicale afvaardiging, doen dit bij collectieve 
arbeidsovereenkomst. De andere ondernemingen leggen hun ontwerp ter 
goedkeuring aan het Paritair comité voor. 
 
 
Hoofdstuk III: Minimale dagelijkse arbeidsduur  
 
Artikel 10  
 
Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 
uur. 
 
 
Hoofdstuk IV: Slotbepalingen 
 
Artikel 11  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999 betreffende de arbeidsduur 
wordt opgeheven op 1 januari 2012. 
 
Artikel 12  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Ze is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezet mits naleving van een 
opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief 
gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren. 
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DEELTIJDSWERK 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende 
het deeltijds werk 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgbied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01). 
 
Hoofdstuk II: Deeltijds werk 
 
1. Minimale wekelijkse arbeidsduur en afwijkingen 
 
Artikel 2  
 
De minimale arbeidsduur van de deeltijdse werknemers wordt vastgesteld op 
twintig uur per week indien hun prestaties over meerdere dagen gespreid worden. 
 
Artikel 3  
 
In afwijking op de hiervoor vastgestelde minimale wekelijkse arbeidsduur, en in 
afwijking op de minimale wekelijkse arbeidsduur, voorzien in artikel 11 bis van de 
Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, blijft het mogelijk 
arbeidsovereenkomsten voor één dag per week aan te gaan. 
 
Artikel 4  
 
De mogelijkheden om in afwijking van artikel 11 bis van de Wet op de 
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, werknemers tewerk te stellen in een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur die lager ligt dan een derde 
van een voltijdse betrekking, kunnen worden uitgebreid door een collectieve 
arbeidsovereenkomst op het niveau van het bedrijf. 
 
Artikel 5  
 
In geval van tijdskrediet kan de wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur bedragen. 
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2. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur 
 
2.1. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 18 maanden 
 
Artikel 6  
 
§ 1.  
Vanaf 1 oktober 2005 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van 
18 maanden in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week, die hiervoor een schriftelijke aanvraag 
doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 
22 uur per week, in een variabel uurrooster. 
 
2.2. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels 
met minstens 12 werknemers 
 
§ 2. 
 Vanaf 1 januari 2006 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van 
drie jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur van 22 uur of 23 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen 
met 12 werknemers of meer en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een 
individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per 
week, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die 
hierna volgende leden. 
 
1) In het kader van een flexibel arbeidsregime : 
 
Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur 
tot 24u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze 
arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
 
In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten 
opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van: 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven 

toe en  
- maximum twee uren naar beneden toe. 
 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van 
minimum 22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, 
moet gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval 
is. 
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3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant 
maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 6, § 1. van deze CAO: 

Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 1. van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 2. van deze CAO, dient minstens 
18 maanden verstreken te zijn. 
 
2.3. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels 
met minder dan 12 werknemers 
 
 
§ 3.  
Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie 
jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
van 22 uur of 23 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 
minder dan 12 werknemers en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een 
individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per 
week, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die 
hierna volgende leden. 
 
1) in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
 
Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur 
tot 24u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze 
arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
 
In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten 
opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van: 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven 

toe  
- en maximum twee uren naar beneden toe. 
 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van 
minimum 22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, 
moet gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval 
is. 
 
3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant 
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maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24u. 
 
4)  Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 6, § 1. Van deze CAO: 

Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 1. van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 3 van deze CAO, dient minstens 
18 maanden verstreken te zijn. 
 
5) Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet 
verplicht meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan.  De voorrang 
wordt vastgesteld op basis van de anciënniteit. 
 
2.4. Uitzondering 
 
§4.  
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de ondernemingen in 
moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve 
arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is. 
 
3. Minimale dagelijkse arbeidsduur 
 
Artikel 7  
 
De minimale dagelijkse arbeidsduur van de deeltijdse bedienden, met prestaties 
over verschillende dagen van de week wordt vastgesteld op drie uur. 
 
Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 
uur. 
 
4. Herziening van de arbeidsovereenkomst bij overschrijding van de 
arbeidstijd 
 
Artikel 8  
 
In geval van overschrijding van de overeengekomen arbeidstijd, wordt de 
arbeidsovereenkomst herzien, rekening houdend met de gemiddelde prestaties 
gedurende de periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag van de 
betrokken bediende, met uitsluiting van de maanden juli, augustus en december, 
en mits het opstellen van een regeling met trappen van een uur, waarbij de 
overschrijding wordt afgerond naar boven toe of naar beneden toe, al naargelang 
de gemiddelde prestaties hoger of lager liggen dan een half uur. 
 
5. Uurroosters 
 
Artikel 9  
 
De uurroosters van de deeltijds tewerkgestelde werknemers moeten worden 
vermeld in de bijlagen van het arbeidsreglement. Ze moeten worden geafficheerd 
en mogen, tijdens deze vooropgestelde periode, slechts worden gewijzigd mits 
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voorafgaand akkoord van de betrokkene. 
 
 
Hoofdstuk III: Slotbepalingen 
 
Artikel 10  
 
De CAO van 30 juni 2005 betreffende het deeltijds werk wordt opgeheven op 1 
januari 2012. 
 
Artikel 11  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
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AFWEZIGHEDEN, VERLOF 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende 
de afwezigheden 

 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 
bedienden uit kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de 
werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Kort verzuim 
 
Artikel 2 
 
Onverminderd de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 
1963, betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de 
dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op 
binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen 
of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke 
opdrachten (Belgisch Staatsblad van 11 september 1963), heeft de bediende, ter 
gelegenheid van zijn huwelijk, het recht, met behoud van zijn normaal loon, van het 
werk afwezig te zijn voor een bijkomende dag. 
 
Voor de toepassing van het besluit bedoeld in de eerste alinea, worden 
samenwonende partners gelijkgesteld met echtgenoten. Het bewijs van hun 
samenwonen moet worden geleverd door een attest van de ge-meentelijke overheid. 
 
Hoofdstuk III: Feestdagen 
 
Artikel 3 
 
Aan de bedienden worden tien feestdagen per jaar gewaarborgd. 
 
De feestdag welke samenvalt met de dag of de halve dag van de week waarop 
gewoonlijk niet wordt gewerkt in het vijfdagenstelsel, wordt respectievelijk vervangen 
door een dag of een halve dag inhaalrust. 
 
De ondernemingsraad stelt er jaarlijks de datum van vast. Zoniet wordt de inhaalrust 
toegestaan hetzij door verlenging van de jaarlijkse vakantie, hetzij binnen de vijftien 
dagen welke aan de feestdag in kwestie voorafgaan of erop volgen. 
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Vakantiedagen andere dan deze bij wet en overeenkomst voorzien als jaarlijkse 
vakantie en wettelijke feestdagen kunnen worden beschouwd als inhaalrustdagen 
voor de wettelijke feestdagen welke samenvallen met een weekdag waarop 
gewoonlijk niet wordt gewerkt. 
 
Hoofdstuk IV: Beurtrolverlof 
 
Artikel 4 
 
Het verkooppersoneel van de filialen waar, buiten de filiaalhouder, meer dan vier 
personen in de verkoop worden tewerkgesteld die tenminste twintig uren per week 
werken, heeft recht op één beurtrolverlofdag per week. 
 
In deze filialen mag het personeel, met tenminste één jaar ancienniteit in de 
onderneming, zevenmaal per jaar dit wekelijks beurtrolverlof op zaterdag nemen. 
 
Deze maatregel is echter niet van toepassing : 
 
- tijdens de maanden juli, augustus en december; 

- op zaterdagen welke volgen op een feestdag welke op een vrijdag valt of 
voorafgaan aan een feestdag welke op een maandag valt. 
 

De dag beurtrolverlof mag noch worden afgeschaft, noch verzet, zonder voorbericht 
en instemming van de belanghebbende. 
 
De syndicale afgevaardigden die op de dag beurtrolverlof deelnemen aan een 
syndicale vergadering, krijgen een vervangingsverlof. Hetzelfde geldt voor de 
afgevaardigden die gedeeltelijk zijn tewerkgesteld wanneer zij deelnemen aan een 
syndicale vergadering op een dag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt. Deze 
vergaderingen zullen noch op vrijdag, noch op zaterdag worden gehouden. 
 
Hoofdstuk V: Jaarlijkse vakantie 
 
Artikel 5 
 
Een aanvullend vakantiegeld wordt toegekend aan het administratief en 
verkooppersoneel evenals aan de houders van een filiaal waarin een gemiddelde 
maandomzet wordt geboekt van tenminste 12.590,69 EUR aan index 108,88 - spil 
van de stabilisatieschijf 107,81 - 109,97 (basis 1996 = 100). 
Het bedrag hiervan is vastgesteld op 74,37 EUR. 
 
De toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten zijn deze die bepaald zijn in de 
wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie voor de toekenning van het dubbel 
vakantiegeld. 
 
Artikel 6 
 
De ondernemingen waarvan de filialen tijdens de jaarlijkse vakantie niet sluiten en 
welke bijgevolg de filiaalhouder tijdens zijn vakantie vervangen, dragen de kosten 
van deze vervanging, hetzij door zelf de persoon te belonen die de filiaalhouder 



 

ACLVB 76 

vervangt, hetzij, wanneer de filiaalhouder zelf voor zijn vervanging zorgt met 
instemming van zijn werkgever, door het bedrag te zijner beschikking te stellen dat 
nodig is om de persoon te belonen die hem vervangt en die, doorgaans, een lid is 
van zijn gezin. 
 
De ondernemingen welke over geen vervangingspersoneel beschikken en de 
vakantie niet per beurtrol kunnen toekennen, moeten de sluiting van het filiaal 
gedurende ten minste twee weken voorzien. 
 
Hoofdstuk VI: Ancienniteitsverlof 
 
Artikel 7 
 
Een bijkomende vakantie wordt volgens de ancienniteit in de onderneming 
toegekend aan het administratief personeel, alsook aan de filiaalhouders en de 
overige personeelsleden van de filialen. 
 
Deze vakantie bedraagt in meerdering van de wettelijke jaarlijkse vakantie : 
 
- 1 dag na 5 jaar ancienniteit in de onderneming; 

- 2 dagen na 10 jaar ancienniteit in de onderneming; 

- 3 dagen na 15 jaar ancienniteit in de onderneming; 

- 4 dagen na 20 jaar ancienniteit in de onderneming; 

- 5 dagen na 25 jaar ancienniteit in de onderneming; 

- 6 dagen na 30 jaar ancienniteit in de onderneming. 
 
In de ondernemingen met een gunstigere regeling inzake ancienniteitsverlof, hebben 
de bedienden met tenminste vijf jaar ancienniteit recht op één bijkomende dag verlof 
ten opzichte van de regeling die van kracht was VOOR 1 april 1991. 
 
Hoofdstuk VII: Onbetaald familiaal verlof 
 
Artikel 8 
 
Op voorafgaandelijk verzoek van de bediende kunnen maximum tien uitzonderlijke 
verlofdagen per jaar worden toegekend in geval van ziekte of ongeval : 
 
1. van de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de familieleden die bij de bediende 

inwonen; 

2. van een vader of een moeder die alleen woont. 
 
Voor de deeltijds tewerkgestelde bedienden wordt het maximum van tien dagen per 
jaar pro rata temporis berekend. 
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De afwezigheden dienen onmiddellijk verantwoord te worden en dienen binnen de 48 
uur gevolgd te worden door een geneeskundig getuigschrift waarin vermeld staat dat 
de aanwezigheid van de bediende bij de zieke of gekwetste persoon noodzakelijk is. 
De bedienden kunnen hun toevlucht tot deze verlofdagen slechts nemen nadat zij 
met de werkgever alle mogelijkheden voor een verandering of een aanpassing van 
hun uurrooster hebben overwogen. 
 
De verlofdagen kunnen in halve dagen opgenomen worden. 
 
Hoofdstuk VIII: Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden wordt opgeheven. 
 
Artikel 10 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 
2002 en is gesloten voor onbepaalde tijd. 
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PC 202 - TIJDSKREDIET 

TIJDSKREDIET 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
het tijdskrediet 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01) 
 
Artikel 2  
 
De hieronder vastgestelde bepalingen worden toegevoegd aan de regels van CAO 
nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012. 
 
Hoofdstuk II : Rechthebbenden en vormen 
 
Artikel 3  
 
Het uitvoerend personeel heeft recht op de volgende vormen van tijdskrediet 
voorzien in CAO nr. 103: 
 
- Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief 

gedurende maximum 1 jaar voltijds equivalent; 
 

- Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief 
gedurende maximum 36 of 48 maanden; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van 
landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar; 
 

- 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van landingsbanen vanaf 
de leeftijd van 50 jaar wanneer de werknemer een beroepsloopbaan van ten 
minste 28 jaar heeft doorlopen. 
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Artikel 4  
 
Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft recht op de volgende 
vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103: 
 
- Voltijds tijdskrediet zonder motief gedurende maximum 1 jaar; 

 
- Voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 48 maanden. 

 
Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft in toepassing van artikel 2 § 3 
van CAO nr. 103 geen recht op een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering. 
 
Artikel 5  
 
Mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, heeft het niet-
uitvoerend personeel ouder dan 55 jaar, bovenop de rechten voorzien in artikel 4, 
recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103: 
 
- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief gedurende maximum 1 

jaar voltijds equivalent 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 
48 maanden 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van 
landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar 

 
Hoofdstuk III: Duur 
 
Artikel 6   
 
De verschillende vormen van tijdskrediet worden opgenomen te worden conform de 
periodes voorzien in CAO nr. 103. 
 
Aanvraag verlengingen 
  
Artikel 7  
 
De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren 
en conform de termijnen voorzien in artikel 12 van CAO nr. 103. 
 
Hoofdstuk IV: Organisatieregels 
 
Percentage tijdskrediet 
 
Artikel 8  
  
Het percentage vermeld in artikel 16, § 1 van CAO nr. 103 (5%) wordt verhoogd tot 
6%. 
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Artikel 9  
  
Werknemers van 53 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de 
arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet 
meegerekend voor de vaststelling van het percentage, vermeld in artikel 8 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst (6 %). 
 
Opname 1/5 tijdskrediet 
 
Artikel 10  
 
De werknemers die recht hebben op een tijdskrediet onder de vorm van een 
vermindering van de arbeidsprestaties met1/5, conform de intersectorale CAO met 
betrekking tot tijdskrediet, hebben het recht dit tijdskrediet op te nemen in één hele of 
in twee halve dagen.  
 
Opname halftijds tijdskrediet 50+ met toeslag van het Sociaal fonds 
 
Artikel 11  
 
In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door 
de werknemers van 53 jaar of meer met toeslag van het Sociaal fonds voor de 
levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, zoals bepaald in artikel 13 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om zijn 
arbeidsprestaties te presteren in een driedagenweek. 
 
De driedagenweek wordt georganiseerd rekening houdend met de modaliteiten 
zoals bepaald in artikel 13 f) van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Reïntegratie 
 
Artikel 12   
 
Na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de 
artikelen 3, 4 en 8 van CAO 103, heeft de werknemer in toepassing van artikel 21, § 
1 van CAO nr. 103 het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet 
mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn 
arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn. 
 
Hoofdstuk V: Toeslag van het sociaal fonds 

Artikel 13  
 
In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door 
de werknemers van 53 jaar of meer 1, in het kader van een tijdskrediet zonder motief 
of een tijdskrediet eindeloopbaan volgens de bepalingen van de CAO 103, zal door 
het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen een toeslag 

                                                 
1 Vanaf 53 tot 55 jaar is enkel een gecombineerde formule mogelijk van halftijds tijdskrediet zonder motief onmiddellijk gevolgd door een 
halftijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar. De toekenningsvoorwaarden voor de toeslag zijn van toepassing vanaf het begin van het 
tijdskrediet zonder motief. 
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betaald worden, binnen de volgende voorwaarden: 
 

a) De toeslag wordt enkel toegekend aan de werknemers met minimum 25 jaar 
beroepsloopbaan en die minimum ¾ van een voltijdse betrekking werden 
tewerkgesteld gedurende de 24 maanden voor de aanvraag; 

b) De toeslag bedraagt 148,74 euro per maand. 
 
c) De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de 

onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 
27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf 
maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet). 

d) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn beroepsloopbaan 
verder te zetten tot aan het pensioen in een stelsel van halftijds tijdskrediet 
(tijdskrediet zonder motief en/of tijdskrediet eindeloopbaan 55+). 

e) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste 
te nemen op de wettelijke minimumleeftijd. 

f) De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden. 
g) De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet 

hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de 
toeslag van 148,74 euro naar verhouding van hun prestaties volgens het 
volgende systeem: 148,74 euro x [(aantal uren per week voorzien in de 
arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5]. 

 
Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week, ontvangt 
een toeslag van 148,74 euro x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euro per maand. 
 

h) De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt, wanneer er een 
bijdrage (sociale zekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn. 

i) De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze 
toeslagen via het Sociaal fonds wordt behouden. De opbrengst van de 
bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief 
aangewend. 

j) Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere 
werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te 
verhogen.  

 
Hoofdstuk VI: Informatie en overleg inzake tewerkstelling 
 
Artikel 14  
 
Met respect voor de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging zoals vermeld in 
CAO nr. 5 en de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met 
betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging gesloten in het Paritair 
comité 202, wordt in het kader van de discussie en het overleg over de evolutie van 
de tewerkstelling, per trimester, een dubbele informatie per zetel overgemaakt door 
de ondernemingen aan de ondernemingsraden: 
 
- het aantal personen die tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt 

voor de globale onderneming; 
 

- het aantal personen ouder dan 55 jaar die 1/2de of 1/5de tijdskrediet nemen en het 
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volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming; 
 

- het aantal deeltijdse werknemers dat geniet van een arbeidsduurverhoging en 
het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming. 

 
Deze inlichtingen zullen globaal en voor elke zetel afzonderlijk gegeven worden. 
 
Hoofdstuk VII: Slotbepalingen 
 
Artikel 15  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 juli 2013. Zij houdt 
op van kracht te zijn op 30 juni 2015. 
 
De bepalingen van hoofdstuk 5 vormen een verlenging zonder onderbreking van 
de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005 
betreffende het tijdskrediet die zonder onderbreking werd verlengd door de CAO’s 
van 27/08/2007, van 23/06/2009 en van 9/12/2011 en dit onder de voorwaarden 
van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen (I), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen 
verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige 
socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, onder andere: 
 
- het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt niet verhoogd,  

 
- de werknemersdoelgroep die aanspraak kan maken op de aanvullende 

vergoeding wordt niet uitgebreid. 
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AANMOEDIGINGSPREMIE VLAAMSE GEWEST 

 
Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning van de 
aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het vlaamse gewest 
 
Dit akkoord geldt voor het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de 
middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
De in het Paritair comité vertegenwoordigde organisaties verklaren er zich mee 
akkoord dat de onderstaande aanmoedigingpremies, voorzien in het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 maart 2002, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse 
regering van 25 maart 2005 en door het besluit van de Vlaamse regering van 19 
december 2008, toegekend worden mits beantwoord wordt aan de in het besluit 
hernomen voorwaarden : 
 
- de aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet; 

 
- de aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet; 

 
- de aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering in het kader van een 

onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. 
 
Dit akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2015. 
 
De partijen vragen dat het zou worden neergelegd en geregistreerd ter griffie van de 
administratie van de Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en overgemaakt aan 
de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, werkgelegenheid, 
binnenlandse aangelegenheden en landbouw van de Vlaamse regering. 
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PC 202 - WERKLOOSHEID MET 
BEDRIJFSTOESLAG  
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11december 2013 betreffende 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
 
Hoofdstuk I:Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het 
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
Artikel 2 
 
Onverminderd de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 
december 1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van 
aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij 
worden ontslagen", regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de volgende 3 
vormen van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 
 
- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar 

(geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014); 
 

- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar 
beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 11 december 2013 tot 31 december 
2015); 

 
- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar 

beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014). 
 
A. Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar 
 
Artikel 3 
 
Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 
1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 58 jaar binnen de voorwaarden 
van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
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B. Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar 
beroepsloopbaan  
 
Artikel 4 
 
§ 1 
Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 
1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 56 jaar binnen de voorwaarden 
van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
 
De werknemers moeten onder andere: 
 
- ontslagen worden om een andere reden dan een dringende reden; 

 
- zich kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende en 

voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door 
de werkloosheidsreglementering voor werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

 
§ 2 
De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar bepaald in § 1 van dit artikel moet vervuld zijn in 
de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 en bovendien op het 
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
 
§ 3 
De werkgevers zijn verplicht de werknemers die krachtens een overeenkomst hun 
recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben doen gelden te vervangen. 
 
C. Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar 
beroepsloopbaan 
 
Artikel 5 
 
In uitvoering van de cao nr. 106 van 28 maart 2013 tot vaststelling, voor 2013 en 
2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in 
het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige 
oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht 
of tewerkgesteld zijn in een bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, wordt aan de 
ontslagen werknemers, gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur, die in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014, 56 jaar of ouder 
zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de 
looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het voordeel van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975. 
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Artikel 6 
 
De werknemers, bedoeld in artikel 5 van onderhavige overeenkomst, moeten op het 
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden 
als loontrekkende kunnen rechtvaardigen.  
Bovendien moeten zij kunnen aantonen dat zij op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime 
zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 
23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 
1990. 
 
Hoofdstuk III : Overgang tijdskrediet - werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
Artikel 7 
 
Voor de werknemers die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een vier/vijfde of tot een halftijdse betrekking en die overstappen in het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de aanvullende vergoeding berekend op 
basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn 
arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen 
overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het 
tijdskrediet. 
 
Hoofdstuk IV: Werkhervatting 
 
Artikel 8 
 
Bij werkhervatting van de werkloze met bedrijfstoeslag binnen de voorwaarden van 
artikelen 114 en 115 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, namelijk als werknemer in loondienst bij een andere werkgever dan de 
schuldenaar van de werkloosheid met bedrijfstoeslag of voor rekening van een 
werkgever die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever 
die hem heeft ontslagen, of als zelfstandige in hoofdberoep, voor zover deze activiteit 
niet wordt uitgeoefend bij de werkgever die de werknemer heeft ontslagen of voor 
rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als 
de werkgever die hem heeft ontslagen, zal de aanvullende vergoeding worden verder 
betaald. 
 
Hoofdstuk V: Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt 
op van kracht te zijn op 31 december 2014 voor wat betreft werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar zoals bepaald in artikel 3 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst en voor wat betreft werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsloopbaan zoals 
bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 11 december 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015 voor wat betreft werkloosheid met 
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bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan zoals 
bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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PC 202 - TEWERKSTELLINGS- EN 
VORMINGSBELEID  
TEWERKSTELLING 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de tewerkstelling 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting 
van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 
202.01). 
 
Hoofdstuk II: Informatie over de werkgelegenheid en de productiviteit 
 
Artikel 2  
 
Driemaandelijks worden globale inlichtingen betreffende de tewerkstelling op het 
niveau van het administratief personeel en het verkooppersoneel van groepen I en 
II, bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de 
functieclassificatie van 19 februari 2014, verstrekt aan hun respectieve syndicale 
afvaardiging. 
 
De bedoelde inlichtingen zijn de volgende: 
 

1. het aantal tewerkgestelden onderverdeeld in voltijdse en deeltijdse (met 
aanduiding van het gemiddelde van de minimale contractuele 
arbeidsprestaties); 
 

2. de personeelsbewegingen van de bedienden (in- en uitdiensttredingen), de 
uitdiensttredingen moeten worden onderverdeeld volgens de reden van 
vertrek. 

 
Artikel 3 
 
De directie van de onderneming licht de betrokken syndicale afvaardiging in over 
de criteria en de berekeningswijzen van de productiviteit. 
 
Deze inlichtingen kunnen worden overgemaakt aan de betrokken representatieve 
werknemersorganisaties. 
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De eventuele moeilijkheden kunnen worden onderzocht op het vlak van de 
onderneming door de directie, de betrokken syndicale afvaardiging en de 
secretarissen van de representatieve werknemersorganisaties. 
 
Hoofdstuk III: Mutatie van het personeel 
 
Artikel 4  
 
Ingeval de verplaatsing tussen de woonplaats en de nieuwe arbeidsplaats meer 
dan één uur per openbaar vervoer duurt, zal een overplaatsing van een 
personeelslid slechts mogelijk zijn wanneer de vakbondsafvaardiging en de 
betrokkene zich akkoord verklaard hebben. In de gevallen waarin de verplaatsing 
minder dan één uur duurt, zullen anderzijds de modaliteiten die op 
ondernemingsniveau zullen vastgesteld worden van toepassing zijn. Deze bepaling 
door de partijen te interpreteren en toe te passen met alle nodige soepelheid. 
 
Hoofdstuk IV: Ontslag en wederindienstneming 
 
Artikel 5  
 
Zonder afbreuk te doen aan het principe van het werkgeversgezag en ten einde, 
naar gelang van de economische mogelijkheden van de ondernemingen, de 
stabiliteit van de arbeidskrachten te verzekeren, is het wenselijk dat de eventuele 
ontslagen geschieden met inachtneming van bepaalde billijkheidsregels. 
 
Artikel 6  
 
In geval van afdanking na de zesde maand na de indiensttreding van een bediende 
die voor onbepaalde tijd is aangenomen, zal de syndicale afvaardiging gelijktijdig 
met het overhandigen van het ontslag worden ingelicht, indien het ontslag is 
gegeven wegens dringende reden. 
 
Indien het contract van onbepaalde duur zonder onderbreking volgt op één of 
meerdere contracten van bepaalde duur en/of vervangingscontracten en indien 
deze contracten slaan op dezelfde functie, zal de periode van 6 maanden 
aanvangen vanaf het eerste contract van bepaalde duur of vervangingscontract bij 
dezelfde werkgever. 
 
Onder “zonder onderbreking volgt” wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake. 
 
Artikel 7 
 
Behoudens het geval waarin de bediende wordt betrapt op heterdaad, wanneer hij 
wordt verdacht van diefstal: 
 
- wanneer een vakbondsafgevaardigde aanwezig is, zal de verantwoordelijke in 

zijn aanwezigheid aan de verdachte persoon de keuze voorstellen zich al dan 
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niet te laten bijstaan tijdens het gesprek; 
 

- wanneer er geen vakbondsafgevaardigde aanwezig is, probeert de 
verantwoordelijke er één telefonisch te contacteren om aan de verdachte 
persoon dezelfde keuze te kunnen voorstellen, indien mogelijk in aanwezigheid 
van twee getuigen. 

 
Indien hij daarin niet slaagt, zal hij proberen een andere afgevaardigde te 
contacteren. Wanneer beide pogingen mislukken, maakt de verantwoordelijke 
daarvan schriftelijk gewag en laat hij mede ondertekenen door de verdachte 
bediende en door de aanwezige getuigen. Indien de verdachte bediende weigert te 
ondertekenen, zal daarvan melding gemaakt worden door de verantwoordelijke. 
 
Vervolgens gaat de verantwoordelijke over tot het verhoor van de verdachte 
bediende. 
 
Wanneer deze procedure niet wordt nageleefd en de verdachte bediende 
desalniettemin wordt ontslagen wegens dringende reden, zal een bedrag ten 
belope van twaalf maal het maandloon worden betaald. 
 
Artikel 8  
 
De individuele afdankingen na de zesde maand na de indiensttreding, niet bedoeld 
in de andere artikelen van dit hoofdstuk, worden geval per geval bekeken in functie 
van divers en soms gezamenlijk feitenmateriaal. Bij dit onderzoek wordt rekening 
gehouden met de verantwoordelijkheden van de functie en de uitvoering van de 
taak door de werknemer. 
 
Indien het contract van onbepaalde duur zonder onderbreking volgt op één of 
meerdere contracten van bepaalde duur en/of vervangingscontracten en indien 
deze contracten slaan op dezelfde functie, zal de periode van 6 maanden 
aanvangen vanaf het eerste contract van bepaalde duur of vervangingscontract bij 
dezelfde werkgever. 
 
Onder “zonder onderbreking volgt” wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake.  
 
De werknemer die ontslagen dreigt te worden, krijgt eerst een schriftelijke 
verwittiging van de directie van de onderneming, wat de betrokkene in staat stelt 
onmiddellijk de tussenkomst van de syndicale afvaardiging te vragen. 
 
Indien de verwittiging geen resultaat oplevert, zal de afdanking van de werknemer 
slechts geschieden na voorafgaande verwittiging van de syndicale afvaardiging. 
 
Ingeval de werkgever zich beroept op de beroepsonbekwaamheid, die onderzocht 
wordt op basis van onder meer verantwoordelijkheden, de functie en de uitvoering 
van het werk door de werknemer, moet de onderneming, indien de verwittiging 
geen resultaat oplevert, in de eerste plaats pogen om het peil en de 
beroepsbekwaamheden van de betrokken werknemer te verbeteren teneinde hem 
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in zijn functie te behouden; vervolgens, indien deze maatregelen niet het 
verwachte resultaat opleveren hem, in overeenkomst met de wettelijke bepalingen, 
muteren naar een functie die meer aan zijn beroepsmogelijkheden beantwoordt en 
dit in het verkooppunt waar hij tewerkgesteld is of desnoods op een andere plaats 
van tewerkstelling. 
 
In dit laatste geval zal de werknemer de aan de nieuwe functie inherente loon- en 
arbeidsvoorwaarden genieten. De bediende die verantwoordelijk is voor belangrijke 
tekorten in de kas en/of in de inventaris zal evenwel niet gemuteerd worden in 
dezelfde functie. 
 
Indien de inspanningen van de onderneming niet tot een resultaat leiden, zal de 
afdanking van de werknemer slechts geschieden na voorafgaande verwittiging van 
de syndicale afvaardiging. 
 
Wanneer een bediende ontslagen wordt omwille van beroepsonbekwaamheid en 
de in dit artikel vastgestelde procedure niet werd toegepast, zal een bijkomend 
bedrag gelijk aan drie maal het bruto maandloon betaald worden boven op de 
opzegregeling. 
 
In geval van afdanking zoals bedoeld in dit artikel en in artikel 6, zal de 
onderneming overgaan tot compenserende tewerkstelling. 
 
Artikel 9   
 
Vóór de beëindiging van overeenkomst wegens overmacht ingeval van definitieve 
fysische ongeschiktheid erkend door de arbeidsgeneesheer, zal de directie aan de 
bediende vragen, in aanwezigheid van een vakbondsafgevaardigde of van een 
vertegenwoordiger van een vakbond, of hij zich wenst te laten bijstaan om te 
onderzoeken of een mogelijkheid van herklassering bestaat. 
 
Wanneer de bediende zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn functie verder uit 
te oefenen wegens overmacht ten gevolge van definitieve fysieke 
beroepsongeschiktheid en indien geen enkele oplossing kon worden gevonden in 
het kader van de in vorig lid vastgestelde procedure, kan de bediende aanspraak 
maken op een aanpassingsuitkering van het Sociaal fonds voor de 
levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen. 
 
Deze uitkering wordt betaald vanaf het vertrek van de bediende en beloopt 123,95 
euro per maand betaalbaar gedurende 24 maanden voor een voltijdse bediende; 
dit bedrag wordt pro rata temporis berekend voor een deeltijdse bediende. 
 
Artikel 10  
 
Ongunstige economische omstandigheden of toestanden waarin technische 
aanpassingen zijn vereist, moeten worden opgelost zonder over te gaan tot 
collectief ontslag. Door middel van een nieuwe procedure zal naar mogelijkheden 
worden gezocht om personeel over te plaatsen, een regeling van prepensioen in te 
voeren, oplossingen te vinden voor de problemen van aanwerving. 
 
In geval van ontslag wegens bijzondere economische omstandigheden, moet een 
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order van voorrang in acht worden genomen waarin rekening wordt gehouden met 
de bevoegdheid, de verdienste, de specialisatie, de leeftijd, de anciënniteit en de 
gezinslasten. 
 
Na alle mogelijkheden te hebben gezocht om de volledige tewerkstelling te 
behouden, neemt de onderneming welke toch is verplicht een vermindering van de 
tewerkstelling onder ogen te nemen wegens economische of technische redenen, 
binnen de ruimst mogelijke termijnen, alle nuttige maatregelen om de 
tewerkstelling van het personeel in dienst te waarborgen. 
 
Daartoe moet : 
 
a) de aanwerving van nieuw personeel worden stopgezet voor alle diensten welke 
worden getroffen door de beperkingsmaatregelen; 
 
b) de aanwerving voor niet getroffen diensten worden beperkt door de 
uitdiensttredingen welke natuurlijkerwijze voorkomen te compenseren door 
overplaatsingen van de ene dienst naar de andere, in de mate de kwalificatie, de 
bevoegdheid of de herscholing van het betrokken personeel zulks toelaten en door 
het personeel op de hoogte te brengen van de openstaande plaatsen; 
 
c) een tewerkstellingsbeleid worden voorzien en, eventueel, een 
herklasseringsplan in de onderneming door, indien nodig, één of meerdere 
opleidingscyclussen te organiseren om het personeel toe te laten over te gaan van 
de ene dienst naar de andere, eventueel moet zulks gebeuren in samenwerking 
met de diensten voor beroepsopleiding van de VDAB of van FOREM; 
 
d) eventueel en in akkoord met de belanghebbenden, worden onderhandeld over 
een mechanisme van vervroegd pensioen. 
 
Bij wederindienstneming wordt de voorrang aan de ontslagen werknemers 
verleend in omgekeerde volgorde als bij het ontslag. 
 
Artikel 11  
 
De ondernemingen verbinden er zich toe zich te beraden met de representatieve 
werknemersorganisaties in geval van sluiting van onderneming zoals bepaald bij 
de wetgeving ter zake. 
 
In geval van sluiting van filialen, wordt voorrang van herklassering in de 
onderneming verleend aan het personeel dat getroffen is door deze sluiting. 
 
Indien deze herklassering niet mogelijk is, wordt een bijkomende vergoeding 
toegekend, gelijk aan één maandloon, zonder arbeidsprestatie. Deze vergoeding 
kan evenwel niet worden gecumuleerd met een eventuele vergoeding wegens 
sluiting van onderneming. 
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Hoofdstuk V: Studenten 
 
Artikel 12  
 
Het tewerkstellen van studenten aan de verkoop ten belope van twee uren per dag 
is begrensd tot 10 % van het effectief tewerkgestelde personeel per verkooppunt 
en zal gebeuren met instemming van de representatieve afvaardiging van de 
werknemers. 
 
Het is de ondernemingen niet meer toegelaten nieuwe studenten die aan de 
verkoop tewerkgesteld worden ten belope van twee uur per dag aan te werven. 
 
Deze maatregel is niet van toepassing op de studenten tewerkgesteld tijdens de 
vakantieperiodes. 
 
Hoofdstuk VI: Voorafgaande informatie ingeval van sluiting van onderneming 
 
Artikel 13  
 
Dit hoofdstuk is slechts van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de 
ondernemingen beoogd in artikel 1 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de 
vergoeding van werknemers ontslagen ingeval van sluiting van onderneming. 
 
Artikel 14  
 
In geval van sluiting van zijn onderneming of van een afdeling ervan, in de zin van 
artikel 2 van bovengenoemde wet, is de werkgever gehouden tenminste zes 
maanden vóór die sluiting daarvan op de hoogte te brengen : 
 
a) de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de personeelsafvaardiging; 
 
b) alle bedienden tewerkgesteld in de onderneming, bij middel van aanplakking; 
 
c) de voorzitter van het Paritair comité, die deze informatie onmiddellijk overmaakt 
aan de werkgeversorganisaties en aan de vakbonden die in het Comité zijn 
vertegenwoordigd, evenals aan het "Fonds tot vergoeding van de ingeval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers" ingesteld bij artikel 9 van 
bovengenoemde wet van 28 juni 1966. 
 
Artikel 15  
 
Zodra de in artikel 14 bedoelde informatie is gegeven aan de voorzitter van het 
Paritair comité, worden bepaalde leden van het Comité, die in beperkt comité zijn 
afgevaardigd, belast met een onderzoek ten einde de plaatsing van de bedienden 
die in de onderneming zijn tewerkgesteld op het ogenblik van de informatie, te 
vergemakkelijken, ongeacht of zij al dan niet hun opzegging hebben ontvangen. 
Daarbij wordt een beroep gedaan op de medewerking van het gewestelijk bureau 
van de VDAB, van FOREM of van de BGDA. 
 
De plaatsing gebeurt in de eerste plaats met de medewerking van de 
werkgeversorganisaties, op regionaal vlak en in dezelfde bedrijfssector. 
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Daarna wordt ook gestreefd naar plaatsing in andere bedrijfssectoren die 
vestigingen hebben in dezelfde streek. 
 
De gevallen waarvoor geen enkele oplossing is gevonden door het beperkt comité 
binnen de drie maanden na de sluiting van de onderneming, worden overgemaakt 
door het comité aan het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening. 
 
Hoofdstuk VII: Invoering van nieuwe technologieen 
 
Artikel 16  
 
De technologische vernieuwing is een noodzaak voor het voortbestaan van de 
ondernemingen en dus ook voor het waarborgen van de tewerkstelling. In het licht 
daarvan worden bij de invoering van nieuwe technologieën met een rechtstreekse 
invloed op de tewerkstelling of op de arbeidskwalificatie volgende principes in acht 
genomen. 
 
Artikel 17  
 
Van zodra een dossier tot invoering van deze nieuwe technologieën klaar is, wordt 
de ondernemingsraad zowel van de aard als van de gevolgen ervan op de hoogte 
gebracht. 
 
Vooraleer er een beslissing wordt genomen, wordt het Comité voor preventie en 
bescherming op het werk op de hoogte gebracht en brengt het advies uit over de 
materies waarvoor het wettelijk bevoegd is. 
 
Artikel 18  
 
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5 en 10 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst worden de situaties voortvloeiend uit de invoering van 
nieuwe technologieën benaderd zonder tot collectieve afdankingen over te gaan. 
Een eventuele vermindering van het aantal arbeidsplaatsen vindt slechts plaats 
wanneer alle andere middelen uitgeput zijn. 
 
Artikel 19  
 
De door de invoering van nieuwe technologieën opgelegde kwalificaties zullen in 
de eerste plaats worden voorgesteld aan het personeel van de onderneming. De 
werkgevers verbinden er zich toe om te gepaste tijde de opleiding tot die nieuwe 
technologieën of, in voorkomend geval, de wederaanpassing aan een 
verschillende functie te verzekeren, en zulks in overleg met de ondernemingsraad. 
 
Het personeel verbindt er zich toe actief aan die omscholingen deel te nemen. 
 
Artikel 20  
 
Voor het gebaremiseerd personeel dat actief maar zonder succes heeft 
deelgenomen aan die omscholingen, zal de herplaatsing bij voorrang gebeuren in 
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een gelijkwaardige en beschikbare functie met behoud van het loonniveau. 
 
In geval een herplaatsing in een gelijkwaardige functie onmogelijk is, zal zij 
gebeuren in een functie die niet meer dan één categorie lager zal mogen zijn. 
 
In dat geval zal het verworven loon worden geblokkeerd (met uitzondering van de 
aanpassingen aan de index) tot het baremaloon voor de lagere functie het 
geblokkeerde loon inhaalt. 
 
De bediende die een de kwalificatie heeft gekregen zal voorrang blijven hebben 
voor het bekomen van een functie die gelijkwaardig is aan de verloren functie. 
 
Hoofdstuk VIII: Slotbepalingen 
 
Artikel 21  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (nr 64941/CO/202) 
betreffende de tewerkstelling wordt opgeheven. 
 
Artikel 22  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
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RISICOGROEPEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied  
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitzondering van 
de werkgevers en de bedienden die vallen onder het toepassingsgebied van het 
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 2  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van Hoofdstuk VIII, 
afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en van het 
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 
december 2006 houdende diverse bepalingen (I) van 19 februari 2013. 
 
De sociale partners verbinden er zich toe deze CAO aan te passen in geval van 
wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband 
met de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006. 
 
Deze CAO voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2013-2014. 
 
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 
189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 
(B.S. 8 april 2013), dient 0.05% van de loonmassa aan te rekenen op de 
voornoemde bijdrage bepaald in artikel 4, voorbehouden te worden ten gunste van 
één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 
februari 2013. Van de 0.05 % van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient 
de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het 
koninklijk besluit. 
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2. Tussenkomsten 
 
1. Toeslag halftijds tijdskrediet 53+ 
 
Artikel 3  
 
§ 1. 
Een maandelijkse toeslag bovenop de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds 
voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen toegekend worden in geval 
van halftijds tijdskrediet in de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in 
de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het tijdskrediet. 
 
2. Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid 
 
§ 2.  
Het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, kent 
eveneens een aanpassingstoelage toe van 123,95 euro per maand voor de 
bedienden van de sector, gedurende de 24 eerste maanden van hun definitieve 
arbeidsongeschiktheid. 
 
3. Tussenkomst kost kinderopvang 
 
§ 3.  
In 2014 en 2015 kent het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met 
talrijke bijhuizen eveneens een tussenkomst toe in de kinderopvang in erkende 
opvanginstellingen (kribbe, peutertuin, onthaalmoeder) voor kinderen van 0 tot 3 
jaar.  
 
Deze tussenkomst wordt op 1 euro per dag effectieve opvang en per kind 
vastgesteld op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van 
kinderen (voor de tussenkomst in 2014 op basis van het fiscaal attest voor het 
kalenderjaar 2013 en voor de tussenkomst in 2015 op basis van het fiscaal attest 
voor het kalenderjaar 2014).  
 
Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op de tussenkomst ten belope van een 
jaarlijks maximum bedrag van 200 euro, als hij minimum 12 volledige maanden 
anciënniteit heeft in het paritair comité 202 en een arbeidsovereenkomst heeft bij 
een werkgever van het paritair comité 202 op het moment van de opvang van het 
kind.  
 
De aanvragen tot tussenkomst worden ingediend door de werknemers bij de 
werkgevers die een volledig dossier met alle noodzakelijke stavingstukken 
overmaken aan het Sociaal fonds.  
 
De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden door de Raad van Bestuur van het 
Sociaal fonds bepaald. 
 
De tussenkomst wordt voor de jaren 2013-2014 (met betaling in resp. 2014 en 
2015) ingevoerd. Bij afloop van deze periode vindt een evaluatie plaats van de 
kostprijs.  
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3. Financiering 
 
Artikel 4 
 
§ 1.  
Het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen kent de 
financiële tussenkomsten toe waarvan sprake is in artikel 3, ter bevordering van de 
tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door de wet van 
27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 28 december 2006. 
 
Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers 
voor 31 maart 2013 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,31 %, berekend op 
basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester 
2012. 
 
De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2013 een kopie van de 
aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2012 
geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de 
verschuldigde bijdrage. 
 
§ 2.  
Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers 
voor 31 maart 2014 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,31 % berekend op 
basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van 
het jaar 2013 

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2014 een kopie van de 
aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2013 
geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de 
verschuldigde bijdrage. 
 
De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 
2007 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal 
fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen" en tot vaststelling 
van de statuten ervan (geregistreerd de 22 april 2007 onder nr 82612/CO/20200), 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 2007 (B.S. 
30/10/2007) zijn van toepassing. 
 
Artikel 5  
 
Het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de tewerkstelling en de 
vorming van de risicogroepen wordt, op voorstel van de Raad van bestuur van het 
Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, vastgesteld 
bij collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit. 
 
De modaliteiten zullen heronderhandeld worden wanneer er een sociale 
zekerheidsbijdrage op zou verschuldigd zijn. 
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Hoofdstuk III: Slotbepalingen 
 
Artikel 6  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 2 mei 2012 
betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen (geregistreerd 
onder nr 109691/CO/202) en heft ze op. Ze treedt in werking op 1 januari 2013 en 
stopt op 31 december 2014. 
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BEROEPSOPLEIDING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende de beroepsopleiding 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en 
op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair 
Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met 
uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven (PC 202.01). 
 
Hoofdstuk II:  Beroepsopleiding 
 
Artikel 2  
 
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 
30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar 
uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007). 
 
Artikel 3  
 
Overeenkomstig het sectorakkoord 2013-2014, verbinden de sociale partners er 
zich toe om jaarlijks de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het 
geheel van de sector met 5 % te verhogen voor de jaren 2013-2014. 
 
De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging 
van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de 
betrokken onderwijsnetwerken. 
 
De sociale partners verbinden zich ertoe een werkgroep samen te brengen met 
het oog op een doorlichting van de opleiding in de sector. 
 
Artikel 4  
 
Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting 
van de sociale balans. 
 
Artikel 5  
 
Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van 
de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met 
specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken 
werknemers en de aard van opleidingen. 



 

ACLVB 101 

 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 6   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 
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PC 202 - SYNDICALE AFVAARDIGING, 
SYNDICALE VORMING 
 

STATUUT VAN DE SYNDICALE AFVAARDIGING 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 tot 
vaststelling van het statuut van de syndicale afvaardigingen 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de 
bedienden uit kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair 
subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Algemene bepalingen 
 
Artikel 2 
 
De ondernemingshoofden erkennen dat hun bedienden, aangesloten bij een van de 
ondertekenende representatieve organisaties voor bedienden, het recht hebben zich 
bij hen te laten vertegenwoordigen door een syndicale afvaardiging waarvan het 
statuut bij deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geregeld. 
 
Artikel 3 
 
De ondernemingshoofden gaan de verbintenis aan de syndicale afvaardiging van 
hun bedienden te ontvangen, generlei druk op het personeel uit te oefenen om te 
verhinderen dat ze tot een syndicale organisatie zou toetreden, noch aan niet 
gesyndikeerde bedienden blijken van voorkeur te geven ten overstaan van 
gesyndiceerde bedienden. 
 
Artikel 4 
 
De syndicale afgevaardigden van het bediendenpersoneel moeten in alle 
omstandigheden : 
 
- een geest van rechtvaardigheid, van billijkheid en verzoeningsgezindheid aan de 

dag leggen; 
- elke tekortkoming aan de sociale wetgeving, het arbeidsreglement van de 

onderneming en de collectieve arbeidsovereenkomsten, alsook aan de 
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arbeidstucht en aan het beroepsgeheim persoonlijk vermijden en door hun 
collega's doen vermijden; 

- het optreden van de leiding van de onderneming en haar vertegenwoordigers op 
verschillende gezagsposten niet bemoeilijken. 

 
Artikel 5 
 
De ondertekenende syndicale organisaties van bedienden gaan de verbintenis aan 
de vrijheid van vereniging te eerbiedigen en te zorgen dat hun leden uit hun 
syndicale propaganda alle methoden weren die niet overeen te brengen zijn met 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 gesloten op 24 mei 1971 in de Nationale 
arbeidsraad, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, noch met deze 
collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
De ondertekenende representatieve werknemersorganisaties verbinden zich ertoe 
aan hun aangesloten organisaties aan te bevelen : 
 
- zich onderling akkoord te stellen en daartoe eventueel beroep te doen op het 

verzoeningsinitiatief van de voorzitter van het Paritair comité, voor het aanwijzen 
van een gemeenschappelijke syndicale afvaardiging, met inachtname van hun 
respectievelijke vertegenwoordiging; 

- er voor te zorgen dat de aangewezen afgevaardigden of voor verkiezing 
voorgedragen kandidaten zouden worden gekozen voor het gezag, waarover zij 
in het uitvoeren van hun functies moeten beschikken evenals voor hun 
bekwaamheid. 
 

Hoofdstuk III: Bevoegdheid van de syndicale afvaardiging 
 
Artikel 6 
 
De bevoegdheden van de syndicale afvaardiging hebben onder meer betrekking op: 
 
1. de arbeidsverhoudingen; 

2. de onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve overeenkomsten 
of akkoorden in de schoot van de onderneming, zonder dat daarbij afbreuk wordt 
gedaan aan de collectieve overeenkomsten of akkoorden die op andere niveaus 
zijn gesloten; 

3. de betwistingen betreffende de toepassing op het gesyndiceerd personeel van de 
sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, van het 
arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten; 

4. de naleving van de algemene beginselen bepaald in de préambule van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van de Nationale abeidsraad, en in de 
artikelen 2 tot en met 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

 
Artikel 7 
 
Elke klacht moet door de belanghebbenden aan het ondernemingshoofd of aan zijn 
vertegenwoordigers worden gedaan langs de hiërarchische weg.  
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De individuele of gezamenlijke klachten waaraan binnen de twee weken niet is 
voldaan op de wijze vermeld in vorig lid, kunnen door de syndicale afvaardiging 
worden voorgelegd aan het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordigers. 
 
Artikel 8 
 
De syndicale afvaardiging heeft het recht door het ondernemingshoofd of door zijn 
vertegenwoordiger te worden gehoord naar aanleiding van elk geschil of betwisting 
van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet; zij heeft hetzelfde recht, 
wanneer dergelijke geschillen of betwistingen dreigen te ontstaan.  
 
Het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger zal de syndicale afvaardiging zo 
spoedig mogelijk ontvangen en uiterlijk binnen de twee weken na het indienen van 
het verzoek. Gehoor wordt aldus verleend naar aanleiding van elke betwisting 
aangaande de in bovenstaand artikel 6 opgesomde aangelegenheden. 
 
Artikel 9 
 
Teneinde de in voorgaand artikel 8 bedoelde geschillen of betwistingen te 
voorkomen, moet de syndicale afvaardiging voorafgaandelijk door het 
ondernemingshoofd worden ingelicht over de veranderingen welke de contractuele of 
gebruikelijke arbeids- en loonvoorwaarden kunnen wijzigen, met uitzondering van 
inlichtingen van individuele aard. 
 
Zij wordt inzonderheid ingelicht over de wijzigingen welke voortvloeien uit de wet, de 
collectieve overeenkomsten of de bepalingen van algemene aard welke in de 
individuele arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen, voornamelijk de bepalingen 
welke een weerslag hebben op de loonschalen en de regelen van 
beroepsclassificatie. 
 
Artikel 10 
 
De syndicale afvaardiging heeft geen zeggenschap in aangelegenheden welke 
behoren tot de bevoegdheid van paritaire instellingen op het vlak van de 
onderneming bestaande of in het leven te roepen krachtens een wets- of 
reglementsbepaling, zoals onder meer de ondernemingsraad en het Comité voor 
preventie en bescherming op het werk, behalve in het geval deze instanties niet 
zouden opgericht zijn. 
 
De syndicale afvaardiging mag evenwel toezicht houden op de oprichting en de 
werking van deze instellingen en op de uitvoering van hun beslissingen die de 
bedienden aanbelangen. 
 
Hoofdstuk IV: Samenstelling van de syndicale afvaardiging 
 
Artikel 11 
 
Een syndicale afvaardiging van het bedienden personeel wordt ingesteld volgens de 
hierna omschreven regelen wanneer één of meerdere representatieve organisaties 
voor bedienden welke deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben ondertekend, 
het ondernemingshoofd daarom verzoekt. 
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Deze organisaties hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de aanduiding 
van de syndicale afvaardiging in de ondernemingen van de bedrijfstakken welke 
ressorteren onder het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
Een afzonderlijke afvaardiging wordt opgericht op verzoek van één of meerdere 
representatieve organisaties voor bedienden onder de voorwaarden vastgesteld in 
artikel 5 en in dit hoofdstuk voor elke hierna vermelde groep voor zover in ieder 
daarvan het aantal personen voorzien in artikel 14 wordt bereikt : 
 
1. administratief- en opslagplaatspersoneel; 

2. verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van minder dan 
750 m2; 

3. verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van 750 m2 of 
meer. 

 
Artikel 12 
 
Het verzoek tot oprichting van een syndicale afvaardiging, wordt schriftelijk ingediend 
bij het ondernemingshoofd door ten minste één van de representatieve 
werknemersorganisaties, die er vooraf de andere in het Paritair comité 
vertegenwoordigde representatieve werknemersorganisaties van verwittigt. 
 
Artikel 13 
 
De syndicale afvaardiging bestaat uit gewone afgevaardigden en plaatsvervangende 
afgevaardigden. Er zijn evenveel plaatsvervangende afgevaardigden als gewone 
afgevaardigden. De afgevaardigden kiezen één hunner tot voorzitter. 
 
Artikel 14 
 
Het aantal gewone afgevaardigden wordt als volgt vastgesteld, in verhouding tot het 
aantal bedienden in de onderneming : 
 
Aantal bedienden Aantal afgevaardigden 
Van  Tot  
10  40  2 

41  60  3 

61  100  4 

101  200  5 

201  300  6 

301  400  7 

401  500  8 

501  600  9 
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Aantal bedienden Aantal afgevaardigden 
601  800  10 

801  1000  11 

1001  1400  12 

1401  1800  13 

1801  2200  14 

2201  2600  15 

> 2600   16 
 
In afwijking van artikel 16, 2° kan in de ondememingen waar ten minste 25 
bedienden van minder dan 21 jaar in dienst zijn een plaats van afgevaardigde 
worden voorbehouden aan een kandidaat die de vereiste leeftijd niet heeft bereikt. 
 
Artikel 15 
 
Bij de berekening van de in bovenvermelde artikelen 11 en 14 bepaalde getalsterkte, 
worden slechts de bedienden die onder een overeenkomst van onbepaaide duur in 
dienst zijn, in aanmerking genomen. 
 
Voor de vaststelling van de personeelssterkte van de ondernemingen wordt het 
gemiddeld aantal bedienden (fysische personen) in aanmerking genomen dat er 
tewerkgesteld is gedurende de vier burgerlijke kwartalen die het kwartaal voorafgaan 
tijdens welke de instelling van een syndicale afvaardiging werd aangevraagd. 
 
Hoofdstuk V: Aanduiding van de afgevaardigden 
 
Artikel 16 
 
Om de functie van gewone afgevaardigde of van plaatsvervangende afgevaardigde 
te mogen uitoefenen, moet de bediende aan de volgende vereisten voldoen : 
 
- hetzij Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese unie; 
- hetzij vreemdeling zijn en niet-onderdaan van een lidstaat van de genoemde unie 

of vaderlandsloze en in beide gevallen, minstens sedert twee jaar in België 
regelmatig verbleven hebben; 

- de volle 21 jaar oud zijn; 
- niet in een proefperiode zijn; 
- ten minste twaalf opeenvolgende maanden bij de onderneming in dienst zijn; 
- niet in een opzeggingsperiode zijn op het ogenblik van zijn aanduiding; 
- lid zijn van één van de ondertekenende representatieve werknemersorganisaties 

van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 17 
 
De syndicale afgevaardigden worden verkozen omwille van het gezag dat van hen 
zal moeten uitgaan bij de uitoefening van hun kiese taak en ook wegens hun 
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bekwaamheid, wat veronderstelt dat ze behoorlijk vertrouwd zijn met de onderneming 
en met de bedrijfstak. 
 
Artikel 18 
 
§ 1 
De representatieve bediendenorganisaties die partij zijn bij deze collectieve 
arbeidsovereenkomst stellen zich onderling akkoord om de effectieve en 
plaatsvervangende afgevaardigden aan te duiden. 
 
Ze delen aan de ondernemingshoofden de lijst van de voorgestelde effectieve en 
plaatsvervangende afgevaardigden mee ten laatste binnen de drie maanden die 
volgen op de aanvraag voorzien in artikel 12, indien het een oprichting van een 
delegatie betreft, en binnen de drie maanden die volgen op de datum van de sociale 
verkiezingen, in geval van hernieuwing van een syndicale delegatie. 
 
§ 2 
Bij gebrek aan akkoord tussen de representatieve bediendenorganisaties binnen een 
termijn van drie maanden geschiedt de verdeling van de mandaten op basis van de 
resultaten in stemmen behaald bij de laatste sociale verkiezingen voor het Comité 
voor preventie en bescherming op het werk, in overeenstemming met artikel 64 van 
het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de 
comités voor preventie en bescherming op het werk. 
Ingeval de mandaten toegekend worden door een 'bedienden' en/of 'jongeren' 
kiescollege zonder dat er een stemming plaats heeft gehad, wordt een fictief aantal 
stemmen toegekend aan de syndicale organisatie die de lijst heeft voorgedragen. Dit 
getal zal berekend worden op de volgende manier : aantal kiezers van het betrokken 
college vermenigvuldigd met het percentage uitgebrachte stemmen in verhouding tot 
het aantal kiezers van het geheel van de onderneming. 
 
§ 3 
Bij gebrek aan verkiezingen voor het Comité voor preventie en bescherming op het 
werk zal de verdeling doorgevoerd worden op basis van het aantal ristorno's voor de 
syndicale bijdrage betaald door elke syndicale organisatie in het kader van de 
activiteiten van het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke 
bijhuizen en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 64 van het koninklijk 
besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor 
preventie en bescherming op het werk. 
 
Artikel 19 
 
De plaatsvervangende afgevaardigden zetelen in de plaats van een gewone 
afgevaardigde wanneer deze verhinderd is. 
 
Artikel 20 
 
Elke organisatie zorgt tijdig voor de vervanging van haar afgevaardigden die hun 
opdracht niet meer vervullen. Deze aanduiding gebeurt schriftelijk. 
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Artikel 21 
 
De werkgever kan zich altijd om ernstige redenen tegen de aanduiding of het behoud 
van een afgevaardigde verzetten. 
 
De werkgever laat aan de betrokken representatieve organisaties voor bedienden 
weten waarom hij zich verzet tegen deze aanduiding of tegen het behoud, zulks 
binnen de vijftien werkdagen na voorlegging van de in artikel 18, lid 2 bedoelde lijst. 
 
Bij onenigheid tussen de partijen, wordt het geschil aan het verzoeningsbureau van 
het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 
voorgelegd, die de partijen, gebeurlijk bijgestaan door een raadsman, zal aanhoren 
en het geschil beslechten. 
 
Artikel 22 
 
Het mandaat van de syndicale afgevaardigden duurt vier jaar. Deze duur zal evenwel 
kunnen worden verlengd tot de volgende sociale verkiezingen. Dit mandaat kan 
worden vernieuwd. 
 
De syndicale afvaardiging wordt hernieuwd binnen de drie maanden die volgen op de 
sociale verkiezingen voor de oprichting van de Comités voor preventie en 
bescherming op het werk, volgens de modaliteiten bepaald bij dit hoofdstuk. 
 
Artikel 23 
 
Het mandaat van syndicale afgevaardigde neemt een einde : 
a) wanneer het normaal verstrijkt; 

b) door ontslag waarvan aan de werkgever schriftelijk kennis wordt gegeven; 

c) wanneer de afgevaardigde niet meer als bediende deel uitmaakt van het 
personeel van de onderneming; 

d) wanneer de afgevaardigde geen lid meer is van de representatieve 
werknemersorganisatie waarvan hij lid was op het ogenblik van zijn aanwijzing; 

e) door terugtrekking van het mandaat van afgevaardigde door de representatieve 
werknemersorganisatie die hem heeft voorgesteld. 

 
In de gevallen bedoeld onder de punten d) en e) hierboven, verwittigt de 
representatieve werknemersorganisatie de werkgever bij aangetekende brief en 
duidt, zo nodig, de plaatsvervanger aan. 
 
Hoofdstuk VI: Statuut van de syndicale afgevaardigden 
 
Artikel 24 
 
De syndicale afgevaardigden hebben recht op de normale bevorderingen en 
verhogingen van de werknemerscategorie waartoe zij behoren. 
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Artikel 25 
 
De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen 
die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. 
 
Wanneer op grond van de omstandigheden daartoe aanleiding bestaat, kan de 
werkgever zich beroepen op de bepalingen van bovenstaand artikel 21. 
 
De werkgever die voornemens is een syndicale afgevaardigde om gelijk welke reden, 
met uitzondering van dringende reden, af te danken, verwittigt voorafgaandelijk de 
syndicale afvaardiging evenals de representatieve werknemersorganisatie welke de 
kandidatuur van deze afgevaardigde heeft voorgedragen. De verwittiging van de 
representatieve werknemersorganisatie geschiedt door middel van een 
aangetekende brief welke uitwerking heeft op de derde dag, volgend op de datum 
van verzending. 
 
De betrokken representatieve werknemersorganisatie beschikt over een termijn van 
zeven dagen om mee te delen dat zij de geldigheid van de voorgenomen afdanking 
weigert te aanvaarden. Deze mededeling gebeurt bij aangetekende brief; de periode 
van zeven dagen neemt een aanvang op de dag waarop het door de werkgever 
toegezonden schrijven uitwerking heeft.  
 
Het uitblijven van reactie van de representatieve werknemersorganisatie moet 
worden beschouwd als een aanvaarding van de geldigheid van de voorgenomen 
afdanking.  
 
Indien de representatieve werknemersorganisatie weigert de geldigheid van de 
voorgenomen afdanking te aanvaarden, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid 
het geval aan het oordeel van het verzoeningsbureau van het Paritair comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren voor te leggen; de maatregel tot 
afdanking mag niet worden uitgevoerd gedurende de duur van deze procedure. 
 
Indien het verzoeningsbureau niet tot een eenparige beslissing is kunnen komen 
binnen de dertig dagen van de aanvraag tot tussenkomst, wordt het geschil 
betreffende de geldigheid van de redenen welke door de werkgever worden 
ingeroepen om de afdanking te verantwoorden, aan de arbeidsrechtbank voorgelegd. 
 
Artikel 26 
 
In geval van afdanking van een syndicale afgevaardigde wegens dringende reden 
moet de syndicale organisatie daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 
 
Artikel 27 
 
Een forfaitaire vergoeding is verschuldigd door de werkgever in navolgende 
gevallen :   
 
- indien hij een syndicale afgevaardigde afdankt, zonder het hierboven beschreven 

artikel 25 bepaalde procedure na te leven; 
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- indien, op het einde van deze procedure de geldigheid van de redenen van 
afdanking, rekening houdend met de bepaling van artikel 25, lid 1 niet door het 
verzoeningsbureau of door de arbeidsrechtbank niet wordt erkend; 

- indien de werkgever een afgevaardigde heeft ontslagen wegens dringende reden 
en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard; 

- indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens zware fout van de 
werkgever die voor de afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke beëindiging 
van de overeenkomst. 

 
De forfaitaire vergoeding is gelijk aan het brutoloon van één jaar, onverminderd de 
toepassing van de artikelen 39 en 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer de syndicale afgevaardigde de 
vergoeding ontvangt bepaaid bij de artikelen 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 
betreffende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden en 
kandidaatpersoneelsafgevaardigden. 
 
Hoofdstuk VII: Werking van de syndicale afvaardiging 
 
Artikel 28 
 
De leden van de syndicale afvaardiging beschikken, om de in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst omschreven syndicale opdrachten en activiteiten binnen de 
onderneming collectief of individueel uit te oefenen, over volgende kredieturen : 
 
- administratief personeel 6 uur/maand per effectief mandaat; 
- verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van 750 m2 of 

meer: 12 uur/maand per effectief mandaat; 
- verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van minder dan 

750 m2 : 18 uur/maand per effectief mandaat. 
 

Met het oog op het gebruik van deze kredieturen dienen de leden van de syndicale 
afvaardiging de werkgever tenminste 24 uur op voorhand in te lichten en in akkoord 
met hem er voor te zorgen dat dit gebruik het goed verloop van de diensten in de 
ondememing niet verstoort. 
 
Dit betekent onder meer dat de afwezigheden veroorzaakt door deze kredieturen niet 
samenvallen met ogenblikken waarop de aanwezigheid van de aanvragers vereist is 
voor de goede uitoefening van het werk. 
 
De ondememing stelt - ofwel permanent, ofwel occasioneel - een lokaal ter 
beschikking van de syndicale afvaardiging, ten einde haar toe te staan haar opdracht 
passend te vervullen. 
 
De representatieve werknemersorganisatie kan het totaal van de kredieturen 
individueel overschrijden zonder nochtans verder te gaan dan een maximum van 
respectievelijk zes of twaalf dagen per jaar en per afgevaardigde. 
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De werkgever komt tussen in de verplaatsingskosten van de syndicale 
afgevaardigden gedaan voor de uitoefening van de in deze overeenkomst 
omschreven syndicale opdrachten en activiteiten binnen de ondememing. 
 
Het daartoe voorziene budget wordt vastgesteld op 400 euro per jaar per effectief 
mandaat. 
 
Artikel 29 
 
Bovendien beschikt elke representatieve werknemersorganisatie voor de uitoefening 
van de opdracht vastgesteld bij het eerste lid van artikel 28, doch buiten de 
onderneming over een krediet van vier dagen per jaar, per effectief mandaat voor het 
administratief personeel en van acht dagen per jaar en per effectief mandaat voor het 
verkooppersoneel. 
 
De representatieve werknemersorganisatie kan dit totaal van kredieturen, individueel 
overschrijden zonder nochtans verder te gaan dan een maximum van respectievelijk 
zes en twaalf dagen per jaar en per effectief mandaat. 
 
Met het oog op het gebruik van dit dagenkrediet, moeten de aanvragers op voorhand 
de centrale directie van het personeel van de onderneming evenals hun 
onmiddellijke chef verwittigen, ten minste acht werkdagen vóór het verbruik van dit 
dagkrediet; zij zorgen ervoor dat, in gemeenschappelijk akkoord met hen, dit gebruik 
de onderneming niet verstoort. 
 
