handelsector
Van harte welkom in jouw
bedrijf en sector!
Een nieuw begin dat voor velen onder jullie ook meteen een intrede in de handel betekent. Een sector
die zoals alle andere voor- en nadelen kent. Variabele uurroosters zijn voor de ene aangenaam en voor de
andere een ramp. Soms moet je jaren wachten vooraleer je meer uren mag presteren. En gaat het economisch wel zo goed in jouw keten? Geen paniek: het is ook de sector waar je altijd met een hoop mensen in
contact bent, waar je als eerste nieuwe producten ziet en waarin je vaak werk in je buurt kan doen.
Maar wat is nu juist jouw sector?
Volgt iedere winkel dezelfde regels?
Afhankelijk van de aard van de activiteiten van de winkel waarin je nu werkt, is deze ondergebracht onder een
bepaalde sector, (= een bepaald paritair comité) wat wordt
uitgedrukt door een driecijferig getal dat je op je loonfiche
kan vinden.
Dit paritair comité geeft de voorwaarden weer die voor jouw
sector van toepassing zijn, wat dan weer belangrijk is om te
weten waar jij automatisch recht op hebt.
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste
paritaire comités die voorkomen binnen de handelssector.
• 201 zelfstandige kleinhandel
• 202 kleinhandel in voedingswaren
• 202.1 middelgrote levensmiddelenbedrijven
• 311 grote kleinhandelszaken
• 312 warenhuizen
• 313 apothekers en tarificatiediensten
Belangrijk om weten is dat de mensen in de depots of
andere zetels mogelijk in andere paritaire comités (en dus
sectoren) werken, ook al behoren ze tot dezelfde keten.
Een eventueel andere job binnen dezelfde keten kan je dus
heel andere voorwaarden en regels opleveren.
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Omgekeerd zijn er dan heel wat winkels die schijnbaar tot een
grote keten behoren, maar eigenlijk zelfstandige ondernemers zijn die de producten van deze keten verkopen, waardoor je bijvoorbeeld niet in een supermarktketen (pc 202) zit,
maar in het pc 201 of 202.1. Opletten geblazen dus!

Wat die voorwaarden per sector nu juist allemaal
inhouden en hoe deze nog verder zijn uitgewerkt
in je bedrijf zelf, daarvoor zijn wij er.
ACLVB onderhandelt deze materie immers op sectorvlak, op
bedrijfsvlak en over alle sectoren heen. Wij willen je dan ook
graag met raad en daad bijstaan indien je vragen hebt.
Contacteer dus gerust de afgevaardigden in je bedrijf, of
wend je tot één van de vele ACLVB kantoren verspreid
over het hele land. Verdere info kan je op onze website
www.aclvb.be vinden.
Veel succes en werkgenot!
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