Artikel 30 
 
De syndicale afvaardiging kan, zonder dat zulks de organisatie van het werk mag 
verstoren, onder meer tijdens de rusturen, mondeling of schriftelijk overgaan tot alle 
mededelingen welke nuttig zijn voor het bediendenpersoneel. 
 
Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn. 
 
Op de arbeidsplaatsen en gedurende de werkuren mogen door de syndicale 
afvaardiging voorlichtingsvergaderingen voor het bediendenpersoneel van de 
onderneming worden belegd mits instemming van de werkgever. Deze laatste mag 
zijn instemming niet willekeurig weigeren. 
 
Behalve in geval van dringendheid, moet een gemotiveerd verzoek met een 
opzegging van vijf werkdagen worden ingediend door de syndicale afvaardiging bij 
de centrale directie van de onderneming. 
 
Artikel 31 
 
De al dan niet voltallige afvaardiging komt tijdens de normale diensturen met de 
werkgever samen. 
 
De tijd besteed aan de samenkomsten van de syndicale afvaardiging met de 
werkgever, wordt als werktijd aanzien en beloond. Het tijdsgedeelte van de 
samenkomst dat de normale arbeidsduur overschrijdt, wordt echter niet beloond. 
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Artikel 32 
 
Om de samenkomst met de werkgever voor te bereiden en met diens 
voorafgaandelijke toestemming, mag de syndicale afvaardiging binnen de 
onderneming bijeenkomen. 
 
Deze voorbereidende vergaderingen worden beschouwd als syndicale opdrachten 
en activiteiten zoals bedoeld in artikel 28, eerste lid. 
 
Hoofdstuk VIII: Beslechting van geschillen 
 
Artikel 33 
 
Onverminderd de toepassing van het huishoudelijk reglement van het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren inzake verzoening, trachten 
de syndicale afgevaardigden de geschillen welke in de onderneming ontstaan, 
rechtstreeks met de werkgever te regelen. 
 
Wanneer na bemoeienis van een syndicale afvaardiging, geen akkoord is bereikt met 
de werkgever aangaande de regeling van een geschil, kunnen de afgevaardigden de 
hulp inroepen van de vaste vertegenwoordigers van hun representatieve organisatie 
om het overleg omtrent die aangelegenheid voort te zetten. Wanneer dit geval zich 
voordoet, kan de werkgever zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van zijn 
beroepsorganisatie. 
 
Na uitputting van alle middelen van onderhandeling, kan de syndicale afvaardiging 
het geschil doen voorbrengen voor het verzoeningsbureau van het Paritair comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 
 
Artikel 34 
 
Gedurende de periode die in een collectieve arbeidsovereenkomst gedekt is door 
een clausule van sociale vrede, met inbegrip de opzeggingstermijn, gaan de partijen 
de verbintenis aan om in de ondernemingen waar de CAO wordt nageleefd, geen 
staking of geen lock-out te beginnen zonder zich vooraf te gedragen naar de 
bepalingen van artikel 33 en, inzonderheid, op de voorafgaande verzoening van het 
Paritair comité. 
 
De werkstakingen of lock-out welke in strijd zijn met dit artikel worden uitgeroepen, 
worden niet ondersteund. 
 
De stakingsaanzegging mag slechts schriftelijk worden betekend, nadat het 
verzoeningsbureau van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren zich zal hebben uitgesproken. 
 
Artikel 35 
 
De stakingsaanzegging heeft een duur van ten minste twee weken en begint te lopen 
de dag na de berekening. 
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Hoofdstuk IX: Slotbepalingen 
 
Artikel 36 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 5 november 2002 tot vaststelling van het statuut van de syndicale 
afvaardigingen, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel 
in voedingswaren. 
 
Artikel 37 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007. 
 
Artikel 38 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een duurtijd van vier jaar. Zij 
wordt stilzwijgend voor een verdere termijn van vier jaar vernieuwd, en zo verder om 
de vier jaar zolang de bepalingen van hieronder artikel 39 niet worden ingeroepen. 
 
Artikel 39 
 
Ten vroegste zes maanden en ten laatste drie maanden vóór het verstrijken van 
iedere periode bedoeld in artikel 38, kan deze collectieve arbeidsovereenkomst 
worden opgezegd door om het even welke ondertekenende partij. 
 
De opzegging wordt door middel van een aangetekende brief betekend aan alle 
ondertekenende partijen en aan de voorzitter van het Paritair comité. 
 
Artikel 40 
 
De organisatie welke het initiatief neemt om de collectieve arbeidsovereenkomst op 
te zeggen, gaat de verbintenis aan de redenen ervan te vernoemen en onmiddellijk 
voorstellen tot wijziging in te dienen. 
 
De ondertekenende partijen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gaan de 
verplichting aan deze voorstellen binnen de maand na ontvangst te bespreken. 
 
Artikel 41 
 
De bijzondere gevallen welke in deze collectieve arbeidsovereenkomst niet zijn 
voorzien, worden door het beperkt comité van het Paritair comité voor de bedienden 
uit de kleinhandel in voedingswaren onderzocht dat aan het Comité verslag uitbrengt. 
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KORTING SYNDICALE BIJDRAGE EN SYNDICALE 
VORMING 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014 ter 
vastlegging voor 2014 van de modaliteiten van toekenning van de 
korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 
 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de 
werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01). 
 
Hoofdstuk II: Sociale voordelen 
 
AFDELING I - KORTING OP DE SYNDICALE BIJDRAGE 
 
A.  Aard van het voordeel 
 
Artikel 2  
 
De bedienden die zijn tewerkgesteld door een werkgever bedoeld in artikel 1 
hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het Sociaal 
Fonds, onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 
 
B.  Bedrag 
 
Artikel 3  
 
Het bedrag van de korting wordt als volgt vastgesteld: 
 
a) 135 euro per jaar voor bedienden die een normale syndicale bijdrage in de 
vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting; 
 
b) 67,5 euro per jaar voor bedienden die een verminderde syndicale bijdrage in de 
vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting. 
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C. Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 4   
 
Om recht te hebben op de korting moeten de bedienden, bedoeld in artikel 2 aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 
 
1) Vóór 1 januari 2014 aangesloten zijn bij één van de representatieve 
interprofessionele bediendenorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden 
en vertegenwoordigd in het Paritair comité, namelijk: 
 
- de Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK); 
 
- de "Centrale Nationale des Employés" (CNE); 
 
- de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal verbond voor Kaderpersoneel 

(LBC-NVK); 
 
- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB). 
 
2) ofwel op 15 juni 2014 zijn tewerkgesteld in één van de in artikel 2 bedoelde 
ondernemingen; 
 
3) of eventueel, op deze datum zijn gedekt door het stelsel van de gelijkgestelde 
dagen voorzien in de artikelen 16 en 18 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers. 
 
4) ofwel op brugpensioen gesteld zijn volgens het regime, voorzien door de 
collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot instelling van een regime voor aanvullende vergoedingen voor 
bepaalde oudere werknemers in geval zij zijn ontslagen, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, en de wettelijke pensioenleeftijd 
niet bereikt hebben. 
  
D. Betalings- en controlemodaliteiten 
 
Artikel 5  
 
Het Sociaal Fonds stort aan elke representatieve interprofessionele 
bediendenorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te 
verzekeren. 
 
Artikel 6  
 
De werkgevers van de ondernemingen bedoeld in artikel 2, overhandigen met de 
loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde 
bediende op 15 juni 2014 alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de 
gelijkgestelde dagen, bepaald in artikel 4, 2°, een behoorlijk ingevuld formulier 
waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal 
Fonds. 
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De bedienden die op brugpensioen werden gesteld, bedoeld in artikel 4, 2°, 
bekomen het formulier bij de onderneming, voor zover zij de wettelijke 
pensioenleeftijd niet bereikt hebben. 
 
Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld 
van de werkgevers door het beheer van het Sociaal Fonds, gevestigd in de 
Edmond Van Nieuwenhuyse, 8 te 1160 Brussel. 
 
Artikel 7  
 
De bedienden die de in artikel 4 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen 
bezorgen aan de in artikel 4, 1°, vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in 
artikel 6 bedoelde formulier in tweevoud. 
 
Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij 
een recht kan doen gelden, berekent het bedrag van de korting en betaalt de 
begunstigde het bedrag waarop hij recht heeft. 
 
De verificatie en de betaling gebeuren van 16 juni tot 30 september van het 
lopende dienstjaar. 
 
Artikel 8  
 
Vóór 15 november van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 4, 1°, 
bedoelde organisatie aan het Sociaal Fonds een afrekening met vermelding van 
het bedrag van de ontvangen sommen, het aantal door de begunstigden 
ondertekende formulieren en het bedrag dat ermee overeenstemt. 
 
De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren 
gedurende 5 jaar te bewaren, welke kunnen worden gecontroleerd door de expert-
boekhouder van het Sociaal Fonds. 
 
Artikel 9  
 
De nadere modaliteiten van betaling en controle van de korting op de syndicale 
bijdrage verlopen volgens het "Reglement voor de betaling van de syndicale 
premies" vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds. 
 
AFDELING II - SYNDICALE VORMING 
 
A. Aard van het voordeel 
  
Artikel 10  
 
De onder artikel 4, 1°, bepaalde representatieve interprofessionele 
bediendenorganisaties hebben recht op een financiële deelneming ten laste van 
het Sociaal Fonds voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen 
of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de bedienden op 
economisch, sociaal en technisch vlak, zoals bepaald door de collectieve 
arbeidsovereenkomst betreffende de syndicale vorming, gesloten in het Paritair 
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comité voor de Levensmiddelenbedrijven met Talrijke Bijhuizen op 4 juli 1989 en 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 november 1989. 
 
B. Bedrag 
 
Artikel 11  
 
De globale financiële deelneming van het Sociaal Fonds is gelijk aan 88 213 euro. 
Dit bedrag wordt over de onder artikel 4, 1°, bedoelde representatieve 
interprofessionele bediendenorganisaties verdeeld naar rato van het aantal 
kortingen op de syndicale bijdrage dat het Sociaal Fonds tijdens het jaar 2014 voor 
elk van hen heeft betaald. 
 
C. Afrekening 
 
Artikel 12  
 
De betaling van de financiële deelneming aan de bediendenorganisaties die vallen 
onder artikel 4, 1°, gebeurt gedurende de laatste twee weken van de maand 
september volgens de modaliteiten die vastgesteld zijn door de Raad van bestuur 
van het Sociaal Fonds. 
 
Hoofdstuk III: Financiering 
 
A. Bedrag van de bijdrage van de werkgevers 
 
Artikel 13  
 
Om het Sociaal Fonds voor de Levensmiddelenbedrijven met Talrijke Bijhuizen de 
mogelijkheid te bieden de definitieve sociale voordelen af te rekenen 
overeenkomstig hoofdstuk 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de 
bijdrage die door de werkgever aan het Sociaal Fonds moet worden betaald, 
bepaald op 95 euro per tewerkgestelde bediende en per bruggepensioneerde op 
datum van 30 september 2013. 
 
De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2013 
is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 
30 september 2013. 
Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te 
vragen. Indien het aantal bedienden tewerkgesteld op 15 mei 2014 gewijzigd wordt 
met meer dan 10 % ten opzichte van het aantal bedienden meegedeeld op 30 
september 2013, zal de bijdrage van de onderneming aangepast worden in functie 
van deze wijziging. 
 
B. Inning van de bijdrage van de werkgevers 
 
Artikel 14  
 
De inning van de bijdrage van de werkgevers door het Sociaal Fonds, berekend 
overeenkomstig artikel 13 gebeurt in de loop van de maand april. 
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De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan 
het Sociaal Fonds. 
 
Hoofdstuk IV: Inwerkingtreding en duur van de collectieve 
arbeidsovereenkomst 
 
Artikel 15  
 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2014 
en loopt ten einde op 31 december 2014. 
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TOEKENNING KREDIETUREN 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 1989 tot toekenning van 
kredieturen voor de vorming van de leden van de 
ondernemingsraden, comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen en syndicale afvaardigingen 
 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de 
levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen. 
 
Artikel 2 
 
Er worden kredieturen, toegekend voor sociale vorming waarvan de duur vastgesteld 
is op [vijftien dagen], te verdelen over vier jaar, per effectief mandaat in de 
ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en de syndicale afvaardiging. (Gewijzigd bij C.A.O. 21.12.95) ; 
 
Van de mogelijkheid die in deze overeenkomst is voorzien, kan gebruik worden 
gemaakt door de effectieve en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad, 
comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en de 
syndicale afvaardiging. 
 
Deze kredieturen voor afwezigheid op het werk met het oog op deelneming aan 
cursussen voor sociale vorming mogen door één bediende slechts gecumuleerd 
worden ten belope van zes dagen per jaar en per persoon, voor de drie vermelde 
organen samen. 
 
Artikel 3 
 
Met inachtneming van de goede organisatie van de arbeid en teneinde een 
produktieverlies te voorkomen, zullen de vakbonden, tenminste één maand op 
voorhand, de werkgevers inlichten omtrent de voorziene data van afwezigheid, 
alsook omtrent het aantal kredieturen waarover zij wensen te beschikken met het oog 
op vormingsvergaderingen. 
 
Zij zullen er zorg voor dragen te vermijden dat een te groot aantal werknemers 
gelijktijdig worden aangeduid en de vervanging van afwezige bedienden 
vergemakkelijken. 
 
In geval de afwezigheid van andere werknemers op dezelfde arbeidsplaats en over 
dezelfde tijdspanne dan deze toegekend voor de vorming van 
vakbondsafgevaardigden de goede werking van de onderneming zou kunnen 
verstoren, zal de werkgever de betrokken syndicale organisatie hierover inlichten. 
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Artikel 4 
 
Voorlopig wordt overeengekomen dat de ondernemingen zelf de bezoldigingen 
zullen betalen die betrekking hebben op de afwezigheden van de bedienden die 
werkelijk hebben deelgenomen aan de cursussen voor sociale vorming, 
overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de artikelen 2 en 3. 
 
Artikel 5 
 
Elk jaar zullen de syndicale organisaties aan het Paritair Comité voor de 
levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen de inhoud van de 
vormingsprogramma's bekendmaken. 
 
De vorming dient betrekking te hebben op de economische en sociale problemen, 
teneinde de vertegenwoordigers van de bedienden in staat te stellen hun opdracht 
op het vlak van de onderneming en in het belang van alle partijen ten volle te 
vervullen. Aan deze leergangen dient om het even welk eisenkarakter vreemd te zijn. 
 
Bij de organisatie van die vormingscursussen is de mogelijkheid niet uitgesloten dat 
een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie in de gelegenheid wordt 
gesteld als lesgever op te treden. 
 
Artikel 6 
 
Het beperkt comité van het Paritair Comité voor levensmiddelenbedrijven met talrijke 
bijhuizen zal waken over de toepassing van bovenstaande bepalingen. 
 
Artikel 7 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 april 1989. 
  
Zij is gesloten voor onbepaalde duur, maar kan worden opgezegd door elk der 
partijen mits een opzegging van drie maanden, betekend per aangetekend schrijven, 
gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven 
met talrijke bijhuizen, die de partijen daarvan op de hoogte brengt. 
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PC 202 - FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 tot wijziging en 
coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 
1976 tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren en tot vaststelling 
van zijn statuten 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de 
werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). 
 
Artikel 2 
 
De gecoördineerde statuten van het "Sociaal Fonds der levensmiddelenbedrijven 
met talrijke bijhuizen" zijn bijgevoegd in bijlage. 
 
Artikel 3 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en wordt 
gesloten voor een periode van een jaar, die telkens stilzwijgend van jaar tot jaar 
wordt verlengd.  
 
Ze kan worden opgezegd mits een opzegging welke minstens zes maanden vóór de 
jaarlijkse vervaldag wordt betekend, bij een ter post aangetekend schrijven aan de 
voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren. 
 
Artikel 4 
 
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 1976 gesloten in het 
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren tot 
vaststelling van de statuten van het sociaal fonds. 
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Bijlage : gecoördineerde statuten van het fonds 
  
 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Afdeling 1: Benaming 
 
Artikel 1 
 
Met ingang van 1 januari 1977 wordt een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht, 
genaamd "Sociaal Fonds der levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen". Voor 
de toepassing van deze statuten wordt onder "fonds" verstaan : het "Sociaal Fonds 
der levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen". 
 
Afdeling 2: Zetel 
 
Artikel 2 
 
De zetel van het fonds is gevestigd te 1160 Brussel, Edmond Van 
Nieuwenhuyselaan 8. 
 
Afdeling 3: Doel 
 
Artikel 3 
 
Het fonds heeft tot doel aanvullende sociale voordelen te financieren, te organiseren 
of toe te kennen, ondermeer wat betreft de aansluiting bij een vakbond, alsmede de 
beroepsopleiding en de syndicale vorming van de bedienden. Bovendien kan het 
fonds de betaling waarborgen van de aanvullende vergoeding bij de 
werkloosheidsuitkeringen aan de ontslagen oudere bedienden, krachtens de 
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975. 
 
Afdeling 4 : Duur 
 
Artikel 4 : (collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 1983) 
 
Het fonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. Het kan door elk van de in het 
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 
vertegenwoordigde organisaties worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven ten vroegste op 1 oktober 1984 bij ter post aangetekende 
brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren. 
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Hoofdstuk II: Organisatie en werking 
 
Afdeling 1: Toepassingsgebied 
 
Artikel 5 
 
Deze statuten zijn van toepassing : 
- op de werkgevers van de groepen A en B, zoals gedefinieerd in de collectieve 

arbeidsovereenkomsten van 17 juni 1994 en van 5 september 1994, algemeen 
bindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994 tot regeling van de 
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van 
het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren; 

- op de bedienden die door deze werkgevers tewerkgesteld worden. 
 
Afdeling 2 : Beheer 
 
Artikel 6 
 
Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samengesteld uit 
afgevaardigden van de werkgevers en van de bedienden.  
 
Deze raad telt tien effectieve en tien plaatsvervangende leden, hetzij vijf effectieve en 
vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de werkgevers en vijf effectieve en vijf 
plaatsvervangende afgevaardigden van de bediendenorganisaties vertegenwoordigd 
in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 
 
De plaatsvervangende leden hebben slechts beslissende stem wanneer ze een 
afwezig effectief lid vervangen. 
 
De leden van de raad van beheer worden aangeduid onder de effectieve en 
plaatsvervangende leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren. 
 
Hun mandaat eindigt bij beslissing van dit paritair comité. 
 
Artikel 7 
 
Elk jaar duidt de raad van beheer onder zijn leden een voorzitter en een secretaris 
aan. 
 
Artikel 8 
 
De raad van beheer vergadert na samenroeping door de voorzitter. De voorzitter is 
gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen en ook telkens 
wanneer ten minste twee leden van de raad daarom verzoeken.  
 
De oproepingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden opgesteld door 
de secretaris en door hem samen met de voorzitter of degene die de vergadering 
heeft voorgezeten, ondertekend.  
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De beslissingen worden eenparig genomen. Opdat de stemming geldig zou wezen 
moeten ten minste zes leden aanwezig zijn, waarvan de helft de 
werkgeversorganisaties en de andere helft de bediendenorganisaties 
vertegenwoordigen. Indien het quorum niet wordt bereikt, wordt de raad van beheer 
opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda.  
 
Op de tweede vergadering beslist de raad geldig, ongeacht het aantal aanwezige 
beheerders.  
 
Er mag slechts worden gestemd over de punten die op de agenda staan. 
 
Artikel 9 
 
De raad van beheer heeft tot opdracht het fonds te beheren en alle maatregelen te 
treffen die nodig blijken voor de goede werking ervan.  
 
Hij beschikt over de ruimst mogelijke bevoegdheden om het beheer en de directie 
van het fonds waar te nemen.  
 
De raad van beheer wordt in al zijn acties en rechtshandelingen door de voorzitter of 
door een daartoe afgevaardigd beheerder vertegenwoordigd. 
 
De beheerders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij 
gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ingevolge hun beheer, ten opzichte 
van de verbintenissen aangegaan door het fonds. 
 
Artikel 10 
 
De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan 
één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden. 
 
Artikel 11 
 
Het dagelijks beheer wordt waargenomen door de voorzitter en de secretaris. 
 
Afdeling 3 : Financiering 
 
Artikel 12 
 
Ter uitvoering van zijn maatschappelijk doel int het sociaal fonds en beschikt het over 
de door de werkgevers gestorte bijdragen, waarvan het bedrag en de 
financieringswijze, evenals de inningswijze, worden bepaald door de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die gesloten worden binnen het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, en die bindend worden verklaard bij 
koninklijk besluit. 
 
Artikel 13 
 
Jaarlijks bepaalt de raad van bestuur de omvang van het bedrag der bijdragen 
waarvan sprake in artikel 12, dat gebruikt kan worden om de kosten te dekken van 
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het beheer en de goede werking van het sociaal fonds, benevens de kosten van de 
inning, heffing en afrekening der prestaties.  
 
De raad kan ook een specifieke bijdrage overeenkomen. 
 
Artikel 14 
 
Het "statistiekraam" gevoegd bij de aangifte welke door elke werkgever voor het 
derde kwartaal van het refertejaar is ingediend bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid is rechtsgeldig voor de berekening van de door de werkgever 
verschuldigde bijdragen.  
 
De werkgever moet ten laatste vóór het einde van de maand november een aangifte 
van het aantal tewerkgestelde personen aan het sociaal fonds sturen op een 
formulier dat door het sociaal fonds wordt bezorgd, evenals een kopie van het 
"statistiekraam" van de aangifte van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het 
derde kwartaal. 
 
Artikel 15 
 
Na het verstrijken van de betalingstermijnen bepaald in de in uitvoering van artikel 12 
gesloten overeenkomsten, moet de werkgever een supplement betalen van 10 pct. 
op het bedrag van de verschuldigde bijdragen. Een jaarlijkse verwijlinterest van 5 pct. 
wordt berekend op het bedrag van de bijdragen en van het supplement van 10 pct. 
vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de betalingstermijn en tot de datum van 
betaling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 
 
Artikel 16 tot 18. 
 
Opgeheven (Bij collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 1989). 

 
Afdeling 4: Begroting, rekeningen 
 
Artikel 19 
 
Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 20 
 
Ieder jaar wordt, ten laatste in de maand december, de begroting voor het volgend 
jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren. In bijzondere omstandigheden, kan de raad van 
bestuur een andere periode vaststellen. 
 
Artikel 21 
 
De rekeningen van het verstreken jaar worden afgesloten op 31 december. Ze 
moeten boekhoudkundig voldoende zijn gedetailleerd.  
 
De raad van beheer, alsook de revisor of de accountant aangewezen door het 
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, stellen 
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jaarlijks een geschreven verslag op over de uitvoering van hun taak in de loop van 
het verstreken jaar.  
 
De rekeningen, evenals de bovengenoemde geschreven verslagen moeten ten 
laatste in de maand april ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Paritair Comité 
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 
 
Afdeling 5: Rechthebbenden en aanvullende sociale voordelen 
 
Artikel 22 
 
De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren doen aan de raad van beheer van het fonds 
voorstellen betreffende de aard, de toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de 
aanvullende sociale voordelen gekozen bij toepassing van artikel 3 van deze 
statuten. 
 
Artikel 23 
 
Binnen de grenzen van de beschikbare middelen samengesteld overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk II, C, van deze statuten, worden de aard, het bedrag, de 
toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende sociale 
voordelen bedoeld in artikel 22, op voorstel van de raad van beheer van het fonds, 
vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor 
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit. 
 
Afdeling 6: Ontbinding - vereffening 
 
Artikel Art. 23bis : (collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995) 
 
Elke betwisting betreffende het "Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met 
talrijke bijhuizen" valt zonder enige uitzondering onder de bevoegdheid van de 
rechtbanken en hoven van Brussel. 
 
Artikel 24 
 
Het fonds kan enkel worden ontbonden volgens de procedure voorzien in artikel 4 of 
krachtens een éénparige beslissing van het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren. 
 
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren duidt de 
vereffenaars aan, omlijnt hun bevoegdheden en hun bezoldiging, en omschrijft 
nauwkeurig de bestemming van het vermogen. 
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PC 311 - OPRICHTING EN 
BEVOEGDHEIDSGEBIED   
 
Koninklijk besluit van 22 maart 1973 tot oprichting en tot 
vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het 
Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken 
 
Artikel 1 
 
Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de grote 
kleinhandelszaken", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun 
werkgevers, te weten de ondernemingen waar gewoonlijk minder dan drie 
onderscheiden handelstakken worden geexploiteerd en waar het arbeiders- en 
bediendenpersoneel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is 
tewerkgesteld. 
 
Onder dat paritair comité ressorteren niet de werklieden die, voor zover zij een 
activiteit uitoefenen welke onder een ander paritair comité valt dan het Aanvullend 
Paritair Comité voor de arbeiders, tewerkgesteld zijn in de afdelingen van de 
onderneming, die zich bezighouden met de fabricage, de bewerking, het onderhoud 
of de bouw en die het kenmerk van een zelfstandige exploitatie-eenheid vertonen, 
d.w.z. wanneer de activiteit verschilt van die van de distributie. 
 
Artikel 2 
 
In het koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en 
de samenstelling van de paritaire comités, opgericht in uitvoering van de besluitwet 
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden, 
wordt de bepaling van artikel 1, par. 3, punt 72, opgeheven de dag van het in werking 
treden van het koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter 
en de leden van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Artikel 3 
 
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
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PC 311 - LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN   
LONEN, PREMIES, VERGOEDINGEN EN INDEXERING 

LONEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 febru ari 2014 betreffende 
de lonen 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de grote kleinhandelszaken. 
 
Artikel 1bis  
 
Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de 
anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij de 
zelfde werkgever. 
 
Hoofdstuk II : Lonen 
 
Afdeling 1 - Minimummaandlonen van de bedienden 
 
A. OPKLIMMING IN DE LOONSCHAAL 
 
Artikel 2   
 
Afgezien van de uitwerking van de loonsverhogingen in absolute bedragen geschiedt 
de opklimming in de minimumloonschaal jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid 
over een periode van twintig jaar voor het personeel met een vast loon en over tien 
jaar voor het personeel betrokken in de omzet. 
 
De opklimming in de loonschaal wordt verdeeld als volgt : 
 

1. voor de bedienden aangeworven zonder beroepservaring : 100 % in functie 
van de anciënniteit in de onderneming; 

 
2. voor de bedienden aangeworven met beroepservaring : 50 % voor de 

verworven ervaring vóór de indiensttreding bij de onderneming en 50 % voor 
de anciënniteit in de onderneming. 
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Artikel 3  
 
§ 1.  
Tot 31 december 2013 worden de minimumloonschalen opgesteld in functie van de 
volgende aanvangsleeftijden : 
 

- 21 jaar voor de bedienden ingedeeld in de eerste categorie; 
- 21 jaar voor de bedienden ingedeeld in de tweede categorie en de tweede 

categorie bis; 
- 23 jaar voor de bedienden ingedeeld in de derde categorie; 
- 25 jaar voor de bedienden ingedeeld in de vierde categorie; 
- 25 jaar voor de bedienden ingedeeld in de vijfde categorie. 

 
Vanaf de leeftijd van 21 jaar genieten de bedienden het volledige 
minimummaandloon voorzien bij de aanwerving in de categorie waarin zij worden 
gerangschikt. 
 
De opklimming in de loonschaal in functie van de anciënniteit vangt aan vanaf het 
ogenblik dat zij de aanvangsleeftijd hebben bereikt, zoals in artikel 3 wordt bepaald. 
 
§ 2.  
Vanaf 1 januari 2014 worden de sectorale aanvangsleeftijden voor de derde, vierde 
en vijfde functiecategorie afgeschaft. 
 
Dit betekent concreet: 
 
• Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers: 
 
- Dat de beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar of, indien op 

latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving; 
 
- Dat voor het eerst het aanvangsbarema aan 100% (‘anciënniteitstrap 0’) wordt 

uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment 
van de aanwerving; 

 
 

• Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de 
categorieën 3, 4 en 5 die op 31 december 2013 nog niet de onder §1 vermelde 
aanvangsleeftijden hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) : 
 
- Dat de beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 1 januari 2014; 
 
- Dat voor het eerst het aanvangsbarema aan 100% (‘anciënniteitstrap 0’) wordt 

uitbetaald vanaf 1 januari 2014; 
 
• Dat de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorieën 
3, 4 en 5 die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben 
bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals voorheen 
en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel. 
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Artikel 4  
 
De schaal der maandelijkse minimumlonen van de bedienden wordt vastgesteld 
zoals bepaald in de tabellen in de bijlagen aan deze CAO. De minimumlonen worden 
op 1 januari 2012 verhoogd met 7,18 euro, ongeacht de op die momenten geldende 
indexschijf. 
 
Artikel 5  
 
Vanaf 1 januari 1994 wordt een barema categorie II bis ingevoegd dat gelijk is aan 
categorie II vermeerderd met een bedrag van 30,22 euro. 
 
Artikel 6  
 
§ 1.  
Tot 30 juni 2014 worden de minimummaandlonen van de bedienden jonger dan 21 
jaar berekend op basis van de minimummaandlonen van de bedienden ouder dan 21 
jaar van de categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden 
verminderd naargelang de leeftijd met de volgende bedragen : 
 

- 20 jaar : 12,39 euro 
- 19 jaar : 24,79 euro 
- 18 jaar : 37,18 euro 
- 17 jaar : 99,16 euro 
- 16 jaar : 123,95 euro 

 
Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
 
§ 2.  
Vanaf 1 juli 2014 worden de sectorale jongerenbarema’s van 16 tot en met 20 jaar 
voor de werknemers buiten de studenten afgebouwd volgens de volgende 
modaliteiten en volgens het volgend tijdschema:  
 
- De afbouw slaat enkel op de sectorale jongerenbarema’s (-21-jarigen) : 

bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen, zowel deze gebaseerd op de huidige sectorale 
degressiviteit als deze gebaseerd op een bedrijfseigen stelsel, blijven behouden 
op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe sectorale barema’s 
voor deze -21-jarigen. De opheffing van de sectordegressiviteit houdt geen enkel 
recht in op een analoge opheffing van degressieve bedrijfsbarema’s voor -21-
jarigen.  

 
- De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s geldt niet voor werknemers onder 

studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor 
tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor de studenten zal dus een apart 
studentenbarema worden ingevoerd op basis van de huidige degressiviteit van de 
barema’s van de -21-jarigen. 
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- De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s heeft geen invloed op de aanvang 
van de beroepsloopbaan van 22 jaar. Concreet wil dit zeggen dat, eenmaal de 
opheffing van de jongerenbarema’s volledig afgerond is, de barema’s voor 16 tot 
en met 20-jarigen gelijk zullen zijn aan het ‘100%-barema’ voor een 21-jarige. De 
beroepsloopbaan zal, net als nu, beginnen te lopen vanaf 22 jaar (21 jaar is stap 
‘0’). 

 
- De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s wordt gespreid over de komende 

jaren als volgt: 
 

• De 20-jarigen hebben vanaf 1 juli 2014 recht op het loon aan 100% zoals dit 
wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende functiecategorie. 

 
• De 19-jarigen hebben vanaf 1 januari 2015 recht op het loon aan 100% zoals 

dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende functiecategorie. 
 

• De 16-, 17- en 18-jarigen hebben vanaf 1 juli 2015 recht op het loon aan 100% 
zoals dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende 
functiecategorie. 

 
Artikel 7   
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt een specifiek studentenbarema ingevoerd voor alle 
studenten. Dit studentenbarema is vastgesteld voor alle categorieën volgens de 
degressieve minimumloonschalen voor jongeren (16 tot en met 20 jaar) zoals die 
gelden tot 31 december 2013, zoals opgenomen in artikel 6 van deze CAO. De 
studentenbarema’s zijn opgenomen in de bijlages van deze CAO. 
 
B. BEGRIP BEROEPSERVARING BIJ DE AANWERVING 
 
Artikel 7   
 
De vóór de aanwerving verworven beroepservaring, waarvan sprake in artikel 2, 
tweede lid, 2 wordt als volgt bepaald : 
 
- Voor het administratief personeel, in functie van de elders verworven ervaring als 

bediende in een administratieve dienst;  
 
- voor het technisch personeel in functie van de elders verworven ervaring als 

bediende in een technische dienst; 
 
- voor het verkooppersoneel in functie van de elders verworven ervaring in de 

vergelijkbare verkoopfunctie. 
 
C. TOEKENNINGSDATA VAN DE VERHOGINGEN VAN DE OPKLIMMING IN DE 
LOONSCHAAL 

 
Artikel 8   
 
De verhogingen welke voortspruiten uit de in artikel 2 bepaalde opklimming in de 
loonschaal, worden betaald naar keuze van de werkgever : 
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- hetzij de eerste maand volgend op deze waarin de bediende in dienst is getreden; 
 
- hetzij de eerste maand van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de 

bediende in dienst is getreden; 
 
- hetzij op 1 januari van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de 

indiensttreding tussen 1 oktober en 31 maart valt; 
 
- hetzij op 1 juli van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de 

indiensttreding tussen 1 april en 30 september valt. 
 
D. VERKOPERS DIE ALLEEN WERKEN IN EEN KLEINE WINKEL 
 
Artikel 9  
 
De verkopers die alleen werken in een kleine winkel, hetzij van de tweede categorie, 
hetzij van de derde categorie, waarvan het loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, 
genieten de waarborg van het minimummaandloon van hun categorie. 
 
De tegenwaarde in geld van de voordelen in natura maakt deel uit van het hierboven 
vastgesteld minimummaandloon. 
 
Voor deze categorie van verkopers is het minimummaandloon niet meer gebonden 
aan de opklimming in de loonschaal van hun categorie. 
 
E. BEDIENDEN WAARVAN HET LOON VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK 
VERANDERLIJK IS 
 
Artikel 10  
 
Voor de bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is, vult de 
werkgever het bedrag aan wanneer het minimum maandloon niet wordt bereikt. 
 
Het geheel van de aanvullingen is verhaalbaar op het jaarlijks gemiddelde van de 
veranderlijke lonen. 
 
Elke onderneming bepaalt de splitsing, aangepast aan haar eigen stelsel en stelt de 
verhaalmodaliteiten van de eventueel toegekende aanvullingen vast. 
 
F. FILIAALHOUDERS 
 
Artikel 11  
 
De filiaalhouders die alleen werken genieten ten minste de loonschaal van de derde 
categorie, zoals deze wordt vastgesteld in artikel 4. 
 
Volgens hun classificatie genieten de andere filiaalhouders ten minste hetzij de 
loonschaal van de vierde categorie, hetzij deze van de vijfde categorie, zoals deze 
worden vastgesteld in artikel 4. 
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G. OVERGANG VAN ÉÉN CATEGORIE NAAR EEN ANDERE 
 
Artikel 12  
 
Bij overgang naar een andere beroepscategorie behoudt de werknemer zijn 
anciënniteit, echter rekening houdend met de aanvangsleeftijden voor deze 
categorie. 
 
Afdeling 2 : Werkelijk betaalde lonen van de bediende 
 
Artikel 13  
 
De werkelijk betaalde lonen van de bedienden worden op 1  januari 2012 verhoogd 
met 7,18 euro, ongeacht de op dat moment geldende indexschijf. 
 
Afdeling 3 : Minimumuurlonen werklieden 
 
Artikel 14  
 
De minimumuurlonen van de werklieden worden bepaald in functie van een 
aanvangsleeftijd vastgesteld op 21 jaar. 
 
Artikel 15  
 
De schaal der minimumuurlonen van de werklieden wordt vastgesteld zoals bepaald 
in de tabellen in de bijlagen van deze CAO.  
 
De minimumuurlonen worden op  1 januari 2012 verhoogd met  0,0473 euro, 
ongeacht de op dit moment geldende indexschijf.  
 
Artikel 16   
 
De minimumuurlonen van de werklieden van minder dan 21 jaar worden berekend op 
basis van de minimumuurlonen van de werklieden van meer dan 21 jaar van de 
categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden verminderd 
naargelang de leeftijd met de volgende bedragen : 
 

- 20 jaar : 0,0793 euro 
- 19 jaar : 0,1587 euro 
- 18 jaar : 0,2380 euro 
- 17 jaar : 0,6358 euro 
- 16 jaar : 0,7945 euro 

 
Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
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Artikel 17  
 
In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever 
gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van 
de RVA ten bedrage van 3 euro per dag.  
 
Afdeling 4 : Werkelijk betaalde lonen van de arbeiders 
 
Artikel 18   
 
De werkelijk betaalde uurlonen van de arbeiders worden op  1 januari 2012 verhoogd 
met  0,0473 euro, ongeacht de op dat moment geldende indexschijf. 
 
Afdeling 5 : Studentenbarema 
 
Artikel 19  
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt zowel voor bedienden als voor arbeiders een specifiek 
studentenbarema ingevoerd voor alle studenten. Dit studentenbarema is vastgesteld 
voor alle categorieën volgens de degressieve minimumloonschalen voor jongeren 
(16 tot en met 20 jaar) zoals die gelden tot 31 december 2013, zoals opgenomen in 
artikel 6 van deze CAO. De studentenbarema’s zijn opgenomen in de bijlages van 
deze CAO. 
 
Afdeling 6 : Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Artikel 20  
 
De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze 
overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid 
met hun prestaties. 
 
Hoofdstuk III : Koppeling van de lonen aan het indexcijfer der 
consumptieprijzen 
 
Artikel 21   
 
De minimumlonen vastgesteld door Hoofdstuk 2 van deze overeenkomst, evenals de 
werkelijk betaalde lonen, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door het ministerie van Economische 
zaken en bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad. 
 
Zij schommelen met 2 % telkens het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van 
de laatste drie maanden met 2 % schommelt ten opzichte van voormeld referte-
indexcijfer. Dit referte-spilindexcijfer vermeerderd of verminderd met 2 % wordt de 
spil van een nieuwe stabilisatieschijf. 
 
Bijgevolg variëren de lonen volgens de onderstaande tabel : 
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Stabilisatieschijf (prijsindex basis  2013) 
 
 
Laagste grens Spil Hoogste grens 

      
96,7898,72100,691
02,71104,76106,86
109,00111,18113,4
0115,67117,99120,
35 

98,72100,69102,7
1104,76106,86109
,00111,18113,401
15,67117,99120,3
5122,75 

100,69102,71104,76106,86109,00111,1
8113,40115,67117,99120,35122,75125,
21 

 
 
Artikel 22   
 
De verhogingen en verminderingen van de lonen, vastgesteld in artikel 2, worden 
toegepast vanaf de eerste maand welke volgt op deze waarop het gemiddelde van 
de index, dat de verhoging of de vermindering van de lonen veroorzaakt, betrekking 
heeft. 
 
Artikel 23  
 
De aanpassingen van de lonen worden als volgt berekend : 
 
a) voor de bedienden wordt er rekening gehouden met drie decimalen. De uitkomst 
wordt naar de hogere eurocent afgerond wanneer de derde decimaal gelijk is aan of 
hoger is dan vijf en naar de lagere eurocent wanneer de derde decimaal lager is dan 
vijf; 
 
b) voor de werklieden en werksters wordt er rekening gehouden met vijf decimalen. 
Indien de vierde en de vijfde decimaal begrepen zijn tussen 24 en 75, wordt de 
vierde decimaal afgerond op vijf. In de andere gevallen wordt de derde decimaal 
afgerond naar de dichts bijzijnde en is de vierde decimaal gelijk aan nul. 
 
Hoofdstuk IV : Slotbepalingen 
 
Artikel 24  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van  11 januari 2012 betreffende de lonen 
(108639/CO/31100) wordt opgeheven op 1 januari 2014. 
 
Artikel 25  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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BAREMA’S VAN TOEPASSING IN DE SECTOR 
 
  
 
 PC 311.00  GROTE KLEINHANDELSZAKEN 
 Aanpassing op 1 januari 2014 
 Afschaffing van de aanvangsleeftijden voor de categorieën 3, 4 en 5. 
 _______________________________________________________________________ 
 
 SCHAALLONEN 
 
 35 uur/week 
 
 Bedienden 
 
 Voor-   Aanvangs-           Categorie 1 (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring wedde      Na 1 j    Na 2 j    Na 3 j    Na 4 j    Na 5 j    Na 6 j 
    0     1.543,22  1.558,19  1.572,72  1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46 
    1     1.550,72  1.565,57  1.580,31  1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18 
    2     1.558,19  1.572,72  1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57 
    3     1.565,57  1.580,31  1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99 
    4     1.572,72  1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21 
    5     1.580,31  1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57 
    6     1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05 
    7     1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82 
    8     1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82 
    9     1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82 
    10    1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82 
    11    1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94 
    12    1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72 
    13    1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55 
    14    1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42 
    15    1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55 
    16    1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72 
    17    1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94 
    18    1.676,05  1.681,82  1.681,82 
    19    1.681,82  1.681,82 
    20    1.681,82 
 Voor-                       Categorie 1 (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  Na 7 j    Na 8 j    Na 9 j    Na 10j    Na 11j    Na 12j    Na 13j 
 0        1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42 
 1        1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93 
 2        1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61 
 3        1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14 
 4        1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76 
 5        1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14  1.739,36 
 6        1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76  1.745,69 
 7        1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14  1.739,36  1.752,15 
 8        1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76  1.745,69 
 9        1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14  1.739,36 
 10       1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76 
 11       1.699,55  1.712,93  1.726,14 
 12       1.706,42  1.719,61 
 13       1.712,93 
 
 Voor-                       Categorie 1 (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  Na 14j    Na 15j    Na 16j    Na 17j    Na 18j    Na 19j    Na 20j 
 0        1.719,61  1.732,76  1.745,69  1.758,76  1.771,62  1.784,98  1.797,97 
 1        1.726,14  1.739,36  1.752,15  1.765,23  1.778,52  1.791,39 
 2        1.732,76  1.745,69  1.758,76  1.771,62  1.784,98 
 3        1.739,36  1.752,15  1.765,23  1.778,52 
 4        1.745,69  1.758,76  1.771,62 
 5        1.752,15  1.765,23 
 6        1.758,76 
 
 Voor-   Aanvangs-           Categorie 2 (aanvangsleeftijd 21 j) 
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 ervaring  wedde     Na 1 j    Na 2 j    Na 3 j    Na 4 j    Na 5 j    Na 6 j 
 0        1.622,06  1.640,93  1.659,78  1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75 
 1        1.631,65  1.650,28  1.669,33  1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30 
 2        1.640,93  1.659,78  1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58 
 3        1.650,28  1.669,33  1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92 
 4        1.659,78  1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17 
 5        1.669,33  1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65 
 6        1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24 
 7        1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42 
 8        1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83 
 9        1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35 
 10       1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63 
 11       1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93 
 12       1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55 
 13       1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11 
 14       1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68 
 15       1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11 
 16       1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55 
 17       1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93 
 18       1.757,24  1.773,83  1.790,63 
 19       1.765,42  1.782,35 
 20       1.773,83 
 
 Voor-                       Categorie 2 (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  Na 7 j    Na 8 j    Na 9 j    Na 10j    Na 11j    Na 12j    Na 13j 
 0        1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68 
 1        1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09 
 2        1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71 
 3        1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35 
 4        1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70 
 5        1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35  1.867,34 
 6        1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70  1.875,78 
 7        1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35  1.867,34  1.884,51 
 8        1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70  1.875,78 
 9        1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35  1.867,34 
 10       1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70 
 11       1.816,11  1.833,09  1.850,35 
 12       1.824,68  1.841,71 
 13       1.833,09 
 
 Voor-                       Categorie 2 (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  Na 14j    Na 15j    Na 16j    Na 17j    Na 18j    Na 19j    Na 20j 
 0        1.841,71  1.858,70  1.875,78  1.893,06  1.910,28  1.927,76  1.945,12 
 1        1.850,35  1.867,34  1.884,51  1.901,57  1.919,17  1.936,40 
 2        1.858,70  1.875,78  1.893,06  1.910,28  1.927,76 
 3        1.867,34  1.884,51  1.901,57  1.919,17 
 4        1.875,78  1.893,06  1.910,28 
 5        1.884,51  1.901,57 
 6        1.893,06 
 
 Voor-   Aanvangs-           Categorie 2 bis (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  wedde     Na 1 j    Na 2 j    Na 3 j    Na 4 j    Na 5 j    Na 6 j 
 0        1.657,48  1.676,35  1.695,22  1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15 
 1        1.667,07  1.685,70  1.704,77  1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72 
 2        1.676,35  1.695,22  1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00 
 3        1.685,70  1.704,77  1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34 
 4        1.695,22  1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54 
 5        1.704,77  1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07 
 6        1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62 
 7        1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83 
 8        1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29 
 9        1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76 
 10       1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09 
 11       1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36 
 12       1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98 
 13       1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50 
 14       1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11 
 15       1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50 
 16       1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98 
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 17       1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36 
 18       1.792,62  1.809,29  1.826,09 
 19       1.800,83  1.817,76 
 20       1.809,29 
 
 Voor-                       Categorie 2 bis (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  Na 7 j    Na 8 j    Na 9 j    Na 10j    Na 11j    Na 12j    Na 13j 
 0        1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11 
 1        1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50 
 2        1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12 
 3        1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75 
 4        1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12 
 5        1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75  1.902,78 
 6        1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12  1.911,21 
 7        1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75  1.902,78  1.919,97 
 8        1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12  1.911,21 
 9        1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75  1.902,78 
 10       1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12 
 11       1.851,50  1.868,50  1.885,75 
 12       1.860,11  1.877,12 
 13       1.868,50 
 
 Voor-                       Categorie 2 bis (aanvangsleeftijd 21 j) 
 ervaring  Na 14j    Na 15j    Na 16j    Na 17j    Na 18j    Na 19j    Na 20j 
 0        1.877,12  1.894,12  1.911,21  1.928,46  1.945,64  1.963,16  1.980,49 
 1        1.885,75  1.902,78  1.919,97  1.936,97  1.954,55  1.971,84 
 2        1.894,12  1.911,21  1.928,46  1.945,64  1.963,16 
 3        1.902,78  1.919,97  1.936,97  1.954,55 
 4        1.911,21  1.928,46  1.945,64 
 5        1.919,97  1.936,97 
 6        1.928,46 
 
 Voor-   Aanvangs-           Categorie 3 
 ervaring wedde      Na 1 j    Na 2 j    Na 3 j    Na 4 j    Na 5 j    Na 6 j 
 0        1.701,06  1.722,69  1.743,97  1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28 
 1        1.712,09  1.733,36  1.754,56  1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99 
 2        1.722,69  1.743,97  1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88 
 3        1.733,36  1.754,56  1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84 
 4        1.743,97  1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49 
 5        1.754,56  1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49 
 6        1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19 
 7        1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91 
 8        1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12 
 9        1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01 
 10       1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13 
 11       1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15 
 12       1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07 
 13       1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25 
 14       1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40 
 15       1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25 
 16       1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07 
 17       1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15 
 18       1.894,19  1.916,12  1.938,13 
 19       1.904,91  1.927,01 
 20       1.916,12 
 
 Voor-                       Categorie 3 
 ervaring  Na 7 j    Na 8 j    Na 9 j    Na 10j    Na 11j    Na 12j    Na 13j 
 0        1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40 
 1        1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21 
 2        1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36 
 3        1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27 
 4        1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49 
 5        1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27  2.037,36 
 6        1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49  2.048,50 
 7        1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27  2.037,36  2.059,40 
 8        1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49  2.048,50 
 9        1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27  2.037,36 
 10       1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49 
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 11       1.971,25  1.993,21  2.015,27 
 12       1.982,40  2.004,36 
 13       1.993,21 
 
 Voor-                       Categorie 3 
 ervaring  Na 14j    Na 15j    Na 16j    Na 17j    Na 18j    Na 19j    Na 20j 
 0        2.004,36  2.026,49  2.048,50  2.070,46  2.092,69  2.114,67  2.136,75 
 1        2.015,27  2.037,36  2.059,40  2.081,48  2.103,58  2.125,70 
 2        2.026,49  2.048,50  2.070,46  2.092,69  2.114,67 
 3        2.037,36  2.059,40  2.081,48  2.103,58 
 4        2.048,50  2.070,46  2.092,69 
 5        2.059,40  2.081,48 
 6        2.070,46 
 
 Voor-   Aanvangs-           Categorie 4 
 ervaring wedde      Na 1 j    Na 2 j    Na 3 j    Na 4 j    Na 5 j    Na 6 j 
 0        1.835,41  1.862,91  1.890,53  1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05 
 1        1.849,25  1.876,77  1.904,15  1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14 
 2        1.862,91  1.890,53  1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18 
 3        1.876,77  1.904,15  1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18 
 4        1.890,53  1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35 
 5        1.904,15  1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29 
 6        1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18 
 7        1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26 
 8        1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35 
 9        1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22 
 10       1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17 
 11       1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39 
 12       2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31 
 13       2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19 
 14       2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29 
 15       2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19 
 16       2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31 
 17       2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39 
 18       2.086,18  2.114,35  2.142,17 
 19       2.100,26  2.128,22 
 20       2.114,35 
 
 Voor-                       Categorie 4 
 ervaring  Na 7 j    Na 8 j    Na 9 j    Na 10j    Na 11j    Na 12j    Na 13j 
 0        2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29 
 1        2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32 
 2        2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34 
 3        2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23 
 4        2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11 
 5        2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23  2.268,21 
 6        2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11  2.282,27 
 7        2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23  2.268,21  2.296,25 
 8        2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11  2.282,27 
 9        2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23  2.268,21 
 10       2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11 
 11       2.184,19  2.212,32  2.240,23 
 12       2.198,29  2.226,34 
 13       2.212,32 
 
 Voor-                       Categorie 4 
 ervaring  Na 14j    Na 15j    Na 16j    Na 17j    Na 18j    Na 19j    Na 20j 
 0        2.226,34  2.254,11  2.282,27  2.310,32  2.338,37  2.365,98  2.393,56 
 1        2.240,23  2.268,21  2.296,25  2.324,35  2.352,24  2.391,59 
 2        2.254,11  2.282,27  2.310,32  2.338,37  2.365,98 
 3        2.268,21  2.296,25  2.324,35  2.352,24 
 4        2.282,27  2.310,32  2.338,37 
 5        2.296,25  2.324,35 
 6        2.310,32 
 
 Voor-   Aanvangs-           Categorie 5 
 ervaring wedde      Na 1 j    Na 2 j    Na 3 j    Na 4 j    Na 5 j    Na 6 j 
 0        2.045,54  2.081,88  2.118,15  2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62 
 1        2.063,58  2.100,01  2.136,48  2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73 
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 2        2.081,88  2.118,15  2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80 
 3        2.100,01  2.136,48  2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06 
 4        2.118,15  2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10 
 5        2.136,48  2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32 
 6        2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18 
 7        2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89 
 8        2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75 
 9        2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50 
 10       2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40 
 11       2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20 
 12       2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98 
 13       2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67 
 14       2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25 
 15       2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67 
 16       2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98 
 17       2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20 
 18       2.372,18  2.407,75  2.443,40 
 19       2.389,89  2.425,50 
 20       2.407,75 
 
 Voor-                       Categorie 5 
 ervaring  Na 7 j    Na 8 j    Na 9 j    Na 10j    Na 11j    Na 12j    Na 13j 
 0        2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25 
 1        2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53 
 2        2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00 
 3        2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39 
 4        2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88 
 5        2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39  2.601,45 
 6        2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88  2.618,81 
 7        2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39  2.601,45  2.636,32 
 8        2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88  2.618,81 
 9        2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39  2.601,45 
 10       2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88 
 11       2.496,67  2.531,53  2.566,39 
 12       2.514,25  2.549,00 
 13       2.531,53 
 
 Voor-                       Categorie 5 
 ervaring  Na 14j    Na 15j    Na 16j    Na 17j    Na 18j    Na 19j    Na 20j 
 0        2.549,00  2.583,88  2.618,81  2.653,75  2.688,75  2.723,53  2.758,11 
 1        2.566,39  2.601,45  2.636,32  2.671,24  2.706,11  2.741,21 
 2        2.583,88  2.618,81  2.653,75  2.688,75  2.723,53 
 3        2.601,45  2.636,32  2.671,24  2.706,11 
 4        2.618,81  2.653,75  2.688,75 
 5        2.636,32  2.671,24 
 6        2.653,75 
 
 Minderjarige bedienden 
 
           Cat. 1    Cat. 2 Cat. 2bis  Cat. 3      Cat. 4    Cat. 5 
       Leeftijd 
 21       1.543,22  1.622,06  1.657,48  1.701,06  1.835,41  2.045,54 
 20       1.530,83  1.609,67  1.645,09  1.688,67  1.823,02  2.033,15 
 19       1.518,43  1.597,27  1.632,69  1.676,27  1.810,62  2.020,75 
 18       1.506,04  1.584,88  1.620,30  1.663,88  1.798,23  2.008,36 
 17       1.444,06  1.522,90  1.558,32  1.601,90  1.736,25  1.946,38 
 16       1.419,27  1.498,11  1.533,53  1.577,11  1.711,46  1.921,59 
 
 Arbeiders 
 
           Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4    Cat. 5    Cat. 6 
       Leeftijd 
 21        11,0925   11,2940   11,7375   12,4400   13,5325   14,2460 
 20        11,0130   11,2145   11,6580   12,3605   13,4530   14,1665 
 19        10,9340   11,1355   11,5790   12,2815   13,3740   14,0875 
 18        10,8545   11,0560   11,4995   12,2020   13,2945   14,0080 
 17        10,4565   10,6580   11,1015   11,8040   12,8965   13,6100 
 16        10,2980   10,4995   10,9430   11,6455   12,7380   13,4515 
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 Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen 
 
 Let op! Controleer het GGMMI (CAO nr. 43) 
 
         Bedienden Arbeiders 
 21       1.585,10   10,4515 
 20       1.532,13   10,1020 
 19       1.440,32    9,4965 
 18       1.349,95    8,9010 
 17       1.258,86    8,3005 
 16       1.153,78    7,6070 
 
 VERGOEDINGEN 
 
 1) Anciënniteitstoeslag: / 
 
 2) Vaste jaarpremie: jaarlijkse premie in juni 
 
 BESTAANSZEKERHEID TEN LASTE VAN DE WERKGEVER 
 
 Gedeeltelijke werkloosheid (arbeiders)     3,00  EUR per dag 
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 FUNCTIECLASSIFICATIE 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende 
de functieclassificatie 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Beroepsclassificatie 
 
Afdeling 1 : Bedienden 
 
A. ALGEMENE BEPALING 
 
Artikel 2 
 
De functies van de bedienden van de administratieve diensten, van de 
opslagplaatsen en de technische diensten en van het winkelpersoneel verbonden 
aan de verkoopdienst worden onderverdeeld in vijf categorieen die door de 
algemene criteria bepaald bij artikel 3 duidelijk worden omschreven. 
 
B. ALGEMENE CRITERIA VAN CLASSIFICATIE 
 
Artikel 3 
 
§ 1 : Eerste categorie 
Tot de eerste categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt 
door : 
 
- de verwerving van voldoende kennis voor het uitoefenen van werkzaamheden 

die, onder deze erkend door de wet en de rechtspraak als zijnde van intellectuele 
aard, op het laagste niveau staan; 

 
- de juiste uitvoering van eenvoudig werk van secundaire aard. 
 
§ 2 : Tweede categorie 
Tot de tweede categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt 
gekenmerkt door : 
- de verwerving van kennis gelijkwaardig aan deze die worden verkregen door 

middelbare studies van de lagere graad; 
 
- een aanpassingsperiode van maximum drie maanden; 
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- de uitvoering van eenvoudige, weinig uiteenlopende, werkzaamheden waarvoor 

de verantwoordelijkheid door een rechtstreekse controle is beperkt. 
 
§ 3 : Derde categorie 
Tot de derde categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt 
door : 
 
- een gelijkwaardige vorming aan deze die verkregen wordt hetzij door volledige 

middelbare studies, hetzij door middelbare studies van de lagere graad 
aangevuld met gespecialiseerde beroepsstudies of het verwerven van een 
beroepsopleiding door stages of door het uitoefenen van identieke of 
gelijkaardige betrekkingen; 

 
- een aanpassingsperiode van maximum zes maanden; 
 
- een zelfstandig uit te voeren en gevarieerd werk, dat doorgaans initiatief en 

overleg vergt en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan omvat. 
 
§ 4 : Vierde categorie 
Tot de vierde categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt 
door : 
 
- een gelijkwaardige vorming aan deze die wordt verkregen door volledige 

middelbare studies en gespecialiseerde vakstudies van gelijk niveau of ook, een 
praktische opleiding door middel van stages of door het uitoefenen van identieke 
of gelijkaardige betrekkingen; 

 
- een aanpassingsperiode van maximum twaalf maanden; 
 
- een meer uiteenlopend zelfstandig werk dat vanwege degene die het uitvoert een 

vakbekwaamheid, initiatief en verantwoordelijkheidszin vereist. 
 
§ 5 : Vijfde categorie 
Tot de vijfde categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt 
door : 
 
- een gelijkwaardige vorming aan deze welke wordt verkregen door volledige 

middelbare studies en gespecialiseerde vakstudies van gelijk niveau of ook, een 
praktische opleiding door middel van stages of door het uitoefenen van identieke 
of gelijkaardige betrekkingen; 

 
- een aanpassingsperiode van maximum twaalf maanden; 
 
- een uiteenlopend zelfstandig, soms delicaat werk dat vanwege degene die het 

uitvoert een bijzondere kennis, een bevestigde vakbekwaamheid, initiatief, een 
hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, een kennis van het kaderwerk van 
de onderneming en, eventueel, leidinggevende bekwaamheid vereist. 
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Artikel 4 
 
De algemene classificatiecriteria van elke categorie worden op cumulatieve wijze 
beoordeeld. 
 
Het begrip "genoten onderwijs" komt als beoordelingsfactor enkel in aanmerking bij 
de aanvang van de loopbaan en bij ontstentenis van de andere factoren welke het 
algemeen critérium van elke categorie uitmaken. 
 
C. CLASSIFICATIE 
 
1. Personeel van de administratieve diensten 
 
Artikel 5 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de eerste 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 
- hulpoperator; 
- huisbewaarder; 
- kopietypiste; 
 
bediende die werk uitvoert zoals : 
 
- het opmaken, oppervlakkig sorteren, onder omslag steken, van zegel voorzien en 

bundelen van de post; 
- het klasseren van documenten; 
- de boodschappen; 
- het stempelen en drukken van adresplaatjes; 
- het afdrukken van stencils; 
- het doortekenen van schetsen en detailplannen zonder interpretatie. 
 
bediende die zonder interpretatie hoofdzakelijk elementair schrijfen cijferwerk 
uitvoert, opsommingen registreert, staten opmaakt of ander schrijfwerk van gelijk 
niveau verricht; 
 
bediende zonder ervaring, die begint in een functie van de tweede categorie en die 
om redenen van opleiding gedurende twaalf maanden in de eerste categorie zal 
blijven; 
 
deurwachter; 
 
portier; 
enz. 
 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de tweede 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 
- hulptekenaar; 
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- "comptometer"-bediende; 
- parkingcontroleur; 
- ervaren typist, die keurig werk zonder spelfouten levert; 
- hulpbediende voor de berekening van wedden en lonen; 
 
bediende die werk uitvoert zoals : 
 

-  het nazien van de aanwezigheidsuren van het personeel; 
- het registreren van boekhoudkundige gegevens, zonder de toewijzing te 
bepalen; 
- het opmaken van gewone facturen; 
- het opmaken van verzendingsdocumenten zonder op te zoeken welke fiscale of 
douanerechten van toepassing zijn. 
 

bediende gelast met eenvoudig opstel- of rekenwerk, het registreren van 
opsommingen, het opmaken van staten of ander werk van gelijk niveau dat enige 
oordeelkunde vergt, met inbegrip van een eenvoudig toezicht op deze verrichtingen; 
 
mecanograaf-operator aan boekhoudmachine; 

 
operator; 
 
ponser aan de machine voor de verwerking van statistische gegevens; 
 
opzichter; 
 
telefonist, "telexist"; 
enz. 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de derde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 
- hulpboekhouder; 
- typist gelast met secretariaat; 
- decorateur; 
- detailtekenaar; 
- etaleur-plaatser; 
 
bediende gelast met de uitvoering van de berekening van de lonen volgens de 
richtlijnen van een diensthoofd; 

 
bediende gelast met het opmaken van de facturen; 
 
bediende gelast met het vorderen en boeken van de ontvangsten bij leveringen; 
 
bediende gelast met de ontvangst en de behandeling van de klachten van het 
clienteel; 
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bediende gelast met het toezicht op het laden en lossen van binnenkomende en 
uitgaande goederen, alsook op het gebruik van de vervoermiddelen, met het 
vaststellen van betwistingen, manco's en beschadigingen; 
 
secretaris van het hoofd van een belangrijke dienst of van een aankoopdienst; 
 
stenotypist; 
 
weetalig vertaler van gewone teksten; 
enz. 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vierde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 
- boekhouder; 
- toldeclarant; 
- uitvoeringstekenaar; 
 
bediende die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de inkomende goederen in 
overeenstemming met de bepalingen van de bestelbons en de bestekken; 
 
bediende die verantwoordelijk is voor het toepassen van elke regeling op loon- en/of 
sociaal gebied, inzake aanwerving en/of opleiding; 
 
monitor-mecanograaf; 
 
directiesecretaris; 
 
vertaler van technische teksten; 
enz. 
 
§ 5 
De bediende die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vijfde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 
- adjunct-aankoper; 
- kantoorchef; 
- ontwerpend decorateur; 
- onderchef van belangrijke diensten; 
- verificateur van de boekhouding; 
enz. 
 
§ 6 : Verplegers en maatschappelijke helpers 
Rekening gehouden met de verscheidenheid van de functies uitgeoefend door de 
bedienden die de titel dragen van "verpleger" en van "maatschappelijke helper", zag 
het comité af van een classificatie. Nochtans, ten overstaan van het op heden 
vereiste studiepeil, is het comité van oordeel dat de verplegers en maatschappelijke 
helpers die verantwoordelijkheden uitoefenen de overeenstemmen met hun 
opleiding, in principe niet in een lagere categorie dan de vierde kunnen worden 
ingedeeld. 



 

ACLVB 147 

 
 
 
 
§ 7 : Aankopen 
 
De methode voor het uitvoeren van de aankopen kan van onderneming tot 
onderneming verschillen. In de meeste gevallen worden de aankopen gedaan in het 
raam van een eigen structuur die bij het personeel van de administratieve diensten is 
ingeschakeld. In zekere gevallen is het nochtans mogelijk dat de aankopen worden 
gedaan in directe samenwerking met sommige personen die meer bepaald een 
verkoopsfunctie uitoefenen. In dergelijk geval worden deze personen, naargelang de 
belangrijkheid van de functie en het aandeel dat in mindere of meerdere mate gewijd 
is, hetzij aan de verkoop, hetzij aan de aankopen, gerangschikt in de derde of de 
vierde categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst. 
 
2. Personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten 
 
Artikel 6 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de eerste 
categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten : 

 
- hulpbediende bij de inventaris; 
- hulpmagazijnier; 
- hulpbediende bij de goederenreceptie; 

 
enz. 
 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de tweede 
categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten : 
 
- bediende voor demonstratie en plaatsing, die eenvoudige herstellingen kan 

uitvoeren; 
- magazijnbediende; 
- voorbereider van bestellingen; 
- bediende bij de goederenreceptie; 
enz. 
 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de derde 
categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten : 

 
- hoofdopzichter of eerste magazijnier; 
- bediende verantwoordelijk voor magazijn, voorraden, reserve in opslagplaats; 
- bediende gelast met de klanten-"planning" (herstellen, plaatsen en leveren); 
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- bediende gelast met het toezicht op het laden en afladen bij het binnenkomen en 
uitgaan van de goederen, alsook op het gebruik van het transportmateriaal, het 
vaststellen van de betwistingen, van de manco's en van de beschadigingen; 

- bediende gelast met het opstellen en de controle van de verzendingen 
("tournées" van de bestelwagens); 

- bediende-technicus, specialist voor herstelling en plaatsing; 
- technisch magazijnier; 
enz. 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vierde 
categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten : 

 
- bediende gelast met het opstellen van bestekken voor klanten en met het toezicht 

op de uitvoering ervan; 
- groepschef; 
enz. 
 
§ 5 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vijfde 
categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten : 
 
- chef van de ontvangst, verzending en de voorraden; 
- hoofd van de werkplaats; 
enz. 
 
3. Winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst 
 
Artikel 7 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de eerste 
categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst : 
 
- beginnende kassier, met andere woorden de kassier die geen twaalf maanden 

beroepservaring heeft; 
- bediende gelast met een aanbrengen, volgens instructies hem gegeven door de 

verkoopschef, zijn aangestelde of een verkoper, van goederen afkomstig uit de 
voorraden, deze eventueel in de winkel schikt en die bij gelegenheid helpt bij de 
verkoop; 

- verkoper van de tweede categorie van ten minste achttien jaar, maar die geen 
vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de verkoop; 

enz. 
 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de tweede 
categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst : 
 
- kassier belast met het innen van het geld van de klanten en eventueel met het 

uitvoeren van eenvoudige administratieve taken; 
- chef-inpakker; 



 

ACLVB 149 

- verkoper die alleen werkzaam is in een kleine winkel, andere dan deze van de 
derde categorie; 

- verkoper van achttien jaar en ouder, die een goede kennis bezit van de 
verkooptechnieken, die tenminste vierentwintig maanden beroepservaring heeft in 
de verkoop waarvan zes maanden in de onderneming; 

enz. 
 
§ 2bis 
Met ingang van 1 januari 1994 wordt een categorie Ilbis ingesteld voor het 
winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst dat een al dan niet onderbroken 
ancienniteit van vijf jaar of meer heeft in de onderneming. 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de derde 
categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst : 
 
- beginnende afdelingschef, met andere woorden de afdelingschef die in deze 

functie geen vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de onderneming; 
- verkoper die alleen in een kleine winkel werkzaam is - soms "filiaalhouder" 

genoemd - met verantwoordelijkheid voor de openingsuren, de kassa, het beheer 
van de voorraden en het assortiment van de goederen; 

- verkoper die een goede kennis bezit van de verkooptechnieken en die artikelen 
verkoopt waarbij een uitgebreide verkoopargumentatie moet worden aangevoerd 
in de winkel met diensten, waar de handelsactiviteit onder meer bestaat uit de 
verkoop van niet alledaagse artikelen op het gebied van meubilering, 
huishoudelijke apparaten, kantooruitrusting, camping, fotografie en optiek, 
vrijetijdsbesteding, bijouterieen, edelsmeedwerk, muziekinstrumenten, 
uurwerkmakerij, speelgoed, kunstvoorwerpen, kleding, grafiek en schilderijen, 
textiel, sport, reizen. Deze kwalificatie vereist, onder meer, ten minste drie jaar 
verkoopservaring in de     branche en in de onderneming; 

- eerste verkoper, met andere woorden de verkoper die gewoonlijk de 
afdelingschef bijstaat in het administratief beheer, de organisatie van de verkoop 
van de waren, de coordinatie van het werk van het verkooppersoneel, het onthaal 
van het clienteel; 

 enz. 
 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vierde 
categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst : 
 
- chef-kassier; 
 
- afdelingschef, met andere woorden de persoon die, onder rechtstreeks en 

dagelijks toezicht van zijn hierarchische overste, het dagelijks beheer verzekert 
van een afdeling van de winkel, onder meer wat betreft de administratieve taken, 
het werk van het personeel, de organisatie van de verkoop van de waren, het 
clienteel; 

enz. 
 
§ 5 
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De bedienden die de hieronder vermelde functie uitoefenen behoren tot de vijfde 
categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst : 
 
- verkoopschef, verantwoordelijk voor een sector van de winkel; 
- de filiaalhouders in winkels die minstens vier personeelsleden in voltijdse 

equivalenten tewerkstellen en die deze functie gedurende ten minste twee jaar 
uitoefenen; 

enz. 
 
§ 6 : Filiaalhouders 
Door filiaalhouder wordt verstaan de persoon die, buiten de rechtstreekse en 
dagelijkse controle van zijn hierarchische overste, de verantwoordelijkheid draagt 
voor het dagelijks beheer van een winkel, met inbegrip van de administratieve taken, 
de organisatie van het werk van het personeel, de geldelijke aansprakelijkheid voor 
tekorten in voorraden en kassa en de algemene organisatie van de verkoop 
(voorraden, assortimenten, clienteel). De filiaalhouders die alleen werken worden 
geklasseerd in de derde categorie, de anderen beginnen met de vierde categorie. 
 
Afdeling 2 : Werklieden 
 
Artikel 8 
 
De werklieden worden volgens de uitgeoefende functies in zes categorieen 
ingedeeld. 
 
§ 1 : Eerste categorie 
Tot de eerste categorie behoren de werklieden die de meest elementaire 
werkzaamheden uitvoeren, waarvoor enkel een eenvoudige voorafgaandelijke uitleg 
is vereist, bijvoorbeeld : 
 
- schoonmaakpersoneel; 
- personeel gelast met het inpakken en uitpakken van goederen; 
- personeel gelast met het merken en/of etiketteren van goederen; 
- personeel gelast met het bedienen van de winkelliften; 
- personeel gelast met de boodschappen; enz. 
 
§ 2 : Tweede categorie 
Tot de tweede categorie behoren de werklieden die eenvoudig werk uitvoeren, 
zonder voorafgaandelijke bijzondere kennis, waarvoor over het algemeen slechts 
een elementaire uiteenzetting is vereist, bij voorbeeld : 
 
- hulpstoker; 
- inpakker, in het bijzonder gelast met het inpakken van delicate artikelen voor 

verzending naar provincie of buitenland; 
- parkingbewaker; 
- handlanger; 
- werkman gelast met verplaatsingswerk; 
- niet-gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of niet-gespecialiseerde 

magazijnier; 
- nachtwaker; 
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- personeel gewoonlijk gelast met de controle over brandgevaar, dat beschikt over 
een elementaire kennis van opsporings- en beveiligingsmiddelen; 

enz. 
 
 
§ 3 : Derde categorie 
Tot de derde categorie behoren de werklieden die, volgens duidelijk uitgestippelde 
richtlijnen, eenvoudige werken uitvoeren waarvoor een kennis is vereist welke na een 
praktische opleiding kan worden verworven, bij voorbeeld: 
 
- chauffeur-besteller; 
- gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of magazijnier; 
- 'clarkist'; 
- stoker van mazoutketel; 
- personeel gelast met eenvoudige retouches, vouwen en/of strijken van 

textielartikelen en kledingstukken; 
- personeel gelast met eenvoudige onderhoudswerken, schrijnwerk, schilderwerk 

aan de installaties, de toestellen, de decoratie van de winkel, enz.; 
- beginnende hersteller-afsteller van huishoudnaaimachine (maximum twaalf 

maanden); 
enz. 
 
§ 4 : Vierde categorie 
Tot de vierde categorie behoren de werklieden die gelast zijn, volgens duidelijk 
uitgestippelde richtlijnen, met gespecialiseerd werk waarvoor de kennis door ervaring 
werd verworven, bijvoorbeeld : 
 
- installateur of hersteller (elektriciteit, loodgieterij, stookolie, naaimachine, 

huishoudapparaat, gas, kolen, enz.) gelast met de uitvoering van eenvoudig werk, 
waarvoor enkel verworven praktische kennis is vereist; 

- elektricien, loodgieter, schilder, schrijnwerker, enz; 
- beginnende geschoolde werkman, dit wil zeggen die niet de voor de vijfde 

categorie vereiste ervaring heeft (maximum twaalf maanden); 
- chauffeur-besteller met specialisatie; 
- besteller van televisietoestellen; 
- afsteller van televisietoestellen; 
- gekwalificeerd retoucheerder van kleding; 
enz. 
 
§ 5 : Vijfde categorie 
Tot de vijfde categorie behoren de werklieden die gelast zijn met vakwerk waarvoor 
tegelijkertijd wordt vereist : 
 
1. de kennis van het vak verworven door ervaring en aangevuld met een 

theoretische opleiding op middelbaar technisch niveau of beroepservaring en 
theoretische kennis gelijkwaardig aan het peil van de middelbare technische 
studies; 

2. aandacht, oordeel en initiatief binnen het kader van verkregen richtlijnen voor de 
praktische uitvoering van het werk; bijvoorbeeld : 
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- geschoold installateur of hersteller (elektricien, loodgieter, enz.); 
- hersteller van elektrisch materiaal (klein en/of groot "electro", radio, 

naaimachine, enz.); 
- beginnende TV-technicus van de zesde categorie (maximum achttien 

maanden); 
- werkman voor onderhoud van gebouwen; 
- schilder, schrijnwerker; 
enz. 

 
§ 6 : Zesde categorie 
Tot de zesde categorie behoren de werklieden gelast met gediversifieerde en hoog 
gespecialiseerd vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist : 
 
1. meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis op hoger middelbaar 

technisch niveau of meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis 
gelijkwaardig aan het studiepeil van het hoger middelbaar technisch onderwijs in 
mechanica of elektriciteit of elektronica; 

2. de grondige kennis van meerdere vakken (elektriciteit, mechanica, elektronica, 
enz.) en de bekwaamheid om ze gezamenlijk toe te passen; 

3. de aandacht, het oordeel en het initiatief nodig voor de praktische uitvoering van 
werkzaamheden welke de geschiktheid vereisen om alleen ingewikkelde 
technische problemen op te lossen; bijvoorbeeld : 
 
- hersteller van televisietoestellen of van elektrische toestellen van groot 
technisch gehalte, waarvoor tegelijkertijd kennis van de elektriciteit en/of 
mechanica en/of elektronica is vereist. 

 
Afdeling 3 : Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Artikel 9 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder bedienden : 
de vrouwelijke en de mannelijke bedienden; onder werklieden : de werklieden en de 
werksters. 
 
Artikel 10 
 
De functies of werkzaamheden opgesomd in de artikelen 5, 6, 7 en 8 worden enkel 
als voorbeeld aangegeven. 
 
De niet vernoemde functies of werkzaamheden worden gerangschikt naar analogie 
met de opgesomde voorbeelden. 
 
Artikel 11 
 
De werkgever moet de werknemer meedelen tot welke categorie hij behoort en hem 
van elke verandering van categorie kennis geven. 
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Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 12 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 tot vaststelling van de 
arbeidsen loonvoorwaarden wordt opgeheven. 
 
Artikel 13 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken 
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GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 tot 
vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum 
maandinkomen  
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 
 
1. Begunstigden 
 
Artikel 2  
 
De werknemers genieten van de waarborg van een gemiddeld minimum 
maandinkomen. 
 
De werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes welke 
minder dan een kalendermaand bedragen worden echter van deze waarborg 
uitgesloten. 
 
2. Begrip 
 
Artikel 3  
 
Het gemiddeld minimum maandinkomen houdt in : 
 
- het maandloon gewaarborgd door de loonschalen vastgesteld door het paritair 

comité, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele 
arbeidsovereenkomsten; 

 
 
- de tegenwaarde per maand van de commissies, premies en andere voordelen, 

eventueel in natura betaald, welke worden toegekend ingevolge een collectieve 
arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, een collectieve 
ondernemingsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst, het gebruik. 

 
Worden evenwel uitgesloten voor de bepaling van het gemiddeld minimum 
maandinkomen : 
 
- de aanvullingen voor overwerk vastgesteld bij artikel 29 § 1 van de Arbeidswet 

van 16 maart 1971; 
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- de voordelen bedoeld door de bepalingen van artikel 19 § 2 van het Koninklijk 
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale 
zekerheid der arbeiders; 
 

- de premies of vergoedingen uitgekeerd wegens werkelijke kosten gedragen 
door de werknemers. 

 
 

3. Bedrag 
 
Artikel 4  
 
De werknemers onder een voltijdse arbeidsovereenkomst genieten van een 
gemiddeld minimum maandinkomen, gelijk aan de volgende bedragen op 1 
november 2012, tegenover het indexcijfer 119,23, spilindex van de stabilisatieschijf 
116,89 – 119,23 – 121,61  
 
BEDIENDEN 
 
21 jaar en meer : 1585,10 euro 
20 jaar : 1532,13 euro 
19 jaar : 1501,82 euro 
18 jaar : 1501,82 euro 
17 jaar : 1258,86 euro 
16 jaar : 1153,78 euro 
 
ARBEIDERS 
 
21 jaar en meer : 10,4515 euro 
20 jaar : 10,1020 euro 
19 jaar : 9,4965 euro 
18 jaar : 8,9010 euro 
17 jaar : 8,3005 euro 
16 jaar : 7,6070 euro 
 
Op 1 november 2012 werd het gemiddeld minimum maandinkomen geïndexeerd 
met 2%. 
  
Voor de werknemers met een onvolledige dienstbetrekking, wordt het gemiddeld 
minimum maandinkomen, zoals in het vorig lid bepaald, berekend in verhouding tot 
de wekelijkse duurtijd van de arbeidsprestaties. 
 
Artikel 5   
 
Onder volledige arbeidsprestaties wordt verstaan de werkelijk geleverde arbeid ten 
belope van de wekelijkse duur van de arbeid, zoals vastgesteld in hoofdstuk 2 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de wekelijkse arbeidsduur 
gesloten op 18 september 1997 in het Paritair comité van de grote 
kleinhandelszaken en gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 
1999. 
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Artikel 6 
 
Voor de werknemers die met volledig of gedeeltelijk veranderlijke lonen worden 
betaald, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op basis van het 
gemiddelde van de maandinkomens van de laatste twaalf maanden. 
 
Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening 
gehouden met onvolledige werkmaanden. 
 
Wanneer aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden of werklieden een einde 
wordt gemaakt vóór het verstrijken van de twaalf maanden, wordt het gemiddeld 
minimum maandinkomen berekend op basis van de maanden tijdens dewelke de 
werknemer was tewerkgesteld. 
 
4. Koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
 
Artikel 7   
 
De minimumlonen vastgesteld door Hoofdstuk 2 van deze overeenkomst, evenals 
de werkelijk betaalde lonen, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door het ministerie van Economische 
zaken en bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad. 
 
Zij schommelen met 2 % telkens het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers 
van de laatste drie maanden met 2 % schommelt ten opzichte van voormeld 
referte-indexcijfer. Dit referte-spilindexcijfer vermeerderd of verminderd met 2 % 
wordt de spil van een nieuwe stabilisatieschijf. 
 
Bijgevolg variëren de lonen volgens de onderstaande tabel : 
 
Stabilisatieschijf (prijsindex basis 2004) 
  
Laagste grens 
  

Spil 
  

Hoogste grens 
  

116,89 
119,23 
121,61 
124,04 
126,52 
129,05 
131,64 
134,28 
136,96 
139,70 
142,49 
145,34 
148,25 

119,23 
121,61 
124,04 
126,52 
129,05 
131,64 
134,28 
136,96 
139,70 
142,49 
145,34 
148,25 
151,22 

121,87 
124,04 
126,52 
129,05 
131,64 
134,28 
136,96 
139,70 
142,49 
145,34 
148,25 
151,22 
154,24 
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Artikel 8   
 
De verhogingen en verminderingen van de lonen, vastgesteld in artikel 2, worden 
toegepast vanaf de eerste maand welke volgt op deze waarop het gemiddelde van 
de index, dat de verhoging of de vermindering van de lonen veroorzaakt, 
betrekking heeft. 
 
Artikel 9  
 
De aanpassingen van de lonen worden als volgt berekend : 
 
- voor de bedienden wordt er rekening gehouden met drie decimalen. De 

uitkomst wordt naar de hogere eurocent afgerond wanneer de derde decimaal 
gelijk is aan of hoger is dan vijf en naar de lagere eurocent wanneer de derde 
decimaal lager is dan vijf; 

- Voor de werklieden en werksters wordt er rekening gehouden met vijf 
decimalen. Indien de vierde en de vijfde decimaal begrepen zijn tussen 24 en 
75, wordt de vierde decimaal afgerond op vijf. In de andere gevallen wordt de 
derde decimaal afgerond naar de dichts bijzijnde en is de vierde decimaal gelijk 
aan nul. 

 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 10   
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 tot vaststelling van het 
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (108127/CO/31100)  wordt 
opgeheven op 1 januari 2014. 
 
Artikel 11  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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JAARLIJKSE  PREMIE 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van  27 maart 2014  tot 
toekenning van een jaarlijkse premie 

 

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Jaarlijkse premie 
 
Artikel 2  
 
§ 1.  
Vanaf het jaar 2006 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald. 
 
Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers stemt het bedrag van deze premie 
overeen met 5 euro bruto per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale 
zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
 
Voor de deeltijdse werknemers zal de premie evenals het gedeelte enkel en dubbel 
vakantiegeld op deze premie worden berekend in verhouding tot deze van de 
voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur. 
 
§ 2.  
Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met 
het maandloon van de maand juni uitbetaald. In het totaal, dit is met inbegrip van 
het enkel en dubbel vakantiegeld, moet het bedrag van deze premie bij een 
volledig refertejaar overeen stemmen met 70 euro bruto. 
 
Het refertejaar is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken 
kalenderjaar. 
 
Voor de in dienst zijnde werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen 
gedurende een volledig refertejaar, worden de premie en het gedeelte enkel en 
dubbel vakantiegeld op deze premie, pro rata temporis berekend ten belope van 
één twaalfde per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid 
gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
 
§ 3.  
In afwijking van de onder § 2. vermelde regeling, geldt voor het jaar 2006 de 
volgende overgangsregeling. 
De voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een 
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premie van 70 euro bruto worden uitbetaald. 
 
Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 
2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking 
worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie. 
 
Artikel 3  
 
Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak 
uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen. 
 
In ondernemingen die overgestapt zijn van het paritair comité voor de zelfstandige 
kleinhandel (PC 201) naar het paritair comité van de grote kleinhandelszaken (PC 
311), kan deze premie worden omgezet in evenwaardige voordelen bij collectieve 
arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk 24 maanden na deze 
overstap.  
 
De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 
van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging. 
 
In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op 
maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 5 euro bruto per maand in 
de maandelijkse lonen opgenomen. 
 
Artikel 4   
 
Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een 
onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op 
ondernemingsvlak een CAO sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden 
verkeert. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 5  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2014 en 
vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 tot toekenning van 
een jaarlijkse premie (75633/CO/311, BS 11/10/2006).  Zij is gesloten voor 
onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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EINDEJAARSPREMIE 

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de 
eindejaarspremie 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de 
grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Eindejaarspremie 
 
1. Principe 
 
Artikel 2 
 
De werknemer met vast loon die aan de toekenningsvoorwaarden beantwoordt en 
van wie de functie het voorwerp vormt van de beroepsclassificatie als in hoofdstuk II 
van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de functieclassificatie van 5 
november 2002, geniet een premie. 
 
Deze premie wordt niet samengevoegd met een ten minste gelijkwaardig door de 
onderneming toegekend voordeel, ongeacht de benaming of de wijze van toekenning 
ervan, ofwel in de vorm van een conventionele premie, ofwel bij wijze van 
vrijgevigheid. 
 
De werknemer met geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon (commissie, provisie, 
participatie) die aan de toekenningsvoorwaarden beantwoordt en van wie de functie 
het voorwerp vormt van de beroepsclassificatie als in hoofdstuk II van de collectieve 
arbeidsovereenkomst betreffende de functieclassificatie van 5 november 2002 
bepaald, geniet een eindejaarspremie voor zover zijn jaarlijks loon (het dubbel 
vakantiegeld niet inbegrepen) voor 1.872 uur effectieve of geassimileerde jaarlijkse 
prestaties, overeenkomstig de reglementering in voege voor de jaarlijkse vakantie, 
zijn minimum jaarloon (schaalminimum x 12 maanden) niet met 30 % overschrijdt.  
Voor de deeltijdse tewerkgestelde werknemer worden die jaarlijkse referenties 
vastgesteld naar rata van zijn arbeidsprestaties. 
 
Artikel 3 
 
Deze premie wordt verbonden aan de stiptheid van de werknemer gedurende het 
jaar. Zij wordt betaald naar rata van de jaarlijkse prestaties. 
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2. Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 4 
 
De toekenningsvoorwaarden zijn de volgende, afgezien van andere meer voordelige 
bepalingen die op het niveau van de onderneming zijn overeengekomen : 
 
a. in de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming 

verbonden geweest zijn; 

b. tijdens het beschouwde kalenderjaar, ten minste drie maanden (opeenvolgend of 
niet) dienst tellen in de onderneming; 

c. de onderneming niet vrijwillig verlaten hebben (vertrekken met het oog op het 
nemen van een pensioen of brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd); 

d. niet ontslagen zijn omwille van dringende redenen. 
 
3. Bedrag 
 
Artikel 5 
 
Voor de werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde tijd, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, wordt het bedrag 
van de premie gelijk aan het werkelijk loon van de maand december. 
 
Dit bedrag kan worden herleid naar verhouding van de dienstprestaties en 
gelijkgestelde voor de werknemers die geen twaalf maanden dienstprestaties tellen 
in de onderneming vanaf de eerste dag van de maand volgend op de laatste betaling 
van de eindejaarspremie. 
 
Artikel 6 
 
Voor de deeltijdse werknemers, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, is het 
bedrag van de premie gelijk aan het werkelijk loon dat overeenkomt met het 
maandelijks gemiddelde van de gepresteerde en de gelijkgestelde uren tijdens de 
referentieperiode beginnend op de eerste dag van de maand volgend op de laatste 
uitbetaling van de eindejaarspremie. 
 
Artikel 7 
 
Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor 
een duidelijk omschreven werk, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, wordt 
het bedrag van de premie gelijk aan het gemiddelde van hun jaarlijkse prestaties. De 
premie wordt toegekend in de mate waar zij minstens drie maanden tewerkgesteld 
zijn in de loop van het jaar. 
 
Artikel 8 
 
Op basis van artikel 3, kan het bedrag van de premie worden verminderd naar rata 
van de afwezigheden die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, maar die 
niet voortvloeien uit de toepassing van wettelijke, reglementaire en conventionele 
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bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, feestdagen, kort verzuim, familiale verlofdagen, 
beroepsziekte, arbeidsongeval, kraamverlof, de eerste dertig dagen van ziekte of 
ongeval, het krediet van uren voor de uitoefening van een syndicaal mandaat, voor 
de syndicale vorming en voor de cursussen van de sociale bevordering. 
 
4. Tijdstip van betaling 
 
Artikel 9 
 
Behalve indien het gebruik in de onderneming of een overeenkomst in de 
onderneming een ander tijdstip voor de betaling voorzien, wordt de eindejaarspremie 
betaald in de loop van de maand december. 
 
Voor de werknemers die op het ogenblik van de uitbetaling van de premie in 
tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid of 
ouderschapsverlof zijn, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal 
maanden effectieve of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties (zoals in de 
wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
 
Voor de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar 
beeindigd werd en die voldoen aan alle toekenningsvoorwaarden van het artikel 4 
van deze CAO, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal maanden 
effectieve of daarmee conform de vorige paragraaf gelijkgestelde arbeidsprestaties. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 10 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de 
eindejaarspremie wordt opgeheven op 1 juli 2005. 
 
Artikel 11 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2005. Zij is gesloten 
voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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ECOCHEQUES 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de ecocheques 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Definitie 
 
Artikel 2  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd. 
 
Artikel 3  
 
§ 1.  
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ecocheque verstaan, het 
voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn 
opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst. 
 
§ 2.  
De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van 
ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst. 
 
Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun 
terbeschikkingstelling aan de werknemer. 
 
Artikel 4  
 
De nominale waarde van de ecocheque staat aangegeven op de cheque, met een 
maximum van 10 euro per ecocheque. 
 
 
Hoofdstuk III : Toekenningsmodaliteiten 
 
Artikel 5   
 
Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode 
worden ecocheques één keer per jaar toegekend ter waarde van 250 EUR. 
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Artikel 6 
 
Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de 
volgende schijven : 
 
Wekelijkse 
arbeidsduur 

 
Bedrag 

Vanaf 27u/week 250 € 
Vanaf 20u en minder 
dan 27u/week 

200 € 

Vanaf 17,5u en 
minder dan 20u/week 

150 € 

Minder dan 
17,5u/week 

100 € 

Contracten van 
8u/week en 
eendagscontracten 

75 € 

 

 
Onder wekelijkse arbeidsduur in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan het 
gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode. 
 
Artikel 7  
 
De betaling van deze ecocheques vindt plaats een keer per jaar, in de loop van de 
maand juni. 
 
Artikel 8  
 
De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een 
volledige referteperiode. 
De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken 
kalenderjaar. 
 
Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag vastgesteld 
volgens de hierboven vermelde schijven, betaald worden pro rata van de werkelijke 
prestaties en daarmee volgens de CAO nr.98 gelijkstelde periodes (art. 6 §3). 
 
Voorbeeld 1: Een werknemer is gedurende 3 opeenvolgende weken afwezig van 
het werk ingevolge een operatie. Deze 3 weken worden gelijkgesteld. 
 
Voorbeeld 2: Een werkneemster neemt haar 15 weken moederschapsverlof op. 
Deze 15 weken worden gelijkgesteld. 
 
Artikel 9  
 
Gelet op de opleidingsperiode, gelet op de beperktere vertrouwdheid van de 
studenten in het bedrijfsleven, worden uitgesloten van deze regeling de 
werknemers verbonden met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 
zoals bepaald door titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de 
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arbeidsovereenkomsten en die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdragen. 
 
Hoofdstuk IV : Informatieverstrekking aan de werknemers  
 
Artikel 10  
 
Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden 
afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de 
inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98 genoemde lijst en ook 
telkenmale dat ze door de Nationaal arbeidsraad wordt gewijzigd. 
 
Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever 
verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden 
toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen 
worden afgegeven. 
 
Hoofdstuk V : Omzetting in de ondernemingen 
 
Artikel 11  
 
Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de 
ecocheques. 
 
Ze kunnen in de ondernemingen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 
30 september 2014 omgevormd worden in een ander voordeel.  
 
Artikel 12  
 
De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn 
dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven 
zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de 
werkgevers. 
 
In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden 
afgeweken. 
 
Artikel 13   
 
Indien geen ondernemings-CAO wordt gesloten vóór 30 september 2014 dan zal 
automatisch het systeem van ecocheques, zoals bepaald in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, van toepassing zijn.  
 
Hoofdstuk VI / Slotbepalingen 
 
Artikel 15   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2013 en 
vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende de 
ecocheques (108073/CO/31100, KB 20/02/2013, BS 11/06/2013). Zij is gesloten 
voor onbepaalde tijd. 
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Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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VERVOERSKOSTEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
hoofdstuk II : Vervoersonkosten 
 
Afdeling 1 Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer 
 
Artikel 2   
 
Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de 
werknemers die regelmatig een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel 
gebruiken over een afstand van ten minste 2 km. 
 
Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de 
werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 80% gemiddeld van de prijs van de 
treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand (bijlage 1). 
 
Afdeling 2 - Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het 
treinvervoer 
 
Artikel 3  
 
Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van 
het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de 
abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 2 km, berekend vanaf de vertrekhalte, 
vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : 
 

a) Wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de 
bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs 
van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een 
overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80 % van de werkelijke 
vervoerprijs te overschrijden; 

 
b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is ongeacht de afstand, wordt de 

bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80 % van de 
effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van 
de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal 
abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden. 
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Afdeling 3 - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer 
 
Artikel 4  
 
Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of 
meerdere andere gemeenschappelijke openbaar vervoermiddelen dan de trein, en 
er wordt slechts één vervoerbewijs betaald voor het geheel van de afstand – 
zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per 
gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel – zal de bijdrage van de werkgever 
gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als 
sociaal abonnement, zoals hoger bepaald. 
 
Artikel 5  
 
In elk ander geval dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk openbaar 
vervoermiddel gebruikt dan voorzien in artikel 4, wordt de bijdrage van de 
werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : 
 
- nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar 

vervoermiddel waarvan de werknemer gebruik maakt de bijdrage van de 
werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 
4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen 
bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel 
van de afgelegde afstand vast te stellen. 

 
Afdeling 4 – Persoonlijk vervoermiddel 
 
Artikel 6  
 
In geval van gebruik van een persoonlijk vervoermiddel is de bijdrage van de 
werkgever afhankelijk van het bestendig gebruik van een vervoermiddel over een 
afstand die minstens 2 km bedraagt. 
 
Artikel 7  
 
Vanaf 1 januari 2012 zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 75% 
gemiddeld van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende 
afstand (bijlage 2). 
 
Artikel 8  
 
Behalve in het geval voorzien in artikel 11, is bij het gebruik van een persoonlijk 
vervoermiddel de bijdrage van de werkgever niet verplicht wanneer deze reeds een 
bijdrage betaalt in de kostprijs van een abonnement of treinkaart. 
 
Artikel 9  
 
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn evenwel niet van toepassing op de bedienden 
wier jaarlijkse bruto bezoldiging 35.000 euro overschrijdt.  
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Afdeling 5 - Fietsvergoeding 
 
Artikel 10   
 
Vanaf 1 januari 2014, wordt er een vergoeding van 0,22 euro per kilometer 
ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde 
afstand tussen de woonplaats en het werk. 
 
 
Afdeling 6 - Vervoer georganiseerd door de werkgever 
 
Artikel 11  
 
De werkgever die een vervoersdienst voor de werknemers organiseert, neemt 
slechts in de persoonlijke vervoerskosten deel voor zover de werknemer ten minste 
2 km moet afleggen om zich te begeven naar de plaats waar hij het vervoermiddel 
kan nemen dat hem ter beschikking wordt gesteld. In dat geval wordt de financiële 
tussenkomst berekend volgens de modaliteiten vervat in de voorgaande 
hoofdstukken van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Afdeling 7 - Cumulatie van diverse vervoermiddelen 
 
Artikel 12   
 
Wanneer de werknemer meerdere vervoermiddelen gebruikt, zal de bijdrage van 
de werkgever berekend worden op basis van artikel 3 van deze overeenkomst. 
 
Afdeling 8 - Terugbetalingstijdstip 
 
Artikel 13  
 
De bijdrage van de werkgevers in de door de werknemers gedragen 
vervoerskosten zal maandelijks betaald worden, voor de werknemer met een 
maandabonnement of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming 
gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen die geldig zijn voor een week. 
 
Afdeling 9 - Modaliteiten van terugbetaling 
 
Artikel 14   
 
§ 1.  
Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer leggen aan de 
werkgever een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij 
geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2 km een gemeenschappelijk 
openbaar vervoermiddel benutten om zich van hun woonplaats naar hun plaats 
van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren zij het aantal effectief 
gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in 
de kortst mogelijke tijd mede te delen. 
 
Werknemers die gebruik maken van een persoonlijk vervoermiddel vermelden in 
hun verklaring op erewoord de afgelegde afstand met het persoonlijk voertuig. 
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Voor deze verklaringen maken de werknemers gebruik van een formulier dat 
overeenkomt met het model in bijlage 3. 
 
§ 2.  
De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de 
werkelijkheid strookt. 
 
Artikel 15   
 
De tussenkomst van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer zal betaald 
worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of de 
andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer. 
 
Artikel 16   
 
Iedere onjuiste verklaring op erewoord leidt tot de terugbetaling van de bijdragen. 
 
Artikel 17  
 
In geval van adresverandering maakt de begunstigde, binnen de acht dagen, een 
nieuwe verklaring op erewoord op, of brengt ter kennis dat hij niet meer voldoet 
aan de toekenningsvoorwaarden, op straffe van de sanctie voorzien in artikel 16. 
 
Artikel 18   
 
Wanneer de werknemer de uitgave voor zijn vervoerbewijs reeds heeft gedaan, 
blijft hij begunstigde van de maandelijkse bijdrage. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 19   
 
Gunstigere bepalingen die het gevolg zijn van bijzondere overeenkomsten blijven 
bestaan maar kunnen niet met deze collectieve arbeidsovereenkomst gecumuleerd 
worden. 
 
Artikel 20  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende de 
terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers gesloten in het Paritair 
comité voor de grote kleinhandelszaken (108071/CO/31100) wordt opgeheven. 
 
Artikel 21   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 
2014 en is gesloten voor een onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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Bijlage 1 – Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een openbaar gemeenschappelijk 
vervoermiddel (gemiddeld 80% )(op 01-02-2014) 
 
  

Distance 
Afstand 

(km) 

Openbaa
r vervoer 

/ 
Transport 

public 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale 

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,76 10,00 7,58 33,00 25,03 93,00 70,54 332,00 251,80 11,30 8,57 1,15 
2 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 

3 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 
4 0,76 10,90 8,27 36,00 27,32 101,00 76,64 362,00 274,69 12,30 9,33 1,26 

5 0,76 11,70 8,93 39,00 29,78 110,00 84,00 391,00 298,58 13,30 10,16 1,37 

6 0,76 12,50 9,55 41,50 31,71 117,00 89,40 416,00 317,87 14,20 10,85 1,46 

7 0,76 13,20 9,99 44,00 33,28 124,00 93,80 441,00 333,60 15,00 11,35 1,54 

8 0,76 14,00 10,60 46,50 35,21 131,00 99,20 466,00 352,88 15,90 12,04 1,62 

9 0,76 14,70 11,14 49,00 37,14 138,00 104,60 491,00 372,16 16,70 12,66 1,71 

10 0,76 15,50 11,76 52,00 39,45 145,00 110,00 516,00 391,45 17,60 13,35 1,82 

11 0,77 16,20 12,41 54,00 41,35 152,00 116,40 541,00 414,29 18,50 14,17 1,91 

12 0,77 17,00 13,02 57,00 43,66 159,00 121,80 566,00 433,58 19,30 14,78 2,01 

13 0,77 17,70 13,56 59,00 45,21 166,00 127,20 591,00 452,86 20,20 15,48 2,09 

14 0,77 18,50 14,18 62,00 47,52 173,00 132,60 616,00 472,15 21,00 16,10 2,19 

15 0,77 19,20 14,72 64,00 49,07 180,00 138,00 641,00 491,43 21,90 16,79 2,26 

16 0,77 20,00 15,44 67,00 51,74 187,00 144,40 666,00 514,28 22,70 17,53 2,39 

17 0,77 20,70 15,98 69,00 53,28 194,00 149,80 691,00 533,57 23,60 18,22 2,46 

18 0,77 21,50 16,60 72,00 55,59 201,00 155,20 716,00 552,85 24,40 18,84 2,57 

19 0,77 22,20 17,19 74,00 57,29 208,00 161,03 741,00 573,65 25,50 19,74 2,64 

20 0,77 23,00 17,80 77,00 59,60 215,00 166,43 766,00 592,94 26,00 20,13 2,75 

21 0,77 23,70 18,34 79,00 61,15 222,00 171,83 791,00 612,23 27,00 20,90 2,82 

22 0,77 24,50 18,96 82,00 63,46 229,00 177,23 816,00 631,51 28,00 21,67 2,93 

23 0,78 25,00 19,45 84,00 65,36 236,00 183,62 841,00 654,35 28,50 22,17 3,02 

24 0,78 26,00 20,22 87,00 67,67 243,00 189,02 866,00 673,63 29,50 22,95 3,12 

25 0,78 26,50 20,56 89,00 69,06 250,00 194,00 891,00 691,42 30,50 23,67 3,19 

26 0,78 27,50 21,37 92,00 71,48 257,00 199,67 916,00 711,66 31,00 24,08 3,30 

27 0,78 28,00 21,77 94,00 73,07 264,00 205,22 941,00 731,49 32,00 24,88 3,37 

28 0,78 29,00 22,56 97,00 75,44 271,00 210,78 966,00 751,33 33,00 25,67 3,48 

29 0,78 29,50 22,97 99,00 77,08 278,00 216,44 991,00 771,56 34,00 26,47 3,56 

30 0,78 30,50 23,76 102,00 79,45 285,00 222,00 1016,00 791,41 34,50 26,87 3,67 

31-33 0,78 31,50 24,67 106,00 83,00 296,00 231,78 1057,00 827,68 36,00 28,19 3,83 

34-36 0,79 33,50 26,48 112,00 88,53 313,00 247,42 1119,00 884,54 38,00 30,04 4,09 

37-39 0,80 35,50 28,29 118,00 94,04 330,00 263,00 1180,00 940,42 40,00 31,88 4,34 

40-42 0,80 37,00 29,60 124,00 99,20 348,00 278,40 1241,00 992,80 42,50 34,00 4,58 

43-45 0,81 39,00 31,52 130,00 105,07 365,00 295,00 1303,00 1053,11 44,50 35,97 4,85 

46-48 0,81 41,00 33,33 136,00 110,57 382,00 310,56 1364,00 1108,91 46,50 37,80 5,10 

49-51 0,82 43,00 35,15 143,00 116,90 399,00 326,18 1425,00 1164,94 48,50 39,65 5,39 
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52-54 0,81 44,00 35,84 147,00 119,73 411,00 334,74 1469,00 1196,44 50,00 40,72 5,52 

55-57 0,82 45,50 37,47 151,00 124,35 424,00 349,18 1513,00 1246,00 52,00 42,82 5,74 

58-60 0,83 46,50 38,36 156,00 128,70 436,00 359,70 1557,00 1284,53 53,00 43,73 5,94 

61-65 0,83 48,50 40,08 161,00 133,05 452,00 373,52 1615,00 1334,59 55,00 45,45 6,14 

66-70 0,83 51,00 42,41 169,00 140,54 473,00 393,34 1688,00 1403,71 58,00 48,23 6,49 

71-75 0,83 53,00 43,79 176,00 145,42 493,00 407,35 1761,00 1455,05 60,00 49,58 6,71 

76-80 0,83 55,00 45,90 183,00 152,73 513,00 428,16 1833,00 1529,85 63,00 52,58 7,05 

81-85 0,83 57,00 47,29 191,00 158,46 534,00 443,02 1906,00 1581,27 65,00 53,93 7,31 

86-90 0,83 59,00 49,20 198,00 165,12 554,00 462,00 1979,00 1650,34 67,00 55,87 7,62 

91-95 0,84 62,00 51,95 205,00 171,78 575,00 481,81 2052,00 1719,43 70,00 58,66 7,93 

96-100 0,83 64,00 53,33 212,00 176,67 595,00 495,83 2125,00 1770,83 72,00 60,00 8,15 

101-105 0,84 66,00 55,25 220,00 184,16 615,00 514,81 2198,00 1839,94 75,00 62,78 8,50 

106-110 0,84 68,00 57,16 227,00 190,82 636,00 534,64 2271,00 1909,06 77,00 64,73 8,81 

111-115 0,84 70,00 59,08 234,00 197,48 656,00 553,62 2343,00 1977,35 80,00 67,52 9,11 

116-120 0,85 72,00 60,99 242,00 204,99 677,00 573,46 2416,00 2046,49 82,00 69,46 9,46 

121-125 0,84 75,00 63,21 249,00 209,87 697,00 587,47 2489,00 2097,87 85,00 71,64 9,68 

126-130 0,85 77,00 65,13 256,00 216,53 717,00 606,46 2562,00 2167,03 87,00 73,59 9,99 

131-135 0,85 79,00 67,04 263,00 223,19 738,00 626,30 2635,00 2236,19 90,00 76,38 10,30 

136-140 0,84 81,00 68,42 271,00 228,92 758,00 640,31 2708,00 2287,55 92,00 77,72 10,56 

141-145 0,85 83,00 70,87 278,00 237,37 779,00 665,15 2781,00 2374,55 95,00 81,12 10,95 

146-150 0,85 86,00 73,47 288,00 246,04 807,00 689,44 2883,00 2463,01 98,00 83,72 11,35 
 
 

  
Afstanden NMBS beperkt tot 
150 Km 

 
 



 

ACLVB 173 

Bijlage 2 – Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een individueel vervoermiddel (gemiddeld 
75% )(op 01-02-2014) 

  
 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,70 10,00 6,98 33,00 23,05 93,00 64,96 332,00 231,88 11,30 7,89 1,06 
2 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 

3 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 
4 0,70 10,90 7,62 36,00 25,16 101,00 70,58 362,00 252,97 12,30 8,60 1,16 

5 0,70 11,70 8,23 39,00 27,44 110,00 77,40 391,00 275,12 13,30 9,36 1,27 

6 0,70 12,50 8,80 41,50 29,22 117,00 82,38 416,00 292,91 14,20 10,00 1,35 

7 0,70 13,20 9,19 44,00 30,64 124,00 86,36 441,00 307,14 15,00 10,45 1,41 

8 0,70 14,00 9,76 46,50 32,42 131,00 91,34 466,00 324,92 15,90 11,09 1,50 

9 0,70 14,70 10,26 49,00 34,20 138,00 96,32 491,00 342,70 16,70 11,66 1,58 

10 0,70 15,50 10,83 52,00 36,33 145,00 101,30 516,00 360,49 17,60 12,30 1,68 

11 0,71 16,20 11,43 54,00 38,11 152,00 107,28 541,00 381,83 18,50 13,06 1,76 

12 0,71 17,00 12,00 57,00 40,24 159,00 112,26 566,00 399,62 19,30 13,63 1,86 

13 0,71 17,70 12,50 59,00 41,67 166,00 117,24 591,00 417,40 20,20 14,27 1,92 

14 0,71 18,50 13,07 62,00 43,80 173,00 122,22 616,00 435,19 21,00 14,84 2,02 

15 0,71 19,20 13,57 64,00 45,23 180,00 127,20 641,00 452,97 21,90 15,48 2,09 

16 0,71 20,00 14,24 67,00 47,72 187,00 133,18 666,00 474,32 22,70 16,17 2,20 

17 0,71 20,70 14,74 69,00 49,14 194,00 138,16 691,00 492,11 23,60 16,81 2,27 

18 0,71 21,50 15,31 72,00 51,27 201,00 143,14 716,00 509,89 24,40 17,38 2,37 

19 0,71 22,20 15,85 74,00 52,85 208,00 148,55 741,00 529,19 25,50 18,21 2,44 

20 0,71 23,00 16,42 77,00 54,98 215,00 153,53 766,00 546,98 26,00 18,57 2,54 

21 0,71 23,70 16,92 79,00 56,41 222,00 158,51 791,00 564,77 27,00 19,28 2,60 

22 0,71 24,50 17,49 82,00 58,54 229,00 163,49 816,00 582,55 28,00 19,99 2,70 

23 0,72 25,00 17,95 84,00 60,32 236,00 169,46 841,00 603,89 28,50 20,46 2,78 

24 0,72 26,00 18,66 87,00 62,45 243,00 174,44 866,00 621,67 29,50 21,18 2,88 

25 0,72 26,50 18,97 89,00 63,72 250,00 179,00 891,00 637,96 30,50 21,84 2,94 

26 0,72 27,50 19,72 92,00 65,96 257,00 184,25 916,00 656,70 31,00 22,22 3,04 

27 0,72 28,00 20,09 94,00 67,43 264,00 189,38 941,00 675,03 32,00 22,96 3,11 

28 0,72 29,00 20,82 97,00 69,62 271,00 194,52 966,00 693,37 33,00 23,69 3,21 

29 0,72 29,50 21,20 99,00 71,14 278,00 199,76 991,00 712,10 34,00 24,43 3,28 

30 0,72 30,50 21,93 102,00 73,33 285,00 204,90 1016,00 730,45 34,50 24,80 3,38 

31-33 0,72 31,50 22,78 106,00 76,64 296,00 214,02 1057,00 764,26 36,00 26,03 3,54 

34-36 0,73 33,50 24,47 112,00 81,81 313,00 228,64 1119,00 817,40 38,00 27,76 3,78 

37-39 0,74 35,50 26,16 118,00 86,96 330,00 243,20 1180,00 869,62 40,00 29,48 4,01 

40-42 0,74 37,00 27,38 124,00 91,76 348,00 257,52 1241,00 918,34 42,50 31,45 4,23 

43-45 0,75 39,00 29,18 130,00 97,27 365,00 273,10 1303,00 974,93 44,50 33,30 4,49 

46-48 0,75 41,00 30,87 136,00 102,41 382,00 287,64 1364,00 1027,07 46,50 35,01 4,73 

49-51 0,76 43,00 32,57 143,00 108,32 399,00 302,24 1425,00 1079,44 48,50 36,74 5,00 
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52-54 0,75 44,00 33,20 147,00 110,91 411,00 310,08 1469,00 1108,30 50,00 37,72 5,12 

55-57 0,76 45,50 34,74 151,00 115,29 424,00 323,74 1513,00 1155,22 52,00 39,70 5,32 

58-60 0,77 46,50 35,57 156,00 119,34 436,00 333,54 1557,00 1191,11 53,00 40,55 5,51 

61-65 0,77 48,50 37,17 161,00 123,39 452,00 346,40 1615,00 1237,69 55,00 42,15 5,69 

66-70 0,77 51,00 39,35 169,00 130,40 473,00 364,96 1688,00 1302,43 58,00 44,75 6,02 

71-75 0,77 53,00 40,61 176,00 134,86 493,00 377,77 1761,00 1349,39 60,00 45,98 6,22 

76-80 0,77 55,00 42,60 183,00 141,75 513,00 397,38 1833,00 1419,87 63,00 48,80 6,54 

81-85 0,77 57,00 43,87 191,00 147,00 534,00 410,98 1906,00 1466,91 65,00 50,03 6,78 

86-90 0,77 59,00 45,66 198,00 153,24 554,00 428,76 1979,00 1531,60 67,00 51,85 7,07 

91-95 0,78 62,00 48,23 205,00 159,48 575,00 447,31 2052,00 1596,31 70,00 54,46 7,36 

96-100 0,77 64,00 49,49 212,00 163,95 595,00 460,13 2125,00 1643,33 72,00 55,68 7,57 

101-105 0,78 66,00 51,29 220,00 170,96 615,00 477,91 2198,00 1708,06 75,00 58,28 7,89 

106-110 0,78 68,00 53,08 227,00 177,20 636,00 496,48 2271,00 1772,80 77,00 60,11 8,18 

111-115 0,78 70,00 54,88 234,00 183,44 656,00 514,26 2343,00 1836,77 80,00 62,72 8,47 

116-120 0,79 72,00 56,67 242,00 190,47 677,00 532,84 2416,00 1901,53 82,00 64,54 8,79 

121-125 0,78 75,00 58,71 249,00 194,93 697,00 545,65 2489,00 1948,53 85,00 66,54 9,00 

126-130 0,79 77,00 60,51 256,00 201,17 717,00 563,44 2562,00 2013,31 87,00 68,37 9,28 

131-135 0,79 79,00 62,30 263,00 207,41 738,00 582,02 2635,00 2078,09 90,00 70,98 9,57 

136-140 0,78 81,00 63,56 271,00 212,66 758,00 594,83 2708,00 2125,07 92,00 72,20 9,81 

141-145 0,79 83,00 65,89 278,00 220,69 779,00 618,41 2781,00 2207,69 95,00 75,42 10,18 

146-150 0,79 86,00 68,31 288,00 228,76 807,00 641,02 2883,00 2290,03 98,00 77,84 10,56 

 

  

Afstanden NMBS beperkt tot 150 Km 
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BIJLAGE 3   
 
 

VERKLARING OP EREWOORD 
 

Model 
 
Ik ondergetekende  ........................................................................................  
 
wonend  ..........................................................................................................  
 
werkend  .........................................................................................................  
 
verklaar op mijn eer dat ik, om mij naar het werk te begeven, bestendig één of meerdere 
vervoermiddelen gebruik over een afstand van ten minste 2 km. 

 
• Ik gebruik een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel. 1  
 
De afstand vermeld op het vervoerbewijs bedraagt ....... km. 
 
• Ik gebruik een persoonlijk vervoermiddel.  
 
a) Het gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel dat de meest directe verbinding met mijn 

werkgelegenheid verzekert is een bus, tram, buurtspoorweg, trein. ² 
 
b) De afstand afgelegd met mijn persoonlijk vervoermiddel is .... km. 
 
c) Als ik dit gemeenschappelijk vervoermiddel zou gebruiken zou mij dat ........... euro kosten. 
 
• Ik gebruik meerdere vervoermiddelen.  
 
De totale afstand is  ...... km. 
 
Ik heb kennis genomen van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. 

 
Ik heb een kopie ontvangen van onderhavige verklaring. Iedere onjuiste verklaring op erewoord leidt 
tot de terugbetaling, van de tussenkomst, onder alle voorbehoud, en in geval van bedrieglijke 
verklaring tot straffen, aan elk geval afzonderlijke aangepast. 

 
Gedaan te .......................................................... de ................................................. 
 
Handtekening, 
 ______________________  
1 Het gepaste vakje aankruisen. 
² Het overbodige schrappen. 
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ARBEIDSDUUR 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende 
de arbeidsduur 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de 
grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Wekelijkse arbeidsduur en modaliteiten 
 
Artikel 2 : Arbeidsduur 
 
De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 36 uur. 
 
Vanaf 1 januari 2001 wordt de wekelijkse arbeidsduur op 35 uur gebracht. De 
arbeidsduurvermindering wordt naar keuze van de werkgever doorgevoerd, hetzij 
door de duur van de prestaties per week te verminderen tot 35 uur, hetzij door de 
arbeidsduur per jaar te verminderen. 
 
Wanneer de werkgever kiest voor de vermindering van de prestaties per week, wordt 
het uur arbeidsduurvermindering op één dag in de week toegekend, en niet over 
meerdere dagen. 
 
Wanneer de werkgever kiest voor een arbeidsduurvermindering per jaar, doet hij dit 
door 6 compensatiedagen per jaar toe te kennen. De vaststelling van de data voor 
deze compensatiedagen, gebeurt in onderling akkoord volgens de 
aanvraagmodaliteiten die gelden in de onderneming voor de extra-legale 
verlofdagen. 
 
De contractuele arbeidsduur van de deeltijdse werknemers blijft op 1 januari 2001 
ongewijzigd. 
 
De arbeidsduurvermindering resulteert voor de deeltijdse werknemers op 1 januari 
2001 in een proportionele loonsverhoging van 2,857 %. 
 
Artikel 3 : Overloon 
 
De weekgrens vanaf dewelke er overloon dient betaald te worden, blijft behouden op 
36 uren per week. 
 
Artikel 4 : Spreiding van de prestaties 
 
De wekelijkse arbeidsduur wordt gespreid over een maximum van 5 dagen per week. 
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Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 24 uren per 
week, hebben op hun schriftelijk verzoek het recht om hun prestaties te spreiden 
over vier dagen per week. Deze regeling treedt in voege vanaf 1 januari 2000. 
 
Artikel 5 
 
De grenzen van de wekelijkse arbeidsduur kunnen vastgesteld worden op basis van 
een gemiddelde, waarvan de periode en de modaliteiten ondernemingsgewijze 
dienen bepaald te worden in overleg met de Ondernemingsraad, bij ontstentenis van 
deze instelling het Comité voor preventie en bescherming op het werk, bij 
ontstentenis van deze instelling de vakbondsafvaardiging. 
 
Artikel 6 
 
In afwijking van de bepalingen van artikel 5 mag, gedurende maximum drie maanden 
per jaar, de wekelijkse arbeidsduur als bepaald in artikel 2, 40 uur/week bedragen 
ofwel voor het geheel, ofwel voor een gedeelte van de diensten van de onderneming. 
 
In dat geval, hebben de werknemers recht op een gegroepeerd compensatieverlof 
gelijk aan het aantal uren die worden gepresteerd boven de wekelijkse arbeidsduur 
als bepaald in artikel 2 tot een beloop van 40 uur. 
 
Die periode van drie maanden is splitsbaar per volledige maand. De praktische 
modaliteiten, met name die betreffende de bepaling van de periode gedurende 
dewelke de wekelijkse arbeidsduur 40 uur zal bedragen, de betrokken werknemers of 
diensten, de spreiding van de opgedeelde periode over het jaar, het stelsel van 
compensatieverlof, worden vastgelegd op het vlak van de onderneming in overleg 
met de Ondernemingsraad; of bij ontstentenis van deze instelling het Comité voor 
veiligheid en gezondheid; bij ontstentenis van deze instelling de 
vakbondsafvaardiging; bij ontstentenis van deze instelling de gewestelijke 
vakorganisaties. 
 
Artikel 7 : Aankondiging van de uurroosters 
 
De uurroosters van de werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster 
moeten tenminste twee weken op voorhand voor de derde week meegedeeld 
worden. 
 
Hoofdstuk III : Dagelijkse arbeidsduur 
 
Artikel 8 : Spreiding van de prestaties 
 
Behalve voor het schoonmaakpersoneel mogen de dagelijkse prestaties niet korter 
zijn dan 3 uur. 
 
Artikel 9 
 
De contractuele dagelijkse prestaties van deeltijdse werknemers dienen in de loop 
van de dag op ononderbroken basis te geschieden. 
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Artikel 10 
 
Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 
uur. 
 
Hoofdstuk IV : Rustperiode 
 
Artikel 11 
 
Tussen twee arbeidsprestaties wordt een minimale rustperiode per dag van 12 uren 
voorzien (uitgezonderd bijzondere en occasionele situaties zoals bijvoorbeeld de 
jaarlijkse inventariswerken), tenzij een andere regeling overeengekomen wordt bij 
ondernemingsovereenkomst. 
 
Hoofdstuk V : Beurtrolverlofdag op zaterdag 
 
Artikel 12 
 
De voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de 
winkels van meer dan 5 personen hebben recht op 7 beurtrolverlofdagen op zaterdag 
vanaf het jaar 1997. 
 
De deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de 
winkels met meer dan 5 personen hebben recht op 4 beurtrolverlofdagen op 
zaterdag vanaf het jaar 1997. 
 
De voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de 
winkels met 5 personen of minder hebben recht op 5 beurtrolverlofdagen op zaterdag 
vanaf het jaar 1997. 
 
De deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de 
winkels met 5 personen of minder hebben recht op 3 beurtrolverlofdagen op zaterdag 
vanaf het jaar 1997. 
 
Hoofdstuk VI : Annualisering van de arbeidsduur 
 
Artikel 13 
 
In de ondernemingen waarbinnen een syndicale delegatie werd samengesteld kan 
de annualisering van de wekelijkse arbeidsduur bij toepassing van het artikel 20 bis 
van de Arbeidswet van 16 maart 1971 slechts ingevoerd worden bij collectieve 
arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van deze onderneming. In de bedrijven 
waarbinnen geen syndicale afvaardiging werd samengesteld, moeten de voorstellen 
tot wijziging van het arbeidsreglement die de annualisering van de arbeidsduur 
inhouden ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Paritair comité alvorens in 
werking te kunnen treden. 
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Hoofdstuk VII : Slotbepalingen 
 
Artikel 14 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997 betreffende de 
wekelijkse arbeidsduur, wordt opgeheven op 1 januari 2012. 
 
Artikel 15 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 
2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd.  
 
Zij kan worden herzien of opgezegd op verzoek van de meest gerede partij, mits een 
opzeggingstermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan 
de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken en aan de 
ondertekenende organisaties. 
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DEELTIJDSWERK 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende 
het deeltijds werk 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Minimale wekelijkse arbeidsduur 
 
Artikel 2 
 
De wekelijkse arbeidsduur moet minstens achttien uur bedragen, behalve in het 
geval van de afwijkingen die voorzien zijn in het volgende artikel. 
 
Artikel 3 
 
Het is mogelijk af te wijken van het vorige artikel onder de volgende voorwaarden : 
 
1) in geval van tijdskrediet kan de wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur bedragen; 

2) a) de overeenkomsten die een wekelijkse arbeidsduur voorzien van minder dan 
achttien uur, mogen enkel overeenkomsten voor onbepaalde duur zijn die 
beantwoorden aan de voorwaarden voorzien bij artikel 1, eerste alinea, 3° 
van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen 
van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse tewerkgestelde 
werknemers vastgesteld bij artikel 11 bis van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
Het is evenwel toegelaten af te wijken van de laatste voorwaarde voorzien bij 
artikel 1, eerste alinea, 3° van dat koninklijk besluit middels mededeling van 
het aantal contracten, van de plaats van tewerkstelling, van het wekelijks 
arbeidsstelsel en van het uurrooster voor de werknemers die minder dan 
twaalf uren per week presteren, aan de ondernemingsraad, of indien deze 
niet bestaat aan de syndicale afvaardiging of indien deze niet bestaat aan de 
vakorganisaties; 

b) In afwijking van de voorwaarde van punt 2 a) om tewerkgesteld te zijn met 
een contract van onbepaalde duur, is het mogelijk werknemers tewerk te 
stellen in een contract van bepaalde duur op voorwaarde dat de totale 
tewerkstelling middels deze contracten de helft niet overschrijdt van het 
onder punt 3 voorziene maximumpercentage van 5%, overeenkomsten voor 
tewerkstelling van studenten inbegrepen. 
Ter opvolging van de naleving van deze voorwaarde zal het aantal per 
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winkel evenals de ratios ad hoc maandelijks worden meegedeeld aan de 
ondernemingsraad. 

 

3) het uurvolume van de arbeidsovereenkomsten die een arbeidsduur voorzien van 
minder dan achttien uur per week, mag de 5 % van het volume van de uren die 
contractueel voorzien zijn in het geheel van de contracten voor onbepaalde duur 
en van de startbaanovereenkomsten niet overschrijden; 

4) een minimum van één arbeidsovereenkomst lager dan achttien uur wordt 
nochtans gegarandeerd per winkel; 

5) het schoonmaakpersoneel wordt niet in rekening genomen voor de berekening 
van het quotum van 5 %; 

6) het quotum van 5 % moet bereikt worden op 31 december 1991 of op een andere 
datum vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau 
van de onderneming volgens de bepalingen van de wet van 5 december 1968. 

 
Artikel 4 
 
De mogelijkheden om in afwijking van artikel 11bis van de Wet op de 
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, werknemers tewerk te stellen in een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur die lager ligt dan een derde 
van een voltijdse betrekking, kunnen worden uitgebreid door een collectieve 
arbeidsovereenkomst op het niveau van het bedrijf. 
 
Hoofdstuk III : Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur 
 
3.1. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 18 maanden 
 
Artikel 5 
 
§ 1 
De deeltijdse werknemers met een anciënniteit in de onderneming van 18 maanden 
en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 18 of 19 uur per week, 
die hiervoor een schriftelijke aanvraag doen, hebben een individueel recht tot 
verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 20 uur per week, in een variabel 
uurrooster. 
 
3.2. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels met 
minstens 12 werknemers 
 
§ 2 
De deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar in de onderneming en 
met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 uur of 21 uur per week, 
die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 12 werknemers of meer en die 
hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, hebben een individueel recht tot verhoging 
van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per week, onder de voorwaarden en 
volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna volgende leden. 
 
1) in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
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Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 
22u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur 
gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
 
In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 22u van : 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe 

en; 

- maximum twee uren naar beneden toe. 
 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 
20u en maximum 24u of, met akkoord van de werknemer, maximum 26u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet 
gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is. 
 
3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks 
salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 22u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 5, § 1 van deze CAO : 
Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 5, § 1 van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 5, § 2 van deze CAO, dient minstens 18 
maanden verstreken te zijn. 
 
3.3 Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels met 
minder dan 12 werknemers 
 
§ 3 
Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie 
jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 
20 uur of 21 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 
minder dan 12 werknemers en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een 
individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per 
week, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die 
hierna volgende leden. 
 
1) in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
 
Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 
22u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur 
gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
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In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 22u van : 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe 

en; 

- maximum twee uren naar beneden toe. 
 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 
20u en maximum 24u of, met akkoord van de werknemer, maximum 26u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet 
gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is. 
 
3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks 
salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 22u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 5, § 1 van deze CAO : 
Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 5, § 1 van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 5, § 3 van deze CAO, dient minstens 18 
maanden verstreken te zijn. 
 
5) Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet verplicht 
meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan. De voorrang wordt 
vastgesteld op basis van de anciënniteit. 
 
3.4. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 5 jaar in winkels met 
minstens 12 werknemers 
 
§ 4 
Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van vijf jaar 
in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 
minstens 22 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 12 
werknemers of meer en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een individueel 
recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week, onder 
de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna 
volgende leden. 
 
1) in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
 
Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 
24u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur 
gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
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In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van : 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe 

en; 

- maximum twee uren naar beneden toe. 
 

De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 
22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet 
gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is. 
 
3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks 
salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrechten uit artikel 5, §1 van deze CAO : 
Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 5, §2 van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 5, § 4 van deze CAO, dient minstens 2 
jaar verstreken te zijn. 
 
3.5 Uitzondering 
 
§ 5 
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de ondernemingen in 
moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve 
arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is. 
 
Hoofdstuk IV : Minimale dagelijkse arbeidsduur 
 
Artikel 6 
 
Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 
uur. 
 
Hoofdstuk v : Slotbepalingen 
 
Artikel 7 
 
De CAO van 23 juni 2009 met betrekking tot het deeltijds werk wordt opgeheven op 1 
januari 2012. 
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Artikel 8 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Ze kan herzien of opgezegd worden op vraag van de meest gerede partij mits het 
betekenen van een vooropzeg van drie maanden gericht bij een ter post 
aangetekende brief aan de Voorzitter van het Paritair comité voor de grote 
kleinhandelszaken. 
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AFWEZIGHEDEN, VERLOF 
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende 
de afwezigheden 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de 
grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Afwezigheden 
 
Afdeling 1 : Familiaal verlof (korte duur) 
 
Artikel 2 
 
Op aanvraag van de betrokken werknemer staat de werkgever per jaar ten hoogste 
tien dagen niet-bezoldigde afwezigheid toe teneinde hem in de gelegenheid te stellen 
een familieprobleem of een sociale kwestie te regelen, en zulks gedurende de tijd die 
nodig is om dringende maatregelen te nemen in geval van : 
 
1. ongeval of ziekte van een afstammeling, van de echtgeno(o)t(e) of van een ander 

persoon die bij het gezin hoort; 

2. ongeval of ziekte van een alleen levende vader, moeder, of afstammeling; 

3. noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer; 

4. aanzienlijke materiele schade aan de woning van de werknemer, waaraan 
reparatie dringend gewenst is; 

5. administratieve formaliteiten die in geen geval buiten de arbeidsdagen en -uren 
vervuld kunnen worden. 

 
De niet-gewerkte uren worden afgehouden van de bezoldiging of komen in mindering 
van de jaarlijkse vakantie, al naar gelang de overeenkomst tussen de werkgever en 
de betrokken werknemer. 
 
De redenen van afwezigheid moeten bewezen worden aan de hand van de gepaste 
documenten of, bij gebrek daaraan, aan de hand van enig ander rechtsmiddel. 
 
De werknemer die, wegens onvoorziene omstandigheden, het werk moet verlaten, is 
gehouden de werkgever daarvan zo vlug mogelijk te verwittigen. 
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Afdeling 2 : Ancienniteitsverlof 
 
Artikel 3 
 
Vanaf 1992, zullen de verlofdagen toegekend op grond van de ancienniteit in de 
onderneming zich ais volgt voordoen : 
 

- na 5 jaar : 2 dagen; 
- na 10 jaar : 3 dagen; 
- na 15 jaar : 4 dagen; 
- na 20 jaar : 5 dagen; 
- na 25 jaar : 6 dagen. 

 
Deze verlofdagen worden niet gevoegd bij de bijzondere verlofdagen van de 
onderneming, die er volgens hun aantal worden in opgenomen. 
 
Ze mogen niet tegelijkertijd genomen worden met de wettelijke jaarlijkse vakantie, 
noch tijdens een belangrijke werkperiode. 
 
De beschikkingen van vorige alinea's vormen geen hinderpaal voor gunstiger 
modaliteiten die op het vlak van de ondernemingen, inhouden dat deze verlofdagen 
niet opgeslorpt worden, gevoegd worden bij het jaarlijks verlof en/of kunnen vallen in 
een periode waarin veel werk is. 
 
Afdeling 3 : Jaarlijkse vakantie 
 
Artikel 4 
 
De werknemers hebben recht op drie opeenvolgende weken jaarlijkse vakantie 
indien zij hierom verzoeken. 
 
Afdeling 4 : Carensdag arbeiders 
 
Artikel 5 
 
Vanaf 1 januari 2002 zal er geen carensdag - dit wil zeggen de eerste dag 
afwezigheid wegens ziekte of ongeval, zoals bepaald in artikel 52, par. 1, alinea 2, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch 
Staatsblad van 22 augustus 1978), meer toegepast worden voor de arbeiders. 
 
Afdeling 5 : Klein verlet 
 
Artikel 6 
 
§ 1 
Voor de toepassing van de wetgeving op het klein verlet, zullen de samenwonenden 
gelijkgesteld worden met de echtgenoten, op voorwaarde dat het bewijs wordt 
voorgelegd van samenwoning in hetzelfde domicilie. 
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§ 2 
Een dag klein verlet zal toegekend worden aan werknemers die verhuizen en dit op 
voorlegging van een getuigschrift van de gemeentelijke overheid. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 7 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 betreffende de vaststelling van 
de arbeids- en loonvoorwaarden (Koninklijk Besluit van 26 augustus 2000) wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 8 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden met een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
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PC 311 - OPZEGTERMIJNEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 tot 
vaststelling van de opzegtermijnen voor de ondernemingen die 
ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comite van de 
grote kleinhandelszaken 
 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Artikel 2  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevestigt de opzegtermijnen zoals bepaald 
bij Koninklijk besluit van 20 februari 2013 tot vaststelling van de 
opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de 
grote kleinhandelszaken ressorteren (PC 311), en voegt een nieuwe opzegtermijn 
in voor de arbeiders met een anciënniteit van 15 tot 20 jaar. 
 
Wanneer de arbeidsovereenkomst voor arbeiders voor onbepaalde tijd is gesloten 
vóór 1 januari 2014 en de opzegging uitgaat van de werkgever, wordt de 
opzegtermijn als volgt vastgesteld : 
 
- Achtentwintig dagen wat de arbeiders betreft die minder dan zes maanden 

anciënniteit in de onderneming tellen; 
 
- Veertig dagen wat de arbeiders betreft die tussen zes maanden en minder dan 

vijf jaren anciënniteit in de onderneming tellen; 
 
- achtenveertig dagen wat de werklieden betreft die tussen vijf en minder dan tien 

jaar ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming zijn gebleven; 
 
- vierenzestig dagen wat de werklieden betreft die tussen tien en minder dan 

vijftien jaar ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming zijn gebleven; 
 
- vierentachtig dagen wat de werklieden betreft die tussen vijftien en minder dan 

twintig jaar ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming zijn gebleven; 
 
- honderdnegenentwintig dagen, wat de werklieden betreft die gedurende 

tenminste twintig jaar ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming zijn 
gebleven. 
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Artikel 3   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 11 december 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013. 
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PC 311 - TIJDSKREDIET 
TIJDSKREDIET 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van19 februari 2014 betreffende 
het tijdskrediet 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Artikel 2   
 
De hieronder vastgestelde bepalingen worden toegevoegd aan de regels van CAO 
nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012. 
 
Hoofdstuk II : Rechthebbenden en vormen 
 
Artikel 3  
 
Het uitvoerend personeel heeft recht op de volgende vormen van tijdskrediet 
voorzien in CAO nr. 103: 
 
- Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief 

gedurende maximum 1 jaar voltijds equivalent; 
 

- Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief 
gedurende maximum 36 of 48 maanden; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van 
landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar; 
 

- 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van landingsbanen vanaf 
de leeftijd van 50 jaar wanneer de werknemer een beroepsloopbaan van ten 
minste 28 jaar heeft doorlopen.  

 
Artikel 4   
 
Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft recht op de volgende 
vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103: 
 
- Voltijds tijdskrediet zonder motief gedurende maximum 1 jaar; 

 



 

ACLVB 192 

- Voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 48 maanden. 
 
Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft in toepassing van artikel 2 § 3 
van CAO nr. 103 geen recht op een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering. 
 
Artikel 5  
 
 Mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, heeft het niet-
uitvoerend personeel ouder dan 55 jaar, bovenop de rechten voorzien in artikel 4, 
recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103: 
 
- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief gedurende maximum 1 

jaar voltijds equivalent; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 
48 maanden; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van 
landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar; 

 
Hoofdstuk III : Duur 
 
Artikel 6  
 
De verschillende vormen van tijdskrediet worden opgenomen conform de periodes 
voorzien in CAO nr. 103. 
 
Aanvraag verlengingen  
 
Artikel 7  
 
De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren 
en conform de termijnen voorzien in artikel 12 van CAO nr. 103. 
 
Hoofdstuk IV : Organisatieregels 
 
Percentage tijdskrediet 
 
Artikel 8  
 
Het percentage vermeld in artikel 16, § 1 van CAO nr. 103 (5%) wordt verhoogd tot 
6%. 
 
Artikel 9  
 
Werknemers van 53 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de 
arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet 
meegerekend voor de vaststelling van het percentage, vermeld in artikel 8 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst (6 %). 
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Opname 1/5 tijdskrediet 
 
Artikel 10  
 
De werknemers die recht hebben op een tijdskrediet onder de vorm van een 
vermindering van de arbeidsprestaties met1/5, conform de intersectorale CAO met 
betrekking tot tijdskrediet, hebben het recht dit tijdskrediet op te nemen in één hele of 
in twee halve dagen.  
 
Opname halftijds tijdskrediet 50+ met toeslag van het Sociaal fond 
 
Artikel 11  
 
In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door 
de werknemers van 53 jaar of meer met toeslag van het Sociaal fonds voor de grote 
kleinhandelszaken, zoals bepaald in artikel 14 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te 
presteren in een driedagenweek. 
 
De driedagenweek wordt georganiseerd rekening houdend met de modaliteiten 
zoals bepaald in artikel 13 f) van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 
Artikel 12  
 
Na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de 
artikelen 3, 4 en 8 van CAO 103, heeft de werknemer in toepassing van artikel 21, § 
1 van CAO nr. 103 het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet 
mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn 
arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn. 
 
Hoofdstuk V : Toeslag van het sociaal fonds 
 
Artikel 13  
 
In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door 
de werknemers van 53 jaar of meer 2, zal door het Sociaal fonds voor de grote 
kleinhandelszaken een toeslag betaald worden, binnen de volgende voorwaarden: 
 

a) De toeslag wordt enkel toegekend aan de werknemers met minimum 25 jaar 
beroepsloopbaan en die minimum ¾ van een voltijdse betrekking werden 
tewerkgesteld gedurende de 24 maanden voor de aanvraag; 

 
b) De toeslag bedraagt 148,74 euro per maand. 

 
c) De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de 

                                                 
2 Vanaf 53 tot 55 jaar is enkel een gecombineerde formule mogelijk van halftijds tijdskrediet zonder motief onmiddellijk gevolgd door een 
halftijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar. De toekenningsvoorwaarden voor de toeslag zijn van toepassing vanaf het begin van het 
tijdskrediet zonder motief. 
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onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 
27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf 
maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet). 

 
d) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn beroepsloopbaan 

verder te zetten tot aan het pensioen in een stelsel van halftijds 
tijdskrediet(tijdskrediet zonder motief en/of tijdskrediet eindeloopbaan 55+). 

 
e) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste 

te nemen op de wettelijke minimumleeftijd. 
 

f) De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden. 
 

g) De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet 
hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de 
toeslag van 148,74 euro naar verhouding van hun prestaties volgens het 
volgende systeem : 148,74 euro x [(aantal uren per week voorzien in de 
arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5]. 

 
Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week, ontvangt 
een toeslag van 148,74 euro x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euro per maand. 
 

h) De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt, wanneer er een 
bijdrage (sociale zekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn. 

 
i) De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze 

toeslagen via het Sociaal fonds wordt behouden. De opbrengst van de 
bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief 
aangewend. 

 
Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere werknemers 
aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen.  
 
Hoofdstuk VI : Informatie en overleg inzake tewerkstelling 
 
Artikel 14  
 
Met respect voor de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging zoals vermeld in 
CAO nr. 5 en de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met 
betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging gesloten in het Paritair 
comité 202, wordt in het kader van de discussie en het overleg over de evolutie van 
de tewerkstelling, per trimester, een dubbele informatie per zetel overgemaakt door 
de ondernemingen aan de ondernemingsraden: 
 
- het aantal personen die tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt 

voor de globale onderneming; 
 
- het aantal personen ouder dan 55 jaar die 1/2de of 1/5de tijdskrediet nemen en het 

volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming; 
 
- het aantal deeltijdse werknemers dat geniet van een arbeidsduurverhoging en 
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het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming. 
 
Deze inlichtingen zullen globaal en voor elke zetel afzonderlijk gegeven worden. 
 
Hoofdstuk VII : Slotbepalingen 
 
Artikel 15   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 juli 2013. Zij houdt 
op van kracht te zijn op 30 juni 2015. 
 
De bepalingen van hoofdstuk 5 vormen een verlenging zonder onderbreking van 
de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005 
betreffende het tijdskrediet (nr 75381/CO/311) die zonder onderbreking werd 
verlengd door de CAO’s van 27/08/2007, van 23/06/2009 en van 9/12/2011 en dit 
onder de voorwaarden van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 
december 2006 houdende diverse bepalingen (I), betreffende 
socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op 
aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op 
invaliditeitsuitkeringen, onder andere : 
 
- het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt niet verhoogd,  
 
- de werknemersdoelgroep die aanspraak kan maken op de aanvullende 

vergoeding wordt niet uitgebreid. 
 
 
 



 

ACLVB 196 

AANMOEDIGINGSPREMIE VLAAMSE GEWEST 
 
Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning van de 
aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het vlaamse gewest 
 
Dit akkoord geldt voor het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
 
De in het Paritair comité vertegenwoordigde organisaties verklaren zich ermee 
akkoord dat de onderstaande aanmoedigingspremies, voorzien in het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 maart 2002, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse 
regering van 25 maart 2005 en door het besluit van de Vlaamse regering van 19 
december 2008, toegekend worden mits beantwoord wordt aan de in het besluit 
gestelde voorwaarden : 
 
- de aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet; 

 
- de aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet; 

 
 

- de aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering in het kader van een 
onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. 

 
Dit akkoord heeft uitwerking van 1 januari 2014 tot 31 december 2015. 
 
De partijen vragen dat het zou worden neergelegd en geregistreerd ter griffie van de 
Administratie van de Collectieve arbeidsbetrekkingen van het de Federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en overgemaakt aan 
de Administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, 
werkgelegenheid, binnenlandse aangelegenheden en landbouw van de Vlaamse 
regering. 
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PC 311 - WERKLOOSHEID MET 
BEDRIJFSTOESLAG 
. 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
Artikel 2 
 
Onverminderd de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 
december 1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van 
aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij 
worden ontslagen", regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de volgende 3 
vormen van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 
 
- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar (geldigheidsduur 

van 1 januari 2014 tot 31 december 2014); 

- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar 
beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 11 december 2013 tot 31 december 2015); 

- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar 
beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014). 

 
A : Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar 
 
Artikel 3 
 
Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 
1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 58 jaar binnen de voorwaarden 
van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
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B : Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 
jaar beroepsloopbaan 
 
Artikel 4 
 
§ 1 
Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 
1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 56 jaar binnen de voorwaarden 
van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
 
De werknemers moeten onder andere: 
 
- ontslagen worden om een andere reden dan een dringende reden; 

- zich kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende en 
voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door 
de werkloosheidsreglementering voor werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

 
§ 2 
De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar bepaald in § 1 van dit artikel moet vervuld zijn in 
de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 en bovendien op het 
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
 
§ 3 
De werkgevers zijn verplicht de werknemers die krachtens een overeenkomst hun 
recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben doen gelden te vervangen. 
 
C : Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 
jaar beroepsloopbaan 
 
Artikel 5 
 
In uitvoering van de cao nr. 106 van 28 maart 2013 tot vaststelling, voor 2013 en 
2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in 
het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige 
oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht 
of tewerkgesteld zijn in een bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, wordt aan de 
ontslagen werknemers, gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur, die in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014, 56 jaar of ouder 
zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de 
looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het voordeel van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975. 
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Artikel 6 
 
De werknemers, bedoeld in artikel 5 van onderhavige overeenkomst, moeten op het 
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden 
als loontrekkende kunnen rechtvaardigen.  
Bovendien moeten zij kunnen aantonen dat zij op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime 
zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 
23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 
1990. 
 
Hoofdstuk III : Overgang tijdskrediet - Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
Artikel 7 
 
Voor de werknemers die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een vier/vijfde of tot een halftijdse betrekking en die overstappen in het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de aanvullende vergoeding berekend op 
basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn 
arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen 
overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het 
tijdskrediet. 
 
Hoofdstuk IV : Werkhervatting 
 
Artikel 8 
 
Bij werkhervatting van de werkloze met bedrijfstoeslag binnen de voorwaarden van 
artikelen 114 en 115 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, namelijk als werknemer in loondienst bij een andere werkgever dan de 
schuldenaar van de werkloosheid met bedrijfstoeslag of voor rekening van een 
werkgever die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever 
die hem heeft ontslagen, of als zelfstandige in hoofdberoep, voor zover deze activiteit 
niet wordt uitgeoefend bij de werkgever die de werknemer heeft ontslagen of voor 
rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als 
de werkgever die hem heeft ontslagen, zal de aanvullende vergoeding worden verder 
betaald. 
 
Hoofdstuk V : Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt 
op van kracht te zijn op 31 december 2014 voor wat betreft werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar zoals bepaald in artikel 3 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst en voor wat betreft werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsloopbaan zoals 
bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 11 december 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015 voor wat betreft werkloosheid met 
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bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan zoals 
bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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PC 311 - TEWERKSTELLINGS-  EN 
VORMINGSBELEID 
TEWERKSTELLING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de tewerkstelling 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Beroepsonbekwaamheid 
 
Artikel 2   
 
De volgende artikelen hebben betrekking op de individuele afdanking wegens 
beroepsonbekwaamheid na afloop van de zesde maand na de indiensttreding in 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
 
Indien het contract van onbepaalde duur zonder onderbreking volgt op één of 
meerdere contracten van bepaalde duur en/of vervangingscontracten en indien 
deze contracten slaan op dezelfde functie, zal de periode van 6 maanden 
aanvangen vanaf het eerste contract van bepaalde duur of vervangingscontract bij 
dezelfde werkgever. 
 
Onder “zonder onderbreking volgt” wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake. 
 
Artikel 3   
 
De individuele afdanking wegens beroepsonbekwaamheid zoals bepaald in artikel 
2 wordt door de onderneming geval per geval ontleed in functie van diverse en 
soms met elkaar verbonden feiten. 
 
 
Bij dit onderzoek wordt met name rekening gehouden met de 
verantwoordelijkheden, de functie en de uitvoering van het werk door de 
werknemer. 
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Artikel 4   
 
De werknemer die beroepsonbekwaam wordt geacht krijgt eerst een schriftelijke 
verwittiging van de onderneming. Bij deze gelegenheid kan de betrokken 
werknemer onmiddellijk de tussenkomst van de syndicale afvaardiging bij de 
bedrijfsdirectie vragen. 
 
Indien de beroepsbekwaamheid van de betrokkene een maand na de eerste 
verwittiging nauwelijks verbeterd is, stuurt de onderneming hem een tweede 
schriftelijke verwittiging. 
 
Indien de onderneming binnen de twee maanden na de tweede verwittiging geen 
verbetering vaststelt, kan zij de werknemer afdanken mits inachtneming van de 
wettelijke procedures. 
 
In geval van recidive van de betrokkene – d.w.z. in dezelfde functie en binnen de 
twee jaar volgend op de eerste verwittiging – heeft de onderneming het recht de 
werknemer onmiddellijk af te danken mits inachtneming van de wettelijke 
procedures. 
 
In geval van betwisting bij afdanking wegens beroepsonbekwaamheid, wendt de 
meest gerede partij zich tot het verzoeningsbureau van het Paritair comité. 
 
Artikel 5  
 
De niet-naleving van de in artikel 4 voorziene procedure impliceert voor de 
werkgever de reïntegratie van de werknemer binnen de onderneming. Wanneer de 
werkgever niet overgaat tot reïntegratie, zal hij onverminderd de wettelijke 
bepalingen inzake opzegging een bedrag gelijk aan drie maanden loon betalen. 
 
 
Hoofdstuk III : Collectief ontslag om economische of technische redenen 
 
Artikel 6  
 
Onder collectief ontslag dient men te verstaan het ontslag gedefinieerd bij de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 gesloten in de Nationale arbeidsraad op 
8 mei 1973. 
 
Artikel 7   
 
Onverminderd de verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10, dient de werkgever in geval van collectief 
ontslag : 
 

1. hier vooraf de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van dit orgaan, het 
Comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis 
daarvan, de syndicale afvaardiging van op de hoogte te brengen; 

 
2. met één van de onder punt 1 vermelde organen overleg te plegen over de 

ontslagcriteria. 
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Artikel 8  
 
De niet-naleving van de in artikel 7 gedefinieerde procedure impliceert voor de 
werkgever de reïntegratie van de betrokken werknemers in de onderneming. 
 
Hoofdstuk IV : Ontslag 
(andere dan deze voorzien in de hoofdstukken 2 en 3) 

Artikel 9  
 
In het geval van ongunstige economische omstandigheden of omstandigheden die 
technische aanpassingen vergen, dient de onderneming alles in het werk te stellen 
om afdankingen te vermijden. In dit verband dient zij via nieuwe procedures naar 
middelen te zoeken teneinde de overgang van personeelsleden te verzekeren, een 
brugpensioenstelsel in te voeren en oplossingen te vinden voor het probleem van 
de aanwervingen. 
 
Bij de afdankingen die te wijten zijn aan bijzondere economische omstandigheden 
dient er een bepaalde voorrang in acht genomen te worden waarbij rekening wordt 
gehouden met de bekwaamheid, de verdienstelijkheid, de specialisatie, de leeftijd, 
de anciënniteit en de gezinslasten. 
 
Artikel 10   
 
Na alle mogelijkheden om de volle tewerkstelling te handhaven te hebben 
onderzocht, moet de onderneming die om technische of economische redenen tot 
een personeelsinkrimping dient over te gaan, binnen een zo ruim mogelijke 
periode, alle maatregelen te treffen teneinde de arbeidsplaatsen van het 
tewerkgestelde personeel te vrijwaren. 
 
Daartoe is het nodig : 
 

1. voor alle diensten die door beperkende maatregelen worden getroffen de 
aanwerving van nieuw personeel stop te zetten; 

 
2. de aanwerving in niet-getroffen diensten te beperken door de natuurlijke 

afvloeiingen te compenseren met mutaties van de ene dienst naar de 
andere, voor zover de kwalificatie, de bekwaamheid of de recyclage van het 
betrokken personeel dit toelaat en mits het personeel van de vacante 
betrekkingen op de hoogte wordt gebracht; 

 
3. een tewerkstellingsbeleid en, in voorkomend geval, een herklasseringsplan 

in de onderneming te voorzien door, zo nodig en eventueel in samenwerking 
met de diensten voor beroepsopleiding van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening, één of meerdere vormingscycli te organiseren teneinde 
de overgang van het personeel van de ene dienst naar de andere mogelijk 
te maken; 

 
4. om eventueel en in akkoord met de betrokkenen een mechanisme van 

vervroegd pensioen overeen te komen; 
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5. in de mate van het mogelijke het beschikbare werk onder de werknemers te 
verdelen via de invoering van stelsels van gedeeltelijke werkloosheid zoals 
bedoeld in artikel 51 van de wet van 3 juli 1978; 

 
6. slechts een beroep te doen op het presteren van overuren wanneer deze 

om economische of technische redenen absoluut noodzakelijk zijn; 
 

7. geen werknemers aan te werven die een volledig rustpensioen genieten; 
 

8. niet systematisch of herhaaldelijk beroep te doen op tijdelijk of 
interimpersoneel; 

 
9. niet tot collectieve afdankingen over te gaan vooraleer alle voormelde 

middelen uitgeput zijn. 
 
Artikel 11  
 
In verband met de inwerkingtreding en de toepassing van de artikelen 9 en 10, 
dient er op basis van de bepalingen vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 9, gesloten in de Nationale arbeidsraad op 9 maart 1972 en algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1972, beroep te 
worden gedaan op de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van dit orgaan, op de 
syndicale afvaardiging krachtens de bepalingen vastgesteld in de collectieve 
arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen, 
gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken op 30 juni 2003. 
 
In dit verband brengt de werkgever de syndicale afvaardiging ook jaarlijks op de 
hoogte van de evolutie en de vooruitzichten inzake de tewerkstelling binnen de 
onderneming. 
 
Hoofdstuk V : Aanwerving 
 
Artikel 12   
 
In geval van aanwerving dient de onderneming voorrang te verlenen aan een 
kandidaat die in de sector het slachtoffer is geweest van een collectieve afdanking 
of een bedrijfssluiting. 
 
Teneinde van deze voorrangsbehandeling te kunnen genieten dient de kandidaat 
zonder werk te zijn, de vereiste kwalificaties en bekwaamheid te bezitten en 
geslaagd zijn in de examens en de proeven van de onderneming. 
 
In geval van aanwerving kan de arbeidsovereenkomst voor de betrokken 
werknemer een proefbeding bevatten. 
 
Artikel 13  
 
In geval van nieuwe aanwervingen binnen dezelfde onderneming, wordt de in 
artikel 12 gedefinieerde voorrang verleend aan de ontslagen werknemers en dit in 
omgekeerde volgorde dan deze voorzien voor de afdanking. 
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Artikel 14  
 
De werknemers die sedert ten minste zes maanden in een onderneming 
tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, genieten 
voorrang voor het bekomen van een vacante betrekking voor onbepaalde duur in 
dezelfde functie. 
 
Hoofdstuk VI : Informatie aan de ondernemingsraad betreffende de 
tewerkstelling 
 
Artikel 15  
 
De informatie met betrekking tot het aantal tewerkgestelden dient door de 
werkgever op volgende wijze aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd : 
 

1. in eenheden (natuurlijke personen); 
 

2. hetzij in aantal gepresteerde uren, hetzij omgerekend in voltijds 
betrekkingen. 

 
Hoofdstuk VII : Slotbepalingen 
 
Artikel 16   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2014 en loopt 
ten einde op 31 december 2014. 
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RISICOGROEPEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
comité voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 2 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de Hoofdstuk 
VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en van het Koninklijk 
besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen (I) van 19 februari 2013. 
 
De sociale partners verbinden er zich toe deze CAO aan te passen in geval van 
wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband met 
de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert de bepalingen uit van het sectoraal 
akkoord 2013-2014. 
 
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 
189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 
(B.S. 8 april 2013), dient 0.05% van de loonmassa aan te rekenen op de 
voornoemde bijdrage bepaald in artikel 4, voorbehouden te worden ten gunste van 
één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 
februari 2013. Van de 0.05 % van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de 
helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk 
besluit. 
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2. Tussenkomsten 
 
1. Toeslag halftijds tijdskrediet 53+ 
 
Artikel 3 
 
Een maandelijkse toeslag boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds voor 
de grote kleinhandelszaken toegekend worden in geval van halftijds tijdskrediet 
onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in de sectorale 
collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het tijdskrediet. 
 
2. Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid 
 
Artikel 4 
 
Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote 
kleinhandelszaken aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun 
functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve 
lichamelijke ongeschiktheid.  
 
Deze toelage wordt betaald vanaf het vertrek van de werknemer volgens de 
voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal 
fonds voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 123,95 EUR per maand gedurende 
24 maanden voor een voltijdse werknemer; het zal pro rata berekend worden voor de 
deeltijdse werknemers. 
 
3. Vervanging in het kader van SWT 
 
Artikel 5 
 
Een forfaitaire en éénmalige toelage van 2.478,94 EUR wordt toegekend door het 
Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de ondernemingen die een 
werknemer met bedrijfstoeslag vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het 
kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit bedrag zal pro rata 
berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer. 
 
4. Tussenkomst kost kinderopvang 
 
In 2014 en 2015 kent het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken eveneens 
een tussenkomst toe in de kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, 
peutertuin, onthaalmoeder) voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 
 
Deze tussenkomst wordt op 1 euro per dag effectieve opvang en per kind 
vastgesteld op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van 
kinderen (voor de tussenkomst in 2014 op basis van het fiscaal attest voor het 
kalenderjaar 2013 en voor de tussenkomst in 2015 op basis van het fiscaal attest 
voor het kalenderjaar 2014). 
 
Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op de tussenkomst ten belope van een 
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jaarlijks maximum bedrag van 200 euro, als hij minimum 12 volledige maanden 
anciënniteit heeft in het paritair comité 311 en een arbeidsovereenkomst heeft bij een 
werkgever van het paritair comité 311 op het moment van de opvang van het kind. 
 
De aanvragen tot tussenkomst worden ingediend door de werknemers bij de 
werkgevers die een volledig dossier met alle noodzakelijke stavingstukken 
overmaken aan het Sociaal fonds. 
 
De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden door de Raad van Bestuur van het 
Sociaal fonds bepaald. De tussenkomst wordt voor de jaren 2013-2014 (met betaling 
in resp. 2014 en 2015) ingevoerd. Bij afloop van deze periode vindt een evaluatie 
plaats van de kostprijs. 
 
3. Financiering 
 
Artikel 7 
 
Het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken kent financiële tussenkomsten 
toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het 
bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door de wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 
december 2006. 
 
> Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers 

voor 31 maart 2013 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,145 % berekend op 
basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester 
2012.  
 
De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2013, een kopie van de 
aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2012 
geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van 
de verschuldigde bijdrage. 

> Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers 
voor 31 maart 2014 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,145 % berekend op 
basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van 
het jaar 2013. 
 
De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2014, een kopie van de 
aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2013 
geworden.  
 
Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de 
verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om 
informaties bij de RSZ op te vragen. 

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 
2007 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal 
fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van de statuten ervan, 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, zijn van toepassing. 
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Artikel 8 
 
Het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de tewerkstelling en de vorming 
van de risicogroepen wordt, op voorstel van de Raad van bestuur van het Sociaal 
fonds voor de grote kleinhandelszaken, vastgesteld bij collectieve 
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. 
 
De modaliteiten zullen heronderhandeld worden wanneer er een sociale 
zekerheidsbijdrage op zou verschuldigd zijn. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 2 mei 2012 
(geregistreerd onder nr. 109693/C0/311) betreffende de tewerkstelling en de vorming 
van de risicogroepen en heft ze op. Ze treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt 
op van kracht te zijn op 31 december 2014 
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BEROEPSOPLEIDING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende de beroepsopleiding 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Beroepsopleiding 
 
Artikel 2  
 
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 
30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 
11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007). 
 
Artikel 3  
 
Overeenkomstig het sectorakkoord 2013-2014, verbinden de sociale partners er 
zich toe om jaarlijks de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het 
geheel van de sector met 5 % te verhogen voor de jaren 2013 en 2014. 
De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van 
de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de 
betrokken onderwijsnetwerken. 
 
De sociale partners verbinden zich ertoe een werkgroep samen te brengen met het 
oog op een doorlichting van de opleiding in de sector. 
 
Artikel 4  
 
Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting 
van de sociale balans. 
 
 
Artikel 5  
 
Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van 
de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met 
specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken 
werknemers en de aard van opleidingen. 
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Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 6  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 
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PC 311 - SYNDICALE AFVAARDIGING, 
SYNDICALE VORMING 
STATUUT SYNDICALE AFVAARDIGING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende 
het statuut van de vakbondsafgevaardigingen 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers, met uitsluiting van het directiepersoneel, van de ondernemingen welke 
ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Algemene beginselen 
 
Artikel 2 
 
De werknemers erkennen de noodzakelijkheid van een wettig gezag van het 
ondernemingshoofd en zij maken er een erepunt van hun werk plichtsgetrouw uit te 
voeren. 
 
De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der werknemers en zij maken er een 
erepunt van hen met rechtvaardigheid te behandelen. Zij verbinden zich ertoe hun 
vrijheid van vereniging en de vrije ontplooiing van hun organisatie in de onderneming 
direct noch indirect te hinderen. 
 
Artikel 3 
 
De werkgevers verbinden zich ertoe op het personeel geen enkele druk uit te 
oefenen om hen te beletten bij een vakbond aan te sluiten en aan de niet-
aangesloten werknemers geen andere voorrechten dan aan de aangesloten 
werknemers toe te kennen. 
 
De syndicale werknemersorganisaties, evenals de syndicale afgevaardigden van het 
personeel verbinden zich ertoe de vrijheid van vereniging te eerbiedigen en in de 
schoot van de ondernemingen de praktijken van de paritaire verhoudingen, die met 
de geest van de op 24 mei 1971 in de Nationale arbeidsraad gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van 
het personeel der ondernemingen, en van deze overeenkomst stroken, na te leven.  
 
Zij verbinden zich ertoe de werking van de werkgever en van zijn vertegenwoordigers 
op de verschillende trappen van de hiërarchie niet te verhinderen. 
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Artikel 4 
 
De werkgevers, de syndicale organisaties en de syndicale afgevaardigden verbinden 
er zich respectievelijk toe :  

-  
- in alle omstandigheden blijk te geven van zin voor rechtvaardigheid, 
billijkheid en verzoening, die bepalend is voor de goede sociale verhouding in 
de onderneming;  

-  
- de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement te 
eerbiedigen en hun inspanningen te bundelen ten einde de naleving ervan te 
verzekeren. 

 
Hoofdstuk III : Begrip syndicale afvaardiging 
 
Artikel 5 
 
De werkgever erkent dat het bij een vakbond aangesloten personeel bij hen 
vertegenwoordigd is door een syndicale afvaardiging, waarvan de leden onder de 
werknemers van de onderneming worden aangewezen. 
 
Door "bij een vakbond aangesloten personeel" dient te worden verstaan personeel 
aangesloten bij een van de in het Paritair comité vertegenwoordigde organisaties. 
 
Hoofdstuk IV : Oprichting en samenstelling 
 
Artikel 6 
 
De syndicale afvaardigingen worden opgericht door aanduiding van de 
afgevaardigden in de ondernemingen waarvan tenminste 25 % van het personeel bij 
een vakvereniging is aangesloten. 
 
In geval van betwisting betreffende het aantal aangesloten werknemers die in de 
onderneming werken, wordt beroep gedaan op de voorzitter van het Paritair comité. 
 
Het aantal effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden in de syndicale 
afvaardiging ziet er uit als volgt (vanaf 1995) : 
 

Aantal werknemers van   
de onderneming betrok- ken bij 
deze collec- 
tieve arbeidsovereen- komst 

Aantal effectieve 
Afgevaardigden 
 

Aantal plaatsver- 
vangende afgevaardigden 
 

50 - 75 4 0 
76 - 150 4 1 
151 - 300 4 2 
301 - 500 5 2 
501 - 700 7 1 
701 - 900 8 1 
901 - 1200 9 1 
1201 - 1500 10 1 
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Artikel 7 
 
Voor de berekening van het aantal personeelsleden bedoeld in artikel 6, wordt enkel 
rekening gehouden met personeel dat fulltime en parttime is tewerkgesteld met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
Voor het vaststellen van het totaal aantal tewerkgestelde personen wordt rekening 
gehouden met het gemiddeld aantal in dienst zijnde werknemers gedurende de 
laatste twaalf maanden welke de aanvraag tot het instellen van een syndicale 
afvaardiging voorafgaan. 
 
Artikel 8 
 
De aanvraag tot het oprichten van een syndicale afvaardiging moet uitgaan van de 
betrokken representatieve werknemersorganisatie welke deze tegelijkertijd schriftelijk 
overmaakt aan de directie van de onderneming en aan de andere representatieve 
werknemersorganisaties. 
 
Na ontvangst van de aanvraag en binnen een termijn van dertig dagen, komen de 
diverse representatieve werknemersorganisaties onderling overeen om de 
afgevaardigden aan te duiden mits inachtneming van de beperkingen vastgesteld bij 
artikel 6. Iedere representatieve werknemersorganisatie welke niet binnen een 
periode van dertig dagen heeft geantwoord, wordt aangezien als zich terugtrekkend. 
 
Na verstrijken van de termijn bepaald in het tweede lid, overhandigen de betrokken 
representatieve werknemersorganisaties binnen de vijftien dagen aan de directie van 
de onderneming een lijst van de afgevaardigden, opgesteld op basis van het akkoord 
bedoeld in het vorige lid. 
 
Artikel 9 
 
De ondertekende vakbondsorganisaties stellen zich onderling akkoord voor de 
aanduiding van de afgevaardigden, met inachtneming van de in artikel 6 bepaalde 
grenzen. Zij doen dit op grond van de verkiezingsuitslagen voor de Comités voor 
preventie en bescherming op het werk of bij gebrek hieraan naar rato van het aantal 
door elke vakbondsorganisatie in het kader van de werkzaamheden van het Sociaal 
fonds van de grote kleinhandelszaken betaalde kortingen op de syndicale bijdrage. 
 
Wanneer men een beroep doet op de verkiezingsuitslagen voor de Comités voor 
preventie en bescherming op het werk, telt men voor elke vakbondsorganisatie het 
aantal op de bedienden-, arbeiders- en jonge werknemerslijsten bekomen stemmen 
samen. De verdeling van het aantal mandaten, waarop elke vakbondsorganisatie 
recht heeft, gebeurt op grond van de voormelde totalen en volgens het 
verdelingsstelsel van de bij de verkiezing voor de Comités voorziene mandaten. 
 
Wanneer verwezen wordt naar het aantal kortingen op de syndicale bijdrage door 
elke vakbond betaald in het kader van de activiteiten van het Sociaal fonds voor de 
grote kleinhandelszaken, zal elke onenigheid over de telling van de kortingen 
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aanleiding geven tot een nazicht dat wordt uitgevoerd onder het toezicht van de 
voorzitter van het Paritair comité. 
 
Artikel 10 
 
De werkgever kan zijn redenen van verzet tegen de aanduiding van een 
afgevaardigde laten kennen aan de betrokken syndicale organisatie of organisaties, 
binnen de vijftien werkdagen na het overmaken van de lijst voorzien in artikel 8. 
 
Hij kan eveneens zijn grieven laten kennen voor het behoud van een afgevaardigde. 
 
Artikel 11 
 
De syndicale afgevaardigden worden verkozen wegens hun bekwaamheid en 
omwille van het gezag waarover zij moeten beschikken bij het uitoefenen van hun 
functies. 
 
Artikel 12 
 
De syndicale organisaties zorgen ervoor dat de voorgedragen afgevaardigden, in de 
mate van het mogelijke, representatief zijn voor de verschillende sectoren van de 
onderneming. 
 
Artikel 13 
 
Indien het mandaat van een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden een 
einde neemt tijdens de uitoefening ervan, heeft de syndicale organisatie waartoe 
deze afgevaardigde behoort, het recht de persoon aan te duiden, die het mandaat 
zal voleindigen. 
 
In dat geval, draagt de betrokken syndicale organisatie schriftelijk aan de directie van 
de onderneming de kandidaat voor om het mandaat te voleindigen. 
De in artikel 10, lid 1 bepaalde beginselen en modaliteiten zijn van toepassing. 
 
Hoofdstuk V : Bevoegdheid van de syndicale afvaardiging 
 
1. In het algemeen 
 
Artikel 14 
 
De syndicale afvaardiging van het personeel is enkel bevoegd voor het 
uitvoeringspersoneel. 
 
Artikel 15 
 
De bevoegdheid van de syndicale afvaardiging heeft betrekking op : 
 
a) de arbeidsverhoudingen; 

b) de onderhandelingen met het oog op het sluiten van overeenkomsten of 
collectieve akkoorden in de schoot van de onderneming, zonder dat daarbij 
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afbreuk wordt gedaan aan de overeenkomsten of akkoorden die op andere 
vlakken zijn gesloten; 

c) de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele 
arbeidsovereenkomsten; 

d) het naleven van de algemene principes vervat in deze overeenkomst. 
 
2. Collectieve geschillen 
 
Artikel 16 
 
De syndicale afvaardiging of een gedeelte ervan heeft het recht onmiddellijk door de 
werkgever of door zijn vertegenwoordiger te worden gehoord naar aanleiding van elk 
geschil of elke betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet.  
 
Zij heeft hetzelfde recht wanneer dergelijke geschillen of betwistingen dreigen te 
ontstaan. 
 
Artikel 17 
 
Teneinde die geschillen of betwistingen te voorkomen, moet de syndicale 
afvaardiging vooraf door de werkgever worden ingelicht over de veranderingen van 
algemeen karakter, die de contractuele of gebruikelijke arbeids-, belonings- en 
premievoorwaarden kunnen wijzigen, met uitzondering van inlichtingen van 
persoonlijke aard. 
 
Zij wordt inzonderheid ingelicht over de wijzigingen die voortvloeien uit de wet, de 
collectieve overeenkomsten of de bepalingen van algemene aard die in de 
individuele arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen, vooral de bepalingen die een 
weerslag hebben op de loonschalen, de regels van beroepenclassificatie en de 
premies. 
 
Artikel 18 
 
De eisen geformuleerd door de syndicale afvaardiging moeten schriftelijk aan de 
directie van de onderneming worden voorgelegd ten minste drie dagen voor het 
onderhoud dat voor hun onderzoek bestemd is, behalve in dringende gevallen. 
 
3. Individuele klachten 
 
Artikel 19 
 
Elke individuele klacht wordt langs de gewone hiërarchische weg ingediend door de 
belanghebbende werknemer, die op zijn verzoek wordt bijgestaan door zijn syndicale 
afgevaardigde. 
 
De syndicale afvaardiging heeft het recht te worden gehoord naar aanleiding van alle 
geschillen of betwistingen die langs deze weg niet konden worden opgelost. 
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Artikel 20 
 
De klachten die overeenkomstig artikel 19 naar voor zijn gebracht en die ongunstig of 
niet binnen een normale termijn afgehandeld zijn, kunnen opnieuw door de syndicale 
afvaardigingen aan de werkgever of zijn vertegenwoordiger voorgelegd worden. 
 
Hoofdstuk VI : Statuut van de leden van de syndicale afvaardiging 
 
Artikel 21 
 
De mandaten hebben een duur van vier jaar. Zij zijn hernieuwbaar en herroepelijk 
door de syndicale organisatie die ze heeft voorgedragen. 
 
Artikel 22 
 
Hun hernieuwing gebeurt binnen de zes maanden volgend op de verkiezingen voor 
de ondernemingsraden en/of de Comités voor preventie en bescherming op het 
werk. 
 
Artikel 23 
 
Het mandaat van de syndicale afgevaardigde eindigt : 
 
1.  wanneer de termijn verstrijkt; 

2.  op verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de 
afgevaardigde heeft voorgedragen; 

3.  door ontslagname van de afgevaardigde, schriftelijk ter kennis gebracht van de 
directie van de onderneming; 

4.  wanneer de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van het personeel van de 
onderneming; 

5.  wanneer de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van de groep werknemers 
waarvoor de afvaardiging bevoegd is (toepassing van artikel 14); 

6.  wanneer de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van het syndicaat waarvan 
hij lid was bij zijn aanstelling. 
 

In de gevallen bedoeld onder 2 en 6, verwittigt het syndicaat schriftelijk de centrale 
directie van het personeel van de onderneming. 
 
Artikel 24 
 
De afvaardiging wijst een hoofdafgevaardigde per syndicale organisatie aan. 
 
Artikel 25 
 
Het mandaat van syndicaal afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig 
nadeel of speciale voordelen voor diegene die het uitoefent. Dit betekent dat de 
afgevaardigden genieten van de normale promoties en bevorderingen van de 
categorie werknemers waartoe zij behoren. 
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Artikel 26 
 
De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen 
die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. 
 
De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden 
af te danken, met uitzondering van een dringende reden en van opzegging wegens 
opruststelling op de normale pensioengerechtigde leeftijd, verwittigt vooraf de 
syndicale afvaardiging evenals de syndicale organisatie die de kandidatuur van deze 
afgevaardigde heeft voorgedragen. Deze verwittiging gebeurt per aangetekende 
brief, die uitwerking heeft op de derde dag volgend op de datum van de verzending. 
 
De betrokken representatieve werknemersorganisatie beschikt over een termijn van 
veertien kalenderdagen om mee te delen dat zij de geldigheid van het voorgenomen 
ontslag weigert te aanvaarden. Deze mededeling gebeurt bij aangetekende brief; de 
periode van veertien dagen neemt een aanvang op de dag waarop het door de 
werkgever toegezonden schrijven uitwerking heeft. 
 
Het uitblijven van een reactie van de representatieve werknemersorganisatie moet 
worden beschouwd als een aanvaarding van de geldigheid van het voorgenomen 
ontslag. 
 
Indien de representatieve werknemersorganisatie weigert de geldigheid van het 
voorgenomen ontslag te aanvaarden, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid 
het geval aan het oordeel van het verzoeningsbureau van het Paritair comité voor de 
grote kleinhandelszaken voor te leggen. 
 
De maatregel tot ontslag mag niet worden uitgevoerd gedurende de duur van deze 
procedure. 
 
Indien het verzoeningsbureau tot geen eenparige beslissing is kunnen komen binnen 
de dertig dagen van de aanvraag tot tussenkomst, wordt het geschil betreffende de 
geldigheid van de redenen welke door de werkgever worden ingeroepen om het 
ontslag te rechtvaardigen, aan de arbeidsrechtbank voorgelegd. 
 
Artikel 27 
 
In geval van ontslag van een vakbondsafgevaardigde om dringende reden, moet de 
werkgever onmiddellijk de vakbondsafvaardiging alsook de representatieve 
werknemersorganisatie welke de kandidatuur van de afgevaardigde heeft aangeduid, 
op de hoogte brengen. 
 
Artikel 28 
 
Een forfaitaire vergoeding is door de werkgever verschuldigd in navolgende gevallen 
: 
1. indien hij een vakbondsafgevaardigde ontslaat, zonder de bij artikel 26 bepaalde 

procedure na te leven; 

2.  indien, op het einde van deze procedure de geldigheid van de redenen van 
ontslag, rekening houdend met de bepaling van artikel 26, eerste lid door het 
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verzoeningsbureau van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken of 
door de arbeidsrechtbank niet wordt erkend; 

3.  indien de werkgever een vakbondsafgevaardigde heeft ontslagen wegens 
dringende reden en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard; 

4.  indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens zware fout van de 
werkgever, welke voor de afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke 
beëindiging van de overeenkomst. 

 
De forfaitaire vergoeding is gelijk aan het brutoloon van één jaar, onverminderd de 
toepassing van de artikelen 39 en 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer de syndicale afgevaardigde de 
vergoeding ontvangt bepaald bij de artikelen 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 
betreffende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden en 
kandidaat-personeelsafgevaardigden. 
 
Hoofdstuk VII : Voorwaarden waaronder het mandaat wordt uitgeoefend 
 
Artikel 29 
 
Om het mandaat van syndicaal afgevaardigde van het personeel te mogen 
uitoefenen, moet de belanghebbende aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
1.  deel uitmaken van het fulltime of parttime personeel (met uitzondering van tijdelijk 

personeel); 

2.  ofwel Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese unie, ofwel 
vreemdeling zijn, niet-onderdaan van een lidstaat van de Europese unie of 
vaderlandsloze, tewerkgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving 
betreffende de gastarbeiders; 

3.  tenminste achttien jaar oud zijn op 31 december van het jaar dat de aanduiding 
voorafgaat; 

4.  aangeworven zijn met een contract van onbepaalde duur; 

5.  tenminste zes maanden in de onderneming aanwezig zijn; 

6.  zich niet in de opzeggingsperiode bevinden op het ogenblik van de in artikel 

8 bedoelde aanvraag; 

7.  geen functie als directielid in de onderneming vervullen. 
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A. IN DE ONDERNEMING UIT TE OEFENEN MANDATEN (D.W.Z. IN EEN VAN DE 
WINKELS, OPSLAGPLAATSEN, DIENSTEN VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT 
VAN DE ONDERNEMING) 
 
Artikel 30 
 
Ieder syndicaal afgevaardigde beschikt over de nodige faciliteiten om, in zijn normaal 
werkmilieu, de zendingen en syndicale activiteiten voorzien door deze overeenkomst 
te kunnen uitvoeren. 
 
Artikel 31 
 
Elke syndicale organisatie beschikt daarenboven over een urenkrediet van vier uur 
per maand voor ieder uitgeoefend mandaat. 
Voor ondernemingen met tenminste vijf verkooppunten bedraagt het in het eerste lid 
bepaalde urenkrediet vanaf 1 januari 1996 10 uur per maand voor ieder uitgeoefend 
mandaat zonder dat één van de leden van de syndicale afvaardiging evenwel meer 
dan 12 uur per week mag gebruiken. 
 
Artikel 32 
 
Met het oog op het gebruik van dit urenkrediet, moeten de aanvragers vooraf hun 
onmiddellijke superieur alsmede de centrale directie van het personeel van de 
onderneming verwittigen en ervoor zorgen dat er een gemeenschappelijk akkoord 
ontstaat opdat het gebruik van die uren het goede verloop van de diensten van de 
onderneming niet in de war zou sturen. Dit betekent met name dat eventuele 
afwezigheden omwille van dit urenkrediet niet mogen voorkomen op het ogenblik dat 
de aanwezigheid van de aanvragers noodzakelijk is voor het goede verloop van het 
werk. 
 
Het gebruik van dit krediet dient schriftelijk aangevraagd te worden met behulp van 
het aanvraagformulier opgenomen in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 5 juli 1978 betreffende de syndicale vorming. Aanvragen die niet worden 
ingediend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn niet geldig en kunnen 
door de werkgever worden geweigerd. 
 
Artikel 33 
 
Op verzoek van de syndicale afvaardiging wordt het gebruik van een lokaal haar ter 
beschikking gesteld, om het mogelijk te maken de syndicale activiteiten voorzien 
door deze overeenkomst uit te oefenen. 
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B. BUITEN DE ONDERNEMING UIT TE OEFENEN MANDATEN (D.W.Z. BUITEN 
EEN VAN DE WINKELS, OPSLAGPLAATSEN, DIENSTEN VAN DE JURIDISCHE 
ENTITEIT VAN DE ONDERNEMING) 
 
Artikel 34 
 
Iedere syndicale organisatie beschikt eveneens over een dagenkrediet voor het 
uitvoeren, buiten de onderneming, van prestaties in verband met het uitoefenen van 
de mandaten van haar leden. 
 
Artikel 35 
 
Dit dagenkrediet bedraagt voor iedere syndicale organisatie drie dagen per jaar, per 
uitgeoefend mandaat. 
 
Hij mag door elk lid van de syndicale afvaardiging worden gebruikt zonder dat echter 
één van hen aldus meer dan het jaarlijkse totaal aantal dagen toegekend aan zijn 
syndicale organisatie zou kunnen gebruiken. 
 
Het gebruik van dit krediet mag worden aangewend in gesplitste delen, maar met 
een minimum van een halve dag. 
 
Artikel 36 
 
Met het oog op het gebruik van dit dagenkrediet, moet de syndicale organisatie 
vooraf schriftelijk de centrale directie van het personeel van de onderneming inlichten 
en ervoor zorgen dat, in gemeenschappelijk akkoord met haar, dit gebruik de goede 
gang van de diensten in de onderneming niet verstoort. Dit betekent met name dat 
de eventuele afwezigheden in het kader van artikel 34 niet voorkomen op het 
ogenblik dat de aanwezigheid van de aanvragers noodzakelijk is voor het goed 
functioneren van het werk. 
 
Het gebruik van dit krediet dient schriftelijk aangevraagd te worden met behulp van 
het aanvraagformulier opgenomen in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 5 juli 1978 betreffende de syndicale vorming. Aanvragen die niet worden 
ingediend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn niet geldig en kunnen 
door de werkgever worden geweigerd. 
 
Artikel 37 
 
Behalve in dringende gevallen, wordt de centrale directie van het personeel van de 
onderneming ingelicht tenminste acht werkdagen voor de datum van de afwezigheid 
van de afgevaardigde, die gebruik maakt van de kredietdagen bepaald bij de 
artikelen 34 en 35 voornoemd. 
 
Artikel 37bis 
 
Wanneer een syndicaal afgevaardigde de enige werknemer van de vestiging is die in 
de verkoop is tewerkgesteld, dient de werkgever in zijn vervanging te voorzien 
ingeval van afwezigheid wegens het gebruik van kredieturen bestemd voorde 
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uitoefening van zijn syndicaal mandaat binnen of buiten de onderneming. In dit geval 
dient de afgevaardigde zijn werkgever hier tenminste acht dagen op voorhand van op 
de hoogte te brengen. 
 
Artikel 38 
 
Voor de toepassing van de artikelen 31 en 35 in geval van blijvende onenigheid met 
de werkgever en nadat alle mogelijkheden van overleg binnen de onderneming 
werden uitgeput, wordt het verzoeningsbureau van het Paritair comité van het geschil 
op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 38bis 
 
De werkgever komt tussen in de verplaatsingsonkosten van de syndicale 
afgevaardigden, gedragen in het kader van de uitoefening van het effectief mandaat 
ten belope van : 
 
- 0,1487 euro per km zonder een maximum van 300 euro per jaar te overschrijden 

ingeval van gebruik van een privé-vervoermiddel; 

- van het terugbetalingstarief van de NMBS zonder een maximum van 300 euro per 
jaar te overschrijden. 

 
Hoofdstuk VIII : Informatie en consultatie van het personeel 
 
Artikel 39 
 
De volledige syndicale afvaardiging mag overgaan tot alle schriftelijke of mondelinge 
mededelingen die nuttig zijn voor het personeel, dit mag de organisatie van het werk 
niet verstoren en moet de instemming van de werkgever of van zijn 
vertegenwoordigers hebben, die niet willekeurig mogen weigeren. 
 
Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn. 
 
Artikel 40 
 
Behalve dringende gevallen, moet de syndicale afvaardiging ten minste vijf 
werkdagen vooraf de centrale directie van het personeel van de onderneming 
inlichten. 
 
Artikel 41 
 
Op de arbeidsplaatsen en gedurende de werkuren mogen door de syndicale 
afvaardiging, zonder dat dit de organisatie van het werk mag verstoren, 
voorlichtingsvergaderingen voor het personeel van de onderneming worden belegd 
mits instemming van de werkgever of van zijn vertegenwoordigers, die niet 
willekeurig mogen weigeren. 
 
Dit betekent met name dat : 
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1)  deze vergaderingen niet plaatsvinden gedurende de tijd dat de aanwezigheid van 
het personeel noodzakelijk is voor het goede functioneren van het werk; 

2)  deze vergaderingen niet langer duren dan één uur (daarin inbegrepen de 
verplaatsingen van het personeel om zich naar de plaats van de vergadering te 
begeven en om naar hun arbeidsplaats terug te keren); 

3)  de dag, het uur en de plaats in gemeenschappelijk overleg met de directie 
worden vastgesteld. 
 

De organisatie van deze voorlichtingsvergaderingen wordt nader gerechtvaardigd 
tijdens de onderhandelingen of de besluiten van de collectieve overeenkomsten of 
collectieve akkoorden. 
 
Hoofdstuk IX : Beslechting van geschillen 
 
Artikel 42 
 
Onverminderd de toepassing van het huishoudelijk reglement van het Paritair comité 
voor de bedienden uit de Grote kleinhandelszaken inzake verzoening, trachten de 
syndicale afgevaardigden de geschillen welke in de onderneming ontstaan, 
rechtstreeks met de werkgever te regelen. 
 
Wanneer na bemoeienis van een syndicale afvaardiging, geen akkoord is bereikt met 
de werkgever aangaande de regeling van een geschil, kunnen de afgevaardigden de 
hulp inroepen van de vaste vertegenwoordigers van hun representatieve organisatie 
om het overleg omtrent die aangelegenheid voort te zetten. Wanneer dit geval zich 
voordoet, kan de werkgever zich doen bijstaan door vertegenwoordigers van zijn 
beroepsorganisatie. 
 
Na uitputting van alle middelen van onderhandeling, kan de syndicale afvaardiging 
het geschil doen voorbrengen voor het verzoeningsbureau van het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Artikel 43 
 
Gedurende de periode van een collectieve arbeidsovereenkomst gedekt door een 
clausule van sociale vrede, met inbegrip de opzeggingstermijn, gaan de partijen de 
verbintenis aan in de ondernemingen waar ze wordt nageleefd, geen staking of geen 
lock-out te beginnen zonder zich vooraf te gedragen naar de bepalingen van artikel 
42 en, inzonderheid, op de voorafgaande verzoening van het Paritair comité. De 
werkstakingen of lock-out welke in strijd met dit artikel worden uitgeroepen, worden 
niet ondersteund. 
 
De stakingsaanzegging mag slechts schriftelijk worden betekend, nadat het 
verzoeningsbureau van het Paritair comité zich zal hebben uitgesproken. 
 
Artikel 44 
 
De stakingsaanzegging heeft een duur van ten minste veertien kalenderdagen en 
begint te lopen de dag na de betekening. 
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Hoofdstuk X : Slotbepalingen 
 
Artikel 45 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het statuut van de 
vakbondsafvaardigingen wordt opgeheven. 
 
 
 
Artikel 46 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007 en is gesloten 
voor onbepaalde tijd. 
 
Elk van de partijen kan ze beëindigen mits een opzegging van zes maanden te 
betekenen aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken. 
 
De organisatie welke het initiatief van de opzegging neemt moet de redenen ervan 
aangeven en gelijktijdig amendementsvoorstellen indienen, waarvoor de andere 
ondertekenende organisaties zich verbinden ze binnen de termijn van één maand in 
het Paritair comité te bespreken. 
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KORTING SYNDICALE BIJDRAGE EN SYNDICALE 
VORMING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014 ter bepaling 
voor 2014 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de 
korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. 
 
Hoofdstuk II : Sociale voordelen 
 
Afdeling 1 - Korting op de syndicale bijdrage 
 
A. Aard van het voordeel 
 
Artikel 2  
 
De werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming bedoeld in artikel 1 
hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het Sociaal 
fonds voor de grote kleinhandelszaken, onder de voorwaarden vastgesteld bij deze 
collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
B. Bedrag 
 
Artikel 3   
 
Het bedrag van de korting werd als volgt vastgelegd : 
 

a) 135 euro per jaar voor werknemers die een normale syndicale bijdrage in de 
vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de 
korting; 

 
b) 67,50 euro per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage in 

de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de 
korting, evenals voor de werknemers die op brugpensioen zijn.  

 
 
C. Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 4  
 
Om recht te hebben op de korting moeten de werknemers, bedoeld in artikel 2 aan 
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de volgende voorwaarden voldoen : 
 
1° vóór 1 januari 2014 aangesloten zijn bij één van de representatieve 
interprofessionele werknemersorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden 
en vertegenwoordigd in het Paritair comité, namelijk : 
 
- het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV); 
 
- het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV); 
 
- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB); 
 
2°  hetzij, op 15 juni 2014 tewerkgesteld zijn in een van de in artikel 2 bedoelde 
ondernemingen, of eventueel, op deze datum zijn gedekt door het stelsel van de 
gelijkgestelde dagen voorzien in de artikelen 16 en 18 en 41 tot 43 van het 
Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der 
loonarbeiders, hetzij op brugpensioen gesteld zijn volgens het regime, voorzien 
door de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 19 december 1974 in de 
Nationale arbeidsraad, tot instelling van een regime voor aanvullende 
vergoedingen voor bepaalde oudere werknemers in geval zij zijn ontslagen, 
algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 16 januari 1975, en niet 
de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben. 
 
D. Betalings- en controlemodaliteiten 
 
Artikel 5  
 
Het Sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele 
werknemersorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te 
verzekeren. 
 
Artikel 6   
 
De werkgevers van de ondernemingen bedoeld in artikel 2, overhandigen met de 
loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming op 15 juni 2014 
tewerkgestelde werknemer alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de 
gelijkgestelde dagen, bepaald in artikel 4, 2° een behoorlijk ingevuld formulier 
waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal 
fonds. 
 
De werkgevers zenden aan de werknemers die op brugpensioen werden gesteld, 
bedoeld in artikel 4, 2° het formulier toe, voor zover zij de wettelijke pensioenleeftijd 
niet bereikt hebben. 
 
Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld 
van de werkgevers door het beheer van het Sociaal fonds, gevestigd in de Edmond 
Van Nieuwenhuyselaan, 8 te 1160 Brussel. 
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Artikel 7   
 
De werknemers die de in artikel 4 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen 
bezorgen aan de in artikel 4, 1° vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in 
artikel 6 bedoelde formulier in tweevoud. 
 
Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij 
een recht kan doen gelden en betaalt het bedrag van de korting. 
 
De verificatie en de betaling gebeuren tussen 16 juni en 30 september van het 
lopende dienstjaar. 
 
Artikel 8  
 
Vóór 15 november van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 4, 1° 
bedoelde organisatie aan het Sociaal fonds een afrekening met vermelding van het 
bedrag van de ontvangen sommen, het aantal door de begunstigden ondertekende 
formulieren en het bedrag dat ermee overeenstemt. 
 
De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren 
gedurende 5 jaar te bewaren, welke worden gecontroleerd door de expert-
boekhouder van het Sociaal fonds. 
 
Artikel 9   
 
De nadere modaliteiten van betaling en controle van de korting op de syndicale 
bijdrage verlopen volgens het "Reglement van de betaling van de syndicale 
premies" vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.  
 
Afdeling 2 - Syndicale vorming 
 
A. Aard van het voordeel 
 
Artikel 10  
 
De onder artikel 4, 1° bepaalde representatieve interprofessionele 
werknemersorganisaties hebben recht op en financiële deelneming ten laste van 
het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken voor de onkosten die ze dragen 
bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van 
de kennis van de werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals 
bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1978 betreffende de 
syndicale vorming, gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken 
en verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 2 maart 1979. 
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B. Bedrag 
 
Artikel 11  
 
De globale financiële deelneming van het Sociaal fonds is gelijk aan 59 985 euro. 
Dit bedrag wordt over de onder artikel 4, 1° bedoelde representatieve 
interprofessionele werknemersorganisaties verdeeld naar rato van het aantal 
kortingen op de syndicale bijdrage dat het Sociaal fonds tijdens het jaar 2013 voor 
elk van hen heeft betaald. 
 
C. Afrekening 
 
Artikel 12  
 
De betaling van de financiële deelneming aan de werknemersorganisaties die 
vallen onder artikel 4, 1° gebeurt gedurende de maand augustus volgens de 
modaliteiten die vastgelegd zijn door de Raad van beheer van het Sociaal fonds. 
 
Hoofdstuk III : Financiering 
 
A. Bedrag van de bijdrage van de werkgevers 
 
Artikel 13  
 
Om het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken de mogelijkheid te bieden 
de definitieve sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig hoofdstuk 2 van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgevers 
aan het Sociaal fonds moet worden betaald, bepaald op 74 euro per 
tewerkgestelde werknemer en per bruggepensioneerde op datum van 
30 september  2013. 
 
De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2013 
is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 
30 september 2013. 
 
Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te 
vragen.  
 
Indien het aantal werknemers tewerkgesteld op 15 mei 2014 gewijzigd wordt met 
meer dan 10 % ten opzichte van het aantal werknemers meegedeeld op 30 
september 2013, zal de bijdrage van de onderneming aangepast worden in functie 
van deze wijziging. 
 
B. Inning van de bijdrage van de werkgevers 
 
Artikel 14  
 
De inning van de bijdrage van de werkgevers door het Sociaal fonds, berekend 
overeenkomstig artikel 13, gebeurt in de maand april. 
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De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan 
het Sociaal fonds. 
 
Hoofdstuk IV : Slotbepalingen 
 
Artikel 15   
 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2014 en 
loopt ten einde op 31 december 2014. 
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PC 311 - FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID        
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007  tot wijziging 
en coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 
november 1983 tot oprichting van het Fonds voor 
Bestaanszekerheid 'Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken' 
en tot vaststelling van zijn statuten 
 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de grote kleinhandelszaken. 
 
Artikel 2 
 
De gecoördineerde statuten van het sociaal fonds voor de warenhuizen zijn 
bijgevoegd in bijlage. 
 
Artikel 3 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en wordt 
gesloten voor een periode van een jaar, welke telkens stilzwijgend van jaar tot jaar 
wordt verlengd. 
 
Ze kan worden opgezegd mits een opzegging welke minstens zes maanden voor de 
jaarlijkse vervaldag wordt betekend, bij een ter post aangetekend schrijven aan de 
Voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
 
Artikel 4 
 
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 1983 gesloten in 
het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken tot vaststelling van de statuten 
van het sociaal fonds. 
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GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET FONDS 
 
Hoofdstuk I : Oprichting 
 
A. BENAMING 
 
Artikel 1 
 
Het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken beslist bij toepassing van de wet 
van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, een Fonds voor 
bestaanszekerheid op te richten waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld. 
 
Voor de toepassing van deze statuten wordt onder "Sociaal fonds" verstaan : het 
Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken. 
 
B. ZETEL 
 
Artikel 2 
 
De zetel van het Sociaal fonds is gevestigd te 1160 Brussel, Edmond Van 
Nieuwenhuyselaan, 8. 
 
C. DOEL 
 
Artikel 3 
 
Het Sociaal fonds heeft als voorwerp : 
 
1. het innen van de bijdragen die nodig zijn voor zijn werking; 

2. het financieren, organiseren en toekennen van bijkomende sociale voordelen op 
het gebied van : 

a) de korting op de syndicale bijdrage; 

b) de toekenning van bijzondere premies; 

c) de beroeps- en syndicale opleiding van de werknemers en vooral van de 
jongeren; 

d) de veiligheid, de hygiène en de vrijetijdsbesteding van de werknemers; 

e) de waarborg tot betaling van een bijkomende vergoeding bij de 
werkloosheidsuitkering aan oudere ontslagen werknemers, wanneer de 
werkgever in overtreding is, uit hoofde van artikel 12 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst die op 19 december 1974 gesloten werd binnen de 
Nationale arbeidsraad, en die een stelsel van bijkomende vergoedingen instelde 
in geval van afdanking van bepaalde oudere werknemers; deze collectieve 
arbeidsovereenkomst werd bindend door het Koninklijk besluit van 16 januari 
1975. 
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Artikel 4 
 
Het Sociaal fonds wordt voor onbepaalde duur ingesteld en neemt een aanvang op 1 
januari 1984. 
 
Hoofdstuk II : Organisatie en werking 
 
A. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Artikel 5 
 
Deze statuten zijn van toepassing : 
 
a) op de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair 

comité voor de grote kleinhandelszaken; 

b) op de werknemers die zijn tewerkgesteld door deze ondernemingen. 
 
B. BEHEER 
 
Artikel 6 
 
Het Sociaal fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, paritair samengesteld 
uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers. 
 
Deze Raad telt veertien leden, hetzij zeven afgevaardigden van de werkgevers en 
zeven afgevaardigden van de organisatie van de werknemers. 
 
De leden van de Raad van beheer worden aangeduid onder de effectieve en de 
plaatsvervangende leden van het Paritair comité. 
 
Het mandaat van de leden van de Raad van beheer duurt vier jaar. 
 
Het mandaat is vernieuwbaar. In geval van overlijden, ontslag of afzetting, voorziet 
het Paritair comité in de vervanging. Het nieuwe lid voleindigt het mandaat van zijn 
voorganger. 
 
Artikel 7 
 
Elk jaar duidt de Raad van beheer onder zijn leden een voorzitter en een secretaris 
aan die de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen. 
 
Artikel 8 
 
De Raad van beheer vergadert na samenroeping door de voorzitter. De voorzitter is 
gehouden de Raad minstens eenmaal per jaar bijeen te roepen en ook telkens ten 
minste twee leden van de Raad daarom te verzoeken. 
 
De oproepingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden opgesteld door 
de secretaris en door hem samen met de voorzitter of degene die de vergadering 
heeft voorgezeten, ondertekend. 
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De beslissingen worden eenparig genomen. Opdat de stemming geldig zou wezen 
moeten ten minste zes leden aanwezig zijn, waarvan de helft de 
werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Indien het quorum niet wordt bereikt, 
wordt de Raad van beheer opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda. Op de 
tweede vergadering beslist de Raad geldig, ongeacht het aantal aanwezige 
beheerders. 
 
Artikel 9 
 
De Raad van beheer heeft tot opdracht het Sociaal fonds te beheren en alle 
maatregelen te treffen welke nodig blijken voor de goede werking ervan. Hij beschikt 
over de ruimst mogelijke bevoegdheden om het beheer en de directie van het 
Sociaal fonds waar te nemen. 
 
De Raad van beheer wordt in al zijn acties en rechtshandelingen door de voorzitter of 
door een daartoe afgevaardigde beheerder vertegenwoordigd. 
 
De beheerders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij 
gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ingevolge hun beheer, ten opzichte 
van de verbintenissen aangegaan door het Sociaal fonds. 
 
Artikel 10 
 
De Raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan 
een of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden. 
 
Artikel 11 
 
Het dagelijks beheer wordt waargenomen door de voorzitter en de secretaris. 
 
C. FINANCIERING 
 
Artikel 12 
 
Ter uitvoering van zijn maatschappelijke doel int Sociaal fonds - en beschikt het over 
- de door de werkgevers gestorte bijdragen, waarvan het bedrag en de 
financieringswijze, evenals de inningswijze, worden bepaald door de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die gesloten worden binnen het Paritair comité voor de grote 
kleinhandelszaken en worden algemeen verbindend verklaard door Koninklijk besluit. 
 
Artikel 13 
 
Jaarlijks bepaalt de Raad van beheer de quotiteit van het bedrag der bijdragen 
waarvan sprake onder artikel 12, die gebruikt kan worden om de kosten te dekken 
van het beheer en de goede werking van het Sociaal fonds, benevens de kosten van 
de inning, heffing en afrekening der prestaties. De Raad kan ook een specifieke 
bijdrage overeenkomen. 
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Artikel 14 
 
De aangifte welke door elke werkgever voor het derde trimester van het refertejaar is 
ingediend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is rechtsgeldig voor de 
berekening van de door de werkgever verschuldigde bijdragen. 
 
De werkgever moet, ten laatste tegen het einde van de maand november, een 
afschrift naar het Sociaal fonds sturen van de aangifte van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van het derde trimester, benevens een aangifte van de 
verschuldigde bijdragen en dit op een formulier dat van het Fonds uitgaat. 
 
Artikel 15 
 
Na de door de gesloten overeenkomst of overeenkomsten bepaalde betalingstermijn 
moet, ter uitvoering van artikel 12, de werkgever een supplement betalen van 10 % 
op het bedrag van de verschuldigde bijdragen. Een jaarlijkse verwijlinterest van 5 % 
wordt berekend op het bedrag van de bijdragen en van het supplement van 10 % 
vanaf de dag welke volgt op het verstrijken van de betalingstermijn en tot de datum 
van betaling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 
 
D. BEGROTINGEN - REKENINGEN 
 
Artikel 16 
 
Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 17 
 
Ieder jaar wordt ten laatste in de maand december, de begroting voor het volgend 
jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair comité. In bijzondere 
omstandigheden mag de Raad van beheer een andere periode vastleggen. 
 
Artikel 18 
 
De rekeningen van het verstreken jaar worden afgesloten op 31 december. Ze 
moeten boekhoudkundig voldoende zijn gedetailleerd. 
 
De Raad van beheer, alsook de revisor of de accountant aangewezen door het 
Paritair comité, stellen jaarlijks een geschreven verslag op over de uitvoering van hun 
taak in de loop van het verstreken jaar. 
 
De rekeningen, evenals de geschreven verslagen moeten ten laatste in de maand 
april ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Paritair comité. 
 
Hoofdstuk III : Sociale voordelen en rechthebbenden 
 
Artikel 19 
 
De begunstigden, de financiering, het bedrag en de modaliteiten van de toekenning 
en de verrekening van de korting op de syndicale bijdrage worden vastgelegd door 
een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten binnen het Paritair comité 
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voor de grote kleinhandelszaken en worden algemeen verbindend verklaard door 
Koninklijk besluit. 
 
Dit geldt eveneens voor de syndicale vorming. 
 
Artikel 20 
 
De modaliteiten betreffende de toekenning van de bijzondere premies, andere dan 
deze voorzien in artikel 19, de modaliteiten van de organisaties van de cursus voor 
beroepsopleiding en de werknemers die hiervan kunnen genieten, worden 
vastgelegd door de Raad van beheer of door een collectieve arbeidsovereenkomst.  
 
Dit geldt eveneens voor de veiligheid, de hygiène en de vrijetijdsbesteding van de 
werknemers. 
 
Artikel 21 
 
Het Sociaal fonds waarborgt eveneens de betaling van de vergoeding die voorzien is 
in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst die op 19 december 1974 
gesloten werd binnen de Nationale arbeidsraad, en die het stelsel invoerde van een 
bijkomende vergoeding voor bepaalde oudere werknemers, in geval van afdanking, 
en die werd algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 16 januari 
1975, wanneer een werkgever die onder de bevoegdheid valt van het Sociaal fonds, 
de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de genoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst. 
 
De begunstigden en de modaliteiten van de toekenning van deze waarborg zijn 
vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst die op 5 juli 1978 gesloten werd 
binnen het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken, en die werd algemeen 
verbindend verklaard door een Koninklijk besluit van 12 oktober 1978. 
 
Hoofdstuk IV : Ontbinding, vereffening 
 
Artikel 22 
 
Het Sociaal fonds kan ontbonden worden bij eenparig besluit van het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken of door een opzegging, met een opzeggingstermijn 
van 1 maand vanwege één van de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het 
Paritair comité. Dit moet dan gebeuren door middel van een aangetekende brief die 
gestuurd moet worden naar de voorzitter van het Sociaal fonds. 
 
Het Paritair comité duidt de vereffenaars aan, omlijnt hun bevoegdheden en hun 
bezoldiging, en omschrijft nauwkeurig de bestemming van het vermogen. 
 
Hoofdstuk V : Slotbepalingen 
 
Artikel 22 
 
Elke betwisting betreffende het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken valt 
zonder enige uitzondering onder de bevoegdheid van de gerechten van Brussel. 
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Artikel 23 
 
Het Sociaal fonds neemt de rechten en verplichtingen over, alsook de activa en de 
passiva, van het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken" dat opgericht werd 
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1977 van het Paritair comité 
voor de grote kleinhandelszaken. Deze collectieve arbeidsovereenkomst richtte een 
Fonds voor bestaanszekerheid op en legde de statuten ervan vast. De overeenkomst 
werd algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 9 maart 1978. 
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PC 312 - OPRICHTING EN 
BEVOEGDHEIDSGEBIED 
 
Koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot 
vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het 
Paritiar Comité voor de warenhuizen 
 
Artikel 1 
 
Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de 
warenhuizen", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun 
werkgevers, te weten voor de ondernemingen waar gewoonlijk ten minste drie 
onderscheiden handelstakken worden geexploiteerd en waar het arbeiders- en 
bediendenpersoneel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is 
tewerkgesteld. 
 
Onder dat paritair comité ressorteren niet de werklieden die, voor zover zij een 
activiteit uitoefenen welke onder een ander paritair comité valt dan het Aanvullend 
Paritair Comité voor de arbeiders, tewerkgesteld zijn in afdelingen van de 
onderneming die zich bezighouden met de fabricage, de bewerking, het onderhoud 
of de bouw en die het kenmerk van een zelfstandige exploitatie-eenheid vertonen, 
d.w.z. wanneer de activiteit verschilt van de distributie. 
 
Artikel 2 
 
In het koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en 
de samenstelling van de paritaire comités, opgericht in uitvoering van de besluitwet 
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden, 
wordt de bepaling van artikel 1, par. 3, punt 73, opgeheven de dag van het in werking 
treden van het koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter 
en de leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen. 
 
Artikel 3 
 
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
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PC 312 - LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 
LONEN, PREMIES, VERGOEDINGEN EN INDEXERING 

LONEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de lonen 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Loonschalen 
 
I. BEDIENDEN 
 
A. Ondergeschikte bedienden 
 
A.1. Loonschalen 
 
A.1.1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 2 
 
De opklimming in de loonschaal van de ondergeschikte bedienden geschiedt op 
basis van de volgende verdeling : 
 
1° voor de bedienden die in dienst worden genomen zonder beroepservaring, 100 % 
op basis van de anciënniteit in de onderneming; 
 
2° voor de bedienden die in dienst worden genomen met beroepservaring, 50 % voor 
de ervaring verworven vóór de indiensttreding in de onderneming en 50 % voor de 
anciënniteit in de onderneming. 
 
Artikel 2bis 
 
Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de 
anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij de 
zelfde werkgever. 
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Artikel 3  
 
§ 1.  
Tot 31 december 2013 zijn de loonschalen van de minimum maandlonen van de 
ondergeschikte bedienden opgesteld overeenkomstig de volgende 
aanvangsleeftijden :  
 

- éénentwintig jaar voor de bedienden ingedeeld in de eerste, de tweede en 
derde categorie;  

 
- tweeëntwintig jaar voor de bedienden ingedeeld in de vierde categorie. 

 
Vanaf de leeftijd van twintig jaar genieten de ondergeschikte bedienden het volledig 
minimum maandloon waarin is voorzien bij de indienstneming in de categorie waarin 
zij worden gerangschikt (zie barema’s bijlagen I en II).  
 
De opklimming in de loonschalen op grond van de anciënniteit vangt aan op het 
ogenblik dat deze bedienden de in artikel 3 vastgestelde aanvangsleeftijd hebben 
bereikt. 
 
§ 2.  
Vanaf 1 januari 2014 wordt de sectorale aanvangsleeftijd voor de vierde 
functiecategorie afgeschaft. 
Dit betekent concreet: 
 

• Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers: 
 

- Dat de beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar of, 
indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de 
aanwerving; 

 
- Dat voor het eerst het aanvangsbarema aan 100% (‘anciënniteitstrap 

0’) wordt uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd 
aangeworven, op het moment van de aanwerving; 

 
• Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 

4 die op 31 december 2013 nog niet de onder § 1. vermelde 
aanvangsleeftijden hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) : 

 
- Dat de beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 1 januari 

2014; 
 

- Dat voor het eerst het aanvangsbarema aan 100% (‘anciënniteitstrap 
0’) wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2014; 

 
• Dat de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 

die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben 
bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals 
voorheen en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel. 
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Artikel 4   
 
§ 1.  
Tot 30 juni 2014 zijn er degressieve minimummaandlonen van toepassing voor de 
bedienden jonger dan 21 jaar, zoals opgenomen in bijlage van deze CAO. 
 
§ 2.  
Vanaf 1 juli 2014 worden de sectorale jongerenbarema’s van 16 tot en met 20 jaar 
voor de werknemers buiten de studenten afgebouwd volgens de volgende 
modaliteiten en volgens het volgend tijdschema:  
 

• De afbouw slaat enkel op de sectorale jongerenbarema’s (-21-jarigen) : 
bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen, zowel deze gebaseerd op de huidige 
sectorale degressiviteit als deze gebaseerd op een bedrijfseigen stelsel, 
blijven behouden op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe 
sectorale barema’s voor deze -21-jarigen. De opheffing van de 
sectordegressiviteit houdt geen enkel recht in op een analoge opheffing van 
degressieve bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen.  

 
• De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s geldt niet voor werknemers 

onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een 
arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel 
VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor 
de studenten zal dus een apart studentenbarema worden ingevoerd op basis 
van de huidige degressiviteit van de barema’s van de -21-jarigen. 

 
• De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s heeft geen invloed op de 

aanvang van de beroepsloopbaan van 22 jaar. Concreet wil dit zeggen dat, 
eenmaal de opheffing van de jongerenbarema’s volledig afgerond is, de 
barema’s voor 16 tot en met 20-jarigen gelijk zullen zijn aan het ‘100%-
barema’ voor een 21-jarige. De beroepsloopbaan zal, net als nu, beginnen te 
lopen vanaf 22 jaar (21 jaar is stap ‘0’). 

 
• De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s wordt gespreid over de 

komende jaren als volgt: 
 

- De 20-jarigen hebben vanaf 1 juli 2014 recht op het loon aan 100% 
zoals dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende 
functiecategorie. 
 

- De 19-jarigen hebben vanaf 1 januari 2015 recht op het loon aan 100% 
zoals  dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de desbetreffende 
functiecategorie. 

 
- De 16-, 17- en 18-jarigen hebben vanaf 1 juli 2015 recht op het loon 

aan 100%  zoals dit wordt toegekend aan 21-jarigen voor de 
desbetreffende  functiecategorie. 
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Artikel 5  
 
De verhogingen verschuldigd ingevolge de opklimming op grond van de anciënniteit 
worden elk jaar uitbetaald. 
 
A.1.2. Algemeen barema ondergeschikte bedienden 
 
Artikel 6  
 
De loonschalen van de minimum maandlonen van de ondergeschikte bedienden zijn 
vastgesteld zoals is aangegeven in de tabellen in de bijlages van deze CAO. 
 
De totale opklimming in de loonschaal van de ondergeschikte bedienden, in absolute 
waarde uitgedrukt en gesteld tegenover het indexcijfer 99,89, spil van de 
stabilisatieschijf 97,94 – 99,89 – 101,89 (basis 2013 = 100), wordt als volgt 
vastgesteld op 1 januari 2014 : 
 

- eerste categorie : 1605,52 euro tot 1848,47 euro; 
- tweede categorie : 1694,51 euro tot 2045,61 euro 
- derde categorie : 1770,80 euro tot 2301,94 euro 
- vierde categorie : 1885,37 euro tot 2480,70 euro 

 
Artikel 7   
 
De in artikel 6 vastgestelde bedragen worden op 1 januari 2012 verhoogd met 7,18 
euro (bedragen op 20 jaar). 
 
Deze verhoging wordt gesteld tegenover het spilindexcijfer dat van kracht zal zijn op 
het ogenblik van de verhoging.  
 
De loonschalen op 19, 18, 17 en 16 jaar worden proportioneel verhoogd op dezelfde 
datum, rekening houdend met de bestaande degressiviteit ten opzichte van de 
bedragen op 20 jaar. 
 
Aan de deeltijdse werknemers wordt deze verhoging toegekend naar verhouding tot 
hun prestaties. 
 
Deze loonsverhoging is niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden 
die hiertoe op ondernemingsniveau een CAO sluiten en dit zolang de onderneming in 
moeilijkheden is. 
 
A.1.3. Specifiek barema ‘C’ ondergeschikte bedienden 
 
Artikel 8  
 
De loonschalen van de minimum maandlonen van de ondergeschikte bedienden in 
de onderneming Carrefour zijn vastgesteld zoals is aangegeven in de tabellen in de 
bijlages van deze CAO. 
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A.2. Gemiddeld gewaarborgd minimum maandloon 
 
Artikel 9  
 
De ondergeschikte bedienden van twintig jaar en ouder genieten ten minste een 
maandloon van 1218,73 euro op 1 januari 2014. 
 
Dit minimum maandloon staat tegenover het indexcijfer 99,89, spil van de 
stabilisatieschijf 97,94 – 99,89 – 101,89 (basis 2013 = 100), en wordt berekend in 
verhouding tot het werkelijk loon. Daarin zijn begrepen de conventionele en 
contractuele premies en overlonen, behalve die voor laattijdige opening van winkels 
en overuren op zaterdag welke bepaald zijn in de artikelen 2 en 4 van de CAO van 5 
november 2002 betreffende premies en overlonen. 
 
A.3. Bedienden van de zelfbediening en verkoopbedienden van de warenhuizen 
 
Artikel 10   
 
De bedienden van de "zelfbediening" waarvan sprake is in artikel 11 van de CAO van 
5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, alsmede het verkooppersoneel 
van de warenhuizen, genieten na 2 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de 
bedienden van de derde categorie, die is vastgesteld in artikel 4, maar met een 
opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd 
van 21 jaar. 
 
De bedoelde bedienden die worden aangeworven vanaf 1 april 1993 bekomen na 1 
jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, in 
dezelfde voorwaarden. 
 
De opklimming op grond van de anciënniteit wordt, voor elke bediende, op 22 jaar 
gebracht op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging. 
 
Het wegwerken van het verschil tussen de werkelijke anciënniteit te rekenen vanaf 
de aanvangsleeftijd van de categorie en de baremieke anciënniteit geschiedt 
eveneens op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging, zoals voor 
de verlenging van de loonschaal. 
 
A.4. Bedienden van de tweede categorie 
 
Artikel 11   
 
De andere bedienden dan diegenen die in artikel 8 worden genoemd en die meer 
dan zes maanden ervaring hebben in de onderneming in een functie van de tweede 
categorie, genieten de minimum loonschaal van de bedienden van de derde 
categorie, zoals deze werd vastgesteld in artikel 4, maar met een opklimming op 
grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar. 
 
De opklimming op grond van de anciënniteit wordt gebracht op 22 jaar, volgens de 
modaliteiten vastgesteld in artikel 11. 
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B. Kaderpersoneel 
 
Loonschalen 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 12  
 
De opklimming in de loonschalen van het kaderpersoneel geschiedt jaarlijks. Zij 
wordt gespreid over een periode van tweeëntwintig jaar. 
 
De opklimming in de loonschalen van het kaderpersoneel geschiedt op basis van de 
volgende verdeling : 
 
1° voor de bedienden die in dienst worden genomen zonder beroepservaring, 100 %. 
op grond van de anciënniteit in de onderneming; 
 
2° voor de bedienden die in dienst worden genomen met beroepservaring, 50 % voor 
de ervaring verworven vóór de indiensttreding in de onderneming en 50 % voor de 
anciënniteit in de onderneming. 
 
Artikel 13   
 
De verhogingen verschuldigd ingevolge de opklimming in de loonschaal op grond 
van de anciënniteit worden elk jaar betaald. 
 
De kaderleden van de zesde en zevende categorie hebben recht op een bijkomende 
verhoging die wordt toegekend ter gelegenheid van de uitbetaling van de in alinea 1 
bepaalde verhogingen. Deze bijkomende verhoging is gelijk aan 33 % van de 
nominale waarde van de jaarlijkse verhoging. 
 
2. Algemeen barema kaderpersoneel 
 
Artikel 14  
 
De loonschalen van de minimum maandlonen van het kaderpersoneel worden 
vastgesteld zonder rekening te houden met de aanvangsleeftijden. Zij zijn 
vastgesteld zoals is aangegeven in de loonschalen in de bijlagen van deze CAO. 
 
De totale opklimming in de loonschalen van het kaderpersoneel, in absolute waarde 
uitgedrukt en gesteld tegenover het indexcijfer 99,89, spil van de stabilisatieschijf 
97,94 – 99,89 – 101,89 (basis 2013 = 100), wordt als volgt vastgesteld : 
 
- vijfde categorie : 2129,68 euro tot 2876,46 euro 
- zesde categorie : 2378,15 euro tot 3254,57 euro 
- zevende categorie : 2713,24 euro tot 3758,58 euro. 
 
Artikel 15  
 
De in artikel 14 vastgestelde bedragen worden verhoogd met 7,18 euro op 1 januari 
2012. 
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Deze bedragen zijn gesteld tegenover het spilindexcijfer dat van kracht zal zijn op het 
ogenblik van de verhoging. 
 
Aan de deeltijdse werknemers wordt deze verhoging toegekend naar verhouding tot 
hun prestaties. 
 
3. Specifiek barema ‘C’ kaderpersoneel 
 
Artikel 16  
 
De loonschalen van de minimum maandlonen van het kaderpersoneel in de 
onderneming Carrefour worden vastgesteld zonder rekening te houden met de 
aanvangsleeftijden. Zij zijn vastgesteld zoals is aangegeven in de loonschalen in de 
bijlagen van deze CAO. 
 
II. WERKLIEDEN 
 
Loonschalen 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 17  
 
De opklimming in de uurloonschalen van de werklieden gebeurt jaarlijks. Zij 
geschiedt op grond van de anciënniteit in de onderneming. 
Deze opklimming vangt aan op het ogenblik dat de werklieden de leeftijd van 
éénentwintig jaar hebben bereikt. 
 
2. Algemeen barema werklieden 
 
Artikel 18  
 
De minimum uurloonschalen van de werklieden zijn vastgesteld zoals is aangegeven 
in de tabellen in de bijlages van deze CAO. 
 
De minimum uurlonen worden, tegenover het indexcijfer  99,89, spil van de 
Stabilisatieschijf 97,94 – 99,89 – 101,89 (basis 2013 = 100), als volgt vastgesteld : 
 

- eerste categorie : 11,7285 euro 
- tweede categorie : 12,1670 euro 
- derde categorie : 12,7454 euro 

 
De totale opklimming in de loonschalen van de werklieden, in absolute waarde en 
gesteld tegenover het indexcijfer 99,89, spil van de Stabilisatieschijf 97,94 – 99,89 – 
101,89 (basis 2013 = 100), is vastgesteld als volgt op 1 januari 2014 : 
 

- eerste categorie : van 11,7285 euro tot 12,3651 euro; 
- tweede categorie : van 12,1670 euro tot 12,8038 euro; 
- derde categorie : van 12,7454 euro tot 13,6164 euro. 
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De uurbedragen worden verhoogd met 0,0473 euro op 1 januari 2012 (bedragen op 
20 jaar). 
 
Deze verhoging wordt gesteld tegenover het spilindexcijfer dat van kracht zal zijn op 
het ogenblik van de verhoging. 
 
Aan de deeltijdse werknemers wordt deze verhoging toegekend naar verhouding tot 
hun prestaties. 
 
Artikel 19  
 
De minimum uurlonen van de minderjarige werklieden, gesteld tegenover het 
indexcijfer 99,89, spil van de stabilisatieschijf 97,94 – 99,89 – 101,89 (basis 2013 = 
100) zijn de volgende : 
 
  
Leeftijd 
  

Eerste categorie 
  

Tweede categorie 
  

Derde categorie 
  

20 11,7285 euro 12,1670 euro 12,7454 euro 
19 11,7285 euro 12,1670 euro 12,7454 euro 
18 11,7285 euro 12,1670 euro 12,7454 euro 
17 10,7944 euro 11,0059 euro 11,5169 euro 
16 10,3385 euro 10,7605 euro 11,0584 euro 
 
Deze uurbedragen worden op 20, 19 en 18 jaar verhoogd met 0,0473 euro op 1 
januari 2012. 
 
Deze verhoging wordt gesteld tegenover het spilindexcijfer dat van kracht zal zijn op 
het ogenblik van de verhoging. 
 
De bedragen op 17 en 16 jaar worden proportioneel verhoogd op dezelfde datum, 
rekening houdend met de bestaande degressiviteit ten opzichte van de bedragen op 
20, 19 en 18 jaar. 
 
Aan de deeltijdse werknemers wordt deze verhoging toegekend naar verhouding tot 
hun prestaties. 
 
3. Specifiek barema ‘C’ werklieden 
 
Artikel 20  
 
De minimum uurloonschalen van de werklieden in de onderneming Carrefour zijn 
vastgesteld zoals is aangegeven in de tabellen in de bijlagen van deze CAO. 
 
III. STUDENTEN 
 
Artikel 21   
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt zowel voor bedienden als voor arbeiders een specifiek 
studentenbarema ingevoerd voor alle studenten. Dit studentenbarema is vastgesteld 
voor alle categorieën volgens de degressieve minimumloonschalen voor jongeren 
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(16 tot en met 20 jaar) zoals die gelden tot 31 december 2013, zoals opgenomen in 
deze CAO. De studentenbarema’s zijn opgenomen in de bijlagen van deze CAO. 
 
Hoofdstuk III : Toepassingsmodaliteiten van de loonschalen 
 
1. BEPALING VAN DE VERWORVEN ERVARING VOOR DE INDIENSTNEMING 
 
Artikel 22  
 
De ervaring verworven vóór de indienstneming wordt als volgt bepaald : 
 
- voor het verkooppersoneel, op grond van de elders verworven ervaring in een 
vergelijkbare verkoopfunctie; 
 
-  voor het administratief personeel, op grond van de elders verworven ervaring als 
bediende. 
 
2. TOEKENNING VAN DE VERHOGINGEN VERSCHULDIGD INGEVOLGE DE 
OPKLIMMING IN DE LOONSCHALEN 
 
Artikel 23  
 
De verhogingen welke het gevolg zijn van de opklimming in de loonschalen waarvan 
sprake is in de artikelen 7, 15 en 16 worden betaald naar keuze van de werkgever : 
 
- hetzij de eerste maand volgend op deze waarin de bediende in dienst is getreden; 
 
- hetzij op 1 februari van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de 
indiensttreding tussen 1 november en 30 april valt; 
 
- hetzij op 1 augustus van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de 
indiensttreding tussen 1 mei en 31 oktober valt. 
 
Artikel 24  
 
Het bedrag van de jaarlijkse of tweejaarlijkse loonschaalverhoging wordt gevoegd bij 
de werkelijk uitbetaalde lonen. 
 
3. OVERGANG NAAR EEN ANDERE CATEGORIE 
 
Artikel 25  
 
De bediende die naar een hogere categorie overgaat, geniet integraal de loonschaal 
van de categorie waarin hij wordt ondergebracht met ingang van de datum van zijn 
bevordering, rekening houdend met de normale aanvangsleeftijd van deze categorie. 
 
Artikel 26  
 
In geval van onmiddellijke bevordering van een basisbediende van de zelfbediening, 
zoals is bepaald in artikel 11 van de CAO van 5 november 2002 betreffende de 
functieclassificatie, tot een functie van de vijfde categorie, gebeurt de overgang naar 
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de loonschaal van de vijfde categorie als volgt : onmiddellijke toekenning van 50 % 
van het verschil tussen het vorige loonschaalniveau van de betrokkene en het 
nieuwe loonschaalniveau van de vijfde categorie; het toekennen van de overige 50 % 
wordt gespreid over vier jaar. 
 
4. ZIEKTE OF ONGEVAL - GEWAARBORGD MAANDLOON 
 
Artikel 27  
 
In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, omvat het 
loon waarop de werknemer recht heeft gedurende de eerste dertig dagen van zijn 
ongeschiktheid eveneens dit voor de arbeidsprestaties verricht na achttien uur, voor 
zover deze contractueel zijn vastgelegd. 
 
Artikel 28   
 
Voor het personeel dat tewerkgesteld is met een onvolledige dienstbetrekking houdt 
de werkgever rekening met het loon voor de contractueel bepaalde arbeidsprestaties 
na achttien uur, alsook met dit voor het gemiddelde van de overschrijdingen 
(bijkomende uren) van het aantal contractueel bepaalde arbeidsuren gedurende de 
drie voorafgaande maanden. 
 
Artikel 29   
 
Het gewaarborgd maandloon wordt betaald vanaf de eerste afwezigheidsdag. 
 
5. PERSONEEL TEWERKGESTELD MET ONVOLLEDIGE DIENSTBETREKKING 
 
Artikel 30  
 
De lonen van het personeel dat tewerkgesteld is met een onvolledige 
dienstbetrekking worden berekend volgens één van de twee hiernavolgende 
formules : 
 
a) uurloon : 
 
loonschaalbedrag van de categorie / 151,66 
 
b) maandloon : 
 
loonschaalbedrag van de categorie x aantal maandelijkse arbeidsuren / 151, 66 
 
Hoofdstuk IV : Werkelijke lonen 
 
Artikel 31  
 
De werkelijke maandlonen van de voltijdse werknemers worden verhoogd met 7,18 
euro op 1 januari 2012. 
 
De werkelijke uurlonen van de voltijdse werknemers worden verhoogd met 0,0473 
euro op 1 januari 2012. 
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De deeltijdse werknemers hebben recht op een prorata. 
 
Deze bepaling is niet van toepassing op de onderneming Carrefour. 
 
Hoofdstuk V : Slotbepalingen 
 
Artikel 32   
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende de lonen 
(108132/CO/31200) wordt opgeheven op 1 januari 2014. 
 
Artikel 33  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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BAREMA’S VAN TOEPASSING IN DE SECTOR 
(Voor Carrefour gelden er andere barema’s.  Gelieve uw ACLVB verantwoordelijke te contacteren) 
 
BIJLAGE 1  – ALGEMEEN BAREMA OP 1 JANUARI 2014   
 
LOONSCHALEN VAN DE BEDIENDEN          
 
CATEGORIE I – UITVOEREND PERSONEEL   
 
BAREMA’S VANAF 21 JAAR   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.618,58 1.631,71 1.645,15 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98 1.801,51 1.813,36 1.824,99 1.836,86 1.848,47
1 1.625,15 1.638,56 1.651,51 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99 1.796,01 1.807,66 1.819,25
2 1.631,71 1.645,15 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98 1.801,51 1.813,36
3 1.638,56 1.651,51 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99 1.796,01 1.807,66
4 1.645,15 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98 1.801,51
5 1.651,51 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99 1.796,01
6 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98
7 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99
8 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29
9 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39
10 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55
11 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56
12 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75
13 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86
14 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99
15 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10
16 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40
17 1.702,04 1.713,91 1.725,43
18 1.708,05 1.719,64
19 1.713,91
20

1.699,10
1.699,10
1.702,04
1.708,05

1.677,84
1.684,48
1.691,03
1.697,84
1.699,10
1.699,10

1.638,56
1.645,15
1.651,51
1.658,31
1.664,82
1.671,31

Aanvangswedde
1 605,52
1.611,95
1.618,58
1.625,15
1.631,71

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT

 
 
JONGERENBAREMA’S   

1 605,52
1 553,78
1 502,63
1 451,10
1 400,03

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 

STUDENTENBAREMA’S   
1 605,52
1 553,78
1 502,63
1 451,10
1 400,03

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 



 

ACLVB 250 

 
 
CATEGORIE II – UITVOEREND PERSONEEL   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.699,10 1.704,05 1.721,51 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40 1.977,32 1.994,65 2.011,78 2.028,83 2.045,61
1 1.699,10 1.712,70 1.729,90 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85 1.968,92 1.985,97 2.003,27
2 1.704,05 1.721,51 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40 1.977,32 1.994,65
3 1.712,70 1.729,90 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85 1.968,92 1.985,97
4 1.721,51 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40 1.977,32
5 1.729,90 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85 1.968,92
6 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40
7 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85
8 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59
9 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69
10 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17
11 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73
12 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29
13 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56
14 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97
15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64
16 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07
17 1.832,39 1.849,72 1.866,35
18 1.840,87 1.857,79
19 1.849,72
20

1.798,15
1.806,68
1.815,29
1.823,84
1.832,39
1.840,87

1.746,73
1.755,45
1.764,05
1.772,46
1.781,03
1.789,63

1.699,10
1.704,05
1.712,70
1.721,51
1.729,90
1.738,49

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

1.694,51
1.699,10
1.699,10

 
 
JONGERENBAREMA’S   
 

1 694,51
1 638,64
1 583,13
1 526,91
1 471,40

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTENBAREMA’S   
1 694,51
1 638,64
1 583,13
1 526,91
1 471,40

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 



 

ACLVB 251 

 
 
 
CATEGORIE III – UITVOEREND PERSONEEL   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.794,64 1.818,46 1.842,60 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70 2.204,21 2.228,80 2.252,93 2.277,47 2.301,94
1 1.806,68 1.830,59 1.854,44 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69 2.192,14 2.216,42 2.240,67
2 1.818,46 1.842,60 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70 2.204,21 2.228,80
3 1.830,59 1.854,44 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69 2.192,14 2.216,42
4 1.842,60 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70 2.204,21
5 1.854,44 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69 2.192,14
6 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70
7 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69
8 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56
9 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16
10 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22
11 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84
12 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75
13 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53
14 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32
15 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03
16 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91
17 1.998,13 2.021,97 2.045,81
18 2.009,84 2.033,97
19 2.021,97
20

1.998,13
2.009,84

1.926,17
1.938,28
1.950,10
1.962,27
1.974,12
1.985,97

1.854,44
1.866,35
1.878,46
1.890,46
1.902,32
1.914,41

1.782,86
1.794,64
1.806,68
1.818,46
1.830,59
1.842,60

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

1.770,80

 
 
JONGERENBAREMA’S   
 

1 770,80
1 715,83
1 686,57
1 624,93
1 563,15

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 
 
 
 
 
 
 

STUDENTENBAREMA’S   
1 770,80
1 715,83
1 686,57
1 624,93
1 563,15

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 



 

ACLVB 252 

 
 
 
 
CATEGORIE IV – UITVOEREND PERSONEEL   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.912,04 1.938,81 1.965,51 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73 2.372,12 2.399,11 2.426,28 2.453,72 2.480,70
1 1.925,49 1.952,19 1.978,74 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84 2.358,43 2.385,58 2.412,98
2 1.938,81 1.965,51 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73 2.372,12 2.399,11
3 1.952,19 1.978,74 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84 2.358,43 2.385,58
4 1.965,51 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73 2.372,12
5 1.978,74 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84 2.358,43
6 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73
7 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84
8 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44
9 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10
10 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47
11 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71
12 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17
13 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44
14 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81
15 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40
16 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56
17 2.140,81 2.167,76 2.194,97
18 2.154,05 2.181,66
19 2.167,76
20

2.113,44
2.126,96
2.140,81
2.154,05

2.032,20
2.045,47
2.059,02
2.072,62
2.086,31
2.099,77

1.952,19
1.965,51
1.978,74
1.991,98
2.005,50
2.018,96

Aanvangswedde
1.885,37
1.898,77
1.912,04
1.925,49
1.938,81

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT

 
 
JONGERENBAREMA’S   

1 885,37
1 824,55
1 763,39
1 702,99
1 666,37

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 
 
 
 
 
 
 

STUDENTENBAREMA’S   
1 885,37
1 824,55
1 763,39
1 702,99
1 666,37

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 



 

ACLVB 253 

 
 
 
 
 
CATEGORIE V – KADERPERSONEEL   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 2.163,53 2.197,57 2.231,44 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51 2.740,49 2.774,60 2.808,32 2.842,33 2.876,46
1 2.180,59 2.214,57 2.248,63 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62 2.723,42 2.757,57 2.791,45
2 2.197,57 2.231,44 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51 2.740,49 2.774,60
3 2.214,57 2.248,63 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62 2.723,42 2.757,57
4 2.231,44 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51 2.740,49
5 2.248,63 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62 2.723,42
6 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51
7 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62
8 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72
9 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61
10 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52
11 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68
12 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84
13 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96
14 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91
15 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95
16 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77
17 2.451,88 2.485,89 2.519,92
18 2.468,77 2.502,99
19 2.485,89
20

2.384,14
2.401,17
2.418,06
2.434,97
2.451,88
2.468,77

2.282,33
2.299,21
2.316,18
2.333,25
2.350,25
2.367,06

2.180,59
2.197,57
2.214,57
2.231,44
2.248,63
2.265,46

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

2.129,68
2.146,64
2.163,53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACLVB 254 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIE VI – KADERPERSONEEL   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 2.418,02 2.457,99 2.497,76 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39 3.096,23 3.136,22 3.176,14 3.215,42 3.254,57
1 2.438,12 2.477,96 2.517,75 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51 3.076,31 3.116,22 3.156,25
2 2.457,99 2.497,76 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39 3.096,23 3.136,22
3 2.477,96 2.517,75 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51 3.076,31 3.116,22
4 2.497,76 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39 3.096,23
5 2.517,75 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51 3.076,31
6 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39
7 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51
8 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52
9 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58
10 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63
11 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70
12 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73
13 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87
14 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96
15 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97
16 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04
17 2.757,20 2.797,20 2.837,07
18 2.777,16 2.817,09
19 2.797,20
20 2.777,16

2.657,47
2.677,47
2.697,40
2.717,37
2.737,28
2.757,20

2.537,57
2.557,53
2.577,51
2.597,50
2.617,50
2.637,58

2.418,02
2.438,12
2.457,99
2.477,96
2.497,76
2.517,75

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

2.378,15
2.398,06
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CATEGORIE VII – KADERPERSONEEL   
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 2.761,15 2.809,43 2.857,46 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16 3.570,29 3.617,19 3.664,37 3.711,38 3.758,58
1 2.785,30 2.833,40 2.881,51 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45 3.546,72 3.593,74 3.640,83
2 2.809,43 2.857,46 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16 3.570,29 3.617,19
3 2.833,40 2.881,51 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45 3.546,72 3.593,74
4 2.857,46 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16 3.570,29
5 2.881,51 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45 3.546,72
6 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16
7 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45
8 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92
9 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34
10 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96
11 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30
12 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73
13 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31
14 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87
15 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35
16 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65
17 3.169,73 3.216,96 3.264,17
18 3.193,39 3.240,48
19 3.216,96
20

3.169,73
3.193,39

3.025,60
3.049,63
3.073,77
3.097,75
3.121,69
3.145,73

2.881,51
2.905,48
2.929,70
2.953,70
2.977,67
3.001,58

2.737,30
2.761,15
2.785,30
2.809,43
2.833,40
2.857,46

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

2.713,24
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WERKLIEDEN   
 

Expérience Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Ervaring Aanvangswedde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CATEGORIE I 11,7285 11,7504 11,7803 11,8149 11,8542 11,8840 11,9123 11,9391 11,9642 12,0003 12,0443 12,0775 12,1041 12,1370 12,1670 12,2032 12,2301 12,2645 12,2959 12,3304 12,3651
CATEGORIE II 12,1670 12,2002 12,2378 12,2660 12,2974 12,3320 12,3698 12,4013 12,4292 12,4607 12,4907 12,5301 12,5585 12,5882 12,6212 12,6574 12,6921 12,7264 12,7503 12,7801 12,8038
CATEGORIE III 12,7454 12,7817 12,8319 12,8711 12,9060 12,9562 12,9906 13,0473 13,0879 13,1275 13,1810 13,2123 13,2610 13,3068 13,3555 13,3993 13,4418 13,4891 13,5374 13,5754 13,6164  
 
 
JONGERENBAREMA’S   
 
CATEGORIE I II III
20 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
19 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
18 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
17 ans/jaar 10,7944 11,0059 11,5169
16 ans/jaar 10,3385 10,7605 11,0584  
 
STUDENTENBAREMA’S   
 
CATEGORIE I II III
20 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
19 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
18 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
17 ans/jaar 10,7944 11,0059 11,5169
16 ans/jaar 10,3385 10,7605 11,0584
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INDEXATIE 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 tot 
koppeling van de lonen aan het indexcijfer 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1   
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Koppeling van de lonen aan het indexcijfer der 
consumptieprijzen 
 
Artikel 2  
 
De minimumlonen vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 
januari 2014 betreffende de lonen, alsook de werkelijk betaalde lonen en de 
kerstpremie, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, 
maandelijks vastgesteld door het Ministerie van Economische zaken en 
bekendgemaakt in het Staatsblad. 
 
Zij zijn tegenover het referte-indexcijfer 99,89 gesteld dat de spil vormt van de 
stabilisatieschijf 97,94 – 99,89 – 101,89 (basis 2013 = 100). 

Zij schommelen met 2 % telkens als het rekenkundig gemiddelde van de 
indexcijfers van de laatste drie maanden met 2 % schommelt ten opzichte van het 
voormelde referte-indexcijfer. Dit referte-indexcijfer, vermeerderd of verminderd 
met 2 %, wordt de spil van een nieuwe stabilisatieschijf. 
 
Het omvat twee decimalen die vooraf afgerond werden naar het hogere cijfer 
indien de derde decimaal gelijk is aan of hoger dan vijf en naar het lagere cijfer 
indien de derde decimaal lager is dan vijf. 
 
De stabilisatieschijven zijn de volgende : 
Laagste grens Spil Hoogste grens 
97,94 99,89 101,89 
99,89 101,89 103,93 
101,89 103,93 106,01 
103,93 106,01 108,13 
106,01 108,13 110,29 enz 

 
 
De aanpassingen van de lonen met 2 % worden elke keer berekend op de 
loonschaal die op dat ogenblik bestaat. 
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Artikel 3  
 
De verhogingen of verminderingen van de lonen worden van kracht op de eerste 
maand welke volgt op de maanden waarop het gemiddelde van de indexcijfers dat 
de verhoging of de vermindering van de minimumlonen veroorzaakt, betrekking 
heeft. 
 
Artikel 4  
 
De aanpassingen van de lonen worden als volgt berekend : 
 
- voor de voor bedienden wordt er rekening gehouden met drie decimalen. De 
uitkomst wordt naar de hogere eurocent afgerond wanneer de derde decimaal 
gelijk is aan of hoger is dan vijf en naar de lagere eurocent wanneer de decimaal 
lager is dan vijf; 
 
- voor de voor werklieden en werksters wordt er rekening gehouden met vijf 
decimalen. De uitkomst wordt naar boven afgerond wanneer de vijfde decimaal 
gelijk is aan of hoger is dan vijf en naar beneden wanneer deze decimaal lager is 
dan vijf. 
 
Artikel 5  
 
Voor het personeel beloond op provisie of op commissieloon wordt de koppeling 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen eerst op het contractueel 
gewaarborgd loon. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 6   
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 tot koppeling van de 
lonen aan het indexcijfer (84902/CO/31200) wordt opgeheven op 1 januari 2014. 
 
Artikel 7  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking 1 januari 2014. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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FUNCTIECLASSIFICATIE 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende 
de functieclassificatie 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor 
de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Functieclassificatie van de bedienden 
 
Afdeling I : Algemeenheden 
 
A. ALGEMENE CRITERIA INZAKE KWALIFICATIE 
 
Artikel 2 
 
De functies van de bedienden uit de aankoop-, verkoop-, administratieve en 
technische diensten worden ondergebracht in de categorieen omschreven in de 
artikelen 5, 7, 8 en 10, rekening houdend met de algemene criteria inzake kwalificatie 
vastgesteld in artikel 3. 
 
De functies of werkzaamheden die in deze categorieen worden opgesomd, worden 
enkel als voorbeeld gegeven; die welke niet opgesomd zijn, worden geklasseerd 
naar analogie met de vermelde voorbeelden, rekening houdend met de algemene 
criteria inzake kwalificatie vastgesteld in artikel 3. 
 
Het begrip van de volbrachte studies komt slechts als beoordelingsmaatstaf in 
aanmerking bij de aanvang van de loopbaan en bij ontstentenis van de andere 
factoren welke het algemeen criterium van elk van de categorieen vormen. 
 
Artikel 3 
 
§ 1 : Eerste categorie 
 
Tot de eerste categorie behoren de bedienden wier functie wordt gekenmerkt door : 
 

- de noodzakelijkheid voldoende kennis te hebben verworven om in staat te zijn 
functies uit te oefenen die, onder deze die door de wet en de rechtspraak 
worden erkend als functies van intellectuele aard, het laagste niveau behoren; 
 

- een aanpassingsperiode van zeer beperkte duur, die meestal slechts dient om 
de bediende op de hoogte te brengen; 
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- een eenvoudig werk van ondergeschikte aard, dat voor hem die het uitvoert 
geen andere verantwoordelijkheid meebrengt dan goed werk leveren. 

 
Tot de eerste categorie behoren eveneens de bedienden tewerkgesteld in het kader 
van een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten in de loop van de 
maanden juli, augustus of september en wier tewerkstelling niet langer duurt dan één 
maand. 
 
§ 2 : Tweede categorie 
 
Tot de tweede categorie behoren de bedienden wier functie wordt gekenmerkt door : 
 

- de noodzakelijkheid voldoende kennis te hebben verworven om functies van 
intellectuele aard uit te oefenen; 

 
- een aanpassingsperiode van een bepaalde duur, welke de mogelijkheid biedt 

vaardigheid te verwerven in gespecialiseerde arbeid; 
 

- een eenvoudig, weinig uiteenlopend werk, dat vooral aandacht vergt, en wordt 
uitgevoerd volgens een bepaald patroon, onder rechtstreekse en 
voortdurende controle. 

 
§ 3 : Derde categorie 
 
Tot de derde categorie behoren de bedienden wier functie wordt gekenmerkt door : 
 

- de noodzakelijkheid van een opleiding die overeenstemt met deze welke wordt 
verworven door middelbaar onderwijs van de lagere graad; 

 
- het volbrengen van elementair vakonderwijs of het verwerven van een 

praktische vorming door stages of door het uitoefenen van identieke of 
gelijkaardige beroepen; 

 
- een aanpassingsperiode van een bepaalde duur; 
 
- een eenvoudig en weinig uiteenlopend werk, maar dat gewoonlijk initiatief of 

gezag vergt vanwege degene die het uitvoert, of dat een bepaalde 
verantwoordelijkheid meebrengt. 

 
§ 4 : Vierde categorie 
 
Tot de vierde categorie behoren de bedienden wier functie wordt gekenmerkt door : 
 

- de noodzakelijkheid van een opleiding die overeenstemt met deze van 
middelbaar onderwijs van de lagere graad; 

 
- het volbrengen van elementair onderwijs of het verwerven van een praktische 

vorming door stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige 
beroepen; 
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- een aanpassingsperiode van een bepaalde duur; 
 

- een meer uiteenlopend werk dat vanwege degene die het uitvoert een 
persoonlijke bekwaamheid, initiatief, een bepaalde verantwoordelijkheidszin, 
of een bepaalde geschiktheid tot geven van bevelen vergt. 

 
§ 5 : Vijfde categorie 
 
Tot de vijfde categorie behoren de bedienden wier functie wordt gekenmerkt door : 
 

- de noodzakelijkheid ten minste een opleiding te hebben genoten die 
overeenstemt met deze van middelbaar onderwijs van de lagere graad; 
 

- het volbrengen van persoonlijk of geleid beroepsonderwijs, of het verwerven 
van - een praktische vorming door stages of door het uitoefenen van identieke 
of gelijkaardige beroepen; 
 

- een tamelijk lange aanpassingsperiode; 
 

- een uiteenlopend, soms delicaat werk, dat vanwege degene die het uitvoert 
een bijzondere kennis, een persoonlijke bekwaamheid, initiatief, een hoge 
mate van verantwoordelijkheidszin, een kennis van het raderwerk van de 
onderneming en een goede bekwaamheid om leiding te geven vergt. 

 
§ 6 : Zesde categorie 
 
Tot de zesde categorie behoren de bedienden wier functie wordt gekenmerkt door 
algemene criteria zoals die van de vijfde categorie, maar die verder ontwikkelde 
persoonlijke kwaliteiten en, in het bijzonder, een werkelijke geschiktheid tot het 
geven van bevelen vereist. 
 
§ 7 : Zevende categorie 
 
Tot de zevende categorie behoren de bedienden die de leiding hebben over een 
complex van kantoren, werkplaatsen of diensten, welke in de onderneming een 
essentiele functie vervullen. 
 
B. BEPALING VAN DE BELANGRIJKHEID VAN DE FILIALEN OVEREENKOMSTIG 
DE PERSONEELSSTERKTE 
 
Artikel 4 
 
De belangrijkheid van de filialen volgens de personeelssterkte ziet er als volgt uit : 
 

- Kleine filialen : tot 125 personen 
- Middelgrote filialen : van 126 tot en met 250 personen 
- Grote filialen : van 251 tot en met 500 personen 
- Zeer grote filialen : meer dan 500 personen 
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Afdeling II : Classificatie 
 
A. VERKOOP 
 
Artikel 5 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de eerste 
categorie van het verkooppersoneel : 
 

- loopjongen die de boodschappen van de afdeling doet en slechts bij 
gelegenheid helpt bij de verkoop en die niet prikt bij de kassa; 
 

- leerling-verkoper jonger dan achttien jaar; 
 

- bediende belast met het aanbrengen, in de afdelingen welke als zelfbediening 
in de warenhuizen zijn ingericht, van waren afkomstig uit de voorraden, 
volgens onderrichtingen gegeven door de verkoopchef, zijn aangestelde of de 
verkoper; hij stelt deze waren eventueel uit op de toonbank, helpt bij 
gelegenheid bij de verkoop; 
 

- verkoper ouder dan achttien jaar die minder dan vijftien maanden 
beroepservaring in de verkoop heeft; 
 

- verkoper in winkels met eenheidsprijzen die geen vijftien maanden ancienniteit 
in de onderneming heeft; 

enz. 
 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de tweede 
categorie van het verkooppersoneel : 
 

- verkoper ouder dan achttien jaar die vijftien maanden beroepservaring heeft in 
de verkoop; 
 

- verkoopadviseur ouder dan achttien jaar in de zelfbedieningsafdelingen van 
de warenhuizen, voor zover hij vijftien maanden beroepservaring in de 
verkoop heeft; 
 

- verkoper in winkels met eenheidsprijzen die vijftien maanden ancienniteit in de 
onderneming heeft; 

enz, 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de derde 
categorie van het verkooppersoneel : 
 

- geschoold verkoper die de vereiste technische kennis heeft verworven voor de 
verkoop in de gespecialiseerde afdelingen en volgens de bijzondere 
modaliteiten waarin artikel 6 voorziet; 
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- slager, spekslager, poelier, visverkoper, traiteur, uurwerkmaker, technicus in 
fotokopie en reproductie van documenten en plannen, die tegelijkertijd 
verkoopt; 
 

- verkooppersoneel dat belast is met en de verantwoordelijkheid draagt voor het 
aanvullen van een gehele sector (één of meerdere afdelingen) door meerdere 
personen; 
 

- verkoper-demonstreerder die gebruik maakt van audiovisuele middelen; 
 

- eerste verkoper die de chef die voor één of meerdere afdelingen 
verantwoordelijk is bijstaat, onder meer wat het administratief bestuur ervan 
en de organisatie en uitvoering van werk betreft maar die niet tot taak heeft de 
chef, in geval van afwezigheid, te vervangen, een taak die door een andere 
chef wordt waargenomen; 
 

- bediende van de afdeling belast met een geheel van administratieve 
werkzaamheden die tot de taken van chef behoren en die bij gelegenheid een 
gedeelte van zijn tijd aan de verkoop besteedt; 
 

- eerste verkoper in winkels met eenheidsprijzen die sommige administratieve 
werkzaamheden uitvoert in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de 
monitor; 

enz. 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vierde 
categorie van het verkooppersoneel : 
 

- verkoper die regelmatig de klanten prospecteert; 
 

- eerste verkoper of leider van de verkoop in de eerste graad, die de chef die 
verantwoordelijk is voor één of meerdere afdelingen bijstaat, onder meer wat 
het administratief beheer ervan en de leiding over het personeel betreft, en die 
feitelijk de chef vervangt in geval van afwezigheid of die bestendig volmacht 
heeft voor een aangeduid gedeelte van de afdelingen (voorbeelden van 
namen welke voor deze functie worden gebruikt : adjunct-verkoopchef, 
afdelingschef, eerste verkoper); 
 

- personeelschef van de verdieping die verantwoordelijk is voor de verdeling 
van het verkooppersoneel volgens de behoeften van de afdelingen; 
 

- monitor of bestuurder van de afdelingen van de winkels met eenheidsprijzen, 
belast met het beheer van de afdelingen op het gebied van de verkoop, de 
bevoorrading van de waren en de personeelsleiding; 

enz. 
 
§ 5 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vijfde 
categorie van het verkooppersoneel : 
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- leider van de verkoop in de tweede graad belast met het beheer van de 
afdelingen op het gebied van de verkoop, de bevoorrading van de waren, 
zonder verantwoordelijkheid voor de aankopen, en de personeelsleiding 
(voorbeelden van namen welke voor deze functie worden gebruikt : eerste 
verkoopchef, afdelingschef, groepschef, adjunctverkoopchef, monitor of 
bestuurder); 
 

- groepschef van de winkels met eenheidsprijzen, verantwoordelijk voor het 
beheer van een groep van afdelingen; 
 

- adjunct van de filiaaldirecteur van winkels met eenheidsprijzen die de chef van 
een belangrijke of zeer belangrijke zetel bijstaat en ontlast van bepaalde 
werkzaamheden welke aan hem worden overgedragen (collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 juni 1982, koninklijk besluit van 4 augustus 1982, 
Belgisch Staatsblaqd van 17 september 1982); 

enz. 
 
§ 6 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de zesde 
categorie van het verkooppersoneel : 
 

- chef belast met het coordineren van de activiteiten van een reeks van chefs en 
die het toezicht heeft over het beheer van verschillende groepen van 
afdelingen (voorbeelden van namen welke voor deze functie worden gebruikt : 
divisiehoofd, departementchef, verkoopchef); 
 

- adjunct van de directie die de chef van een belangrijke of zeer belangrijke 
zetel bijstaat en ontlast van bepaalde werkzaamheden die aan hem worden 
overgedragen (voorbeelden van namen welke voor deze functie worden 
gebruikt : adjunct van de directie, adjunct van de filiaalhouder, adjunct van de 
filiaalchef, onderdirecteur); 
 

- hierarchisch hoofd van eerste rang van een klein of middelgroot verkoopfiliaal; 
 

- directeur of filiaalhouder van een klein of middelgroot verkoopfiliaal van 
winkels met eenheidsprijzen; 

enz. 
 
§ 7 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de 
zevende categorie van het verkooppersoneel : 
 

- hierarchisch hoofd van eerste rang van een belangrijke of zeer belangrijke 
verkoopfiliaal of -zetel; 
 

- directeur of filiaalhouder van een belangrijke of zeer belangrijke verkoopfiliaal 
of -zetel van winkels met eenheidsprijzen; 

enz. 
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Artikel 6 
 
§ 1 
De gespecialiseerde afdelingen en de vereiste technische kennis waarvan sprake is 
in artikel 5, par. 3 worden als volgt vastgesteld : 
 

- oosterse tapijten en ingevoerde handgeknoopte tapijten of op maat gemaakte 
tapijten; 

- luchters; 
- maat- en confectiewerk voor dames of meisjes; 
- maat- en confectiewerk voor heren of jongens; 
- lingerie en corsetten (uitsluitend op maat); 
- muziekinstrumenten; 
- radio, televisie; 
- optiek; 
- filatelie; 
- gereedschapsmachines (met inbegrip van elektrische machines voor hout- of 

metaalbewerking, wat de kennis impliceert van de werking van deze machines 
en de mogelijkheid het gebruik ervan te demonstreren); 

- knutselwerk (waarvoor de bekwaamheid vereist is om de klant technische 
raad te geven). 

- meubeleringsstoffen; 
- meubelen (grote meubelen, met inbegrip van ingerichte of speciaal voor de 

behoeften van de klant aangepaste keukens, wat de kennis impliceert van de 
houtsoorten, de stijlen en de binnenhuisversiering); 

- elektrische huishoudtoestellen, elektrische en elektronische toestellen; 
- boekhandel (waarvoor de mogelijkheid vereist is om de klant advies te geven 

en een opinie te uiten over de letterkundige waarde van de boeken); 
- motorfietsen, auto's en bromfietsen; 
- doopartikelen (bestellingen die qua presentatie enige zorg en kennis van 

specifieke technieken vereisen); 
- grammofoonplaten (uitsluitend klassieke muziek waarvoor de bekwaamheid 

om de klant advies te geven en een opinie te uiten over de waarde van de 
platen vereist is); 

- fototoestellen; 
- verwarmings- en sanitaire installaties; 
- tuinapparaten (met andere woorden grasmaaimachines met motor en groot 

materieel, die de bekwaamheid vereisen om de klant advies te geven en de 
toestellen te demonstreren); 

- sport- en camping (wat de praktische kennis impliceert van de sport en het 
campingmaterieel en de bekwaamheid om technisch advies te geven inzake 
groot en gespecialiseerd materieel); 

- artikelen voor academien en voor de beoefening van plastische kunsten; 
- naaimachines (die de bekwaamheid vereisen om de klant advies te geven en 

de - werking van de machines te tonen); 
- wijnen en sterke dranken. 

 
§ 2 
Het verkooppersoneel van de gespecialiseerde afdelingen die worden opgesomd in 
par. 1 behoren tot de derde categorie gedurende de periode waarin het bij één van 
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deze afdelingen wordt ingedeeld en voor zover het hoofdzakelijk belast is met de 
verkoop van de waren van deze afdelingen : 
 

- het, hetzij bij de indiensttreding, hetzij tijdens de loopbaan, van zijn 
geschiktheid om te zorgen voor de gespecialiseerde verkoop kan doen blijken. 

 
De beoordeling hiervan op het niveau van de onderneming geschiedt als volgt : 
 

- ingeval in het raam van de organisatie van de onderneming niet in een 
procedure is voorzien om de verkoopbekwaamheid in een gespecialiseerde 
afdeling te testen : door verwijzing naar de vroegere modaliteiten inzake de 
beoordeling van de kwalificatie voor de toekenning van de classificatie in 
derde categorie, met dien verstande dat de verkoper die niet over de 
voorafgaande technische kennis beschikt, het bewijs moet kunnen leveren van 
ten minste zes maanden verkooppraktijk, hoofdzakelijk voor artikelen van de 
gespecialiseerde afdeling; 
 

- in geval in het raam van de organisatie van de onderneming wel in een 
procedure is voorzien om de verkoopbekwaamheid in een gespecialiseerde 
afdeling te testen : door deze procedure te volgen, onder de volgende 
voorwaarden : 
 
 

• om tot de proef te kunnen worden toegelaten, moet de verkoper, die 
niet over de voorafgaande technische kennis beschikt, bewijs leveren 
van een verkooppraktijk van tenminste zes maanden, hoofdzakelijk 
voor de artikelen van de gespecialiseerde afdeling, met dien verstande 
dat het feit van ingedeeld te zijn bij een gespecialiseerde afdeling niet 
het recht opent op een classificatie in de derde categorie; 
 

• wanneer de belanghebbende voor deze proef niet slaagt, kan hij zich 
pas na verloop van één jaar voor een nieuwe proef aanbieden. 

 
De overgang van een verkoper naar de derde categorie houdt geen behoud in van 
de diverse vastgestelde overlonen die eventueel boven de loonschaal van de tweede 
categorie worden betaald. 
 
De aanspraak op het totaal bedrag hiervan vervalt bij de overgang van de tweede 
naar de derde categorie. Aangezien voor de verkopers de indeling in de derde 
categorie afhankelijk is van het feit dat zij al dan niet behoren tot een 
gespecialiseerde afdeling in de zin van artikel 6, vervalt bij elke overplaatsing naar 
een niet gespecialiseerde afdeling het voordeel van de derde categorie. Deze 
overplaatsing geschiedt vanzelfsprekend met inachtneming van de bepalingen van 
de wet van 3 juli 1978) betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad 
van 22 augustus 1978). 
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B. AANKOOP 
 
Artikel 7 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de eerste 
categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
 

- bediende belast met taken die een beperkte inwerktijd vereisen en met 
eenvoudige werkzaamheden zoals : het kopieren van aankoopdocumenten, 
het klassement, de boodschappen, enz.; 

 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de tweede 
categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
 

- gespecialiseerde bediende belast met taken waarvoor de kennis van de 
werking van het aankoopkantoor is vereist, en die zijn werk uitvoert volgens 
bepaalde normen en onder rechtstreeks toezicht. 

 
Voorbeelden : 
het inschrijven van bestelbons, het polycopieren en verspreiden van documenten, 
het pointeren van facturen en bestelbons, het aankoopreferteboek; 
enz. 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de derde 
categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
 

- gespecialiseerde bediende die in een centraal aankoopkantoor werkt, die met 
dezelfde taken is belast als de bediende vermeld in par. 2, en die bovendien is 
belast met controleverrichtingen; 
 

- bediende belast met administratieve werkzaamheden in het aankoopkantoor, 
onder meer : het opstellen van de orders, het bijhouden van de budgetmap, 
het vergelijkend nazicht van de bestelbons en de facturen, het klassement, de 
post, de telefoon, enz.; 

enz. 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vierde 
categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
 

- bediende die rechtstreeks samenwerkt met de aankoper of de adjunct-
aankoper en die hoofdzakelijk en bij volmacht sommige van hun gewone 
taken uitvoert, met uitzondering van het zoeken naar waren; 

enz. 
 
§ 5 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vijfde 
categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
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- adjunct-aankoper, die de aankoper bijstaat in het zoeken naar waren, het 

bezoeken van de fabrikanten, het onderzoek van de collecties, die de 
aankoper vervangt tijdens diens afwezigheid en die, onder rechtstreeks 
toezicht van de aankoper, een gedeelte van de artikelen aankoopt (deze titel 
is niet algemeen gebruikelijk. Het komt voor dat de adjunct-aankoper 
aankoper wordt genoemd); 

enz. 
 
§ 6 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de zesde 
categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
 

- aankoper verantwoordelijk voor de aankoop van waren voor de afdeling(en) 
die aan zijn zorgen is (zijn) vertegenwoordigd, die kan worden bijgestaan door 
één of meerdere adjunct-aankopers die onder zijn rechtstreeks toezicht een 
gedeelte van de artikelen aankopen (deze titels zijn niet algemeen 
gebruikelijk. Het komt voor dat de adjunct-aankoper aankoper wordt genoemd 
en dat de aankoper die verantwoordelijk is groepschef wordt genoemd); 

enz. 
 
§ 7 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de 
zevende categorie van het personeel van de aankoopdiensten : 
 

- chef verantwoordelijk voor een departement of een divisie en voor de 
coordinatie van de activiteiten, en die het algemeen toezicht heeft op het 
beheer van meerdere aankopers (deze titel is niet algemeen gebruikelijk. Het 
komt voor dat de adjunct-aankoper aankoper wordt genoemd en dat de 
aankoper die verantwoordelijk is groepschef wordt genoemd); 

 
C. ADMINISTRATIE - (FINANCIELE DIENSTEN - ALGEMEEN SECRETARIAAT - 
PERSONEELSDIENST VERGELIJKING - STUDIEBUREAU - ECONOMAAT - 
TECHNISCHE DIENST INKLARING - INSPECTIE EN CONTROLE - RECLAME - 
DIENST INFORMATICA) 
 
Artikel 8 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de eerste 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- kantoorjongen; 
- deurwachter; 
- bediende die de stencils afdrukt; 
- bediende die een adresseermachine bedient; 
- bediende die het materiele werk van het klassement uitvoert; 
- bediende belast met het materiele werk van het openen van de post; 
- bediende belast met het inschrijven van de post, voorafgaandelijk gesorteerd 

en gemerkt door een geschoolde bediende; 
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- beginnend bediende die moet worden opgeleid gedurende het eerste jaar 
dienst; 

- kantoorjongen belast met het overbrengen van en het omgaan met inkomende 
en uitgaande documenten, maar die in geen geval bij de bediening van de 
mechanische uitrusting is betrokken; 

enz. 
 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de tweede 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- deurwachter van de algemene directie; 
- bediende die de inkomende post opent, inschrijft en verdeelt en de uitgaande 

post frankeert en verstuurt; 
- bediende belast met het bijhouden en klasseren van de documenten; 
- bediende-typist die teksten overtypt in één of twee nationale talen; 
- beginnend stenotypist met minder dan één jaar praktijk en die nog geen 

normale snelheid heeft (veertig woorden per minuut als typist en honderd 
woorden per minuut als stenotypist) of die nog moeilijkheden ondervindt bij het 
correct uitwerken van een - stenografische tekst of bij het maken van een 
behoorlijke bladschikking; 

- boekhoudbediende die in de hulpdagboeken eenvoudige boekings- of 
statistische gegevens inschrijft of deze inschrijvingen aantekent volgens 
nauwkeurige aanwijzingen, of die eenvoudige documenten opstelt; 

- bediende belast met het pointeren van de kasbladen met de verkoopstroken, 
van de dagelijkse staten van de verkopers met de verkoopstroken en van de 
leveringsformulieren met de verzendingsnota's of -facturen, zonder verwerking 
van de vastgestelde verschillen; 

- bediende belast met het tellen van de ontvangsten van de verkopers en het 
pointeren van de bijhorige kasborderellen, zonder verwerking van de 
vastgestelde verschillen; 

- bediende belast met het opnemen van de kas; 
- gewone kassier of kassier van een zelfbedieningsrestaurant die het geld van 

de klanten ontvangt en/of de schotels optekent. 
- kassier van een groep afdelingen in zelfbediening ("checkout"); 
- bediende die eenvoudig werk uitvoert op rekenmachines of 

boekhoudmachines; 
- "comptometer"-bediende belast met eenvoudige werkzaamheden; 
- facturist die facturen opmaakt met de hand, of met de schrijfmachine of 

factureermachine, volgens vooraf vastgestelde gegevens; 
- bediende belast met de controle van de juistheid van de documenten van de 

leveranciers, alvorens deze aan de dienst mecanografie worden toegezonden; 
- bediende die de portefeuille van de facturen aan de klanten bijhoudt en deze 

op de vervaldag ter incassering toezendt; 
- bediende die helpt bij het opnemen van de controle-inventaris in de afdelingen 

en bij de desbetreffende boekingen (hulpbediende bij de inventaris van de 
winkels met eenheidsprijzen); 

- bediende belast met administratieve taken met betrekking tot het opslaan en 
de verdeling van de artikelen van het economaat; 

- bediende belast met het ophalen en verzamelen, met het oog op de 
verzending en de facturering, van schriftelijk of telefonisch bestelde waren; 
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- telefonist die een eenvoudige installatie bedient; 
- telefonist van een niet-automatische centrale, die tenminste tien buitenlijnen 

en honderd binnentoestellen bedient, of telefonist van een automatische 
centrale die tenminste tien buitenlijnen en honderd binnentoestellen bedient, 
enkel belast met het ontvangen en doorverbinden van de gesprekken; 

- hulpetaleur; 
- bediende belast met de controle van de zieken thuis; 
- bewaker in de warenhuizen (eveneens inspecteur of detective genoemd) 

belast met bepaalde welomschreven taken, zoals : 
- de bewaking van de winkels en het verstrekken van inlichtingen aan de 

klanten; 
- de bewaking van de kleedkamers, het aantekenen van het binnenkomen en 

uitgaan van het personeel, de controle van de pakjes en het personeel, enz.; 
- ponser die van een gewoon document een ponskaart maakt; 
- verificateur die het omzettingswerk verifieert met de hulp van een machine die 

van dezelfde aard is als die van de ponser; 
- bediende op een codeermachine die een administratief document omzet en 

verifieert op een andere drager dan een ponskaart die door de computer kan 
worden gelezen; 

- hulpoperator : beginnend operator, die moet worden opgeleid gedurende het 
eerste jaar dienst; 

- gewone bediende voor de controle "input/output" met een administratieve taak 
in verband met het nazicht van de juistheid van de documenten bij de toevoer 
en afvoer van de "computer", volgens een welomschreven methode en zonder 
eigen initiatief wat de controle betreft; 

enz. 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de derde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- kassier die voor de verkopers wisselverrichtingen uitvoert met behulp van het 
buispostsysteem; 

- kassier van het restaurant die optekent, controleert, de schatting maakt en het 
geld ontvangt; 

- kassier van de verdieping die de stroken van de verkopers aanneemt, het geld 
ontvangt en manueel of met de schrijfmachine een kasblad opstelt; 

- winkelkassier die de stroken van de verkopers aanneemt, het geld ontvangt en 
wisselt voor de verkopers, kortingen berekent en voorschotten aanvaardt; 

- gespecialiseerde kassier die kortingen berekent, factureert, vreemde munten 
wisselt, terugbetalingen verricht en kredietinningen uitvoert; 

- kassier belast met kredietverrichtingen; 
- kassier belast met het tellen en de controle van de ontvangsten van de 

verkopers en met het opstellen van de borderellen voor de geldstortingen en 
de cheques; 

- adjunct-hoofdkassier van een warenhuis die de hoofdkassier bijstaat in de 
uitvoering van diens taak en die hem kan vervangen in geval van afwezigheid; 

- bediende belast met de controle van de kassa's of van de ontvangsten door 
het vergelijken van documenten, alsook met het verwerken van de 
vastgestelde verschillen door het opzoeken van gegevens welke de oorsprong 
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van het verschil kunnen verklaren en de mogelijkheid bieden eventuele 
verbeteringen uit te voeren; 

- bediende belast met het bijhouden van de rekeningen-courant en de 
hulpdagboeken, met de hand of met de machine (hulpboekhouder); 

- bediende die ingewikkelde verrichtingen uitvoert op boekhoudmachines; 
- "comptometer"-bediende belast met ingewikkelde verrichtingen (verwerking en 

omzetting van cijfers); 
- facturist verantwoordelijk voor het opmaken van de facturen die met de hand 

of met de schrijfmachine of factureermachine werkt; 
- bediende belast met de controle op het aanbrengen van de fiscale zegels op 

de facturen, en met de controle op de toepassing van de vervoerkosten en 
invoerrechten; 

- bediende belast met het pointeren van de aankoopfacturen met de bestelbons 
en de ontvangstdocumenten, alsook met de verwerkingen van de vastgestelde 
verschillen door het zoeken naar gegevens die de oorsprong van het verschil 
kunnen verklaren en de mogelijkheid bieden een eventuele verbetering uit te 
voeren; 

- bediende die de verantwoordelijkheid heeft voor het toezicht op de 
overeenstemming tussen de gedane uitgaven en de budgetten; 

- bediende belast, hetzij met het ontvangen van de klachten van de leveranciers 
en de behandeling ervan, hetzij met het opstellen van de documenten die 
vereist zijn om de leveranciersrekeningen te crediteren of debiteren, hetzij met 
het toezicht op de leveranciersrekeningen; 

- bediende belast met het nazicht van en het toezicht op de rekeningen courant 
van de klanten 

- bediende belast met het ontvangen en ondervragen van de klanten in de 
kredietafdeling met het oog op de eventuele toekenning van een krediet; 

- -bediende belast met het invorderen van schuldvorderingen aan huis; 
- bediende van de klachtendienst belast met het ontvangen en behandelen van 

de klachten van de klanten; 
- bediende belast met de behandeling van de bestellingen van de klanten, het 

bijeenbrengen van de waren met het oog op de verpakking en verzending en 
het verzamelen van de documenten voor de facturering; 

- bediende die de steekkaarten van het voorradenbestand van het economaat 
bijhoudt, die voor deze voorraad verantwoordelijk is, en die ermee belast is de 
toestand ervan te gelegener tijd aan het diensthoofd mede te delen; 

- bediende belast met het vergelijken van de concurrerende waren, kwaliteiten 
en prijzen, verantwoordelijk voor de verstrekte informatie; 

- ervaren stenotypiste die in één nationale taal werkt; 
- bediende belast met het opstellen, aan de hand van tot een bepaalde 

voorstelling te groeperen gegevens, van statistische tabellen die een 
interpretatie van de verzamelde gegevens mogelijk maken; 

- bediende van het studiebureau belast met diverse taken, zoals statistische 
berekeningen, opstellen van tabellen en grafieken, bijeenbrengen van 
documentatie, enz.; 

- bediende van de technische dienst belast met de administratieve taken van de 
dienst, met inbegrip van het pointeren van de verkoopfacturen met de 
bestelbons en de ontvangstdocumenten, en met het verwerken van de 
vastgestelde verschillen door het zoeken naar gegevens welke de oorsprong 
van het verschil kunnen verklaren en de mogelijkheid bieden eventuele 
verbeteringen uit te voeren; 
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- tekenaar-"calqueerder" (belast met het uittekenen van werktekeningen en het 
omzetten ervan op een gegeven schaal); 

- telefonist van een niet automatische centrale die ten minste vijf buitenlijnen en 
vijftig binnentoestellen bedient of telefonist van een automatische centrale die 
ten minste tien buitenlijnen en honderd binnentoestellen bedient, normaal 
belast met het systematisch nemen van initiatieven in oproepers, het 
inschrijven en meedelen van berichters, het groeperen van oproepaanvragen, 
het uitvoeren van een vooraf bepaald oproepprogramma, het meedelen van 
inlichtingen, enz.; 

- gediplomeerd hulpverlener die de eerste zorgen verstrekt en die in hoofdzaak 
deze functie uitoefent; 

- bediende van het loonbureau die de lonen berekent; 
- bediende die de dossiers van het personeel bijhoudt, verantwoordelijk is voor 

het opstellen van de basisgegevens voor de berekening van de lonen en 
belast is met het meedelen van de noodzakelijke informatie aan de 
verschillende betrokken diensten; 

- bediende die buiten de inrichting omstandige onderzoeken uitvoert om 
informatie in te winnen voor sommige diensten (aanwerving, krediet, enz.); 

- bewaker van de warenhuizen (eveneens inspecteur of detective genoemd) die 
kan worden belast met alle bewakingstaken en bekwaam is onderzoeken te 
voleinden over de gedragingen van de klanten of personeelsleden door 
ondervragingen om, in voorkomend geval, de delinquenten naar de 
gerechtelijke autoriteiten te kunnen verwijzen; 

- etaleur-plaatser belast met het uitstallen van de waren in een voorbereid 
raam, om ze goed te doen uit komen; 

- etaleur die werkt in de filialen van de winkels met eenheidsprijzen; 
- bediende voor de etikettering belast met het met de hand uitwerken van de 

etiketten, verantwoordelijk voor de presentatie en de verbetering van de 
teksten; 

- "calicottekenaar" die te reproduceren tekeningen maakt ("screen"); 
- bediende belast met de bladschikking voor vooraf opgestelde reclameteksten 

("lay-out"); 
- gewoon machinebediende - ervaren machinebediende "kaarten" 

machinebedienden "randapparatuur" : machinebediende met één jaar ervaring 
die de klassieke machines bedient zoals kaartensorteermachines, collators, 
reproducerende ponsmachines met magneetbandlezer, interpretators, enz. en 
(of) die zorgen voor de toevoer van de randapparatuur, zoals de 
drukbandafroller, de schijvenkast, de ponskaartlezer; 

- bediende op de codeermachine die een administratief document invoert en 
nakijkt, op een drager, ander dan een geperforeerde kaart en leesbaar met 
een computer; 

- bediende "directe input" die de gegevens inbrengt in de computer, onder de 
controle en tegen het tempo opgelegd door de computer, bij voorbeeld : 
kathodisch scherm, schrijfmachine, optische lezer, ponskaartlezer, enz.; 

- adjunct-hulpmonitor met verantwoordelijkheid voor een pons- of 
coderingswerkplaats, die bekwaam moet zijn om tijdelijk de monitor te 
vervangen; 

- beginnend programmeur : gedurende het eerste jaar dienst dat volgt op een 
theoretische lessencyclus; 

- bediende controle "input/output" die zorgt voor de controle op de inhoud van 
de data, hetzij bij de toevoer, hetzij bij de afvoer, en die bovendien een 
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administratieve taak kan uitvoeren in verband met het nazicht van de juistheid 
van de documenten bij de toevoer en afvoer van de computer; 

enz.; 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vierde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- boekhouder belast met het boeken van alle soorten handelsverrichtingen; 
- eerste kassier of eerste bediende die de ontvangsten centraliseert en de 

kasboeken bijhoudt in de grote verkoopzetels; 
- kassier in de winkels met eenheidsprijzen belast met het tellen van en de 

controle op de ontvangsten van de verkopers, met de centralisatie, het tellen 
en het storten van het geld en met het opstellen van alle documenten die de 
geldbewegingen rechtvaardigen; 

- bediende in de winkels met eenheidsprijzen die in het bijzonder 
verantwoordelijk is voor de periodieke inventarissen in de filialen en voor het 
bijhouden van de inschrijvingen die er betrekking op hebben, zorgt indien 
mogelijk voor de oplossingen die ten gevolge van de controle-verslagen 
moeten worden gevonden en vult, indien nodig, de voorraden aan; 

- verificateur van de algemene controle belast met het toezicht op de uitvoering 
van de administratieve procedures en beslissingen; 

- bediende belast met het toezicht op en de rectificatie van de rekeningen van 
de leveranciers (leveranciersboekhouding). 

- verificateur van de budgetcontrole belast met het nazicht van de 
overeenstemming tussen de uitgaven en het budget. 

- adjunct van de toldeclarant; 
- medewerker van het studiebureau; 
- bediende in de winkels met eenheidsprijzen die in een filiaal verantwoordelijk 

is voor de personeelsdienst, de berekening van de uit te betalen lonen en de 
werkzaamheden in verband met het bijhouden van de sociale documenten (in 
de kleine filialen brengt de gelijktijdige uitoefening van deze functie met die 
van kassier in een winkel met eenheidsprijzen, zoals hierboven bepaald, geen 
wijziging van de classificatie mee); 

- eerste bediende van de loonuitbetalingsdienst bekwaam om alle 
werkzaamheden in verband met de loonuitbetaling uit te voeren en belast met 
de coordinatie in de dienst; 

- maatschappelijk assistent, zonder personeel onder zijn gezag; 
- monitor van de opleidingsdienst belast met het uitvoeren van het - 

opleidingsprogramma en die aan de uitwerking ervan deelneemt; 
- verpleger; 
- stenotypist die werkt in de twee nationale talen of in één nationale taal en één 

vreemde taal; 
- stenotypist bekwaam om een dictee met fouten of een louter schetsmatig 

dictee in correcte vorm om te zetten; 
- tweetalig vertaler; 
- secretaris van een diensthoofd; 
- secretaris van een hoger kaderlid behorend tot de zevende categorie; 
- uitvoerend tekenaar belast met het ontwerpen van de delen van een geheel, 

zodanig dat de uitvoering correct kan gebeuren; 
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- etaleur van warenhuizen, verantwoordelijk voor de uitvoering van etalages van 
allerlei types, volgens instructies of schetsen, maar zonder 
verantwoordelijkheid voor de creatie; 

- hoofd van een gewone dienst, van bijkomstig belang wegens het beperkt 
aantal tewerkgestelde personen of de eenvoud van de uit te voeren 
werkzaamheden, bijvoorbeeld : hoofd van de dienst post, cheftelefonist met 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de dienst, chef van een 
kopiisten-typistenkamer, chef van een schoonmaakdienst, chef van de 
bewakings- of brandweerdienst, chef van een lokale dienst "inspectie en 
controle", enz.; 

- monitor verantwoordelijk voor de organisatie van het werk, de tucht en de 
controle van het werk in een pons-, coderings- en/of verificatiewerkplaats; 

- console-operateur verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de 
opeenvolging van de computerwerkzaamheden op grond van ontvangen 
instructies, alsook voor de dialoog met de machine en de controle op de 
goede uitvoering; 

- medewerker verantwoordelijk voor de planning van de werkzaamheden op 
korte en middellange termijn, alsook voor het ter beschikking stellen van het 
kaartenbestand en de documenten voor de uitvoering van voornoemde 
werkzaamheden. Hij kan bovendien verantwoordelijk zijn voor de 
bevoorrading met benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de computer. 

- bibliothecaris belast met het beheer over en de verantwoordelijkheid voor het 
bewaren en bijhouden van alle datadragers in een kleine of middelgrote 
installatie; is verantwoordelijk, volgens een vooraf opgestelde procedure, voor 
alle informatieveiligheden die noodzakelijk zijn voor het goede gebruik van de 
computer (kopieen van kaartenbestand, duplicaten van instructies voor 
dossiers, enz.); 

- verantwoordelijke persoon voor de projectenstudie, belast met studies welke 
tot doel hebben de specificaties, alsook de uit te voeren behandelingen te 
bepalen; 

- programmeur die, na één jaar ervaring, de verantwoordelijkheid draagt om 
een gedetailleerd programmadossier om te zetten in instructies welke door de 
machine kunnen worden opgenomen; 

- programmeur-analist (functie die verschillend is van die van analist) belast met 
het opstellen van het programmadossier en die zelf voor de tests zorgt; 

- verantwoordelijke persoon voor de controle "input/output" : bediende 
verantwoordelijk voor de organisatie van het werk, de tucht en de controle 
over de werking van de cel toevoer/afvoer; 

enz.; 
 
§ 5 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vijfde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- hoofdkassier verbonden aan de centrale administratie van de maatschappij, 
verantwoordelijk voor de inhoud van de geldkist van de centrale administratie 
waarvan hij dagelijks verantwoording moet kunnen doen, onder meer belast 
met het betalen van de leveranciers die in specien willen worden betaald; 

- verificateur-boekhouder belast met de verificatie van alle boekingen van de 
onderneming na ontvangen instructies; 
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- administratief controleur belast met de verificatie van de boekingen en met 
uitvoering van de administratieve onderrichtingen in de winkels met 
eenheidsprijzen; 

- toldeclarant;  
- drietalig stenotypist; 
- secretaris van beheerders, directeurs-generaal of centrale directeurs; 
- titelvoerend verpleger verantwoordelijk voor een dispensarium; 
- psycho-technicus met een gespecialiseerde opleiding, belast met de selectie 

van het ondergeschikt personeel en kaderpersoneel door middel van 
wetenschappelijke methodes; 

- adjunct bij het studiebureau belast met algemene studies, o.m. inzake 
financiering, balans-analyse, enz.; 

- studietekenaar belast met het uitwerken van een algemeen project voor het 
technisch bureau, met meubilair en de meubilering, de binnenarchitectuur, de 
vestingsplaats van de winkel, enz.; 

- etaleur-decorateur of maquette-ontwerper die etalage- en decoratieprojecten 
ontwerpt en uittekent, zodanig dat ze kunnen worden uitgevoerd; 

- reclametechnicus (reclameredacteur en redacteur-ontwerper); 
- adjunct van het hoofd van de reclamedienst; 
- adjunct-chef van belangrijke diensten, zoals : algemene statistieken, centrale 

boekhouding, etalagereclame, opleidingsdienst die het geheel van de 
opleidingsproblemen van de onderneming behandelt, enz.; 

- hoofd bij de centrale administratie, van een dienst van ondergeschikt belang 
wegens het beperkt aantal bedienden dat er wordt tewerkgesteld of de 
betrekkelijk weinig ingewikkelde aard van de werkzaamheden welke er 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het hoofd van de dienst geschillen of van de 
juridische dienst, van de verzekeringen, van het onroerend beheer (zonder 
gelijktijdige uitoefening van functies), hoofd van een minder belangrijke 
opleidingsdienst (met andere woorden die slechts enkele aspecten van de 
opleidingsproblemen behandelt in verband met de opleiding van het 
ondergeschikt personeel), hoofd van een studiebureau belast met 
fragmentarische of minder belangrijke onderzoekingen en die niet autonoom 
werkt; hoofd van een inspectie- en centrale controledienst van een warenhuis; 
hoofd van een kredietdienst, enz.; 

- analist die het dossier van de verantwoordelijke persoon voor de studie 
verwerkt tot een analyse- en programmadossier, die de beste keuze van de 
dragers en behandelingen bepaalt; is verantwoordelijk voor de goede 
voleinding van de algemene tests in verband met de uitvoering ervan. 

- systeemprogrammeur met technische verantwoordelijkheid voor het geheel 
van de "software" (algemene gebruiksmethode van de machine) zowel wat de 
"software van de constructeur" en de "toepassingssoftware" als wat de 
"software-package" betreft (gebruiksmethode van de machine overeenkomstig 
een eigen, maar niet specifiek programma van de onderneming); 

- bibliothecaris belast met het beheer over en de verantwoordelijkheid voor het 
bewaren en het bijhouden van alle informatiedragers in een belangrijke 
installatie; is verantwoordelijk, volgens een vooraf opgestelde procedure, voor 
alle informatieveiligheid die noodzakelijk is voor het goede gebruik van de 
computer (kopieen van het kaartenbestand, duplicaten van dossiers-
instructies, enz.). Wordt, wegens de omvang van de installatie, bijgestaan 
door één of meerdere adjuncten; 
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- zaalchef verantwoordelijk voor de hele productie van de computers en 
klassieke machines van een centrum of werkplaats; 

enz.; 
 
§ 6 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de zesde 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- tekenaar-ontwerper voor meubilair en decoratie; 
- hoofdkassier die de verantwoordelijkheden draagt welke voor de hoofdkassier 

van de vijfde categorie zijn omschreven en die bovendien belast is met : 
 

• de coordinatie, op basis van instructies van de directie, van de 
geldbewegingen die het gevolg zijn van de dagelijkse ontvangsten en 
die deze gelden op de voor de maatschappij meest gunstige wijze 
overschrijft; 
 

• het opstellen van de maandstaten voor de betaling van de leden van de 
directie en het hoger kaderpersoneel, en de materiele betaling van 
deze personen en van de leden van de centrale administratie; 

 
- hoofd verantwoordelijk voor het geheel van de administratieve diensten (met 

andere woorden van alle niet commerciele diensten, zoals het administratief 
beheer, het onderhoud, het economaat, het personeel, de kredietafdeling, 
enz.) in belangrijke filialen van de warenhuizen (voorbeelden van benamingen 
welke voor deze functie worden gebruikt : onderdirecteur, administratief 
adjunct, hoofd van de administratieve diensten); 

- hoofd van één of meerdere diensten (of departementen of divisies) die als 
belangrijke diensten worden beschouwd wegens het betrekkelijk hoog aantal 
bedienden die er deel van uitmaken of van de betrekkelijk ingewikkelde aard 
van de werkzaamheden die er worden verricht, zoals : de dienst automatische 
administratie, de dienst betalingen aan de centrale administratie : een 
belangrijk studiebureau; de dienst "economaat" die verantwoordelijk is voor de 
aankopen en het budgetbeheer, de dienst etalages; de reclamedienst; de 
dienst die ten minste twee van de volgende branches groepeert: juridische 
aangelegenheden, geschillen, verzekeringen, onroerend beheer, 
opleidingsdienst die het geheel van de opleidingsproblemen van de 
onderneming behandelt, enz.; 

- hoofd van de dienst administratieve controle van de winkels met 
eenheidsprijzen; 

- filiaalhouder van een filiaal van ondergeschikt belang; 
- hoofd van één of meerdere diensten zoals : exploitatie, analyses, 

programmering, organisatie, enz. in de informaticadiensten; 
enz. 
 
§ 7 
De bedienden die de hierna vermelde functies uitoefenen, behoren tot de zevende 
categorie van het personeel van de administratieve diensten : 
 

- hoofd van een complex van kantoren, werkplaatsen of diensten, die een 
essentiele functie of een belangrijk deel ervan in een onderneming uitoefent; 
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- directeur van de dienst "informatica"; 
enz. 
 
Artikel 9 
 
voor de toepassing van de classificatie van de secretarissen van de vierde en vijfde 
categorie moet rekening worden gehouden met de volgende algemene omschrijving :  
"De secretaris is een bediende die rechtstreeks aan een diensthoofd wordt 
toegevoegd en die als verbindingspersoon optreedt tussen dit diensthoofd en 
diegene met wie hij handelt. De uitvoering van deze functie omvat onder meer de 
volgende taken : de telefoongesprekken opnemen, de briefwisseling verzorgen, de 
dossiers voorbereiden, de agenda bijhouden, de bezoekers ontvangen, de notulen 
opstellen, het werk van het diensthoofd materieel voorbereiden". 
 
D. TECHNISCHE DIENSTEN - (OPSLAGPLAATSEN, MAGAZIJNEN, 
VOORRADEN, LEVERINGEN, VERZENDINGEN) 
 
Artikel 10 
 
§ 1 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de eerste 
categorie van het personeel van de technische diensten : 
 

- beginnend hulpbediende voor de inventaris : jonge kracht die gedurende de 
eerste vijftien maanden dienst moet worden opgeleid; 
 

- beginnend magazijnbediende : jonge kracht die, als reservekracht, gedurende 
één jaar moet worden opgeleid; 

enz. 
 
§ 2 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de tweede 
categorie van het personeel van de technische diensten : 
 

- hulpbediende voor de inventaris met vijftien maanden praktijk, belast met het 
opnemen van de inventaris en het bijhouden van de inschrijvingen, zonder 
verantwoordelijkheid voor de verschillen ten opzichte van de voorraden, noch 
voor de invloed van de inschrijvingen op de inventarisstaat opgemaakt door de 
centrale diensten; 

- bediende voor de ontvangst belast met het kwantitatief en/of kwalitatief 
pointeren van de geleverde waren met een verzendingsdocument (factuur, 
verzendingsnota, enz.) en die een ontvangstdocument opstelt zonder 
waardeberekeningen; 

- bediende van de reserve of magazijnbediende die de ontvangen waren schikt 
en deze klaarmaakt om de afdelingen of filialen aan te vullen en/of om de 
orders van de dienst leveringen uit te voeren, die helpt bij de ontvangst van de 
waren of enkele administratieve taken uitvoert zoals het inschrijven op de 
voorraadkaarten van wat inkomt en uitgaat, het opnemen van de bestaande 
hoeveelheden, enz.; 

- laadperron-bediende, enkel belast met de controle op de verzendingen en met 
de numerieke pointering van de colli's; 
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- bediende van de opslagplaats die eenvoudige administratieve taken uitvoert, 
zoals het inschrijven van de aanvragen tot aanvulling van de filialen, het 
voorbereiden van de zendingsdocumenten, enz.; 

- de bediende-typist die teksten overtypt in één of twee nationale talen; 
- "comptometer"-bediende belast met eenvoudige werkzaamheden; 
- facturist die facturen opstelt met de hand of met de schrijfmachine of 

factureermachine, volgens vooraf vastgestelde gegevens; 
- bediende belast met de controle op het laden en lossen van de vrachtwagens 

van de "dienst leveringen aan de klanten en bevoorrading van de filialen"; 
- bediende die, in de filialen, de collectieve verzendingsdocumenten voor de 

klantenleveringen controleert, zonder verwerking van de vastgestelde 
verschillen; 

- bediende belast met het bijhouden van de agenda van de dienst "plaatsing en 
herstelling" van de afdelingen T.V., radio, elektrische huishoudapparaten, 
verwarming, sanitair, enz.; 

enz. 
 
§ 3 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de derde 
categorie van het personeel van de technische diensten : 
 

- bediende van de opslagplaats die gespecialiseerde administratieve taken 
uitvoert zoals de vergelijking en de verificatie van de facturen of 
verzendingsnota's met de bestelbons en de verwerking van de vastgestelde 
verschillen, door het opzoeken van de gegevens die de oorsprong van het 
verschil kunnen verklaren en het mogelijk maken een eventuele verbetering uit 
te voeren; 

- bediende verantwoordelijk voor de reserve (of voor de afdeling), die het werk 
onder het personeel verdeelt, er de uitvoering van controleert, alsmede de 
uitvoering van bepaalde administratieve taken zoals het bijhouden van de 
voorraadkaarten, het verwerken van de vastgestelde verschillen en het 
voorbereiden van de inventarisopname; 

- bediende van de ontvangst belast met het pointeren en met de controle van 
de geleverde waren met de factuur of verzendingsnota, stelt een 
ontvangstdocument op dat een waardeberekening bevat en maakt, in geval 
van geschil, een omstandig verslag op, neemt de verdeling van het werk op 
zich en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan; 

- laadperron-bediende belast met de controle op de verzendingen naar de 
verkoopzetels en op de terugzendingen naar de leveranciers; zorgt voor de 
verdeling van het werk en draagt er de verantwoordelijkheid voor en kan ook 
worden belast met de facturatie van het statiegeld en de controle van het 
maakwerk; 

- "comptometer"-bediende belast met ingewikkelde verrichtingen (verwerking en 
omzetting van cijfers); 

- bediende verantwoordelijk voor het merken van de waren en voor de controle 
van de aangeduide bedragen, belast met de verdeling en de organisatie van 
het werk; 

- bediende belast met het behandelen van de bestellingen van de klanten, het 
bijeenbrengen van de waren, de verpakking en de verzending van het 
verzamelen van de documenten voor de facturatie; 
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- facturist verantwoordelijk voor het opmaken van de facturen, die met de hand 
of met de schrijfmachine of factureermachine werkt; 

- bediende belast met de planning, plaatsing en herstelling van de afdelingen 
T.V., radio, elektrische huishoudapparaten, verwarming, sanitair, enz. 
Behandelt of regelt de klachten van de klanten en verzamelt de documenten 
voor de facturatie; 

- bediende verantwoordelijk voor het geheel van de verzendingen, leveringen 
en (reserves) van de kleine filialen; 

- bediendeverantwoordelijk voor het geheel va de verzendingen en leveringen 
van de kleine en middelgrote filialen; 

- bediende belast met de controle op de collectieve verzendingsdocumenten 
voor de klanten, met inbegrip van de verwerking van de vastgestelde 
verschillen; 

enz. 
 
§ 4 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vierde 
categorie van het personeel van de technische diensten : 
 

- bediende van de centrale reserves met verantwoordelijkheid voor meerdere 
reserves of voor een belangrijke reserve, met een aantal personen onder zijn 
gezag, die het werk organiseert, initiatief aan de dag legt en volkomen met het 
raderwerk van de opslagplaats of van de centrale is vertrouwd. Werkt mee 
aan de technische en praktische opleiding van het personeel. Controleert de 
uitvoering van het werk en is verantwoordelijk voor het rendement en de tucht; 

- bediende voor de inventaris : bediende belast met het opmaken van een 
inventaris in een centrale of een filiaal en met het bijhouden van de 
inschrijvingen, brengt indien mogelijk verbeteringen aan die nodig zijn ten 
gevolge van controleverslagen en rectificeert, indien nodig, de voorraden; 

- chef van de ontvangst en de verzending van belangrijke filialen; 
- chef van de ontvangst of van de verzending van de centrale opslagplaats; 
- chef van de ontvangst, de verzending en de reserves van middelgrote filialen; 
- adjunct-chef van de administratieve dienst van de opslagplaats; 
- bediende verantwoordelijk voor de verzendingen en leveringen in de provincie, 

in het buitenland, belast met de daaraan verbonden administratieve taken; 
- bediende verantwoordelijk voor de organisatie van de leveringsronden van de 

bestelwagens, voor de inlichtingen die aan de klanten moeten worden 
verstrekt en voor de behandeling van de klachten; 

- bediende die de leiding en de organisatie heeft van het werk van personeel 
dat belast is met de controle en de lading van de waren voor de verzending 
naar de verkoopzetels; 

enz. 
 
§ 5 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de vijfde 
categorie van het personeel van de technische diensten : 
 

- chef van de pool, chef van de voorraad of chef van de sector die 
verantwoordelijk is voor meerdere reserves en die de leiding heeft over een 
groot aantal personen; 

- chef van de ontvangst en de verzending van de centrale opslagplaats; 



 

ACLVB 280 

- chef van de ontvangst, de verzending en de reserves van grote filialen; 
- chef van de ontvangst, de verzending of de reserves van zeer grote filialen; 
- adjunct-chef van de centrale opslagplaats; 

enz. 
 
§ 6 
De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen, behoren tot de zesde 
categorie van het personeel van de technische diensten : 
 

- chef van de centrale opslagplaats; 
enz. 
 
E. ZELFBEDIENING EN WARENHUIZEN 
 
Artikel 11 
 
In de winkels met zelfbediening, met inbegrip van de supermarkten van de 
handelscentra, worden de bedienden die zonder onderscheid taken kunnen 
uitvoeren in verband met de kassa, de aanvulling, de bestellingen, de verkoop, het 
pointeren, het merken, het inpakken, het onthaal, de inspectie (in uniform), de 
telefoonbediening, het tellen, het wegen, beschouwd als basisbedienden van de 
zelfbediening; 
 
De basisbedienden van de zelfbediening waarvan sprake is in de voorgaande alinea, 
alsmede de verkoopbedienden van de warenhuizen, worden voor zover zij een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, geklasseerd in de tweede 
categorie gedurende de eerste twee jaren dienst. Daarna worden ze geklasseerd in 
de derde categorie na twee jaar ancienniteit, onverminderd wat bepaald is in artikel 9 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de 
loonsvoorwaarden. 
 
De bedoelde bedienden die worden aangeworven vanaf 1 april 1993 worden 
geklasseerd in tweede categorie gedurende het eerste jaar dienst; vervolgens 
worden zij geklasseerd in de derde categorie na 1 jaar ancienniteit, onverminderd 
wat is bepaald in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 
2002 betreffende de loonsvoorwaarden. 
 
Hoofdstuk III : Functieclassificatie van de werklieden 
 
Artikel 12 
 
De functies van de werklieden worden ondergebracht in de volgende categorieen : 
 
§ 1 : Eerste categorie : 
- schoonmaakpersoneel (werkvrouw, schoonmaakster, enz.); 

- personeel belast met het inpakken en uitpakken van niet zware waren, zonder 
hierbij omzichtig of volgens een bijzondere techniek te werk te gaan; 

- personeel dat zonder een machine te bedienen, belast met eenvoudige 
werkzaamheden in verband met de zogenaamde "voorverpakking" van waren 



 

ACLVB 281 

bestemd voor de afdelingen van de zelfbediening of voor preselectie; 

- personeel belast met het merken en/of etiketteren van de waren; 

- personeel belast met licht laadwerk, licht magazijnwerk en/of met de 
herbevoorrading van de afdelingen; 

- personeel belast met het bedienen van de winkelliften; 

- personeel belast met de aanvulling van de afdelingen en dat bij gelegenheid 
inschrijvingswerk verricht; 

- personeel van de reserves of van de centrale opslagplaats belast met eenvoudige 
retouches en met het herplooien, en occasioneel strijken van kledingstukken en 
andere textielartikelen; 

- personeel belast met het wegen en merken of etiketteren van waren; 

- personeel tewerkgesteld in het raam van een arbeidsovereenkomst voor 
tewerkstelling van studenten in de loop van de maanden juli, augustus of 
september en waarvan de tewerkstelling niet langer duurt dan één maand. 

- De werklieden behorend tot de eerste categorie zullen na 6 maanden dienst in de 
onderneming naar de tweede categorie overgaan; 

 
§ 2 : Tweede categorie : 
- nachtwaker; 

- personeel dat, in de opslagplaatsen, de reserves en de magazijnen, belast is met 
eenvoudige en gestandaardiseerde werkzaamheden, zoals : laden, lossen, 
verpakken, uitpakken, maken en verplaatsen van colli's, sorteren van lege 
verpakkingen, enz.; 

- personeel belast met de bediening van goederenliften, dat helpt bij het laden en 
lossen; 

- "etiketmaker-machine"; 

- gespecialiseerd schoonmaakpersoneel (belast met een bepaalde taak zoals het 
reinigen van de ovens en de spiegels, het politoeren, enz.); 

- personeel belast met de bewaking en de bescherming tegen brandgevaar; 
voorbereiden van de bestellingen; 

- personeel voor de verwarming met mazoutketel of verbrandingsoven; 

- bedieningsman van vorkheftruck (heffen en/of trekken); 

- vrachtwagenchauffeur van een vrachtwagen (waarvan het nuttig laadvermogen 
kleiner is dan 7 ton); 

- chauffeur-besteller; 

- begeleider-besteller; 

- werkman belast met eenvoudige onderhoudswerken, schrijnwerk en schilderwerk 
aan de installaties, de toestellen, het meubilair en de decoratie van de winkels, 
enz.; 
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- controleur belast met de controle op de kwaliteit van de textiel-artikelen; 

- magazijnwerkman met verantwoordelijkheid voor het sorteren en schikken van 
waren, de voorbereiding van de bestellingen, de ontvangst van de waren en de 
controle ervan en die eveneens steekkaarten of "kardexkaarten" van de voorraad 
bijhoudt; 

- gespecialiseerde inpakker, in het bijzonder belast met het inpakken van delicate 
artikelen, alsook met het inpakken van artikelen welke naar de provincie of het 
buitenland worden verstuurd; 

- werkman voor douaneverrichtingen. 
 
§ 3 : Derde categorie : 
- calicottekenaar; 

- werkman-hersteller van waren; 

- chauffeur-mecanicien; 

- vrachtwagenchauffeur (van een vrachtwagen met een nuttig laadvermogen van 
meer dan 7 ton); 

- stoker, tewerkgesteld met een volledige dienstbetrekking, van een ingewikkelde 
verwarmingscentrale met kolen; 

- "antennist". 
 
Hoofdstuk IV : Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Artikel 13 
 
Het personeel tewerkgesteld met een onvolledige dienstbetrekking geniet dezelfde 
beroepenclassificatie als die die beschreven is in de hoofdstukken I, II en III. 
 
Artikel 14 
 
De werkgever moet de werknemer schriftelijk de categorie waartoe hij behoort, 
alsook elke verandering van categorie mededelen. 
 
Artikel 15 
 
In deze overeenkomst dienen onder "werklieden en bedienden" zowel de mannelijke 
als de vrouwelijke werklieden en bedienden te worden verstaan. 
 
Hoofdstuk V : Slotbepalingen 
 
Artikel 16 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1989 tot vaststelling van de 
arbeids- en loonvoorwaarden wordt opgeheven. 
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Artikel 17 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair Comité voor de warenhuizen. 
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JAARLIJKSE  PREMIE 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2014 tot toekenning 
van een jaarlijkse premie 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Jaarlijkse premie 
 
Artikel 2  
 
§ 1.  
Vanaf het jaar 2006 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald. 
Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers stemt het bedrag van deze premie 
overeen met 5 euro bruto per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale 
zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
 
Voor de deeltijdse werknemers zal de premie evenals het gedeelte enkel en dubbel 
vakantiegeld op deze premie worden berekend in verhouding tot deze van de 
voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur. 
 
§ 2.  
Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met 
het maandloon van de maand juni uitbetaald. In het totaal, dit is met inbegrip van 
het enkel en dubbel vakantiegeld, moet het bedrag van deze premie bij een 
volledig refertejaar overeen stemmen met 70 euro bruto. 
 
Het refertejaar is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken 
kalenderjaar. 
 
Voor de in dienst zijnde werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen 
gedurende een volledig refertejaar, worden de premie en het gedeelte enkel en 
dubbel vakantiegeld op deze premie, pro rata temporis berekend ten belope van 
één twaalfde per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid 
gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). 
 
§ 3 
In afwijking van de onder § 2. vermelde regeling, geldt voor het jaar 2006 de 
volgende overgangsregeling. 
 
De voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een 
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premie van 70 euro bruto worden uitbetaald. 
 
Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 
2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking 
worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie. 
 
Artikel 3  
 
Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak 
uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen.  
 
In ondernemingen die zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité naar het 
paritair comité van de warenhuizen (PC 312), kan deze premie worden omgezet in 
evenwaardige voordelen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 
bedrijfsvlak uiterlijk 24 maanden na de overstap naar het paritair comité 312. 
 
De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 
van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging. 
 
In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op 
maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 5 euro bruto per maand in 
de maandelijkse lonen opgenomen. 
 
 
Artikel 4   
 
Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een 
onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op 
ondernemingsvlak een CAO sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden 
verkeert. 
 
Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 5  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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KERSTPREMIE 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende 
de kerstpremie 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor 
de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Beginselen 
 
Artikel 2 
 
Elke werknemer die voldoet aan de toekenningsvoorwaarden geniet, in de maand 
december, een kerstpremie. 
 
Artikel 3 
 
Deze kerstpremie is gebonden aan de handelsactiviteit van de maand december. 
 
Hoofdstuk III : Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 4 
 
De kerstpremie wordt toegekend aan de werknemers die tijdens het beschouwde 
kalenderjaar ten minste drie, al dan niet opeenvolgende, maanden anciënniteit 
hebben in de onderneming en die op het ogenblik van de betaling van de premie in 
de onderneming aanwezig zijn of zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is 
met effectieve arbeid in toepassing van de wetgeving betreffende de jaarlijkse 
vakantie. 
 
De premie wordt ook toegekend aan de werknemer die zich op het ogenblik van de 
betaling bevindt in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar 
ziek familielid, ouderschapsverlof en die tijdens het beschouwde kalenderjaar 
arbeidsprestaties hebben uitgevoerd. 
 
Hoofdstuk IV : Bedrag en berekeningsbasis 
 
Artikel 5 
 
§ 1 
Voor de werknemers met één jaar anciënniteit in de onderneming die voldoen aan de 
in artikel 4 vastgestelde toekenningsvoorwaarden, is het bedrag van de kerstpremie 
gelijk aan het contractuele loon van de maand november verhoogd met het 
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maandgemiddelde van de late uren, aanvullende uren en overuren gepresteerd in de 
loop van de voorbije twaalf maanden voorafgaand aan de maand van toekenning, 
vermenigvuldigd met het uurloon van toepassing in de maand november, zonder dat 
het bedrag van deze premie 4850,45 euro mag overschrijden (tegenover het 
indexcijfer 105,02, spil van de stabilisatieschijf 102,97 -105,02 - 107,12; basis 2004 = 
100). 
 
§ 2 
Afwezigheden wegens ziekte of ongeval van de werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden, voor de berekening van het 
bedrag van de kerstpremie, gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen volgens het 
stelsel van de gelijkgestelde dagen, bepaald in de artikelen 16 en 19 van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot vaststelling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers. 
 
§ 3 
Voor de werknemers die op het ogenblik van de uitbetaling van de premie in 
tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid of 
ouderschapsverlof zijn, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal 
maanden effectieve of daarmee conform de vorige paragraaf gelijkgestelde 
arbeidsprestaties. 
 
Artikel 6 
 
Voor de werknemers met minder dan één jaar anciënniteit in de onderneming die 
voldoen aan de in artikel 4 vastgestelde toekenningsvoorwaarden, wordt de 
kerstpremie toegekend volgens dezelfde berekeningsbasis als deze vastgesteld in 
artikel 5 maar naar rata van het aantal in het jaar gepresteerde maanden. 
 
Artikel 7 
 
Voor de werknemers met een wijziging van contractuele arbeidstijd in de loop van het 
jaar en die voldoen aan de in artikel 4 vastgestelde toekenningsvoorwaarden, zal de 
berekening gebeuren op basis van het maandelijks gemiddelde van de gepresteerde 
of gelijkgestelde uren in de loop van de twaalf voorafgaande maanden. 
 
Artikel 8 
 
Het bedrag van de premie vastgesteld in de artikelen 5, 6 en 7 wordt toegekend naar 
rata van het aantal maanden arbeidsprestaties verricht tijdens het toekenningsjaar 
aan de werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd en die met pensioen gaan of op brugpensioen gesteld worden. 
 
Artikel 9 
 
De grens waarvan sprake is in artikel 5 is gekoppeld aan het verloop van de 
conventionele aanpassingen, welke door het Paritair comité voor de warenhuizen 
worden bepaald. 
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Te dien einde geschiedt de aanpassing in de maand november overeenkomstig de 
volgende formule : 
aantal loonschaalaanpassingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen sinds 
de laatste aanpassing tot en met 1 november x 2 %. 
 
Artikel 10 
 
Voor het personeel dat wordt betaald op provisie of met een commissieloon, moet 
rekening gehouden worden met de staat van de provisies of commissielonen 
verbonden aan de arbeidsprestaties van de maand november. Wanneer het bedrag 
daarvan niet tijdig berekend is, kan worden verwezen naar de staat van de maand 
oktober. 
 
Hoofdstuk V : Aanvulling 
 
Artikel 11 
 
De werknemers die tewerkgesteld zijn met een volledige dienstbetrekking en die 
voldoen aan de voorwaarden vastgesteld bij artikel 4, genieten een aanvullende 
kerstpremie van 297,47 euro welke wordt gevoegd bij het artikel 5 vastgestelde 
bedrag. 
 
Artikel 12 
 
De werknemers die tewerkgesteld zijn met een onvolledige dienstbetrekking en die 
voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 4 genieten een aanvullende 
kerstpremie welke bij het bedrag, vastgesteld in artikel 5, wordt gevoegd.  
 
Deze aanvulling wordt als volgt berekend : 297,47 euro x aantal uren 
arbeidsprestaties in de maand november/151,66 behoudens bijzondere paritaire 
afspraken die in de onderneming tot stand komen. 
 
Artikel 13 
 
De werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een 
duidelijk omschreven werk en die voldoen aan de voorwaarden vastgesteld bij artikel  
4, genieten een aanvullende kerstpremie, welke bij het in artikel 5 vastgestelde 
bedrag wordt gevoegd. 
 
Deze aanvulling wordt als volgt berekend : 297,47 euro x aantal maanden 
tewerkstelling gedurende het jaar/ 12 
 
Artikel 14 
 
Het bedrag van de aanvullende premie, vastgesteld in de artikelen 12 en 13, wordt 
toegekend naar rata van het aantal maanden arbeidsprestaties verricht tijdens het 
toekenningsjaar aan de werknemers die verbonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die met pensioen gaan of op 
brugpensioen gesteld worden. 
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Afwezigheden wegens ziekte of ongeval van de werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, worden voor de berekening van het 
bedrag van de aanvullende premie, bepaald in de artikelen 12 en 13, gelijkgesteld 
met effectief gewerkte dagen volgens het stelsel van de gelijkgestelde dagen, waarin 
is voorzien in de artikelen 16 en 18 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders. 
 
Artikel 15 
 
Betreffende de ziekte of het ongeval zoals vermeld in artikelen 5 en 14, dient men 
een onderscheid te maken naargelang deze al dan niet langer dan twaalf maanden 
heeft geduurd : 
 
a) de ziekte of het ongeval duurt niet langer dan twaalf maanden in de loop van 

hetzelfde toekenningsjaar : krachtens gelijkstellingsreglementen worden het 
bedrag van de op het einde van het jaar toegekende kerstpremie en van de 
aanvulling bij deze premie in dit geval niet verminderd door de duur van de 
afwezigheid om redenen van ziekte of ongeval; 

b) de ziekte of het ongeval duurt geen twaalf maanden, maar is over twee 
toekenningsjaren verspreid : krachtens de gelijkstellingsreglementen zal de duur 
van de afwezigheid om redenen van ziekte of ongeval in dit geval geen aanleiding 
geven tot een vermindering van het bedrag van de kerstpremie en van de 
aanvulling bij deze premie op het einde van elk van beide toekenningsjaren; 

c) de ziekte of het ongeval duurt langer dan twaalf maanden : krachtens de 
gelijkstellingsreglementen zal de duur van de afwezigheid om redenen van ziekte 
of ongeval voor de eerste twaalf maanden geen aanleiding geven tot een 
vermindering van het bedrag van de op het einde van het jaar toegekende 
kerstpremie en van de aanvulling bij deze premie. 

 
Het gedeelte van de afwezigheidsduur dat boven twaalf maanden ligt, kan niet 
gelijkgesteld worden; daardoor worden de kerstpremie en de aanvulling bij deze 
premie, met een twaalfde per maand afwezigheid verminderd (20 dagen in het stelsel 
van 5 werkdagen per week en 25 dagen in het systeem van 6 werkdagen per week) 
boven de twaalf gelijkgestelde maanden. 
 
Voorbeeld : 
 
een werknemer wordt ziek op 1 juni 2001 en gaat op 1 november 2002  
weer aan het werk : 
. in 2001 zal de werknemer recht hebben op het volledige bedrag van  
  de kerstpremie en de aanvulling bij deze premie; 
. in 2002 worden de kerstpremie en de aanvulling aldus berekend : 
  5 (januari tot mei) x 1/12de bij wijze van gelijkstelling 
  2 (november en december) x 1/12de als werkelijk verrichte arbeid 
Totaal : 7/12de van de kerstpremie en de aanvulling 
 
Indien een werknemer het werk hervat in de loop van een bepaalde maand, zullen de 
prestaties van die maand als werkelijk verrichte arbeid beschouwd worden voor de 
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berekening van de kerstpremie voor zover de werknemer in de loop van die maand 
meer dan de helft van de vastgestelde werkdagen heeft gewerkt. 
 
Hoofdstuk VI : Slotbepalingen 
 
Artikel 16 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de 
eindejaarspremie wordt opgeheven op 1 juli 2007. 
 
Artikel 17 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007. Zij is gesloten 
voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de warenhuizen 
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ECOCHEQUES 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de ecocheques 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Definitie 
 
Artikel 2  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd. 
 
Artikel 3  
 
§ 1.  
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ecocheque verstaan, het 
voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn 
opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst. 
 
§ 2.  
De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van 
ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst. 
 
Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun 
terbeschikkingstelling aan de werknemer. 
 
Artikel 4  
 
De nominale waarde van de ecocheque staat aangegeven op de cheque, met een 
maximum van 10 euro per ecocheque. 
 
Hoofdstuk III : Toekenningsmodaliteiten 
 
Artikel 5  
 
Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode 
worden ecocheques één keer per jaar toegekend ter waarde van: 
250 EUR. 
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Artikel 6  
 
Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de 
volgende schijven : 
 
Wekelijkse 
arbeidsduur 

 
Bedrag 

Vanaf 27u/week 250 € 
Vanaf 20u en minder 
dan 27u/week 

200 € 

Vanaf 17,5u en 
minder dan 20u/week 

150 € 

Minder dan 
17,5u/week 

100 € 

Contracten van 
8u/week en 
eendagscontracten 

75 € 

 

 
Onder wekelijkse arbeidsduur in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan het 
gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode. 
 
Artikel 7  
 
De betaling van deze ecocheques vindt plaats een keer per jaar, in de loop van de 
maand juni. 
 
Artikel 8  
 
De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een 
volledige referteperiode. 
 
De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken 
kalenderjaar. 
 
Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag vastgesteld 
volgens de hierboven vermelde schijven, betaald worden pro rata van de werkelijke 
prestaties en daarmee volgens de CAO nr. 98 gelijkstelde periodes (art. 6, §3). 
 
Voorbeeld 1: Een werknemer is gedurende 3 opeenvolgende weken afwezig van 
het werk ingevolge een operatie. Deze 3 weken worden gelijkgesteld. 
 
Voorbeeld 2: Een werkneemster neemt haar 15 weken moederschapsverlof op. 
Deze 15 weken worden gelijkgesteld. 
 
Artikel 9  
 
Gelet op de opleidingsperiode, gelet op de beperktere vertrouwdheid van de 
studenten in het bedrijfsleven, worden uitgesloten van deze regeling de 
werknemers verbonden met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 
zoals bepaald door titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de 
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arbeidsovereenkomsten en die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdragen. 
 
Hoofdstuk IV : Informatieverstrekking aan de werknemers  
 
Artikel 10  
 
Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden 
afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de 
inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98 genoemde lijst en ook 
telkenmale dat ze door de Nationaal arbeidsraad wordt gewijzigd. 
 
Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever 
verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden 
toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen 
worden afgegeven. 
 
Hoofdstuk V : Omzetting in de ondernemingen 
 
Artikel 11  
 
Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de 
ecocheques. 
 
Ze kunnen in de ondernemingen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 
30 september 2014 omgevormd worden in een ander voordeel.  
 
 
Artikel 12  
 
De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn 
dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven 
zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de 
werkgevers. 
 
In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden 
afgeweken. 
 
Artikel 13  
 
Indien geen ondernemings-CAO wordt gesloten vóór 30 september 2014 dan zal 
automatisch het systeem van ecocheques, zoals bepaald in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, van toepassing zijn.  
 
Hoofdstuk VI : Slotbepalingen 
 
Artikel 14  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2013 en 
vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende de 
ecocheques (107755/CO/31200, BS 02/02/2012). Zij is gesloten voor onbepaalde 
tijd. 
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Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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VERVOERSKOSTEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de vervoerskosten van de werknemers 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen 
 
Artikel 2  
 
Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de 
werknemers die regelmatig een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel 
gebruiken over een afstand van ten minste 2 km. 
 
Artikel 3  
 
Wat het door de nmbs georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de 
werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 80% gemiddeld van de prijs van de 
treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand (bijlage 1). 
 
Artikel 4  
 
Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van 
het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de 
abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 2 km, berekend vanaf de vertrekhalte, 
vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : 
 

a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de 
bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs 
van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een 
overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80 % van de werkelijke 
vervoerprijs te overschrijden; 
 

b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de 
bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8 % van 
de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag 
van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als 
sociaal abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden. 
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Artikel 5   
 
Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of 
meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen dan de trein, en 
er wordt slechts één vervoerbewijs afgeleverd voor het geheel van de afstand – 
zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per 
gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel – zal de bijdrage van de werkgever 
gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als 
sociaal abonnement, zoals hoger bepaald. 
 
In elk ander geval, dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk 
vervoermiddel gebruikt dan voorzien in het vorige artikel, wordt de bijdrage van de 
werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : 
 

- nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar 
vervoermiddel, waarvan de werknemer gebruik maakt, de bijdrage 
van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 2, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, 
worden de aldus bekomen bedragen bij elkaar opgeteld om de 
bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand 
vast te stellen. 

 
Artikel 6  
 
De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerkosten 
zal maandelijks betaald worden, voor de werknemers met een maandabonnement 
of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor 
de vervoerbewijzen voor een week geldig zijn. 
 
De werknemers leggen aan de werkgevers een ondertekende verklaring voor 
waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2 
km een gemeenschappelijk openbaar vervoer benutten om zich van hun 
woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren 
zij, indien mogelijk, het aantal effectief gereden kilometers. zij zullen ervoor zorgen 
iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen. de 
werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid 
strookt. 
 
De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op 
voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de nmbs en/of andere 
maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer. 
 
Hoofdstuk III : Privevervoermiddelen 
 
Artikel 7  
 
Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de 
werklieden alsook aan de bedienden wier totale bruto jaarwedde niet hoger ligt dan 
35.000 euro en die regelmatig een privé-vervoermiddel gebruiken over een 
effectieve afstand van ten minste 2 km. 
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Vanaf 1 januari 2012 zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 75 % 
gemiddeld van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende 
afstand (bijlage 2). 
 
Carrefour is uitgesloten van de bepalingen van alinea 1 en 2 van dit artikel tot 31 
december 2014.  
 
Artikel 8  
 
Het toekennen van dit voordeel is onderworpen aan het ondertekenen door de 
werknemer van een verklaring zeggende dat hij regelmatig gebruik maakt van een 
privé-vervoermiddel om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven 
(bijlage 4). 
 
Overeenkomstig artikel 9 van de cao nr. 19octies kan de werknemer op elk 
ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt. 
 
Hoofdstuk IV : Fietsvergoeding 
 
Artikel 9  
 
Vanaf 1 januari 2014, er wordt een vergoeding van 0,22 euro per kilometer 
ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde 
afstand tussen de woonplaats en het werk. 
 
Carrefour is uitgesloten van deze bepaling tot 31 december 2014.  
 
Hoofdstuk V : Slotbepalingen 
 
Artikel 10  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende de 
vervoerskosten van de werknemers (107754/co/312) wordt opgeheven.  
artikel 11 - deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 
2014. zij is gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het paritair comité voor de warenhuizen. 
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Bijlage 1 – Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een openbaar gemeenschappelijk 
vervoermiddel (gemiddeld 80% )(op 01-02-2014) 
 
  

Distance 
Afstand 

(km) 

Openbaa
r vervoer 

/ 
Transport 

public 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale 

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,76 10,00 7,58 33,00 25,03 93,00 70,54 332,00 251,80 11,30 8,57 1,15 
2 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 

3 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 
4 0,76 10,90 8,27 36,00 27,32 101,00 76,64 362,00 274,69 12,30 9,33 1,26 

5 0,76 11,70 8,93 39,00 29,78 110,00 84,00 391,00 298,58 13,30 10,16 1,37 

6 0,76 12,50 9,55 41,50 31,71 117,00 89,40 416,00 317,87 14,20 10,85 1,46 

7 0,76 13,20 9,99 44,00 33,28 124,00 93,80 441,00 333,60 15,00 11,35 1,54 

8 0,76 14,00 10,60 46,50 35,21 131,00 99,20 466,00 352,88 15,90 12,04 1,62 

9 0,76 14,70 11,14 49,00 37,14 138,00 104,60 491,00 372,16 16,70 12,66 1,71 

10 0,76 15,50 11,76 52,00 39,45 145,00 110,00 516,00 391,45 17,60 13,35 1,82 

11 0,77 16,20 12,41 54,00 41,35 152,00 116,40 541,00 414,29 18,50 14,17 1,91 

12 0,77 17,00 13,02 57,00 43,66 159,00 121,80 566,00 433,58 19,30 14,78 2,01 

13 0,77 17,70 13,56 59,00 45,21 166,00 127,20 591,00 452,86 20,20 15,48 2,09 

14 0,77 18,50 14,18 62,00 47,52 173,00 132,60 616,00 472,15 21,00 16,10 2,19 

15 0,77 19,20 14,72 64,00 49,07 180,00 138,00 641,00 491,43 21,90 16,79 2,26 

16 0,77 20,00 15,44 67,00 51,74 187,00 144,40 666,00 514,28 22,70 17,53 2,39 

17 0,77 20,70 15,98 69,00 53,28 194,00 149,80 691,00 533,57 23,60 18,22 2,46 

18 0,77 21,50 16,60 72,00 55,59 201,00 155,20 716,00 552,85 24,40 18,84 2,57 

19 0,77 22,20 17,19 74,00 57,29 208,00 161,03 741,00 573,65 25,50 19,74 2,64 

20 0,77 23,00 17,80 77,00 59,60 215,00 166,43 766,00 592,94 26,00 20,13 2,75 

21 0,77 23,70 18,34 79,00 61,15 222,00 171,83 791,00 612,23 27,00 20,90 2,82 

22 0,77 24,50 18,96 82,00 63,46 229,00 177,23 816,00 631,51 28,00 21,67 2,93 

23 0,78 25,00 19,45 84,00 65,36 236,00 183,62 841,00 654,35 28,50 22,17 3,02 

24 0,78 26,00 20,22 87,00 67,67 243,00 189,02 866,00 673,63 29,50 22,95 3,12 

25 0,78 26,50 20,56 89,00 69,06 250,00 194,00 891,00 691,42 30,50 23,67 3,19 

26 0,78 27,50 21,37 92,00 71,48 257,00 199,67 916,00 711,66 31,00 24,08 3,30 

27 0,78 28,00 21,77 94,00 73,07 264,00 205,22 941,00 731,49 32,00 24,88 3,37 

28 0,78 29,00 22,56 97,00 75,44 271,00 210,78 966,00 751,33 33,00 25,67 3,48 

29 0,78 29,50 22,97 99,00 77,08 278,00 216,44 991,00 771,56 34,00 26,47 3,56 

30 0,78 30,50 23,76 102,00 79,45 285,00 222,00 1016,00 791,41 34,50 26,87 3,67 

31-33 0,78 31,50 24,67 106,00 83,00 296,00 231,78 1057,00 827,68 36,00 28,19 3,83 

34-36 0,79 33,50 26,48 112,00 88,53 313,00 247,42 1119,00 884,54 38,00 30,04 4,09 

37-39 0,80 35,50 28,29 118,00 94,04 330,00 263,00 1180,00 940,42 40,00 31,88 4,34 

40-42 0,80 37,00 29,60 124,00 99,20 348,00 278,40 1241,00 992,80 42,50 34,00 4,58 

43-45 0,81 39,00 31,52 130,00 105,07 365,00 295,00 1303,00 1053,11 44,50 35,97 4,85 

46-48 0,81 41,00 33,33 136,00 110,57 382,00 310,56 1364,00 1108,91 46,50 37,80 5,10 

49-51 0,82 43,00 35,15 143,00 116,90 399,00 326,18 1425,00 1164,94 48,50 39,65 5,39 
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52-54 0,81 44,00 35,84 147,00 119,73 411,00 334,74 1469,00 1196,44 50,00 40,72 5,52 

55-57 0,82 45,50 37,47 151,00 124,35 424,00 349,18 1513,00 1246,00 52,00 42,82 5,74 

58-60 0,83 46,50 38,36 156,00 128,70 436,00 359,70 1557,00 1284,53 53,00 43,73 5,94 

61-65 0,83 48,50 40,08 161,00 133,05 452,00 373,52 1615,00 1334,59 55,00 45,45 6,14 

66-70 0,83 51,00 42,41 169,00 140,54 473,00 393,34 1688,00 1403,71 58,00 48,23 6,49 

71-75 0,83 53,00 43,79 176,00 145,42 493,00 407,35 1761,00 1455,05 60,00 49,58 6,71 

76-80 0,83 55,00 45,90 183,00 152,73 513,00 428,16 1833,00 1529,85 63,00 52,58 7,05 

81-85 0,83 57,00 47,29 191,00 158,46 534,00 443,02 1906,00 1581,27 65,00 53,93 7,31 

86-90 0,83 59,00 49,20 198,00 165,12 554,00 462,00 1979,00 1650,34 67,00 55,87 7,62 

91-95 0,84 62,00 51,95 205,00 171,78 575,00 481,81 2052,00 1719,43 70,00 58,66 7,93 

96-100 0,83 64,00 53,33 212,00 176,67 595,00 495,83 2125,00 1770,83 72,00 60,00 8,15 

101-105 0,84 66,00 55,25 220,00 184,16 615,00 514,81 2198,00 1839,94 75,00 62,78 8,50 

106-110 0,84 68,00 57,16 227,00 190,82 636,00 534,64 2271,00 1909,06 77,00 64,73 8,81 

111-115 0,84 70,00 59,08 234,00 197,48 656,00 553,62 2343,00 1977,35 80,00 67,52 9,11 

116-120 0,85 72,00 60,99 242,00 204,99 677,00 573,46 2416,00 2046,49 82,00 69,46 9,46 

121-125 0,84 75,00 63,21 249,00 209,87 697,00 587,47 2489,00 2097,87 85,00 71,64 9,68 

126-130 0,85 77,00 65,13 256,00 216,53 717,00 606,46 2562,00 2167,03 87,00 73,59 9,99 

131-135 0,85 79,00 67,04 263,00 223,19 738,00 626,30 2635,00 2236,19 90,00 76,38 10,30 

136-140 0,84 81,00 68,42 271,00 228,92 758,00 640,31 2708,00 2287,55 92,00 77,72 10,56 

141-145 0,85 83,00 70,87 278,00 237,37 779,00 665,15 2781,00 2374,55 95,00 81,12 10,95 

146-150 0,85 86,00 73,47 288,00 246,04 807,00 689,44 2883,00 2463,01 98,00 83,72 11,35 
 
 

  
Afstanden NMBS beperkt tot 
150 Km 
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Bijlage 2 – Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een individueel vervoermiddel (gemiddeld 
75% )(op 01-02-2014) 

  
 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,70 10,00 6,98 33,00 23,05 93,00 64,96 332,00 231,88 11,30 7,89 1,06 
2 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 

3 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 
4 0,70 10,90 7,62 36,00 25,16 101,00 70,58 362,00 252,97 12,30 8,60 1,16 

5 0,70 11,70 8,23 39,00 27,44 110,00 77,40 391,00 275,12 13,30 9,36 1,27 

6 0,70 12,50 8,80 41,50 29,22 117,00 82,38 416,00 292,91 14,20 10,00 1,35 

7 0,70 13,20 9,19 44,00 30,64 124,00 86,36 441,00 307,14 15,00 10,45 1,41 

8 0,70 14,00 9,76 46,50 32,42 131,00 91,34 466,00 324,92 15,90 11,09 1,50 

9 0,70 14,70 10,26 49,00 34,20 138,00 96,32 491,00 342,70 16,70 11,66 1,58 

10 0,70 15,50 10,83 52,00 36,33 145,00 101,30 516,00 360,49 17,60 12,30 1,68 

11 0,71 16,20 11,43 54,00 38,11 152,00 107,28 541,00 381,83 18,50 13,06 1,76 

12 0,71 17,00 12,00 57,00 40,24 159,00 112,26 566,00 399,62 19,30 13,63 1,86 

13 0,71 17,70 12,50 59,00 41,67 166,00 117,24 591,00 417,40 20,20 14,27 1,92 

14 0,71 18,50 13,07 62,00 43,80 173,00 122,22 616,00 435,19 21,00 14,84 2,02 

15 0,71 19,20 13,57 64,00 45,23 180,00 127,20 641,00 452,97 21,90 15,48 2,09 

16 0,71 20,00 14,24 67,00 47,72 187,00 133,18 666,00 474,32 22,70 16,17 2,20 

17 0,71 20,70 14,74 69,00 49,14 194,00 138,16 691,00 492,11 23,60 16,81 2,27 

18 0,71 21,50 15,31 72,00 51,27 201,00 143,14 716,00 509,89 24,40 17,38 2,37 

19 0,71 22,20 15,85 74,00 52,85 208,00 148,55 741,00 529,19 25,50 18,21 2,44 

20 0,71 23,00 16,42 77,00 54,98 215,00 153,53 766,00 546,98 26,00 18,57 2,54 

21 0,71 23,70 16,92 79,00 56,41 222,00 158,51 791,00 564,77 27,00 19,28 2,60 

22 0,71 24,50 17,49 82,00 58,54 229,00 163,49 816,00 582,55 28,00 19,99 2,70 

23 0,72 25,00 17,95 84,00 60,32 236,00 169,46 841,00 603,89 28,50 20,46 2,78 

24 0,72 26,00 18,66 87,00 62,45 243,00 174,44 866,00 621,67 29,50 21,18 2,88 

25 0,72 26,50 18,97 89,00 63,72 250,00 179,00 891,00 637,96 30,50 21,84 2,94 

26 0,72 27,50 19,72 92,00 65,96 257,00 184,25 916,00 656,70 31,00 22,22 3,04 

27 0,72 28,00 20,09 94,00 67,43 264,00 189,38 941,00 675,03 32,00 22,96 3,11 

28 0,72 29,00 20,82 97,00 69,62 271,00 194,52 966,00 693,37 33,00 23,69 3,21 

29 0,72 29,50 21,20 99,00 71,14 278,00 199,76 991,00 712,10 34,00 24,43 3,28 

30 0,72 30,50 21,93 102,00 73,33 285,00 204,90 1016,00 730,45 34,50 24,80 3,38 

31-33 0,72 31,50 22,78 106,00 76,64 296,00 214,02 1057,00 764,26 36,00 26,03 3,54 

34-36 0,73 33,50 24,47 112,00 81,81 313,00 228,64 1119,00 817,40 38,00 27,76 3,78 

37-39 0,74 35,50 26,16 118,00 86,96 330,00 243,20 1180,00 869,62 40,00 29,48 4,01 

40-42 0,74 37,00 27,38 124,00 91,76 348,00 257,52 1241,00 918,34 42,50 31,45 4,23 

43-45 0,75 39,00 29,18 130,00 97,27 365,00 273,10 1303,00 974,93 44,50 33,30 4,49 

46-48 0,75 41,00 30,87 136,00 102,41 382,00 287,64 1364,00 1027,07 46,50 35,01 4,73 

49-51 0,76 43,00 32,57 143,00 108,32 399,00 302,24 1425,00 1079,44 48,50 36,74 5,00 
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52-54 0,75 44,00 33,20 147,00 110,91 411,00 310,08 1469,00 1108,30 50,00 37,72 5,12 

55-57 0,76 45,50 34,74 151,00 115,29 424,00 323,74 1513,00 1155,22 52,00 39,70 5,32 

58-60 0,77 46,50 35,57 156,00 119,34 436,00 333,54 1557,00 1191,11 53,00 40,55 5,51 

61-65 0,77 48,50 37,17 161,00 123,39 452,00 346,40 1615,00 1237,69 55,00 42,15 5,69 

66-70 0,77 51,00 39,35 169,00 130,40 473,00 364,96 1688,00 1302,43 58,00 44,75 6,02 

71-75 0,77 53,00 40,61 176,00 134,86 493,00 377,77 1761,00 1349,39 60,00 45,98 6,22 

76-80 0,77 55,00 42,60 183,00 141,75 513,00 397,38 1833,00 1419,87 63,00 48,80 6,54 

81-85 0,77 57,00 43,87 191,00 147,00 534,00 410,98 1906,00 1466,91 65,00 50,03 6,78 

86-90 0,77 59,00 45,66 198,00 153,24 554,00 428,76 1979,00 1531,60 67,00 51,85 7,07 

91-95 0,78 62,00 48,23 205,00 159,48 575,00 447,31 2052,00 1596,31 70,00 54,46 7,36 

96-100 0,77 64,00 49,49 212,00 163,95 595,00 460,13 2125,00 1643,33 72,00 55,68 7,57 

101-105 0,78 66,00 51,29 220,00 170,96 615,00 477,91 2198,00 1708,06 75,00 58,28 7,89 

106-110 0,78 68,00 53,08 227,00 177,20 636,00 496,48 2271,00 1772,80 77,00 60,11 8,18 

111-115 0,78 70,00 54,88 234,00 183,44 656,00 514,26 2343,00 1836,77 80,00 62,72 8,47 

116-120 0,79 72,00 56,67 242,00 190,47 677,00 532,84 2416,00 1901,53 82,00 64,54 8,79 

121-125 0,78 75,00 58,71 249,00 194,93 697,00 545,65 2489,00 1948,53 85,00 66,54 9,00 

126-130 0,79 77,00 60,51 256,00 201,17 717,00 563,44 2562,00 2013,31 87,00 68,37 9,28 

131-135 0,79 79,00 62,30 263,00 207,41 738,00 582,02 2635,00 2078,09 90,00 70,98 9,57 

136-140 0,78 81,00 63,56 271,00 212,66 758,00 594,83 2708,00 2125,07 92,00 72,20 9,81 

141-145 0,79 83,00 65,89 278,00 220,69 779,00 618,41 2781,00 2207,69 95,00 75,42 10,18 

146-150 0,79 86,00 68,31 288,00 228,76 807,00 641,02 2883,00 2290,03 98,00 77,84 10,56 

 

  

Afstanden NMBS beperkt tot 150 Km 
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Bijlage 3 – Van toepassing op Carrefour - Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een 
individueel vervoermiddel (gemiddeld 70% )(op 01-02-2014) 
  

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,66 10,00 6,58 33,00 21,73 93,00 61,24 332,00 218,60 11,30 7,44 1,00 
2 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 

3 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 
4 0,66 10,90 7,18 36,00 23,72 101,00 66,54 362,00 238,49 12,30 8,10 1,09 

5 0,66 11,70 7,76 39,00 25,88 110,00 73,00 391,00 259,48 13,30 8,83 1,19 

6 0,66 12,50 8,30 41,50 27,56 117,00 77,70 416,00 276,27 14,20 9,43 1,27 

7 0,66 13,20 8,67 44,00 28,88 124,00 81,40 441,00 289,50 15,00 9,85 1,33 

8 0,66 14,00 9,20 46,50 30,56 131,00 86,10 466,00 306,28 15,90 10,45 1,41 

9 0,66 14,70 9,67 49,00 32,24 138,00 90,80 491,00 323,06 16,70 10,99 1,49 

10 0,66 15,50 10,21 52,00 34,25 145,00 95,50 516,00 339,85 17,60 11,59 1,58 

11 0,67 16,20 10,79 54,00 35,95 152,00 101,20 541,00 360,19 18,50 12,32 1,66 

12 0,67 17,00 11,32 57,00 37,96 159,00 105,90 566,00 376,98 19,30 12,85 1,75 

13 0,67 17,70 11,79 59,00 39,31 166,00 110,60 591,00 393,76 20,20 13,46 1,81 

14 0,67 18,50 12,33 62,00 41,32 173,00 115,30 616,00 410,55 21,00 14,00 1,91 

15 0,67 19,20 12,80 64,00 42,67 180,00 120,00 641,00 427,33 21,90 14,60 1,97 

16 0,67 20,00 13,44 67,00 45,04 187,00 125,70 666,00 447,68 22,70 15,26 2,08 

17 0,67 20,70 13,91 69,00 46,38 194,00 130,40 691,00 464,47 23,60 15,86 2,14 

18 0,67 21,50 14,45 72,00 48,39 201,00 135,10 716,00 481,25 24,40 16,40 2,23 

19 0,67 22,20 14,97 74,00 49,89 208,00 140,23 741,00 499,55 25,50 17,19 2,30 

20 0,67 23,00 15,50 77,00 51,90 215,00 144,93 766,00 516,34 26,00 17,53 2,40 

21 0,67 23,70 15,97 79,00 53,25 222,00 149,63 791,00 533,13 27,00 18,20 2,46 

22 0,67 24,50 16,51 82,00 55,26 229,00 154,33 816,00 549,91 28,00 18,87 2,55 

23 0,68 25,00 16,95 84,00 56,96 236,00 160,02 841,00 570,25 28,50 19,32 2,63 

24 0,68 26,00 17,62 87,00 58,97 243,00 164,72 866,00 587,03 29,50 20,00 2,72 

25 0,68 26,50 17,91 89,00 60,16 250,00 169,00 891,00 602,32 30,50 20,62 2,78 

26 0,68 27,50 18,62 92,00 62,28 257,00 173,97 916,00 620,06 31,00 20,98 2,87 

27 0,68 28,00 18,97 94,00 63,67 264,00 178,82 941,00 637,39 32,00 21,68 2,94 

28 0,68 29,00 19,66 97,00 65,74 271,00 183,68 966,00 654,73 33,00 22,37 3,03 

29 0,68 29,50 20,02 99,00 67,18 278,00 188,64 991,00 672,46 34,00 23,07 3,10 

30 0,68 30,50 20,71 102,00 69,25 285,00 193,50 1016,00 689,81 34,50 23,42 3,20 

31-33 0,68 31,50 21,52 106,00 72,40 296,00 202,18 1057,00 721,98 36,00 24,59 3,34 

34-36 0,69 33,50 23,13 112,00 77,33 313,00 216,12 1119,00 772,64 38,00 26,24 3,57 

37-39 0,70 35,50 24,74 118,00 82,24 330,00 230,00 1180,00 822,42 40,00 27,88 3,80 

40-42 0,70 37,00 25,90 124,00 86,80 348,00 243,60 1241,00 868,70 42,50 29,75 4,01 

43-45 0,71 39,00 27,62 130,00 92,07 365,00 258,50 1303,00 922,81 44,50 31,52 4,25 

46-48 0,71 41,00 29,23 136,00 96,97 382,00 272,36 1364,00 972,51 46,50 33,15 4,47 
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49-51 0,72 43,00 30,85 143,00 102,60 399,00 286,28 1425,00 1022,44 48,50 34,80 4,73 

52-54 0,71 44,00 31,44 147,00 105,03 411,00 293,64 1469,00 1049,54 50,00 35,72 4,85 

55-57 0,72 45,50 32,92 151,00 109,25 424,00 306,78 1513,00 1094,70 52,00 37,62 5,04 

58-60 0,73 46,50 33,71 156,00 113,10 436,00 316,10 1557,00 1128,83 53,00 38,43 5,22 

61-65 0,73 48,50 35,23 161,00 116,95 452,00 328,32 1615,00 1173,09 55,00 39,95 5,40 

66-70 0,73 51,00 37,31 169,00 123,64 473,00 346,04 1688,00 1234,91 58,00 42,43 5,71 

71-75 0,73 53,00 38,49 176,00 127,82 493,00 358,05 1761,00 1278,95 60,00 43,58 5,90 

76-80 0,73 55,00 40,40 183,00 134,43 513,00 376,86 1833,00 1346,55 63,00 46,28 6,20 

81-85 0,73 57,00 41,59 191,00 139,36 534,00 389,62 1906,00 1390,67 65,00 47,43 6,43 

86-90 0,73 59,00 43,30 198,00 145,32 554,00 406,60 1979,00 1452,44 67,00 49,17 6,71 

91-95 0,74 62,00 45,75 205,00 151,28 575,00 424,31 2052,00 1514,23 70,00 51,66 6,98 

96-100 0,73 64,00 46,93 212,00 155,47 595,00 436,33 2125,00 1558,33 72,00 52,80 7,17 

101-105 0,74 66,00 48,65 220,00 162,16 615,00 453,31 2198,00 1620,14 75,00 55,28 7,48 

106-110 0,74 68,00 50,36 227,00 168,12 636,00 471,04 2271,00 1681,96 77,00 57,03 7,76 

111-115 0,74 70,00 52,08 234,00 174,08 656,00 488,02 2343,00 1743,05 80,00 59,52 8,03 

116-120 0,75 72,00 53,79 242,00 180,79 677,00 505,76 2416,00 1804,89 82,00 61,26 8,34 

121-125 0,74 75,00 55,71 249,00 184,97 697,00 517,77 2489,00 1848,97 85,00 63,14 8,54 

126-130 0,75 77,00 57,43 256,00 190,93 717,00 534,76 2562,00 1910,83 87,00 64,89 8,81 

131-135 0,75 79,00 59,14 263,00 196,89 738,00 552,50 2635,00 1972,69 90,00 67,38 9,09 

136-140 0,74 81,00 60,32 271,00 201,82 758,00 564,51 2708,00 2016,75 92,00 68,52 9,31 

141-145 0,75 83,00 62,57 278,00 209,57 779,00 587,25 2781,00 2096,45 95,00 71,62 9,67 

146-150 0,75 86,00 64,87 288,00 217,24 807,00 608,74 2883,00 2174,71 98,00 73,92 10,03 

 

  

Afstanden NMBS beperkt tot 150 Km 
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BIJLAGE 4  

 
 

VERKLARING OP EREWOORD 
 

Model 
 
Ik ondergetekende  ........................................................................................  
 
wonend  ..........................................................................................................  
 
werkend  .........................................................................................................  
 
verklaar op mijn eer dat ik, om mij naar het werk te begeven, bestendig één of meerdere 
vervoermiddelen gebruik over een afstand van ten minste 2 km. 

 
• Ik gebruik een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel. 1  
 
De afstand vermeld op het vervoerbewijs bedraagt ....... km. 
 
• Ik gebruik een persoonlijk vervoermiddel.  
 
d) Het gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel dat de meest directe verbinding met mijn 

werkgelegenheid verzekert is een bus, tram, buurtspoorweg, trein. ² 
 
e) De afstand afgelegd met mijn persoonlijk vervoermiddel is .... km. 
 
f) Als ik dit gemeenschappelijk vervoermiddel zou gebruiken zou mij dat ........... euro kosten. 
 
• Ik gebruik meerdere vervoermiddelen.  
 
De totale afstand is  ...... km. 
 
Ik heb kennis genomen van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. 

 
Ik heb een kopie ontvangen van onderhavige verklaring. Iedere onjuiste verklaring op erewoord leidt 
tot de terugbetaling, van de tussenkomst, onder alle voorbehoud, en in geval van bedrieglijke 
verklaring tot straffen, aan elk geval afzonderlijke aangepast. 

 
Gedaan te .......................................................... de ................................................. 
 
Handtekening, 
 ______________________  
1 Het gepaste vakje aankruisen. 
² Het overbodige schrappen. 

 



 

ACLVB 305 

OPEENVOLGENDE ARBEIDSCONTRACTEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 inzake 
opeenvolgende arbeidscontracten  
 
De bepalingen over de proeftijd in deze cao's zijn ongeldig sinds januari 2014 (eenheidsstatuut) 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de 
warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Artikel 2 
 
Onder "opeenvolgende arbeidsovereenkomsten" wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake. 
 
Hoofdstuk III : Proefperiode 
 
Artikel 3 
 
Voor de bepaling van het proefbeding, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, 
verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever en in dezelfde 
functie. 
 
NB : Het proefbeding is dus éénmalig indien een werknemer opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en/of vervangingscontracten zou 
uitoefenen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie. 
 
Hoofdstuk IV : Opzegtermijn 
 
Artikel 4 
 
Voor de bepaling van de opzegtermijn, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, 
verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever. 
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Hoofdstuk V : Loonschalen 
 
Artikel 5 
 
Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de 
anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij 
dezelfde werkgever. 
 
Hoofdstuk VI : Slotbepalingen 
 
Artikel 6 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 april 2007. Zij is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van het Paritair comité voor de warenhuizen 
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ARBEIDSDUUR 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012 betreffende 
de arbeidsduur 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de 
warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Wekelijkse arbeidsduur 
 
Artikel 2 
 
De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 36 uur, verdeeld over vier en een 
halve werkdag per week. 
 
Onverminderd artikel 4, doet het in alinea 1 bepaalde principe geen afbreuk aan een 
bijzondere wekelijkse arbeidsduur en bijzondere verdelingen van de dagelijkse 
arbeidsduur, voor zover deze volgens de in alinea's 3 en 4 vastgestelde 
overlegprocedure worden bepaald en, aan het einde van de tijdens dit overleg 
overeengekomen periode, de wekelijkse arbeidsduur het gemiddelde van de in lid 1 
vastgestelde grenzen niet overschrijdt. 
 
De toepassingsmodaliteiten worden op het niveau van de onderneming vastgesteld, 
in overleg met de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, met het Comité voor 
preventie en bescherming, of bij ontstentenis hiervan, met de vakbondsafvaardiging. 
 
De modaliteiten kunnen verschillen naargelang het administratieve, technische of 
verkoopdiensten of diensten van de opslagplaatsen betreft. 
 
Artikel 3 
 
Op 1 januari 2001 wordt de wekelijkse arbeidsduur op 35 uren gebracht met behoud 
van loon. 
 
Deze arbeidsduurvermindering wordt toegekend in de vorm van compensatiedagen. 
 
Deze worden genomen in onderling akkoord volgens de aanvraagmodaliteiten van 
toepassing in het bedrijf inzake extra-legaal verlof. De arbeidsduurvermindering van 
1 uur stemt overeen met 6 compensatiedagen op jaarbasis. De bedrijven die deze 
arbeidsduurvermindering op een andere wijze wensen door te voeren, doen dit na 
overleg op het vlak van het bedrijf. 
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Artikel 4 
 
In december mag de in artikelen 2 en 3 vastgestelde wekelijkse arbeidsduur op 39 
uur worden gebracht. De uren die in december boven de in artikelen 2 en 3 
vastgestelde wekelijkse arbeidsduur worden verricht, worden gecompenseerd 
volgens de modaliteiten die door de onderneming worden vastgesteld in overleg met 
de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. 
 
Artikel 5 
 
De bepalingen van de artikelen 2 tot 4 doen geen afbreuk aan de toepassing van de 
artikelen 8 tot 11, noch van de bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971. 
 
Artikel 6 
 
Onverminderd de bepalingen van artikel 4, worden de overlonen voor overuren, 
vastgesteld bij artikel 29, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971, betaald vanaf 
het 37ste wekelijkse arbeidsuur. 
 
Artikel 7 
 
Het personeel met uitzondering van de categorieën V, VI en VII dat vrijwillig zijn 
arbeidsprestaties wenst te herleiden tot 32 uur per week, kan dat doen onder de 
volgende voorwaarden : 
 
- prestaties gespreid over 4 of 5 dagen in functie van de locale werkorganisatie en in 

overleg met de locale syndicale afvaardiging; 

- loon aangepast aan 32 uren. 
 
De ondernemingen verbinden zich ertoe de aldus vrijgekomen uren te compenseren 
door een verhoging van de interne contracten of door externe aanwervingen, na 
informatie van de locale syndicale afvaardigingen. 
 
Hoofdstuk III : Jaarlijks krediet van twaalf uren 
 
Artikel 8 
 
Het jaarlijks urenkrediet, vastgesteld in artikel 4 van het besluit van de Regent van 29 
maart 1949 tot regeling van de wekelijkse arbeidsduur van het in de 
kleinhandelsondernemingen tewerkgestelde personeel, wordt tot twaalf uren beperkt. 
 
Artikel 9 
 
Deze twaalf uren worden betaald zonder overloon en worden niet gecompenseerd. 
 
Artikel 10 
 
Het gebruik van het jaarlijks urenkrediet wordt als volgt vastgesteld : 
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a) tien uren voor de opening van de traditionele winkels, dit wil zeggen met dienst, 
na achttien uur ter gelegenheid van belangrijke commerciële gebeurtenissen 
zoals : de feesten van de maand december, Pasen, Pinksteren, Onze-Lieve-
Vrouw-Hemelvaart, Allerheiligen, koopjes, promoties; 

b) twee uren voor de inventarissen. 
 
De ondernemingen die geen gebruik maken van de in lid 1, a) bepaalde tien uren 
kunnen het kredietgedeelte voor de inventarissen opvoeren tot vier uren. 
 
Artikel 11 
 
Het bij artikel 8 vastgestelde krediet van twaalf uren mag niet worden gebruikt voor 
werkzaamheden in verband met de verhuizing van afdelingen of voor veranderingen. 
 
Het krediet mag ook niet worden gebruikt om de winkels open te houden na achttien 
uren dertig. 
 
Deze grens mag echter worden overschreden ter gelegenheid van bijzondere 
regionale omstandigheden, na overleg met de vakbondsafvaardiging. 
 
Hoofdstuk IV : Vervangingsovereenkomsten 
 
Artikel 12 
 
Wanneer de ondernemingen beslissen te voorzien in de vervanging van werknemers, 
zullen de vervangingscontracten, indien mogelijk, een minimumduur hebben van één 
maand. Ze zullen worden voorgesteld bij voorrang aan de deeltijdse werknemers van 
de onderneming, in de mate dat de uurroosters en de gevraagde kwalificaties voor 
de betrekking waarin de vervanging gebeurt, verzoenbaar zijn. 
 
Hoofdstuk V : Overeenkomsten van bepaalde duur 
 
Artikel 13 
 
De ondernemingen kunnen verder gebruik maken van contracten voor bepaalde 
duur. 
 
Daarvan kan evenwel slechts gebruik gemaakt worden nadat de mogelijkheden zijn 
uitgeput inzake vervangingscontracten en het aanbod tot prestatie van bijkomende 
uren zonder overloon krachtens het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot 
gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijdse tewerkgestelde werknemers met 
overwerk. In dat geval zal de syndicale delegatie vóór het sluiten van een 
overeenkomst voor bepaalde duur worden geïnformeerd. 
 
De informatie zal onder meer slaan op : 
 
a) het feit dat de mogelijkheden van vervanging en het aanbod van bijkomende uren 

zijn uitgeput; 

b) de buitengewone toename van werk en/of de tijdelijke vervanging die het 
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noodzakelijk maken een beroep te doen op een overeenkomst van bepaalde 
duur. 

 
Hoofdstuk VI : Minimale dagelijkse arbeidsduur 
 
Artikel 14 
 
Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 
uur. 
 
Hoofdstuk VII : Slotbepalingen 
 
Artikel 15 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de 
arbeidsduur wordt opgeheven op 1 januari 2012. 
 
Artikel 16 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Ze is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezet mits naleving van 
een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende 
brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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DEELTIJDSWERK 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 j anuari 2012 betreffende 
de deeltijdse arbeid 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
comité voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Overeengekomen arbeidsduur 
 
Artikel 2 
 
De wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemers wordt vastgesteld in de 
arbeidsovereenkomst. 
 
De minimum contractuele arbeidsduur van de deeltijdse werknemers bedraagt 
achttien uur per week. 
 
In geval van tijdskrediet kan de wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur bedragen. 
 
De arbeidsduur is gespreid over ten hoogste vijf dagen per week, met een minimum 
van drie uur per dag, zonder onderbroken uurrooster. 
 
Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 
uur. 
 
Alle deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 24 uur 
per week op hun schriftelijk verzoek hebben het recht om hun prestaties te spreiden 
over vier dagen per week. 
 
Artikel 3 
 
§ 1 
Bij afwijking van artikel 2, alinea 2, mag de onderneming deeltijdse werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur tewerkstellen voor een wekelijkse 
arbeidsduur van een derde tijd of van acht uur, aan de hierna vermelde 
voorwaarden. 
 
De arbeidsprestaties van de werknemers met arbeidsovereenkomst van een derde 
tijd of met arbeidsovereenkomst van acht uur per week, zullen gespreid worden over 
de vrijdag, zaterdag en de vooravonden van feestdagen in de regeling twee dagen 
per week : 
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- ofwel 2 x 6u; 

- ofwel 1 x 8u en 1 x 4u voor een derde tijd; 

- ofwel 1 x 8u; 

- ofwel 2 x 4u voor de 8u. 
 
De arbeidsprestaties van de werknemers van een derde tijd zullen ook kunnen 
plaatsvinden op woensdagnamiddag over twee dagen per week, hetzij vrijdag en 
woensdag, hetzij zaterdag en woensdag, mits akkoord van de syndicale 
afvaardiging. 
 
§ 2 
Het aantal uren van de arbeidsovereenkomsten van een derde tijd en van acht uur is 
gecumuleerd vastgesteld voor elke zetel op 3 % ten hoogste van het volume van de 
contractuele uren voor onbepaalde duur. 
 
§ 3 
In afwijking van de voorwaarde van paragraaf 1 volgens dewelke men voor 
onbepaalde tijd moet tewerkgesteld zijn, is het mogelijk werknemers tewerk te stellen 
in een contract van bepaalde duur op voorwaarde dat de totale tewerkstelling 
middels deze contracten de helft niet overschrijdt van het onder paragraaf 2 
voorziene maximumpercentage van 3%, overeenkomsten voor tewerkstelling van 
studenten inbegrepen. 
 
Ter opvolging van de naleving van deze voorwaarde zal het aantal per winkel 
evenals de ratios ad hoc maandelijks worden meegedeeld aan de 
ondernemingsraad. 
 
§ 4 
De bepalingen van de voorgaande alinea's worden toegepast als volgt : 
 
a)  op de werknemers van acht uur per week in dienst op 31 oktober 1990 
Behalve wanneer zij hun arbeidsovereenkomst niet wensen verhoogd te zien tot 1/3 
tijd per week, zullen de werknemers in dienst op 31 oktober 1990 een 
arbeidsovereenkomst van 1/3 tijd voorgesteld krijgen waarvan de arbeidsregeling 
hierboven is bepaald. 
De werknemers die hun arbeidsovereenkomst wensen te behouden op 8 uur per 
week, zullen een arbeidsovereenkomst van 8 uur per week voorgesteld krijgen die 
beantwoordt aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 22 maart 1990 en 
waarvan de arbeidsregeling hierboven is bepaald. 
 
b) voor de werknemers aangeworven met ingang van 1 november 1990 
De onderneming zal bij de aanwerving de keuze voorstellen tussen een 
arbeidsovereenkomst van 8 uur per week en een arbeidsovereenkomst van 1/3 tijd. 
 
Artikel 4 
 
De mogelijkheden om in afwijking van artikel 11 bis van de Wet op de 
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, werknemers tewerk te stellen in een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur die lager ligt dan een derde 
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van een voltijdse betrekking, kunnen worden uitgebreid door een collectieve 
arbeidsovereenkomst op het niveau van het bedrijf. 
 
Artikel 5 
 
Mits zij vooraf akkoord gaan, mogen de deeltijdse werknemers bijkomende 
arbeidsuren verrichten boven de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld in hun 
arbeidsovereenkomst. 
 
Indien de onderneming voorziet dat de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld in de 
arbeidsovereenkomst gedurende meer dan vier opeenvolgende dagen zal 
overschreden worden, dient het akkoord van de vakbondsafvaardiging gevraagd te 
worden. 
 
Wanneer de arbeidsduur in de loop van een periode van zes opeenvolgende 
maanden herhaaldelijk overschreden wordt, kan de betrokken werknemer vragen dat 
de in zijn arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsduur zou worden aangepast aan 
het gemiddelde van zijn wekelijkse prestaties tijdens deze periode van zes maanden.  
 
Het gemiddelde van de prestaties van de maanden juli en augustus wordt 
gelijkgesteld met dat van de vier andere maanden van de halfjaarlijkse periode. 
 
Deze aanpassing gebeurt na een voorafgaand gesprek met de aanvrager. Zo de 
werknemer dit wil, mag de aanpassing niet beneden het gemiddelde liggen van het 
aantal uren dat gedurende de periode van zes maanden werkelijk werd verricht. 
 
De bijkomende uren die het gevolg zijn van prestaties, hetzij in verband met de 
opening van een nieuwe zetel, hetzij in verband met de heropening van een zetel of 
een gedeelte van een zetel na verbouwing, worden niet in aanmerking genomen voor 
de aanpassing van de arbeidsovereenkomst in de zin van de bepalingen van lid 2 en  
3 van dit artikel. 
 
Hoofdstuk III : Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur 
 
3.1. : Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 18 maanden 
 
Artikel 6 
 
§ 1 
De deeltijdse werknemers met een anciënniteit van 18 maanden in de onderneming 
en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 18 of 19 uur per week, 
die hiervoor een schriftelijke aanvraag doen, hebben een individueel recht tot 
verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 20 uur per week, in een variabel 
uurrooster. 
 
3.2. : Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels 
met minstens 12 werknemers 
 
§ 2 
De deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar in de onderneming en 
met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 uur of 21 uur per week, 
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die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 12 werknemers of meer en die 
hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, hebben een individueel recht tot verhoging 
van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per week, onder de voorwaarden en 
volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna volgende leden. 
 
1)  in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
 
Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 
22u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur 
gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
 
In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 22u van : 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe 

en 

- maximum twee uren naar beneden toe. 
 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 
20u en maximum 24u of, met akkoord van de werknemer, maximum 26u. 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet 
gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is. 
 
3) 
De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks 
salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 22u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 6, § 1 van deze CAO : 
Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 1 van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 2 van deze CAO, dient minstens 18 
maanden verstreken te zijn. 
 
3.3. : Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels 
met minder dan 12 werknemers 
 
§ 3. 
Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie 
jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 
20 uur of 21 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 
minder dan 12 werknemers en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een 
individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per 
week, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die 
hierna volgende leden. 
 
1) in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
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Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 
22u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur 
gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 22u van : 
 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe 

en 

- maximum twee uren naar beneden toe. 
 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 
20u en maximum 24u of, met akkoord van de werknemer, maximum 26u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) Mededeling van de uurroosters : 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet 
gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is. 
 
3) 
De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks 
salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 22u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 6, § 1 van deze CAO : 
Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 1 van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 2 van deze CAO, dient minstens 18 
maanden verstreken te zijn. 
 
5) 
Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet verplicht 
meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan. De voorrang wordt 
vastgesteld op basis van de anciënniteit. 
 
3.4. : Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 5 jaar in winkels met 
minstens 12 werknemers 
 
§ 4 
Vanaf 1 juni 2012, hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van vijf 
jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 
minstens 22 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 12 
werknemers of meer en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een individueel 
recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week, onder 
de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna 
volgende leden. 
 
1) in het kader van een flexibel arbeidsregime : 
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Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 
24u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur 
gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. 
 
In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van : 
- maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe 

en 

- maximum twee uren naar beneden toe. 
De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 
22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u. 
 
Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op 
ondernemingsvlak. 
 
2) : Mededeling van de uurroosters : 
De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet 
gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is. 
 
3) 
De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven 
flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks 
salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24u. 
 
4) Geen cumul met verhogingsrechten uit artikel 6, §1 en §2 van deze CAO : 
Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 2 van deze CAO en de 
uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 4 van deze CAO, dient minstens 2 
jaar verstreken te zijn. 
 
3.5. : Uitzondering 
 
§ 5 
De bepalingen van de eerste alinea zijn niet van toepassing op de ondernemingen in 
moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve 
arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is. 
 
Hoofdstuk IV : Voorrang voor voltijdse tewerkstelling 
 
Artikel 7 
 
Wanneer de onderneming de indienstneming van een voltijdse tewerkgestelde 
werknemer overweegt, wordt voorrang gegeven aan een deeltijds tewerkgestelde 
werknemer, voor zover deze zich kandidaat stelt, de vereiste kwalificatie bezit en de 
vooropgestelde arbeidstijdregeling aanvaardt. 
 
Artikel 8 
 
De werknemers die op verzoek van de directie een deeltijdse betrekking hebben 
aanvaard en die vallen onder de toepassing van het Koninklijk besluit van 8 augustus 
1986 tot wijziging van de artikelen 124, 156, 160 en 160bis van het Koninklijk besluit 
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van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, 
hebben de mogelijkheid hun voltijdse betrekking te hervatten. 
 
Hoofdstuk V : Feestdagen 
 
Artikel 9 
 
Voor de toepassing van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en van 
het Koninklijk uitvoeringsbesluit van 18 april 1974 op de deeltijdse werknemers, 
moeten de volgende modaliteiten in acht worden genomen : 
 
1. : Feestdag valt in de eerste zes dagen van de week 
 
a) voor het personeel met een vaste arbeidstijdregeling (dit wil zeggen de 
werknemers wiens arbeidsdagen of gedeelten van arbeidsdagen door de partijen 
werden vastgesteld) : 
- voor zover de feestdag samenvalt met een gewone activiteitsdag van de 

werknemer, heeft hij recht op rust van diezelfde dag enerzijds, en op de betaling 
van het normale loon voor deze niet gewerkte dag anderzijds, krachtens de 
beginselen van de wet van 4 januari 1974; 

- de vaststelling van het loon geschiedt overeenkomstig artikel 2, 4de lid, van het 
Koninklijk besluit van 18 april 1974, namelijk in verhouding tot de arbeidsuren die 
normaal tijdens de feestdag zouden verricht zijn indien het een werkdag was 
geweest. 

b) voor het personeel met een variabele arbeidstijdregeling (dit wil zeggen de 
werknemer wiens arbeidsdagen of gedeelten van arbeidsdagen van week tot week of 
van maand tot maand kunnen veranderen) : 
- in dit geval, ongeacht of de feestdag al dan niet samenvalt met een gewone 

activiteitsdag van de werknemer, heeft hij recht op rust (indien hij op die feestdag 
moest werken) of op een compensatie (indien hij op die feestdag normaal niet 
moest werken) die overeenkomt met het gemiddelde van zijn prestaties tijdens de 
drie voorgaande maanden; 

- de compensatie geschiedt hetzij op een gewone activiteitsdag door proportionele 
vervanging, hetzij door deze op te nemen in de jaarlijkse vakantie, volgens het 
algemene reglement dat in de onderneming van kracht is. 

 
2. : De feestdag valt samen met een zondag 
 
- wanneer een feestdag samenvalt met een zondag, heeft de werknemer, voor wie 

het niet om een gewone activiteitsdag gaat, recht op een compensatie naar rata 
van de prestaties tijdens de drie voorgaande maanden; 

- de compensatie geschiedt, hetzij op een gewone activiteitsdag door proportionele 
vervanging, hetzij door deze op te nemen in de jaarlijkse vakantie, volgens het 
algemeen reglement dat in de onderneming van kracht is. 
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Hoofdstuk VI : Variabele deeltijdse arbeidsovereenkomsten 
 
Artikel 10 
 
§ 1 
De deeltijdse arbeidsovereenkomsten bedoeld in alinea 3 van artikel 11bis van de 
wet van 3 juli 1978, ingelast bij artikel 182, 1° van de wet van 22 december 1989, 
mogen in een onderneming slechts worden ingevoerd krachtens een collectieve 
arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomstig de wet van 5 december 1968. De 
bepalingen van deze overeenkomsten zullen automatisch ingelast worden in de 
arbeidsreglementen van de onderneming. 
 
§ 2 
Deze overeenkomsten moeten ten minste beantwoorden aan volgende voorwaarden 
: 
- Ze moeten voorzien in een wekelijkse contractuele arbeidsduur van gemiddeld 

minimum 24 uur. 

- De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld in een cyclus van 1 jaar per 
kalenderjaar. 

- De wekelijkse arbeidsduur wordt gespreid over ten hoogste vijf dagen per week, 
zonder onderbroken uurrooster. 

- De uurroosters die overeenstemmen met de in de cyclus voorziene wekelijkse 
arbeidsduur worden meegedeeld drie weken op voorhand voor de vierde week. 

 
§ 3 
Er kan worden afgeweken van de bepalingen voor voorgaande alinea's bij 
ondernemingsovereenkomst. 
 
Hoofdstuk VII : Slotbepalingen 
 
Artikel 11 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de deeltijdse 
arbeid wordt opgeheven op 1 januari 2012. 
 
Artikel 12 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Ze is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits naleving van 
een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende 
brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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AFWEZIGHEDEN, VERLOF 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende 
de afwezigheden 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de 
warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Kort verzuim 
 
Artikel 2 
 
Ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke 
verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, hebben de werknemers het recht, met 
behoud van hun normaal loon, het werk te verzuimen, zoals vastgesteld in de bijlage. 
 
Artikel 3 
 
Voor de toepassing wordt het aangenomen of natuurlijke erkend kind gelijkgesteld 
met het wettig of gewettigd kind. 
 
Zo ook worden de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder 
van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer gelijkgesteld met de schoonbroer, de 
schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de werknemer. 
 
De samenwonenden worden gelijkgesteld met de gehuwde werknemers, op 
voorwaarde dat een officieel document wordt voorgelegd aan de werkgever, dat de 
samenwoonst bewijst. 
 
Artikel 4 
 
Het loon van de dagen kort verzuim wordt berekend overeenkomstig de wet van 4 
januari 1974 betreffende de feestdagen. 
 
Hoofdstuk III : Feestdagen 
 
Artikel 5 
 
Voor de werknemers wier wekelijkse arbeidsduur, die in artikel 2 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de arbeidsduur is 
vastgesteld, verdeeld is over werkdagen met een vaste arbeidsregeling, komt de 
tijdwaarde van een feestdag overeen met de tijdwaarde van een werkdag of 
beurtdag, of van een dag bestaande uit een halve werkdag en een halve beurtdag. 
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Voor de werknemers die het stelsel van de glijdende arbeidstijdregeling hebben 
aanvaard, komt de tijdwaarde van een feestdag overeen met het gemiddelde van 7 
uur 12 minuten. 
 
Artikel 6 
 
De winkels met late openingsuren zullen op de vooravond van of de zaterdag voor 
Kerstdag, Nieuwjaar, Pasen en Pinksteren om 19 uur hun deuren sluiten. 
 
Hoofdstuk IV : Jaarlijkse vakantie 
 
1. BIJKOMENDE VAKANTIE 
 
Artikel 7 
 
De werknemers wier ancienniteit in de onderneming ten minste tien jaar bedraagt en 
die recht hebben op vierentwintig wettelijke vakantiedagen genieten een bijkomende 
vakantie waarvan de duur als volgt is vastgesteld : 
 

Anciënniteit in de onderneming Bijkomende vakantiedagen 

van 10 tot en met 20 jaar 2 

meer dan 20 jaar 3 

 
Artikel 8 
 
De bedienden wier ancienniteit in de onderneming ten minste tien jaar bedraagt, 
maar die recht hebben op minder dan vierentwintig wettelijke vakantiedagen, 
genieten bijkomende vakantiedagen waarvan het totaal wordt vastgesteld 
overeerkomstig de hierna volgende tabel : 
 

 
Bijkomende vakantiedagen voor anciënniteit 
in de onderneming  

Wettelijke 
vakantiedagen van 10 tot 20 jaar van meer dan 

20 jaar 

22 2,0 3 

20 1,5 2,5 

18 1,5 2,5 

16 1,5 2 

14 1 2 

12 1 1,5 

10 1 1,5 

8 0,5 1 
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6 0,5 1 

4 0,5 0,5 

2 0 0,5 

0 0 0 
 
Artikel 9 
 
De werklieden wier ancienniteit in de onderneming ten minste tien jaar bedraagt, 
maar die recht hebben op minder dan vierentwintig wettelijke vakantiedagen, 
genieten bijkomende vakantiedagen waarvan het aantal als volgt wordt bepaald : 
 

 
Bijkomende vakantiedagen voor een anciënniteit in de 
onderneming :  

Wettelijke 
vakantiedagen :  van 10 tot 20 jaar van meer dan 20 jaar 

23 2 3 

22 2 3 

21 2 2,5 

20 1,5 2,5 

19 1,5 2,5 

18 1,5 2,5 

17 1,5 2 

16 1,5 2 

15 1,5 2 

14 1 2 

13 1 1,5 

12 1 1,5 

11 1 1,5 

10 1 1,5 

9 1 1 

8 0,5 1 

7 0,5 1 

6 0,5 1 

5 0,5 0,5 

4 0,5 0,5 
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3 0,5 0,5 

2 0 0,5 

1 0 1 

0 0 1 
 
Artikel 10 
 
De wettelijke vakantiedagen en de dagen die op het niveau van de sector en van de 
ondernemingen werden overeengekomen, worden berekend in werkdagen. 
 
Het totaal aantal vakantiedagen omvat de volledige duur van de toerbeurt, zoals is 
bepaald in de artikelen 22 tot 24, ongeacht of deze uit hele en/of halve dagen bestaat 
en of de vakantiedagen al dan niet aaneensluitend worden genomen. 
 
Voor de werknemers wier wekelijkse arbeidsduur verdeeld is over dagen met een 
vaste arbeidstijdregeling, komt de tijdwaarde van een vakantiedag overeen met een 
werkdag, een beurtdag of een dag bestaande uit een halve werkdag en een halve 
beurtdag. 
 
Voor de werknemers die het stelsel van de glijdende arbeidstijdregeling hebben 
aanvaard, komt de tijdwaarde van een vakantiedag overeen met het gemiddelde van 
7 uur 12 minuten.  
 
Voorbeeld :  
Een werknemer heeft 4 weken wettelijke vakantie, plus 6 dagen bijkomend sectorieel 
en/of verlof van de onderneming, zijnde in totaal 30 dagen.  
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 36 uur verdeeld over vier en een halve dag.  
De duur van de jaarlijkse vakantie bedraagt vijf kalenderdagen. 
 
Artikel 11 
 
De ancienniteit moet verworven zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar. 
 
Artikel 12 
 
De betaling van de bijkomende vakantiedagen komt rechtstreeks ten laste van de 
onderneming. De storting in halve vakantiedagen is toegelaten mits er in de 
onderneming bijzondere modaliteiten bestaan. 
 
Artikel 13 
 
De data van de bijkomende vakantiedagen, die collectief of individueel kunnen 
worden genomen, worden per onderneming vastgesteld. 
 
Artikel 14 
 
De vakantieregeling beschreven in de artikelen 7 tot 13 is van toepassing op de 
werknemers die tewerkgesteld zijn met een onvolledige dienstbetrekking onder 
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dezelfde voorwaarden ais die welke zijn bepaald voor de werknemers die 
tewerkgesteld zijn met een volledige dienstbetrekking. 
 
2. BIJKOMEND VAKANTIEGELD 
 
A. Rechthebbenden 
 
Artikel 15 
 
De werknemers die tewerkgesteld zijn met een volledige en met een onvolledige 
dienstbetrekking, die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
of bepaalde tijd en die het wettelijk vakantiegeld genieten, hebben recht op een 
bijkomend vakantiegeld dat wordt uitgekeerd in de maand juni. 
 
B. Bedrag van het bijkomend vakantiegeld 
 
1) Volledig wettelijk vakantiedienstjaar 
 
Artikel 16 
 
Voor de werknemers die tewerkgesteld zijn met een volledige dienstbetrekking en die 
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, bedraagt het 
bijkomend vakantiegeld ten minste 347,05 euro. Dit bedrag wordt verhoogd volgens 
de onderstaande formule:  
Lx40 - 421,42 euro  
100  
L = overeengekomen bruto maandloon van de maand mei begrensd tot 1.487,36 
euro  
421,42 euro = totaal van het minimum bijkomend vakantiegeld, vermeerderd met 
74,37 euro (dit is het oorspronkelijk bedrag van de aanvullende kerstpremie).  
 
Artikel 17 
 
Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die 
tewerkgesteld zijn met een onvolledige dienstbetrekking, wordt het bijkomend 
vakantiegeld berekend naar rata van het gemiddelde van de wekelijkse 
arbeidsprestaties van de maand maart, april en mei, volgens de hierna volgende 
formule : 
 
Bedrag vastgesteld in artikel 16 x gemiddelde van het wekelijkse aantal uren 
arbeidsprestaties van de maand maart, april en mei/36  
 
Artikel 18 
 
Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt het 
bijkomend vakantiegeld berekend naar rata van het aantal maanden 
arbeidsprestaties tussen 1 juli van het vakantiedienstjaar en 30 juni van het 
vakantiejaar, volgens de hierna volgende formule : 
 
Bedrag vastgesteld in artikel 16 x aantal maanden arbeidsprestaties/12  
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2) Onvolledig wettelijk vakantiedienstjaar 
 
Artikel 19 
 
Wanneer het wettelijk vakantiedienstjaar onvolledig is, worden de basisbedragen van 
het bijkomend vakantiegeld, vastgesteld bij de artikelen 16 tot en met 18, verminderd 
naar rata van het aantal maanden of dagen arbeidsprestaties of daarmee 
gelijkgestelde maanden of dagen volgens de hierna volgende formule : 
 
Bedrag van het bijkomend vakantiegeld x aantal maanden in aanmerking te nemen 
voor het wettelijk vakantiegeld/12 
 
Hoofdstuk V : Ouderschapsverlof 
 
Artikel 20 
 
Ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat zij in een eerste stadium 
persoonlijk wensen op te voeden, kunnen die werknemers, op eigen verzoek, 
maximum 2 jaar onbepaald verlof bekomen. 
 
De arbeidshervatting zal niet noodzakelijk op dezelfde plaats, noch in dezelfde 
functie gebeuren. De herplaatsing gebeurt met de ancienniteit die de betrokkene in 
zijn categorie had verworven op het ogenblik dat hij met ouderschapsverlof is 
vertrokken. 
 
Gedurende de periode van het verlof mogen de werknemers geen winstgevende 
bezigheid uitoefenen. 
 
Adoptie en erkenning worden gelijkgesteld met geboorte. 
 
Hoofdstuk VI : Verlof om dwingende redenen 
 
Artikel 21 
 
Wanneer de werknemer één of meerdere keren om dwingende redenen verlof 
zonder wedde neemt, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.45 
die op 19 december 1989 gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad en algemeen 
bindend werd verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990, zal hij hiervoor slechts 
één dag per jaar worden betaald. 
 
Hoofdstuk VII : Beurtregeling 
 
Artikel 22 
 
De werkdag of werkdagen waarop niet volledig of gedeeltelijk moet worden gewerkt 
wegens de verdeling van de wekelijkse arbeidsduur zoals deze is vastgesteld in 
artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende 
de arbeidsduur, vormen de "Beurtregeling". 
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Artikel 23 
 
De beurtregeling wordt niet stelselmatig in één keer toegekend, dit wil zeggen door 
samenvoeging van de dag of dagen waaruit zij geheel of gedeeltelijk is 
samengesteld. 
 
Onverminderd artikel 24 worden de toekenningsmodaliteiten op het niveau van de 
onderneming vastgesteld in overleg met de ondernemingsraad of met de 
vakbondsafvaardiging. 
 
Artikel 24 
 
Onverminderd gunstiger voorwaarden die op het niveau van de onderneming 
bestaan, heeft het winkelpersoneel recht op acht zaterdagen beurtregeling per jaar, 
behalve het winkelpersoneel dat speciaal in dienst wordt genomen voor prestaties 
welke eveneens zaterdagarbeid omvatten. Deze zaterdagen kunnen genomen 
worden naar rata van één per maand, behalve in de maanden juli, augustus en 
december en tijdens de veertien dagen van de schoolvakantie van Pasen. 
 
De werknemers die tewerkgesteld zijn met een volledige dienstbetrekking genieten 
deze maatregel door overdracht van een volledige beurtdag naar de zaterdag. 
 
De werknemers die tewerkgesteld zijn met een onvolledige dienstbetrekking genieten 
deze maatregel door overdracht van hun gewone zaterdagsarbeid naar de eerste vijf 
dagen van de week of naar één van deze dagen. 
 
Hoofdstuk VIII : Slotbepalingen 
 
Artikel 25 
 
De collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 december 1989, 26 juni 1991, 24 juni 
1999 en van 24 oktober 1990 worden opgeheven. 
 
Artikel 26 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Ze is 
gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits naleving van een 
opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief 
gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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BIJLAGE 
 
De redenen voor het verzuim waarvan sprake is in artikel 2 en de daaraan verbonden 
duur van het verzuim worden als volgt vastgesteld : 
 
Redenen van het verzuim Duur van het verzuim 

1. Huwelijk van de werknemer 

Drie dagen door de bediende te 
kiezen tijdens de week waarin de 
gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de 
daaropvolgende week. 

2. Huwelijk van een kind van de werknemer of 
van zijn echtgeno()ot(e), van een broer, zuster, 
schoonbroer, schoonzuster, van de vader, 
moeder, schoonvader, stiefvader, 
schoonmoeder, stiefmoeder van een kleinkind 
van de werknemer. 

De dag van het huwelijk.  

3. Priesterwijding of intrede in het klooster van 
een kind van de werknemer of van zijn 
echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, 
schoonbroer of schoonzuster van de 
werknemer. 

De dag van de plechtigheid. 

4. (CAO 26.06.91) 
De geboorte van een kind van de werknemer 
zo de afstamming van dit kind langs 
vaderszijde vaststaat. 

Drie dagen door de werknemer te 
kiezen tijdens de twaalf dagen te 
rekenen vanaf de dag van de 
bevalling. 

5. Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een 
kind van de werknemer of van zijn 
echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, 
schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of 
stiefmoeder van de werknemer. 

Drie dagen door de werknemer te 
kiezen tijdens de periode welke 
begint met de dag van het overlijden 
en eindigt met de dag van de 
begrafenis. 

6. Overlijden van een broer, zuster, 
schoonbroer, schoonzuster, van de 
grootvader, de grootmoeder, van een 
kleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij 
de werknemer inwoont. 

Twee dagen door de werknemer te 
kiezen in de periode welke begint 
met de dag van het overlijden en 
eindigt met de dag van de 
begrafenis. 

7. Overlijden van een broer, zuster, 
schoonbroer, schoonzuster, van de 
grootvader, de grootmoeder, van een 
kleinkind, schoonzoon of schoondochter die 
niet bij de werknemer inwoont. 

De dag van de begrafenis. 

8. Plechtige communie van een kind van de 
werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e). 

De dag van de plechtigheid of de 
gewone activiteiten die de 
gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat 
of volgt wanneer deze samenvalt 
met een zondag, een feestdag of 
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een gewone inactiviteitsdag. 

9. Deelneming van een kind van de 
werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het 
feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit 
feest plaatsheeft. 

De dag van het feest of de gewonen 
activiteitsdag die de gebeurtenis 
onmiddellijk voorafgaat of volgt 
wanneer deze samenvalt met een 
zondag, een feestdag of een 
gewonen inactiviteitsdag. 

10. Verblijf van de dienstplichtige werknemer 
in een recruterings- en selectiecentrum of in 
een militair hospitaat ten gevolge van zijn 
verblijf in een recruterings- en selectiecentrum. 

De nodige tijd met een maximum 
van drie dagen. 

10bis. Verblijf van de werknemer, 
gewetensbezwaarde op de Administratieve 
Gezondheidsdienst of of in één van de 
verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de 
wetgeving houdende het statuut van de 
gewetensbezwaarden door de Koning zijn 
aangewezen. 

De nodige tijd met een maximum 
van drie dagen. 

11. Bijwonen van een bijeenkomst van een 
familieraad, bijeengeroepen door de 
vrederechter. 

De nodige tijd met een maximum 
van één dag. 

12. Deelneming aan een jury, oproeping als 
getuige voor de rechtbank of persoonlijke 
verschijning op aanmaning van de 
arbeidsrechtbank. 

De nodige tijd met een maximum 
van vijf dagen. 

12bis. Uitoefening van het ambt van bijzitter in 
een hoofdstembureau of enig stembureau bij 
de parlements-, provincieraads- en 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De nodige tijd. 

12ter. Uitoefening van het ambt van bijzitter in 
één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van 
het Europese Parlement. 

De nodige tijd met een maximum 
van vijf dagen. 

13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in 
een hoofdbureau voor stemopneming bij de 
parlements-, provincieraads- en 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De nodige tijd met een maximum 
van vijf dagen. 

14. (CAO 26.06.91) 
Het onthaal van een kind in het gezin van de 
werknemer in het kader van een adoptie. 

Drie dagen door de werknemer te 
kiezen in de maand volgend op de 
inschrijving in het bevolkingsregister 
of in het vreemdelingenregister van 
de gemeente als deel uitmakend 
van het gezin van de werknemer 
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PC 312 - TIJDSKREDIET 
 

TIJDSKREDIET 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
het tijdskrediet 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Artikel 2  
 
De hieronder vastgestelde bepalingen worden toegevoegd aan de regels van CAO 
nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012. 
 
Hoofdstuk II : Rechthebbenden en vormen 
 
Artikel 3  
 
Het uitvoerend personeel heeft recht op de volgende vormen van tijdskrediet 
voorzien in CAO nr. 103: 
 

- Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder 
motief gedurende maximum 1 jaar voltijds equivalent; 
 

- Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief 
gedurende maximum 36 of 48 maanden; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel 
van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar; 
 

- 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van 
landingsbanen vanaf de leeftijd van 50 jaar wanneer de werknemer 
een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar heeft doorlopen.  
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Artikel 4  
 
Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft recht op de volgende 
vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103: 
 

- Voltijds tijdskrediet zonder motief gedurende maximum 1 jaar; 
 

- Voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 48 
maanden. 

 
Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft in toepassing van artikel 2 § 3 
van CAO nr. 103 geen recht op een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering. 
 
Artikel 5  
 
Mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, heeft het niet-
uitvoerend personeel ouder dan 55 jaar, bovenop de rechten voorzien in artikel 4, 
recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103: 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief gedurende 
maximum 1 jaar voltijds equivalent; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief gedurende 
maximum 36 of 48 maanden; 
 

- Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel 
van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar; 

 
Hoofdstuk III :  Duur 
 
Artikel 6  
 
De verschillende vormen van tijdskrediet worden opgenomen te worden conform de 
periodes voorzien in CAO nr. 103. 
 
Aanvraag verlengingen  
 
Artikel 7   
 
De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren 
en conform de termijnen voorzien in artikel 12 van CAO nr. 103. 
 
HOOFDSTUK 4 – ORGANISATIEREGELS 
 
Percentage tijdskrediet 
 
Artikel 8  
 
Het percentage vermeld in artikel 16, § 1 van CAO nr. 103 (5%) wordt verhoogd tot 
6%. 
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Artikel 9  
 
Werknemers van 53 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de 
arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet 
meegerekend voor de vaststelling van het percentage, vermeld in artikel 8 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst (6 %). 
 
Opname 1/5 tijdskrediet 
 
Artikel 10  
 
De werknemers die recht hebben op een tijdskrediet onder de vorm van een 
vermindering van de arbeidsprestaties met1/5, conform de intersectorale CAO met 
betrekking tot tijdskrediet, hebben het recht dit tijdskrediet op te nemen in één hele of 
in twee halve dagen.  
 
Opname halftijds tijdskrediet 50+ met toeslag van het Sociaal fonds 
 
Artikel 11  
 
In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door 
de werknemers van 53 jaar of meer met toeslag van het Sociaal fonds voor de 
warenhuizen, zoals bepaald in artikel 14 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
heeft de werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te presteren in een 
driedagenweek. 
 
De driedagenweek wordt georganiseerd rekening houdend met de modaliteiten 
zoals bepaald in artikel 13 f) van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Reïntegratie 
 
Artikel 12  
 
Na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de 
artikelen 3, 4 en 8 van CAO 103, heeft de werknemer in toepassing van artikel 21, § 
1 van CAO nr. 103 het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet 
mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn 
arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn. 
 
Hoofdstuk V : Toeslag van het sociaal fonds 
Artikel 13  
 
In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door 
de werknemers van 53 jaar of meer3, zal door het Sociaal fonds voor de 
warenhuizen een toeslag betaald worden, binnen de volgende voorwaarden : 
 
                                                 
3 Vanaf 53 tot 55 jaar is enkel een gecombineerde formule mogelijk van halftijds tijdskrediet zonder motief onmiddellijk gevolgd door een 
halftijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar. De toekenningsvoorwaarden voor de toeslag zijn van toepassing vanaf het begin van het 
tijdskrediet zonder motief. 
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a) De toeslag wordt enkel toegekend aan de werknemers met minimum 25 jaar 
beroepsloopbaan en die minimum ¾ van een voltijdse betrekking werden 
tewerkgesteld gedurende de 24 maanden voor de aanvraag; 

 
b) De toeslag bedraagt 148,74 euro per maand. 

 
c) De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de 

onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 
27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf 
maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet). 

  
d) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn beroepsloopbaan 

verder te zetten tot aan het pensioen in een stelsel van halftijds tijdskrediet 
(tijdskrediet zonder motief en/of tijdskrediet eindeloopbaan 55+). 

 
e) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste 

te nemen op de wettelijke minimumleeftijd. 
 

f) De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden. 
 

g) De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet 
hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de 
toeslag van 148,74 euro naar verhouding van hun prestaties volgens het 
volgende systeem : 148,74 euro x [(aantal uren per week voorzien in de 
arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5]. 

 
Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week, ontvangt 
een toeslag van 148,74 euro x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euro per maand. 
 

h) De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt, wanneer er een 
bijdrage (sociale zekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn. 

 
i) De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze 

toeslagen via het Sociaal fonds wordt behouden. De opbrengst van de 
bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief 
aangewend. 

 
Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere werknemers 
aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen.  
 
Hoofdstuk VI : Informatie en overleg inzake tewerkstelling 
 
Artikel 14   
 
Met respect voor de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging zoals vermeld in 
CAO nr. 5 en de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met 
betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging gesloten in het Paritair 
comité 312, wordt in het kader van de discussie en het overleg over de evolutie van 
de tewerkstelling, per trimester, een dubbele informatie per zetel overgemaakt door 
de ondernemingen aan de ondernemingsraden: 
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- het aantal personen die tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit 
voorstelt voor de globale onderneming; 
 

- het aantal personen ouder dan 55 jaar die 1/2de of 1/5de tijdskrediet 
nemen en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale 
onderneming; 

 
- het aantal deeltijdse werknemers dat geniet van een 

arbeidsduurverhoging en het volume uren dat dit voorstelt voor de 
globale onderneming. 

 
Deze inlichtingen zullen globaal en voor elke zetel afzonderlijk gegeven worden. 
 
Hoofdstuk VII : Slotbepalingen 
 
Artikel 15  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 juli 2013. Zij houdt 
op van kracht te zijn op 30 juni 2015. 
 
De bepalingen van hoofdstuk 5 vormen een verlenging zonder onderbreking van 
de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005 
betreffende het tijdskrediet (nr 75322/CO/312) die zonder onderbreking werd 
verlengd door de CAO’s van 27/08/2007, van 23/06/2009 en van 9/12/2011 en dit 
onder de voorwaarden van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 
december 2006 houdende diverse bepalingen (I), betreffende 
socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op 
aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op 
invaliditeitsuitkeringen, onder andere : 
 

- het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt niet verhoogd,  
 

- de werknemersdoelgroep die aanspraak kan maken op de 
aanvullende vergoeding wordt niet uitgebreid. 
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 AANMOEDIGINGSPREMIE VLAAMSE GEWEST 
 
 
Akkoord van  19 februari 2014 over de toekenning van de 
aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het vlaamse gewest 

 
 
 
De in het Paritair comité voor de warenhuizen vertegenwoordigde organisaties 
verklaren er zich mee akkoord dat de onderstaande aanmoedigingpremies, voorzien 
in het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002, zoals gewijzigd door het 
besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 2005 en door het besluit van de 
Vlaamse regering van 19 december 2008, toegekend worden mits beantwoord 
wordt aan de in het besluit hernomen voorwaarden : 
 

- de aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet; 
- de aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet; 
- de aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering in het kader van 

een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. 
 
Dit akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2015.  
 
De partijen vragen dat het zou worden neergelegd en geregistreerd ter griffie van de 
administratie van de Collectieve arbeidsbetrekkingen van het de Federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en overgemaakt aan 
de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, werkgelegenheid, 
binnenlandse aangelegenheden en landbouw van de Vlaamse regering. 
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PC 312 - WERKLOOSHEID MET 
BEDRIJFSTOESLAG 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag  
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de 
warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Werkloosheid met bedrijsftoeslag  
 
Artikel 2  
 
Onverminderd de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 
december 1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van 
aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij 
worden ontslagen", regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de volgende 3 
vormen van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 
 

- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar 
(geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014); 

 
- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar 

beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 11 december 2013 tot 31 december 
2015); 

 
- Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar 

beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014). 
 
A. Werkloosheid met bedrijsftoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar  
 
Artikel 3  
 
Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 
1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 58 jaar binnen de voorwaarden 
van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
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B. Werkloosheid met bedrijsftoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar 
beroepsloopbaan  
 
Artikel 4  
 
§ 1.  
Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 
1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 56 jaar binnen de voorwaarden 
van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
 
De werknemers moeten onder andere: 
 

- ontslagen worden om een andere reden dan een dringende reden; 
 

- zich kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende 
en voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke verplichtingen opgelegd 
door de werkloosheidsreglementering voor werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

 
§ 2.  
De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar bepaald in § 1 van dit artikel moet vervuld zijn in 
de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 en bovendien op het 
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
 
§ 3.  
De werkgevers zijn verplicht de werknemers die krachtens een overeenkomst hun 
recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben doen gelden te vervangen. 
 
C. Werkloosheid met bedrijsftoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar 
beroepsloopbaan  
 
Artikel 5  
 
In uitvoering van de cao nr. 106 van 28 maart 2013 tot vaststelling, voor 2013 en 
2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in 
het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige 
oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht 
of tewerkgesteld zijn in een bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, wordt aan de 
ontslagen werknemers, gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur, die in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014, 56 jaar of ouder 
zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de 
looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het voordeel van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975. 
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Artikel 6  
 
De werknemers, bedoeld in artikel 5 van onderhavige overeenkomst, moeten op het 
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden 
als loontrekkende kunnen rechtvaardigen. Bovendien moeten zij kunnen aantonen 
dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 
jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990. 
 
Hoofdstuk III : Overgang tijdskrediet – werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 
Artikel 7  
 
Voor de werknemers die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een vier/vijfde of tot een halftijdse betrekking en die overstappen in het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de aanvullende vergoeding berekend op 
basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn 
arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen 
overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het 
tijdskrediet. 
 
Hoofdstuk IV : Werkhervatting 
 
Artikel 8   
 
Bij werkhervatting van de werkloze met bedrijfstoeslag binnen de voorwaarden van 
artikelen 114 en 115 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, namelijk als werknemer in loondienst bij een andere werkgever dan de 
schuldenaar van de werkloosheid met bedrijfstoeslag of voor rekening van een 
werkgever die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever 
die hem heeft ontslagen, of als zelfstandige in hoofdberoep, voor zover deze activiteit 
niet wordt uitgeoefend bij de werkgever die de werknemer heeft ontslagen of voor 
rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als 
de werkgever die hem heeft ontslagen, zal de aanvullende vergoeding worden verder 
betaald. 
 
Hoofdstuk V : Slotbepalingen 
 
Artikel 9   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt 
op van kracht te zijn op 31 december 2014 voor wat betreft werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar zoals bepaald in artikel 3 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst en voor wat betreft werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsloopbaan zoals 
bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 11 december 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015 voor wat betreft werkloosheid met 
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bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan zoals 
bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  
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PC 312 - TEWERKSTELLINGS- EN 
VORMINGSBELEID 
VASTHEID VAN BETREKKING  
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende 
de vastheid van betrekking 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Inleiding 
 
Artikel 2   
 
Het behoud van het tewerkstellingspeil in de grote distributieondernemingen is één 
van de bekommernissen van patroons en vakbonden en dit op alle niveaus. 
 
Deze problemen zijn nauw verbonden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
sector welke momenteel omwille van diverse oorzaken worden geremd, onder 
meer door de virtuele blokkering van de expansie en de rentabiliteit van de winkels, 
vooral van deze welke in de stadscentra zijn gelegen. 
 
Overigens leidt deze toestand tot ongelijkheden op het niveau van de 
ondernemingen zelf. 
 
De verwikkelingen in acht genomen, is het opportuun een actie te overwegen, voor 
eerst op het niveau van de ondernemingen en vervolgens, gewestelijk op het 
niveau van de sector. 
 
In deze context waren de partijen van oordeel dat zij onderstaande collectieve 
arbeidsovereenkomst kunnen onderschrijven. Deze houdt overigens in ruime mate 
rekening met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 9 
maart 1972 in de Nationale Arbeidsraad tot coördinatie van de in de Nationale 
Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten 
betreffende de ondernemingsraden, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk 
besluit van 12 september 1972, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 25 juli 174, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk besluit van 5 september 
1974. 
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Hoofdstuk III : Inlichtingen over de tewerkstellingsproblemen 
 
1. JAARLIJKSE INLICHTINGEN 
 
A) Structuur van de tewerkstelling 
 
Artikel 3  
 
De inlichtingen betreffende de structuur van de tewerkstelling omvatten de 
Volgende elementen, als volgt ingedeeld : 
 

- geslacht; 
- - jonge werknemer of volwassene; 
- personeelscategorie, dat wil zeggen : verkoop, administratie, personeel 

onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de warenhuizen, 
personeel onder de bevoegdheid van andere paritaire comités; 

- globale personeelsbezetting - uitgezonderd tijdelijk personeel van de 
bijhuizen, de werkhuizen en de opslagplaatsen, per categorie - jonge 
werknemers, arbeiders, bediende - met indeling volgens het geslacht. 

 
Er wordt aanbevolen een gelijkaardige documentatie, op dezelfde wijze 
onderverdeeld, over te maken voor elke bijzondere activiteit van de onderneming 
(bijvoorbeeld : restaurant). 
 

- "Full-time" en "part-time" personeelsleden, met aanduiding betreffende de 
bezetting door "demonstratrices". 

 
B) Evolutie van de tewerkstelling 
 
Artikel 4  
 
De inlichting betreffende de evolutie van de tewerkstelling wordt op het niveau van 
de onderneming verzameld. 
 
Ze betreft de volgende elementen : 
 
1° het aantal personen die de onderneming hebben verlaten, met de volgende 
onderverdelingen :  

- vrijwillig vertrek (dit wil zeggen ontslag); 
- onvrijwillig vertrek, pensionering. 

 
2° het aantal aangeworven personen. Uitgezonderd voor de gevallen van 
vervanging van personen die de onderneming hebben verlaten, omvatten de 
inlichtingen de in artikel 3 voorziene verduidelijkingen. 
 
C) Tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar 
 
Artikel 5  
 
Indien de algemene vooruitzichten van de onderneming wijzen op mogelijkheden 
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tot aanwervingen, gaan de inlichtingen betreffende dit punt over : 
 
- de scholing, de classificatie en het aantal aan te werven werknemers; 
- het aantal "full-time" en/of "part-time" werknemers; 
- de periode van aanwerving; 
- de plaats van tewerkstelling. 
 
D) Genomen of geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling 
 
Artikel 6  
 
Moeten worden vermeld : 
 
1° de genomen of geplande maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling; 
 
2° de maatregelen van sociale aard waartoe de bewegingen welke in de 
onderneming hebben plaatsgehad of zijn voorzien, aanleiding hebben gegeven of 
zullen geven. 
 
Anderzijds wordt aan de ondernemingen welke in vacatures voorzien, aanbevolen 
op dit gebied over te gaan tot een interne bekendmaking bij hun personeel, vóór 
elke externe publiciteit. 
 
2. TRIMESTRIELE INLICHTINGEN 
 
Artikel 7  
 
Deze inlichtingen omvatten de volgende elementen : 
 
1°  de stand van verwezenlijkingen van de jaarlijkse aangekondigde vooruitzichten; 
 
2° de redenen waarom de doelstellingen welke waren vastgesteld en de 
vooruitzichten welke waren voorzien op het ogenblik dat de jaarlijkse inlichtingen 
werden verstrekt, niet konden worden verwezenlijkt; 
 
3°  de wijzigingen in de vooruitzichten welke men kan voorzien in de loop van het 
volgend kwartaal. 
 
3. OCCASIONELE INLICHTINGEN 
 
Artikel 8  
 
Wanneer de onderneming om niet te voorziene economische of technische 
redenen, zich genoodzaakt ziet over te gaan tot inkrimpingen of collectieve 
aanwervingen van personeel, wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, en, in 
elk geval vóór de beslissing. 
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4. INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN AAN DE REPRESENTATIEVE 
WERKNEMERS- ORGANISATIES 
 
Artikel 9  
 
De in de artikelen 3 tot 8 voorziene inlichtingen worden schriftelijk gemeld aan de 
ondernemingsraden en aan de nationale secretarissen van de representatieve 
werknemersorganisaties welke deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben 
ondertekend. 
 
Hoofdstuk IV : Bescherming van de tewerkstelling in de onderneming 
 
Artikel 10   
 
Na alle mogelijkheden te hebben onderzocht om volledige tewerkstelling te 
behouden, moet de onderneming welke om economische of technische redenen is 
genoodzaakt tot een inkrimping van de tewerkstelling over te gaan, binnen een zo 
groot mogelijke tijdspanne, iedere nuttige maatregel nemen om de tewerkstelling 
van het personeel in dienst te vrijwaren. Hiertoe moet het volgende gebeuren: 
 
1° stopzetten van aanwerving van nieuw personeel voor alle diensten getroffen 
door de beperkingsmaatregelen; 
 
2° ook voor de niet-getroffen diensten, de nieuwe aanwervingen beperken door de 
betrekkingen welke op natuurlijke wijze vrijkomen aan te vullen door 
overplaatsingen van de ene dienst naar de andere, in de mate waarin de 
kwalificatie, de bekwaamheid of omscholing van het betrokken personeel dit 
toelaat en door het personeel op de hoogte te brengen van de openstaande 
betrekkingen; 
 
3° te zorgen voor een tewerkstellingsbeleid en, indien het geval zich voordoet, een 
reclasseringsplan te voorzien in de schoot van de onderneming, door, indien nodig, 
één of meer scholingscyclussen te organiseren welke het overgaan van personeel 
van een dienst naar een andere mogelijk maakt eventueel in samenwerking met de 
diensten voor versnelde beroepsopleiding van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening; 
 
4° eventueel te onderhandelen, met instemming van de betrokkenen, over een 
stelsel van vervroegd pensioen; 
 
5° wanneer voor bepaalde tewerkstellingsproblemen geen oplossing wordt 
gevonden op het niveau van de ondernemingen, vooraf het regionaal 
"interonderneming" overlegcomité, de nationale secretariaten van de 
representatieve werknemersorganisaties, welke deze collectieve 
arbeidsovereenkomst hebben ondertekend, en de Vereniging van de Grote 
Distributieondernemingen van België inlichten. 
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Artikel 10 bis  
 
(C.A.O. 02/09/1993) Definitieve uitbating door derden zal slechts overwogen 
worden in uitzonderlijke omstandigheden, rekening houdend met de eigenheid van 
de betrokken diensten en na overleg met de syndicale organisaties. 
 
Voor de demonstratrices verbinden de ondernemingen er zich toe van de 
leveranciers een schema trachten te bekomen voor inhaling van de loonschalen 
die van toepassing zijn in de winkel. Een evaluatie van de resultaten zal 
geschieden tegen uiterlijk 31 maart 1994. 
 
Hoofdstuk V : Paritair en regionaal overleg tussen de ondernemingen over 
tewerkstelling 
 
Artikel 11  
 
Waar het noodzakelijk blijkt, wordt een regionaal "interonderneming" overlegcomité 
opgericht op verzoek van één van de betrokken partijen. 
 
Artikel 12  
 
Dit comité is samengesteld, enerzijds, uit vertegenwoordigers van de gewestelijke 
directies, gemachtigd om de aangelegenheden hernomen in dit hoofdstuk te 
behandelen, anderzijds, uit vast aangestelde en afgevaardigden van de 
vakbonden. 
 
Elke afvaardiging mag verzoeken om bijstand van vertegenwoordigers van centrale 
of nationale organisaties. 
 
Voor de analyse of het onderzoek van bijzondere kwesties, kan elke afvaardiging 
eveneens de hulp inroepen van technici, mits een wederzijdse en voorafgaande 
informatie. 
 
Artikel 13  
 
Het comité houdt één vergadering per kwartaal. Het kan bovendien samenkomen, 
op verzoek van één van de partijen, in geval van wijziging in de 
tewerkstellingsstructuur of ter gelegenheid van gebeurtenissen welke dergelijke 
wijzigingen zouden kunnen meebrengen. 
 
Artikel 14   
 
Het comité voert op zijn niveau de opdrachten uit welke zijn voorzien in de 
hoofdstukken III en IV van deze collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Het is namelijk belast met het regelmatig onderzoek van het niveau van de 
tewerkstelling, de aanwervingsproblemen, de ontwerpen en mogelijkheden tot 
overplaatsing van personeel van de ene onderneming naar de andere. 
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Artikel 15  
 
Hiertoe beschikt het comité over een documentatie welke, op regionaal niveau, de 
inlichtingen groepeert in verband met het aantal personeelsleden van de 
ondernemingen zoals dit bekend is op het einde van de maand september van het 
jaar voorafgaand aan zijn inwerkingtreding. 
 
Deze inlichtingen worden opgesteld overeenkomstig de bijzonderheden voorzien in 
artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Vervolgens, beschikt het voor elk jaar over dezelfde soort documentatie. 
 
Artikel 16  
 
De ondernemingen streven er naar het comité alle nuttige inlichtingen te 
verstrekken welke betrekking hebben op de economische toestand, het oprichten 
van nieuwe verkoopseenheden, de wijziging van de verkooptechnieken. 
 
Het is wenselijk dat deze inlichtingen worden gegeven vóór de maatregelen 
worden uitgevoerd. 
 
Wanneer de inlichtingen van vertrouwelijke aard zijn, worden zij slechts aan een 
beperkt aantal mensen medegedeeld en zetel per zetel behandeld. 
 
Artikel 17  
 
Het comité stelt zelf zijn huishoudelijk reglement op. 
 
Hoofdstuk VI : Procedures 
 
Artikel 18   
 
De individuele afdankingen wegens zware fout worden op het niveau van elke 
onderneming geregeld volgens de wettelijke procedures welke, desgevallend, de 
tussenkomst van de syndicale afvaardiging inhouden. 
 
Indien een werknemer niet-kaderlid betrokken is in een onderzoeksprocedure, 
zullen de ondervragingen geleid worden door een gekwalificeerd verantwoordelijke 
zoals vermeld in de collectieve bedrijfsovereenkomsten. Van bij de aanvang van de 
procedure zal een beroep gedaan worden op een syndicale afgevaardigde naar 
keuze van de persoon. In geval deze bijstand weigert, zal hij in bijzijn van de 
syndicale afgevaardigde een formulier ter bevestiging ondertekenen. Bij elk 
optreden van de bevoegde dienst gericht op een werknemer moet dezelfde 
procedure worden toegepast. 
 
Indien het gaat om een kadermedewerker die betrokken is een 
onderzoeksprocedure zullen de ondervragingen geleid worden door een 
gekwalificeerd verantwoordelijke zoals vermeld in de collectieve 
bedrijfsovereenkomsten. De werkgever zal nagaan of het kaderlid voorafgaandelijk 
ingelicht is over zijn rechten om zich te laten bijstaan door een syndicale 
afgevaardigde. De kadermedewerker zal zich kunnen laten bijstaan door een 



 

ACLVB 344 

collega-kaderlid van zijn keuze. 
 
Indien er een procedurefout tijdens het onderzoek wordt vastgesteld, aanvaardt de 
onderneming het principe van een sanctie van 12 maanden bijkomende 
bezoldiging boven de wettelijke vooropzegvergoeding. 
 
(C.A.O. 02/09/1993) Ingeval van ontslag wegens dringende reden die niet door de 
rechtspraak wordt erkend zal de betrokkene bij voorkeur opnieuw geïntegreerd 
worden in de onderneming, zonder dat dit noodzakelijkerwijze gebeurt op dezelfde 
plaats, en dit om evidente redenen. 
 
Indien deze reïntegratie niet mogelijk is, zal de verbrekingsvergoeding worden 
verhoogd met 35 %. 
 
Artikel 19  
 
In geval van tijdelijke ongeschiktheid om een functie uit te oefenen, zal de 
werkgever de mogelijkheid onderzoeken om tijdelijk een andere functie van 
gelijkwaardige categorie toe te vertrouwen, in het bijzonder wanneer het gaat om 
zwangere vrouwen. 
(C.A.O. 02/09/1993) Ingeval van definitieve ongeschiktheid om een functie uit te 
oefenen : 
 

- voor het personeel met meer dan 10 jaar anciënniteit dat een beschikbaar 
werk kan uitoefenen, zal de werkgever overmacht niet inroepen. 
Hij zal alles in het werk stellen om een passende betrekking aan te bieden in 
overleg met de vakbondsafvaardiging en arbeidsgeneeskundige dienst. 
Indien geen oplossing gevonden is, zal een inkomenswaarborg worden 
toegekend voor een periode overeenstemmend met de wettelijke minimum 
opzeggingstermijn. 
 

- voor het personeel met minder dan 10 jaar anciënniteit, zal de 
vakbondsafgevaardigde die de werknemer vertegenwoordigt geïnformeerd 
worden. De werkgever zal in samenwerking met de arbeidsgeneesheer en 
de syndicale afgevaardigde een geschikte functie zoeken voor de betrokken 
werknemer. 
 
Indien geen oplossing gevonden is, zal een inkomenswaarborg worden 
toegekend voor een periode overeenstemmend met de wettelijke minimum 
opzeggingstermijn. De overmacht zal niet worden ingeroepen in geval van 
arbeidsongeval. 

 
Artikel 20  
 
De individuele afdankingen wegens ontoereikende beroepsbekwaamheid na de 
zesde maand na de indiensttreding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur worden per afzonderlijk geval beoordeeld op grond van diverse en soms met 
elkaar verband houdende tekortkomingen. Dit onderzoek houdt met name rekening 
met de verantwoordelijkheden, de functie en het uitvoeren van het werk door de 
werknemer. 
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Indien het contract van onbepaalde duur zonder onderbreking volgt op één of 
meerdere contracten van bepaalde duur en/of vervangingscontracten en indien 
deze contracten slaan op dezelfde functie, zal de periode van 6 maanden 
aanvangen vanaf het eerste contract van bepaalde duur of vervangingscontract bij 
dezelfde werkgever. 
 
Onder “zonder onderbreking volgt” wordt begrepen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in 
artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de 
rechtspraak terzake. 
 
Aan de werknemer die in staat van ontoereikende beroepsbekwaamheid wordt 
bevonden, wordt vooreerst een schriftelijke waarschuwing gezonden door de 
directie van de zetel waar de werknemer is tewerkgesteld, of door hetzij de 
centrale, hetzij de regionale personeelsdirectie. 
 
Wanneer de waarschuwing zonder gevolg blijft, zal de onderneming zich, in de 
volle mate van de mogelijkheden, inspannen om het niveau en de 
beroepsbekwaamheid van de betrokken werknemer te verbeteren, om te trachten 
hem zijn functie weer te laten uitoefenen, ofwel hem overplaatsen, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen naar een voor zijn beroepsmogelijkheden beter geschikte 
functie. 
 
In dit laatste geval zal de werknemer genieten van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
welke inherent zijn aan de nieuwe functie welke hem wordt toevertrouwd. 
 
Als de door de onderneming gedane inspanningen tot geen resultaten leiden zal de 
afdanking van de werknemer slechts geschieden nadat de syndicale afvaardiging 
vooraf werd verwittigd. 
 
Artikel 21  
 
Wat de interne overplaatsingen van het personeel betreft, hebben de 
vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers het nuttig geacht het 
volgende te preciseren : 
 
1° De ondernemingen zijn van mening dat personeel overplaatsen een noodzaak is 
om te beantwoorden aan de commerciële noden en de behoeften van de 
organisatie van het werk. 
 
2° De werknemersorganisaties zijn van oordeel dat deze overplaatsingen echter 
niet mogen overwogen worden zonder rekening te houden met hun sociale 
aspecten. 
 
Het is mogelijk dat het personeel ermee instemt of dat zij integendeel ernstige 
hinder met zich meebrengen in verband met zijn gezinsleven of zijn 
verplaatsingsmogelijkheden. 
 
3° De overplaatsingen van het personeel bedoeld in 1. zijn per afzonderlijk geval 
het voorwerp van een analyse in het kader van een paritair onderzoek op regionaal 
niveau mits voorafgaandelijke inlichting van de syndicale afvaardiging van het 
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personeel. 
 
Zij gebeuren, rekening houdend, op regionaal niveau, met onder meer de duur en 
de kostprijs van het te gebruiken vervoermiddel om zich naar de nieuwe 
arbeidsplaats te begeven, met de diversiteit van de handelsactiviteit, met het type 
van de zetels en hun ligging. 
 
4° De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing op de gevallen van 
individuele overplaatsing. 
 
Artikel 22  
 
Economisch ongunstige toestanden of deze welke technische aanpassingen 
noodzakelijk maken, moeten worden opgevangen zonder tot collectief ontslag te 
moeten overgaan. Bij middel van een nieuwe procedure zal naar mogelijkheden 
worden uitgekeken om de overplaatsing van het personeel te verzekeren, een 
systeem ban brugpensioen in te stellen, oplossingen te vinden voor de 
aanwervingsproblemen. 
 
Hoofdstuk VII : Inwerkingtreding - geldigheid 
 
Artikel 23  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en 
vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 1977 betreffende de 
vastheid van betrekking (004205/CO/31200), zoals meerdere malen gewijzigd. Zij 
is gesloten voor onbepaalde tijd. 
 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
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Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 
2014 betreffende de zekerheid van tewerkstelling 
 
AANBEVELINGEN 
 
Toepassing van artikel 11 
 
Voor een goede functionering van het comité en voor een grotere efficiëntie van 
zijn werkzaamheden, is het aan te bevelen het aantal vertegenwoordigers van elk 
van de betrokken partijen zo klein mogelijk te houden. 
 
Bovendien is het wenselijk de continuïteit van de werkzaamheden te verzekeren 
door de permanentie van de leden. 
 
Toepassing van artikel 14 
 
De inlichtingen omtrent het aantal personeelsleden zijn, in de mate van het 
mogelijke, ingedeeld per filiaal. 
 
Toepassing van artikel 15 
 
Al de inlichtingen bedoeld in artikel 15 zouden moeten worden ingewerkt in een 
vormings- en omscholingsbeleid met als doel de volledige tewerkstelling in de 
streek te verzekeren. 
 
Dit laatste zou op tijd, en in een geest van onderling overleg, moeten 
beantwoorden aan de dringende noden van de betrokkenen.  
 
Van zodra wijzigingen van methoden en technieken zich beginnen af te tekenen, 
zou moeten gezorgd worden voor een adequate opleiding en omscholing, 
gedurende de arbeidsuren en zonder vermindering van bezoldiging, en aangepast 
aan de persoonlijkheid en leeftijd van de betrokkenen. In het licht hiervan, zou het 
personeelsbeleid niet in tegenspraak mogen zijn met dergelijke doelstellingen. 
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RISICOGROEPEN 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013 
betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de 
werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 2  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de Hoofdstuk 
VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en van het 
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 
december 2006 houdende diverse bepalingen (I) van 19 februari 2013. 
 
De sociale partners verbinden er zich toe deze CAO aan te passen in geval van 
wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband 
met de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006. 
 
Deze CAO voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2013-2014. 
 
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 
189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 
(B.S. 8 april 2013), dient 0.05% van de loonmassa aan te rekenen op de 
voornoemde bijdrage bepaald in artikel 4, voorbehouden te worden ten gunste van 
één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 
februari 2013. Van de 0.05 % van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient 
de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het 
koninklijk besluit. 
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2. Tussenkomsten 
 
1. Toeslag halftijds tijdskrediet 53+ 
 
Artikel 3  
 
Een maandelijkse toeslag boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds 
voor de warenhuizen toegekend worden in geval van halftijds tijdskrediet volgens 
de voorwaarden en de modaliteiten, bepaald in de sectorale collectieve 
arbeidsovereenkomst betreffende het tijdskrediet. 
 
2. Tussenkomst kost kinderopvang 
 
Artikel 4   
 
In 2014 en 2015 kent het Sociaal fonds voor de warenhuizen eveneens een 
tussenkomst toe in de kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, 
peutertuin, onthaalmoeder) voor kinderen van 0 tot 3 jaar.  
 
Deze tussenkomst wordt op 1 euro per dag effectieve opvang en per kind 
vastgesteld op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van 
kinderen (voor de tussenkomst in 2014 op basis van het fiscaal attest voor het 
kalenderjaar 2013 en voor de tussenkomst in 2015 op basis van het fiscaal attest 
voor het kalenderjaar 2014).  
 
Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op de tussenkomst ten belope van een 
jaarlijks maximum bedrag van 200 euro, als hij minimum 12 volledige maanden 
anciënniteit heeft in het paritair comité 312 en een arbeidsovereenkomst heeft bij 
een werkgever van het paritair comité 312 op het moment van de opvang van het 
kind.  
 
De aanvragen tot tussenkomst worden ingediend door de werknemers bij de 
werkgevers die een volledig dossier met alle noodzakelijke stavingstukken 
overmaken aan het Sociaal fonds.  
 
De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden door de Raad van Bestuur van het 
Sociaal fonds bepaald.  
 
De tussenkomst wordt voor de jaren 2013-2014 (met betaling in resp. 2014 en 
2015) ingevoerd. Bij afloop van deze periode vindt een evaluatie plaats van de 
kostprijs. 
 
3. Financiering 
 
Artikel 5 
 
Het Sociaal fonds voor de warenhuizen kent financiële tussenkomsten toe waarvan 
sprake is in artikel 3 en 4, ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder 
van de risicogroepen zoals bepaald door de wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 
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2006.  
 

• Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de 
werkgevers voor 31 maart 2013 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,30 
% berekend op basis van vier maal de bruto lonen van de werknemers van 
het derde trimester van het jaar 2012. 

 
De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2013 een kopie van de 
aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2012 
geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de 
verschuldigde bijdrage. 
 
Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen. 
 

• Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de 
werkgevers voor 31 maart 2014 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,30 
% berekend op basis van vier maal de bruto lonen van de werknemers van 
het derde trimester van het jaar 2013. 

 
De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2014 een kopie van de 
aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2013 
geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de 
verschuldigde bijdrage. 
 
Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen. 
 
De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 
januari 1981 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het 
"Sociaal fonds voor de warenhuizen" en tot vaststelling van de statuten ervan, 
zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 en 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, zijn van toepassing. 
 
Artikel 6  
 
Op voorstel van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de warenhuizen 
zal het Paritair comité de nodige beslissingen per collectieve arbeidsovereenkomst 
kunnen nemen om het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de 
tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen aan te passen. 
 
Artikel 7  
 
Het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de tewerkstelling en de 
vorming van de risicogroepen wordt, op voorstel van de Raad van bestuur van het 
Sociaal fonds voor de warenhuizen, vastgesteld bij collectieve 
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. 
 
De modaliteiten zullen heronderhandeld worden wanneer er een sociale 
zekerheidsbijdrage op zou verschuldigd zijn. 
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Hoofdstuk III : Slotbepalingen 
 
Artikel 8   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 
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BEROEPSOPLEIDING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014 tot 
vaststelling, voor 2014 van de modaliteiten van financiering van 
de bijdrage van het sociaal fonds voor de warenhuizen in de 
cursussen voor beroepsopleiding van de sector 

 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Beroepsopleiding – financiering 
 
Artikel 2   
 
Voor de financiering van de activiteiten inzake beroepsopleiding van het Sociaal 
Fonds voor de Warenhuizen in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 januari 1981 tot oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid en tot 
vaststelling van zijn statuten, zoals vervangen door de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 (geregistreerd de 5 april 2007 onder 
n°82411/CO/312), wordt de bijdrage van de werkgevers te storten aan voornoemd 
Sociaal Fonds vastgesteld op 1 EUR per werknemer, die op datum van 
30 september 2013 in de onderneming is tewerkgesteld. 
 
De aangifte die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd ingediend voor het 
derde kwartaal 2013 geldt als basis voor de berekening van het personeelsbestand 
per 30 september 2013. 
 
Hoofdstuk III : Inning van de bijdragen van de werkgevers 
 
Artikel 3  
 
De inning van de bijdragen van de werkgevers berekend overeenkomstig artikel 2, 
gebeurt door het Sociaal Fonds in de loop van de maand augustus. 
De werkgevers storten de aan het Sociaal Fonds verschuldigde sommen uiterlijk 
op 31 augustus. 
 
Hoofdstuk IV : Slotbepalingen 
 
Artikel 4   
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 
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PC 312 - SYNDICALE AFVAARDIGING, 
SYNDICALE BIJDRAGE, SYNDICALE VORMING 
STATUTEN SYNDICALE AFVAARDIGING 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 tot vaststelling 
van de statuten van de syndidicale afvaardiging van het personeel 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, alsook 
op de bedienden en arbeiders, met uitzondering van het directiepersoneel, die 
ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Algemene principes 
 
Artikel 2 
 
De werknemers erkennen de noodzakelijkheid van een wettig gezag van de 
ondernemingshoofden en zij maken er een erepunt van hun werk plichtsgetrouw uit 
te voeren. 
 
De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der werknemers en zij maken er een 
erepunt van hen met rechtvaardigheid te behandelen. Zij verbinden zich ertoe hun 
vrijheid van vereniging en de vrije ontplooiing van hun organisatie in de onderneming 
direct noch indirect te verhinderen. 
 
Artikel 3 
 
De werkgevers verbinden zich ertoe op het personeel geen enkele druk uit te 
oefenen om hen te beletten bij een vakbond aan te sluiten en aan de niet-
aangesloten werknemers geen andere voorrechten dan aan de aangesloten 
werknemers toe te kennen. 
 
De syndicale werknemersorganisaties, evenals de syndicale afgevaardigden van het 
personeel verbinden zich ertoe de vrijheid van vereniging te eerbiedigen en in de 
schoot van de ondernemingen de praktijken van de paritaire verhoudingen, die met 
de geest van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1971 betreffende het 
statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen en 
van deze overeenkomst stroken, na te leven. Zij verbinden zich ertoe de werking van 
de werkgever en van zijn vertegenwoordigers op de verschillende trappen van de 
hiërarchie niet te verhinderen. 
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Artikel 4 
 
De werkgevers, de syndicale organisaties en de syndicale afgevaardigden verbinden 
zich ertoe respectievelijk : 
 
- in alle omstandigheden blijk te geven van zin voor rechtvaardigheid, billijkheid en 

verzoening, die bepalend is voor de goede sociale verhouding in de onderneming; 

- de collectieve arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement te eerbiedigen en 
hun inspanningen te bundelen ten einde de naleving ervan te verzekeren. 

 
Hoofdstuk III : Begrip syndicale afvaardiging 
 
Artikel 5 
 
De werkgevers erkennen dat het bij een vakbond aangesloten personeel bij hen 
vertegenwoordigd is door een syndicale afvaardiging, waarvan de leden onder de 
werknemers van de onderneming worden aangewezen. 
 
Door "bij een vakbond aangesloten personeel" dient te worden verstaan : het bij één 
van de ondertekenende organisaties aangesloten personeel. 
 
Hoofdstuk IV : Oprichting en samenstelling van de syndicale afvaardigingen 
 
Artikel 6 
 
In iedere zetel evenals in de centrale depots, afhangend van dezelfde onderneming, 
kan een syndicale afvaardiging van het gesyndiceerde personeel worden opgericht.  
 
Voor de centrale administratieve diensten die niet gevoegd zijn bij een verkoopzetel 
en die in eenzelfde regionale zone gelegen zijn, wordt één enkele syndicale 
afvaardiging van het personeel opgericht. 
 
Artikel 7 
 
De syndicale afvaardiging van het personeel bedraagt ten minste 2 of ten hoogste 10 
leden in verhouding tot het aantal personeelsleden betrokken door de huidige 
overeenkomst en in de zetel waar zij geroepen is op te treden. Een syndicale 
afvaardiging wordt opgericht voor een zetel in de mate dat ten minste 25 pct. van het 
personeel geviseerd door deze overeenkomst gesyndiceerd is. 
 
Aantal tewerkgestelde personeelsleden deze 
overeenkomst van de syndicale afvaardiging 

Aantal leden beoogd door 
syndicale afvaardiging 

10 tot 40 2 

41 tot 60 3 

61 tot 100 4 

101 tot 200 5 
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201 tot 300 6 

301 tot 400 7 

401 tot 500 8 

501 tot 600 9 

601 tot 700 10 
 
Voor de zetels van meer dan 700 personen, telt de syndicale afvaardiging ten 
hoogste tien leden. 
 
Artikel 8 
 
Voor de berekening van het aantal personeelsleden, dat in artikel 7, hierboven wordt 
aangehaald, wordt slechts rekening gehouden met het "full-time" en "part-time" 
personeel dat onder contract van onbepaalde duur is aangeworven; het tijdelijk 
personeel wordt uitgesloten. 
 
Om het betrokken aantal personeelsleden te bepalen, zal worden rekening gehouden 
met het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers op 30 september van het 
burgerlijk jaar dat aan het verzoek tot oprichting van een syndicale afvaardiging 
voorafgaat. 
 
Artikel 9 
 
Het verzoek tot oprichting van een syndicale afvaardiging moet door de betrokken 
syndicale organisatie worden ingediend. 
 
Dit verzoek moet gelijktijdig en schriftelijk worden meegedeeld aan de centrale 
directie van het personeel van zodra het verzoek, zoals voorzien in alinea 2, is 
medegedeeld, beschikken de ingelichte syndicale organisaties over een termijn van 
vijftien dagen, om de organen voorzien in alinea 2, schriftelijk te verwittigen dat zij 
zich aansluiten bij het verzoek dat uitgaat van de syndicale organisatie die het 
initiatief nam van de onderneming en aan de directie van de zetel waar de 
afvaardiging geroepen wordt op te treden en aan de andere syndicale organisaties. 
 
Van zodra het verzoek, zoals voorzien in alinea 2, is meegedeeld, beschikken de 
ingelichte syndicale organisaties over een termijn van vijftien dagen, om de organen 
voorzien in alinea 2, schriftelijk te verwittigen dat zij zich aansluiten bij het verzoek 
dat uitgaat van de syndicale organisatie die het initiatief nam. 
 
Wanneer, nadat die termijn is verstreken, de syndicale organisatie die het initiatief 
nam, niet door een andere syndicale organisatie werd gecontacteerd, is zij de enige 
die bevoegd is een lijst van afgevaardigden voor te stellen. 
 
Artikel 10 
 
De lijst van de voorgestelde afgevaardigden wordt door de betrokken syndicale 
organisatie dertig dagen na het indienen van het verzoek voorzien in artikel 9, alinea 
1, terzelfdertijd en schriftelijk meegedeeld aan de centrale directie van het personeel 
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van de onderneming en aan de directie van de zetel waar de syndicale afvaardiging 
geroepen wordt op te treden. 
 
Indien verscheidene syndicale organisaties de mededeling, voorzien in artikel 9, 
alinea 3, hebben beantwoord, maken zij aan de in alinea 1 bedoelde directies een 
collectieve lijst over van de kandidaten, die opgemaakt is op basis van de 
overeenkomst bedoeld in artikel 11. Deze overmaking dient te geschieden binnen de 
termijn voorzien in alinea 1. 
 
Wanneer, na het verstrijken van de termijn, de syndicale organisatie die het initiatief 
nam, door geen enkele andere syndicale organisatie werd gecontacteerd voor het 
opmaken van de lijst, beschikt zij over alle mandaten voorzien voor de afvaardiging. 
 
Artikel 11 
 
(C.A.O. 05.01.1976) De ondertekenende syndicale organisaties gaan akkoord voor 
het aanduiden van de afgevaardigden, met inachtneming van de beperkingen 
bepaald in artikel 7. Zij doen dit op basis van de verkiezingsuitslagen voor de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen of bij ontstentenis 
hiervan in verhouding tot het aantal syndicale premies betaald door elke syndicale 
organisatie in het kader van het "Sociaal Fonds der warenhuizen". 
 
Indien verwezen wordt naar de verkiezingsuitslagen voor de comités voor veiligheid 
en gezondheid, wordt voor elke syndicale organisatie het totaal berekend op de 
stemmen behaald op de lijsten voor bedienden, handarbeiders en jongeren. Het 
aantal mandaten waarop elke syndicale organisatie recht heeft, wordt berekend op 
grond van de hogerbedoelde totalen en met inachtneming van het verdelingssysteem 
geldend voor de mandaten toegekend ten gevolge van de verkiezingen voor de 
comités voor veiligheid en gezondheid. 
 
Indien verwezen wordt naar het aantal syndicale premien betaald door elke syndicale 
organisatie in het kader van het "Sociaal Fonds der grootwarenhuizen", zal elke 
betwisting betreffende het tellen van de premien aanleiding geven tot een nazicht 
uitgevoerd onder het toezicht van de voorzitter van het Paritair Comité voor de 
warenhuizen. 
 
Artikel 12 
 
De werkgever kan zijn redenen van verzet tegen de aanduiding van een 
afgevaardigde laten kennen aan de betrokken syndicale organisatie of organisaties, 
binnen de vijftien werkdagen na het overmaken van de lijst zoals voorzien in artikel  
10. 
 
Hij kan eveneens zijn grieven laten kennen voor het behoud van een afgevaardigde. 
 
Artikel 13 
 
De syndicale afgevaardigden worden verkozen wegens hun bekwaamheid en 
omwille van het gezag waarover zij moeten beschikken bij het uitoefenen van hun 
functies. 
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Artikel 14 
 
De syndicale organisaties zorgen ervoor dat de voorgedragen afgevaardigden, in de 
mate van het mogelijke, representatief zijn voor de verschillende sectoren van de 
onderneming. 
 
Artikel 15 
 
Indien het mandaat van een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden een 
einde neemt tijdens de uitoefening ervan, heeft de syndicale organisatie waartoe 
deze afgevaardigde behoort, het recht de persoon aan te duiden, die het mandaat 
zal voleindigen. 
 
In dat geval, geeft de syndicale organisatie schriftelijk kennis van de voorgedragen 
kandidaat om het mandaat te voleindigen, terzelfdertijd aan de directies voorzien in 
artikel 10, alinea 1. 
 
De principes en modaliteiten voorzien in artikel 12, alinea 1 zijn van toepassing. 
 
Hoofdstuk V : Bevoegdheid van de syndicale afvaardiging 
 
Afdeling 1 : Op algemeen vlak 
 
Artikel 16 
 
De syndicale afvaardiging van het personeel is enkel bevoegd voor het arbeiders- en 
bediendenpersoneel, met uitzondering van het directiepersoneel. 
 
Artikel 17 
 
De bevoegdheid van de syndicale afvaardiging heeft betrekking op : 
 
1. de arbeidsverhoudingen; 

2. de onderhandelingen met het oog op het sluiten van overeenkomsten of 
collectieve akkoorden in de schoot van de onderneming, zonder dat daarbij 
afbreuk wordt gedaan aan de overeenkomsten of akkoorden die op andere 
vlakken zijn gesloten; 

3. de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele 
arbeidsovereenkomsten; 

4. het naleven van de algemene principes onder andere bepaald in de artikelen 2, 3, 
4, 11, 13 en 14 van deze overeenkomst. 
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Afdeling 2 : Collectieve geschillen 
 
Artikel 18 
 
De syndicale afvaardiging of een gedeelte ervan heeft het recht onmiddellijk door de 
werkgever of door zijn vertegenwoordiger te worden gehoord naar aanleiding van elk 
geschil of elke betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet.  
Zij heeft hetzelfde recht wanneer dergelijke geschillen of betwistingen dreigen te 
ontstaan. 
 
Artikel 19 
 
Ten einde die geschillen of betwistingen te voorkomen, moet de syndicale 
afvaardiging vooraf door de werkgever worden ingelicht over de veranderingen die 
de contractuele of gebruikelijke arbeids- en belonings- en premievoorwaarden 
kunnen wijzigen, met uitzondering van inlichtingen van persoonlijke aard. 
 
Zij wordt inzonderheid ingelicht over de wijzigingen die voortvloeien uit de wet, de 
collectieve overeenkomsten of de bepalingen van algemene aard die in de 
individuele arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen, vooral de bepalingen die een 
weerslag hebben op de loonschalen, de regels van beroepenclassificatie en de 
premiën. 
 
Artikel 20 
 
De eisen geformuleerd door de syndicale afvaardiging moeten schriftelijk aan de 
betrokken directies worden voorgelegd ten minste drie dagen VOOR het onderhoud 
dat voor hun onderzoek bestemd is, behalve in dringende gevallen. 
 
Afdeling 3 : Individuele klachten 
 
Artikel 21 
 
Elke individuele klacht wordt langs de gewone hierarchische weg ingediend door de 
belanghebbende werknemer, die op zijn verzoek wordt bijgestaan door zijn syndicale 
afgevaardigde. 
 
De syndicale afvaardiging heeft het recht te worden gehoord naar aanleiding van alle 
geschillen of betwistingen die langs deze weg niet konden worden opgelost. 
 
Ieder werknemer die bij een onderzoek betrokken is, mag, als hij dat wenst, zich 
laten bijstaan door een syndicaal afgevaardigde bij ondervragingen die hem 
aanbelangen. 
 
Artikel 22 
 
De klachten die overeenkomstig artikel 21 naar voor zijn gebracht en die ongunstig of 
niet binnen een normale termijn afgehandeld zijn, kunnen opnieuw door de syndicale 
afvaardigingen aan de werkgever of zijn vertegenwoordiger voorgelegd worden. 
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Hoofdstuk VI : Statuut van de leden van de syndicale afvaardiging 
 
Artikel 23 
 
De mandaten hebben een duur van vier jaar. Zij zijn hernieuwbaar en herroepbaar 
door de syndicale organisatie die ze heeft voorgedragen. 
 
Artikel 24 
 
De hernieuwing zal, in de mate van het mogelijke, samenvallen met de periode die 
volgt op de verkiezingen voor de comités voor preventie en bescherming op het 
werk. 
 
Artikel 25 
 
Het mandaat van de syndicale afgevaardigde eindigt : 
 
1. wanneer de termijn verstrijkt; 

2. op verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de 
afgevaardigde heeft voorgedragen; 

3. door ontslagname van de afgevaardigde, schriftelijk ter kennis gebracht 
terzelfdertijd van de centrale directie van het personeel van de onderneming en 
van de directie van de betrokken zetel; 

4. wanneer de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van het personeel van de 
onderneming; 

5. wanneer de afgevaardigde wordt overgeplaatst van een zetel naar een andere, 
met zijn goedvinden en na de syndicale organisatie die hem voorgedragen heeft, 
ingelicht te hebben; 

6. wanneer de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van de groep werknemers 
waarvoor de afvaardiging bevoegd is; 

7. wanneer de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van het syndicaat waarvan 
hij lid was bij zijn aanstelling. 

 
In de gevallen bedoeld onder 2 en 7, verwittigt het syndicaat tegelijkertijd schriftelijk 
de centrale directie van het personeel van de onderneming en de directie van de 
betrokken zetel. 
 
Artikel 26 
 
De afvaardiging wijst een hoofdafgevaardigde per syndicale organisatie aan. 
 
Artikel 27 
 
Het mandaat van syndicaal afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig 
nadeel of speciale voordelen voor diegene die het uitoefent. Dit betekent dat de 
afgevaardigden genieten van de normale promoties en bevorderingen van de 
categorie werknemers waartoe zij behoren. 
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Artikel 28 
 
De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen 
die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. 
 
De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden 
af te danken, met uitzondering van een dringende reden en van opzegging wegens 
opruststelling op de normale pensioengerechtigde leeftijd, verwittigt vooraf de 
syndicale afvaardiging evenals de syndicale organisatie die de kandidatuur van deze 
afgevaardigde heeft voorgedragen. Deze verwittiging gebeurt bij een schrijven dat 
uitwerking heeft op de derde dag volgend op de datum van de verzending. 
 
De betrokken syndicale organisatie beschikt over een termijn van zeven dagen om 
mee te delen dat zij de geldigheid van de voorgenomen afdanking weigert te 
aanvaarden. Deze mededeling gebeurt schriftelijk; de periode van zeven dagen 
neemt een aanvang op de dag waarop het door de werkgever toegezonden schrijven 
uitwerking heeft. 
 
Het uitblijven van reactie van de syndicale organisatie moet worden beschouwd als 
een aanvaarding van de geldigheid van de voorgenomen afdanking. 
Indien de syndicale organisatie weigert de geldigheid van de voorgenomen afdanking 
te aanvaarden, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid het geval aan het 
oordeel van het Paritair Comité voor de warenhuizen voor te leggen. 
 
De maatregel tot afdanking mag niet worden uitgevoerd gedurende de duur van deze 
procedure. 
 
Indien het Paritair Comité voor de warenhuizen tot geen eenparige beslissing is 
kunnen komen binnen de dertig dagen van de aanvraag tot tussenkomst, zal het 
geschil betreffende de geldigheid van de redenen die door de werkgever worden 
ingeroepen om de afdanking te rechtvaardigen, aan de arbeidsrechtbank worden 
voorgelegd. 
 
Artikel 29 
 
In geval van afdanking van een syndicaal afgevaardigde wegens dringende reden, 
moet de werkgever onmiddellijk de syndicale afvaardiging op de hoogte brengen. 
 
Artikel 30 
 
Een forfaitaire vergoeding is door de werkgever verschuldigd in navolgende 
gevallen : 
  
1. indien hij een syndicaal afgevaardigde afdankt, zonder de in voornoemd artikel 28 

bepaalde procedure na te leven; 

2. indien, op het einde van deze procedure, de geldigheid van de redenen van 
afdanking, rekening houdend met de bepaling van artikel 28, lid 1 hierboven, door 
het Nationaal Paritair Comité voor de warenhuizen of door de arbeidsrechtbank 
niet wordt erkend; 
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3. indien de werkgever een afgevaardigde heeft ontslagen wegens dringende reden 
en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard; 

4. indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens dringende reden van de 
werkgever die voor de afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke beeindiging 
van de overeenkomst. 
 
- De forfaitaire vergoeding is gelijk aan het brutoloon van één jaar, 

onverminderd de toepassing van artikel 37 van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 
1978). 

- Deze vergoeding is niet verschuldigd, wanneer de syndicale afgevaardigde de 
vergoeding ontvangt bepaald in artikel 21, par.7, van de wet van 20 
september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven (Belgisch 
Staatsblad van 27-28 augustus 1948) en bij artikel 1bis, par.7, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 
(Belgisch Staatsblad van 19 juni 1952). 

 

 
Hoofdstuk VII : Voorwaarden waaronder het mandaat wordt uitgeoefend 
 
Artikel 31 
 
Om het mandaat van syndicaal afgevaardigde van het personeel te mogen 
uitoefenen, moet de belanghebbende aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
1. Deel uitmaken van het full-time of part-time personeel (met uitzondering van 

tijdelijk personeel) van de zetel waar de syndicale delegatie geroepen wordt op te 
treden; 

2. Ofwel Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, ofwel 
vreemdeling zijn, niet-onderdaan van een lidstaat van genoemde Gemeenschap 
of vaderlandsloze, tewerkgesteld overeenkomstig de bepalingen van de 
wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; 

3. Ten minste 18 jaar oud zijn op 31 december van het jaar dat de aanduiding 
voorafgaat; 

4. Aangeworven zijn met een contract van onbepaalde duur; 

5. Een jaar in de onderneming aanwezig zijn; 

6. Zich niet in opzeggingsperiode bevinden op het ogenblik van zijn aanduiding; 

7. Geen functie als directielid in de onderneming vervullen. 
 
Afdeling 1 : Mandaten uit te oefenen binnen de onderneming 
 
Artikel 32 
 
Ieder syndicaal afgevaardigde beschikt over de nodige faciliteiten om, in zijn normaal 
werkmilieu, de zendingen en syndicale activiteiten voorzien door deze overeenkomst 
te kunnen uitvoeren. 
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Artikel 33 
 
Elke syndicale organisatie beschikt daarenboven over een urenkrediet van vier uur 
per maand voor ieder uitgeoefend mandaat. 
 
Dit urenkrediet mag door ieder lid van de afvaardiging worden gebruikt zonder dat 
echter één van hen daardoor meer dan acht uur per week mag gebruiken. 
 
Het urenkrediet toegekend in het kader van deze paragraaf betreft niet de 
onderhandelingen met de directie. 
 
Artikel 34 
 
Met het oog op het gebruik van dit urenkrediet, moeten de aanvragers vooraf hun 
onmiddellijke superieur en de directie van de zetel verwittigen en ervoor zorgen dat 
er een gemeenschappelijk akkoord ontstaat opdat het gebruik van die uren het 
goede verloop van de diensten van de onderneming niet in de war zou sturen. Dit 
betekent met name dat eventuele afwezigheden omwille van dit urenkrediet niet 
mogen voorkomen op het ogenblik dat de aanwezigheid van de aanvragers 
noodzakelijk is voor het goede verloop van het werk. 
 
De onderneming zal, gelet op de arbeidsfunctie van de afgevaardigde, zoveel 
mogelijk voorzien in de vervanging aan het werk van de afgevaardigde die afwezig is 
wegens zijn syndicale verplichtingen. 
 
Artikel 35 
 
Op verzoek van de syndicale afvaardiging wordt het gebruik van een lokaal te harer 
beschikking gesteld, om het haar mogelijk te maken de syndicale activiteiten 
voorzien door deze overeenkomst uit te oefenen. 
 
Afdeling 2 : Mandaten uit te oefenen buiten de onderneming 
 
Artikel 36 
 
Iedere syndicale organisatie beschikt eveneens over een dagenkrediet voor het 
uitvoeren, buiten de onderneming, van prestaties in vergelijking met de mandaten 
van haar leden. 
 
Artikel 37 
 
Dit dagenkrediet bedraagt voor iedere syndicale organisatie drie dagen per jaar, per 
uitgeoefend mandaat. 
 
Dit dagenkrediet mag door elk lid van de syndicale afvaardiging worden gebruikt 
zonder dat echter één van hen aldus meer dan het jaarlijkse totaal aantal dagen 
toegekend aan zijn syndicale organisatie zou kunnen gebruiken. 
 
Het gebruik van dit krediet mag worden aangewend in gesplitste delen, maar met 
een minimum van één halve dag. 



 

ACLVB 363 

 
Artikel 38 
 
Met het oog op het gebruik van dit dagenkrediet, moeten de aanvragers vooraf hun 
onmiddellijke superieur, de centrale directie van het personeel van de onderneming 
en de directie van de betrokken zetel inlichten en ervoor zorgen dat, in 
gemeenschappelijk akkoord met hen, dit gebruik de goede gang van de diensten in 
de onderneming niet verstoort. Dit betekent met name dat de eventuele 
afwezigheden in het kader van artikel 36 niet voorkomen op het ogenblik dat de 
aanwezigheid van de aanvragers noodzakelijk is voor het goed functioneren van het 
werk. 
 
De onderneming zal, gelet op de arbeidsfunctie van de afgevaardigde, zoveel 
mogelijk voorzien in de vervanging aan het werk van de afgevaardigde die afwezig is 
wegens zijn syndicale verplichtingen. 
 
Artikel 39 
 
Behalve in dringende gevallen, worden de centrale directie van het personeel van de 
onderneming en de directie van de betrokken zetel ingelicht ten minste acht 
werkdagen VOOR de datum van de afwezigheid van de afgevaardigde, die gebruik 
maakt van de kredietdagen bepaald bij de artikelen 36 en 37 voornoemd. 
 
Artikel 40 
 
Voor de toepassing van de artikelen 33 en 37 in geval van blijvende onenigheid met 
de werkgever en nadat alle mogelijkheden van overleg binnen de onderneming 
werden uitgeput, wordt het Paritair Comité voor de warenhuizen van het geschil op 
de hoogte gesteld. 
 
Hoofdstuk VIII : Informatie en consultatie van het personeel 
 
Artikel 41 
 
De volledige syndicale afvaardiging mag overgaan tot alle schriftelijke of mondelinge 
mededelingen die nuttig zijn voor het personeel; dit mag de organisatie van het werk 
niet verstoren en moet de instemming van de werkgever of van zijn 
vertegenwoordigers hebben, die niet willekeurig mogen weigeren. 
 
Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn. 
 
Artikel 42 
 
Behalve dringende gevallen, moet de syndicale afvaardiging ten minste vijf 
werkdagen vooraf de centrale directie van het personeel van de onderneming en de 
directie van de betrokken zetel inlichten. 
 
Artikel 43 
 
Op de arbeidsplaatsen en gedurende de werkuren mogen door de syndicale 
afvaardiging, zonder dat dit de organisatie van het werk mag verstoren 



 

ACLVB 364 

voorlichtingsvergaderingen voor het personeel van de onderneming worden belegd 
mits instemming van de werkgever of van zijn vertegenwoordigers, die niet 
willekeurig mogen weigeren. 
 
Dit betekent met name dat : 
 
1. deze vergaderingen niet plaatsvinden gedurende de tijd dat de aanwezigheid van 

het personeel noodzakelijk is voor het goede functioneren van het werk; 

2. deze vergaderingen niet langer duren dan één uur (daarin inbegrepen de 
verplaatsingen van het personeel om zich naar de plaats van de vergadering te 
begeven en om naar hun arbeidsplaats terug te keren); 

3. de dag, het uur en de plaats gemeenschappelijk worden vastgesteld. 
 
De organisatie van deze voorlichtingsvergaderingen wordt nader verrechtvaardigd 
tijdens de onderhandelingen of de besluiten van de collectieve overeenkomsten of 
collectieve akkoorden. 
 
Hoofdstuk IX : Beslechting van geschillen 
 
Artikel 44 
 
Onverminderd de toepassing van het huishoudelijk reglement van het Paritair Comité 
voor de warenhuizen inzake verzoening, trachten de syndicale afgevaardigden de 
geschillen welke in de onderneming ontstaan, rechtstreeks met de werkgever te 
regelen. 
 
Wanneer na tussenkomst van een syndicale afvaardiging, geen akkoord is bereikt 
met de werkgever aangaande de regeling van een geschil, kunnen de 
afgevaardigden de hulp inroepen van de vaste vertegenwoordigers van hun 
representatieve organisatie om het overleg omtrent die aangelegenheid voort te 
zetten. Wanneer dit geval zich voordoet, kan de werkgever zich doen bijstaan door 
vertegenwoordigers van zijn beroepsorganisatie. 
 
Na uitputting van alle middelen van onderhandeling, kan de syndicale afvaardiging 
het geschil doen voorbrengen voor het verzoeningsbureau van het Paritair Comité 
voor de warenhuizen. 
 
Artikel 45 
 
Gedurende de periode van een collectieve arbeidsovereenkomst gedekt door een 
clausule van sociale vrede, met inbegrip van de opzeggingstermijn, gaan de partijen 
de verbintenis aan in de ondernemingen waar ze wordt nageleefd, geen staking of 
geen lock-out te beginnen zonder zich vooraf te gedragen naar de bepalingen van 
artikel 44 en, inzonderheid, op de voorafgaande verzoening van het paritair comité.  
 
De werkstakingen of lock-out welke in strijd met dit artikel worden uitgeroepen, 
worden niet ondersteund. 
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De stakingsaanzegging mag slechts schriftelijk worden betekend, nadat het 
verzoeningsbureau van het paritair comité zich zal hebben uitgesproken. 
 
Artikel 46 
 
De stakingsaanzegging heeft een duur van ten minste veertien werkdagen en begint 
te lopen de dag na de betekening. 
 
Hoofdstuk X : Slotbepalingen 
 
Artikel 47 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1973 tot vaststelling van de 
statuten van de syndicale afvaardiging van het personeel wordt opgeheven. 
 
Artikel 48 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003 en 
is voor onbepaalde tijd gesloten. 
 
Elk van de partijen kan ze beëindigen mits een opzegging van zes maand, betekend 
aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de warenhuizen. 
 
De organisatie die het initiatief van de opzegging zal nemen, moet de redenen ervan 
aangeven en gelijktijdig amendementsvoorstellen indienen, waarvoor de andere 
ondertekenende partijen zich verbinden ze binnen de termijn van één maand in het 
Paritair Comité voor de warenhuizen te bespreken. 
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SYNDICALE BIJDRAGE 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014 tot 
vaststelling, voor 2014, van de modaliteiten van toekenning van 
de korting op de syndicale bijdrage 

 

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité 
voor de Warenhuizen. 
 
Hoofdstuk II : Ristorno op de syndicale bijdrage 
 
AFDELING 1 - AARD VAN HET VOORDEEL 
 
Artikel 2  
 
De werknemers die zijn tewerkgesteld in één van de ondernemingen welke 
ressorteren onder het Paritair comité voor de warenhuizen hebben recht op een 
korting op de syndicale bijdrage ten laste van het "Sociaal Fonds voor de 
Warenhuizen" onder de voorwaarden welke zijn vastgesteld bij deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 
 
AFDELING 2 - FINANCIERING 
 
Artikel 3  
 
Om het Sociaal Fonds in de mogelijkheid te stellen de korting op de syndicale 
bijdrage te vereffenen, wordt de bijdrage welke door de werkgevers aan het 
Sociaal Fonds moet worden betaald, bepaald op 99 EUR per tewerkgestelde 
werknemer en per bruggepensioneerde op datum van 30 september 2013. De 
aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2013 is 
een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgesteld personeel op 30 
september 2013.  
 
Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te 
vragen.  
 
Indien het aantal werknemers tewerkgesteld op 15 mei 2014 gewijzigd wordt met 
meer dan 10 % ten opzichte van het aantal werknemers meegedeeld op 30 
september 2013, zal de bijdrage van de onderneming aangepast worden in functie 
van deze wijziging. 
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Artikel 4  
 
De inning van de bijdragen van de werkgevers door het Sociaal Fonds, berekend 
overeenkomstig artikel 3 geschiedt in de loop van de maand april. 
 
De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan 
het Sociaal Fonds. 
 
AFDELING 3 - BEDRAG 
 
Artikel 5  
 
Het bedrag van de korting wordt als volgt vastgesteld : 
 

a) 135 EUR per jaar voor werknemers die een normale syndicale bijdrage in de 
vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de 
korting; 

 
b) 67,5 EUR per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage in 

de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de 
korting. 

 
AFDELING 4 - TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 6  
 
Om de korting te kunnen genieten, moeten de onder artikel 2 bedoelde 
werknemers voldoen aan de volgende voorwaarden : 
 
1° reeds aangesloten zijn vóór 1 januari 2014 bij één van de representatieve 
interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal plan verbonden zijn, 
namelijk : 
 

- het Algemeen Belgisch Vakverbond; 
 

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; 
 

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België. 
 
2° ofwel op 15 juni 2014 in dienst zijn van één van de ondernemingen bepaald 
onder artikel 2 of op deze datum gedekt zijn door het stelsel van gelijkgestelde 
dagen, voorzien in de artikelen 16 en 18 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967, tot vaststelling van de algemene modaliteiten voor de uitvoering van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers. 
 
Ofwel met brugpensioen zijn gegaan hetzij overeenkomstig het stelsel bepaald bij 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding 
ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, 
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algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 16 januari 1975, hetzij 
overeenkomstig de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische 
herstelmaatregelen of hun brugrustpensioen hebben genomen in toepassing van 
het Koninklijk besluit nr. 95 van 28 september 1982 betreffende het 
brugrustpensioen voor werknemers, en voor zover zij de pensioengerechtigde 
leeftijd niet hebben bereikt. 
 
AFDELING 5 - BETALINGS- EN CONTROLEFORMULIER 
 
Artikel 7  
 
Het model van het betalings- en controleformulier wordt vastgesteld door de Raad 
van bestuur van het Sociaal Fonds. 
 
Het Sociaal Fonds verstrekt deze formulieren ambtshalve of op aanvraag van de 
ondernemingen. 
 
De werkgevers van de onder artikel 2 bedoelde ondernemingen overhandigen, met 
de loonfiche voor de maand mei, een betalings- en controleformulier aan iedere 
werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst, hetzij dat hij in dienst is, 
hetzij dat hij gedekt is door het stelsel van gelijkgestelde dagen zoals bedoeld in 
artikel 6, 2°.  
 
De werknemers die na het einde van de maand mei worden aangeworven, maar 
vóór 30 september, en die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van de in 
artikel 6 voorziene korting, kunnen het formulier bij de onderneming bekomen, 
indien zij het aanvragen vóór het einde van de betalingsperiode zoals bepaald bij 
de artikelen 10 en 13. 
 
De werknemers die het brugpensioen of het brugrustpensioen genieten bedoeld bij 
artikel 6, 2°, kunnen eveneens het formulier bij de onderneming bekomen tussen 1 
juni en 30 september, voor zover zij de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben 
bereikt. 
 
AFDELING 6 - MODALITEITEN VAN BETALING, ONDERZOEK EN CONTROLE 
 
Artikel 8  
 
Het Sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele 
werknemersorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te 
verzekeren. 
 
Artikel 9  
 
De werkgevers van de ondernemingen bedoeld in artikel 2, overhandigen met de 
loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde 
werknemer alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde 
dagen, bepaald in artikel 6, 2° een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model 
wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds. 
 
De werkgevers zenden aan de werknemers die op brugpensioen werden gesteld, 
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bedoeld in artikel 6, 2° het formulier toe, voor zover zij de wettelijke pensioenleeftijd 
niet bereikt hebben. 
 
Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld 
van de werkgevers door het beheer van het Sociaal fonds, gevestigd in de Edmond 
Van Nieuwenhuyselaan, 8 te 1160 Brussel. 
 
Artikel 10   
De werknemers die de in artikel 6 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen 
bezorgen aan de in artikel 6, 1° vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in 
artikel 7 bedoelde formulier in tweevoud. 
 
Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij 
een recht kan doen gelden en berekent het bedrag van de korting. Ze betaalt de 
begunstigde het bedrag waarop hij recht heeft. 
 
De verificatie en de betaling gebeuren tussen 16 juni en 30 september van het 
lopende dienstjaar. 
 
Artikel 11  
 
Vóór 15 november van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 6, 1° 
bedoelde organisatie aan het Sociaal fonds een afrekening met vermelding van het 
bedrag van de ontvangen sommen, het aantal door de begunstigden ondertekende 
formulieren en het bedrag dat ermee overeenstemt. 
 
De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren 
gedurende 5 jaar te bewaren, welke worden gecontroleerd door de expert-
boekhouder van het Sociaal fonds. 
 
Artikel 12  
 
De nadere modaliteiten van betaling en controle van de korting op de syndicale 
bijdrage verlopen volgens het "Reglement van de betaling van de syndicale 
premies" vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds. 
 
Hoofdstuk III : Inwerkingtreding en duur 
 
Artikel 13  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 
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SYNDICALE VORMING   
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014 tot 
vaststelling, voor 2014, van het bedrag, de wijze van financiering, 
de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage 
van het sociaal fonds voor de warenhuizen aan de door de 
vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van 
cursussen voor syndicale opleiding 
 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied 
 
Artikel 1  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : 
 

a) de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair 
comité voor de warenhuizen; 
 

b) de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op 
nationaal vlak zijn verbonden en zetelen in het Paritair comité voor de 
Warenhuizen. 

 
Hoofdstuk II : Aard van het voordeel 
 
Artikel 2  
 
De onder artikel 1, b) bedoelde representatieve interprofessionele 
werknemersorganisaties hebben recht op een financiële bijdrage ten laste van het 
Sociaal Fonds voor de Warenhuizen voor de onkosten welke zij dragen bij de 
organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de 
kennis van de werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals 
bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 1990, betreffende 
de syndicale vorming, gesloten in het Paritair comité voor de Warenhuizen 
(geregistreerd onder nr 25731/Co/312). 
 
Hoofdstuk III : Financiele bijdrage 
 
AFDELING 1 - BEDRAG 
 
Artikel 3  
 
De globale financiële bijdrage van het Sociaal Fonds is gelijk aan het totaal van de 
bijdragen welke voor de syndicale opleiding worden geïnd volgens de onder artikel 
4 voorziene wijze van financiering. 
 
Het totale bedrag wordt over de onder artikel 1, b), bedoelde representatieve 
interprofessionele werknemersorganisaties verdeeld naar verhouding van het 
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aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat het Sociaal Fonds tijdens het jaar 
2013 voor elk van hen heeft betaald. 
 
AFDELING 2 - FINANCIERING 
 
Artikel 4  
 
Om het Sociaal Fonds de mogelijkheid te bieden de financiële bijdrage voor de 
syndicale opleiding af te rekenen overeenkomstig de van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 12 januari 1981 tot oprichting van een Fonds voor 
Bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, zoals vervangen door de 
CAO van 22 maart 2007 , wordt de bijdrage welke door de werkgevers 
(geregistreerd de 5 avril 2007 onder nr 82411/CO/312), aan het Sociaal Fonds 
moet worden gestort, vastgesteld op 7,66 EUR per werknemer die op 
30 september 2013 was tewerkgesteld. 
 
De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2012 
is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 
30 september 2013. 
 
Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen 
 
AFDELING 3 - INNING VAN DE BIJDRAGEN VAN DE WERKGEVERS 
 
Artikel 5  
 
De inning van de bijdragen van de werkgevers door het Sociaal Fonds, berekend 
overeenkomstig artikel 4, geschiedt tijdens de maand augustus. 
 
De werkgevers moeten het verschuldigde bedrag uiterlijk op 31 augustus storten 
aan het Sociaal Fonds. 
 
AFDELING 4 - VEREFFENING 
 
Artikel 6  
 
De toekenning van de financiële bijdrage aan de werknemersorganisaties bedoeld 
in artikel 1, b), geschiedt gedurende de laatste twee weken van de maand 
september, volgens de modaliteiten welke zijn vastgesteld door de Raad van 
Bestuur van het Sociaal Fonds. 
 
Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding en duur 
 
Artikel 7  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en 
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 
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PC 312 - FONDS BESTAANSZEKERHEID 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 tot wijziging en 
coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 
1981 tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid genoemd 
'Sociaal Fonds voor de warenhuizen' en tot vaststelling van zijn 
statuten 
 
Artikel 1 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : 
 
a) de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair 

comité voor de warenhuizen; 

b) de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal 
vlak zijn verbonden en zetelen in het Paritair comité voor de Warenhuizen. 

 
Artikel 2 
 
De gecoördineerde statuten van het sociaal fonds voor de warenhuizen zijn 
bijgevoegd in bijlage. 
 
Artikel 3 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en wordt 
gesloten voor een periode van een jaar, welke telkens stilzwijgend van jaar tot jaar 
wordt verlengd. 
 
Ze kan worden opgezegd mits een opzegging welke minstens zes maanden vóór de 
jaarlijkse vervaldag wordt betekend, bij een ter post aangetekend schrijven aan de 
Voorzitter van het Paritair comité voor de warenhuizen. 
 
Artikel 4 
 
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 1981 gesloten in het 
Paritair comité voor de warenhuizen tot vaststelling van de statuten van het sociaal 
fonds, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 4 mei 1981. 
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Gecoördineerde statuten van het Fonds 

 
Hoofdstuk I : Benaming, zetel, voorwerp, duur 
 
Artikel 1 
 
Er wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de naam "Sociaal Fonds 
voor de warenhuizen". 
 
Artikel 2 
 
De zetel van het Fonds is gevestigd te 1160 Brussel, Edmond Van 
Nieuwenhuyselaan, 8. 
 
Artikel 3 
 
Het Sociaal Fonds heeft als voorwerp : 
 
1° het innen van de bijdragen die nodig zijn voor zijn werking; 

2° het financieren, organiseren en toekennen van bijkomende sociale voordelen op 
het gebied van : 
 

• de korting op de syndicale bijdrage; 
• de toekenning van bijzondere premies; 
• de beroeps- en syndicale opleiding van de werknemers en vooral van de 

jongeren; 
• de veiligheid, de hygiëne en de vrijetijdsbesteding van de werknemers; 
• de waarborg tot betaling van een bijkomende vergoeding bij de 

werkloosheidsuitkering aan oudere ontslagen werknemers, wanneer de 
werkgever in overtreding is, uit hoofde van artikel 12 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst die op 19 december 1974 gesloten werd binnen de 
Nationale Arbeidsraad, en die een stelsel van bijkomende vergoedingen 
instelde in geval van afdanking van bepaalde oudere werknemers; deze 
collectieve arbeidsovereenkomst werd bindend door het Koninklijk besluit 
van 16 januari 1975. 

 
Artikel 4 
 
Het Sociaal Fonds wordt voor onbepaalde duur ingesteld en neemt een aanvang op 
1 januari 1981. 
 
Hoofdstuk II : Toepassingsgebied 
 
Artikel 5 
 
Onderhavige statuten zijn van toepassing op : 
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• de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair 
comité voor de warenhuizen; 

• de werknemers die door de onder a) genoemde werkgevers zijn tewerkgesteld 
en lid zijn van één der representatieve interprofessionele 
werknemersorganisaties die op nationaal vlak verenigd zijn. 

 
Hoofdstuk III : Beheer 
 
Artikel 6 
 
Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, die bestaat uit veertien 
leden, zeven patronale afgevaardigden en zeven afgevaardigden van de 
werknemers die aangeduid worden onder de werkelijke of plaatsvervangende leden 
van het Paritair comité voor de warenhuizen, dat de leden van de Raad van beheer 
benoemt en ontslaat. 
 
Het mandaat van de leden van de Raad van beheer duurt vier jaar. Het mandaat is 
vernieuwbaar. In geval van overlijden, ontslag of afzetting, voorziet het Paritair 
comité in de vervanging. Het nieuwe lid voleindigt het mandaat van zijn voorganger. 
 
Artikel 7 
 
De Raad van beheer duidt onder de leden een voorzitter en een secretaris aan die 
de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen. 
 
Artikel 8 
 
Het is de Voorzitter die de Raad van beheer bijeenroept. De voorzitter moet de Raad 
tenminste éénmaal per jaar bijeenroepen en telkens minstens twee leden van de 
Raad dat vragen. 
 
De samenroepingen moeten de agenda bevatten. De notulen moeten worden 
opgesteld door de secretaris en worden door hem en de voorzitter ondertekend. 
 
De beslissingen worden eenparig genomen. Om geldig te stemmen moeten minstens 
zes leden aanwezig zijn, waarvan de éne helft de werkgeversorganisaties 
vertegenwoordigt en de andere de werknemersorganisaties. Indien het quorum niet 
wordt bereikt, wordt de Raad van beheer opnieuw samengeroepen met dezelfde 
agenda. De beslissingen van de tweede vergadering zijn geldig, welke ook het aantal 
aanwezige beheerders weze. 
 
Artikel 9 
 
De Raad van beheer heeft tot opdracht het Sociaal Fonds te beheren en alle 
maatregelen te treffen welke nodig blijken voor de goede werking ervan. 
 
De Raad heeft de breedst mogelijke bevoegdheid betreffende het beheer en de 
directie van het Sociaal Fonds. 
 
De voorzitter of een daartoe afgevaardigde beheerder vertegenwoordigt de Raad van 
beheer in al zijn acties en treedt ervoor in rechten op. 
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De beheerders zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat en uit 
hun deelmening aan het beheer van het Sociaal Fonds vloeit geen enkele 
persoonlijke verplichting voort, noch ten overstaan van de verbintenissen door het 
Fonds aangegaan. 
 
Artikel 10 
 
De Raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan 
één of meer leden of zelfs aan derden. 
 
Artikel 11 
 
Het dagelijks beheer wordt waargenomen door de voorzitter en de secretaris. 
 
Hoofdstuk IV : Financiering 
 
Artikel 12 
 
Ter uitvoering van zijn maatschappelijke doel in het sociaal Fonds en beschikt het 
over de door de werkgevers gestorte bijdragen, waarvan het bedrag en de 
financieringswijze, evenals de inningswijze, worden bepaald door de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die gesloten worden binnen het Paritair comité voor de 
warenhuizen bindend worden door Koninklijk besluit. 
 
Artikel 13 
 
Jaarlijks bepaalt de Raad van beheer de quotiteit van het bedrag der bijdragen 
waarvan sprake onder artikel 12, die gebruikt kan worden om de kosten te dekken 
van het beheer en de goede werking van het Sociaal Fonds, benevens de kosten 
van de inning, heffing en afrekening der prestaties. De Raad kan ook een specifieke 
bijdrage overeenkomen. 
 
Artikel 14 
 
De werkgever moet, ten laatste tegen het einde van de maand november, een 
afschrift naar het Sociaal Fonds sturen van de aangiften aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van het derde trimester, benevens een aangifte van de 
verschuldigde bedragen en dit op een formulier dat van het Fonds uitgaat. 
 
Artikel 15 
 
Na de door de gesloten overeenkomst of overeenkomsten bepaalde vervaldag moet, 
ter uitvoering van artikel 12, de werkgever een supplément betalen van 10 % op het 
bedrag der verschuldigde bijdragen, verhoogd met een verwijlinterest van 5 % op 
hetzelfde bedrag. Hiertoe is geen aanmaning nodig. 
 
Hoofdstuk V : Budget, rekeningen 
 
Artikel 16 
 
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
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Artikel 17 
 
Elk jaar, ten laatste tijdens de maand december, wordt de begroting ter goedkeuring 
voorgelegd aan het Paritair comité voor de warenhuizen. (C.A.O. 9/5/89) Omwille van 
bijzondere omstandigheden kan de Raad van bestuur een andere periode 
vaststellen. 
 
Artikel 18 
 
De rekeningen van het boekjaar worden afgesloten op 31 december. Op 
boekhoudelijk vlak moeten de afsluiting en de balans voldoende gedetailleerd zijn.  
Jaarlijks moet de Raad van beheer, evenals de revisor of de accountant die door het 
Paritair comité voor de warenhuizen aangeduid wordt, een geschreven verslag 
uitbrengen over de uitvoering van hun taak tijdens het voorbije boekjaar. 
 
De balans en de bovengenoemde verslagen moeten uiterlijk tijdens de maand april 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Paritair comité voor de warenhuizen. 
 
Hoofdstuk VI : Voordelen en begunstigden 
 
Artikel 19 
 
De begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van de toekenning en de 
verrekening van de korting op de syndicale bijdrage worden vastgelegd door een 
collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten binnen het Paritair comité voor 
de warenhuizen en bindend wordt door Koninklijk besluit. 
 
Artikel 20 
 
De modaliteiten van de organisatie van de cursus voor beroepsopleiding en de 
werknemers die hiervan kunnen genieten, worden vastgelegd door de Raad van 
beheer. 
 
Artikel 21 
 
De modaliteiten van de toekenning en de verrekening, het bedrag en de 
begunstigden van de financiering van de syndicale opleiding, worden vastgelegd 
door een collectieve arbeidsovereenkomst die gesloten wordt binnen het Paritair 
comité voor de warenhuizen, en die bindend wordt door een Koninklijk besluit. 
 
Artikel 22 
 
Het Sociaal Fonds waarborgt eveneens de betaling van de vergoeding die voorzien 
is in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst die op 19 december 1974 
gesloten werd binnen de Nationale Arbeidsraad, en die het stelsel invoerde van een 
bijkomende vergoeding voor bepaalde oudere werknemers, in geval van afdanking, 
en die verbindend werd door het Koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch 
Staatsblad van 31 januari 1975), wanneer een werkgever die onder de bevoegdheid 
valt van het Sociaal Fonds, de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst. 
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De begunstigden en de modaliteiten van de toekenning van deze waarborg zijn 
vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst die op 22 maart 1976 gesloten 
werd binnen het Paritair comité voor de warenhuizen, en die verbindend werd door 
een Koninklijk besluit van 16 juli 1976. 
 
Hoofdstuk VII : Ontbinding, vereffening 
 
Artikel 23 
 
Het Sociaal Fonds kan ontbonden worden bij eenparig besluit van het Paritair comité 
voor de warenhuizen of door een opzegging, met een opzeggingstermijn van 1 
maand vanwege één van de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Paritair 
comité. Dit moet dan gebeuren door middel van een aangetekende brief die gestuurd 
moet worden naar de voorzitter van het Sociaal Fonds. Het Paritair comité duidt de 
vereffenaars aan, omlijnt hun bevoegdheden en hun bezoldiging, en omschrijft 
nauwkeurig de bestemming van het vermogen. 
 
Hoofdstuk VIII : Slotbepalingen 
 
Artikel 23bis 
 
(CAO 14/12/1995) Elke betwisting betreffende het Sociaal fonds voor de 
warenhuizen valt zonder enige uitzondering onder de bevoegdheid van de gerechten 
van Brussel. 
 
Artikel 24 
 
Het Sociaal Fonds neemt de rechten En verplichtingen over, alsook de activa en de 
passiva, van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" dat opgericht werd bij 
collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1975 van het Paritair comité voor de 
warenhuizen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst richtte een Fonds voor 
bestaanszekerheid op en legde de statuten ervan vast. De overeenkomst werd 
bindend door het Koninklijk besluit van 27 mei 1975. 
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