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Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met
consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)
suikerbakkers

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017 (142.890)
Beroepsclassificatie en de minimumlonen
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor
onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een
banketbakkerij.
§ 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.
§ 3. Met "werknemers" worden arbeiders en bedienden bedoeld, in hoofden uitgedrukt.
§ 4. Zij is niet van toepassing op de leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het
FOD Economische, K.M.O., Middenstand en Energie.
HOOFDSTUK II. Definitie grote en kleine bakkerijen
Art. 2. Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" verstaan : de bakkerijen, de
banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer
beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld minder
dan 20 arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.
Onder "grote bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan : de bakkerijen, de
banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer
beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld 20 of meer
arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.
Het aantal arbeiders wordt berekend per technische bedrijfseenheid (TBE) in de zin van de
bedrijfsorganisatiewet.
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Het gemiddeld aantal arbeiders wordt jaarlijks op 30 september (= dag X) bepaald en dit op
basis van de tewerkstelling van de arbeiders en de interim-arbeiders in de referteperiode, die
loopt van 1 september tot 31 augustus voorafgaand aan dag X.
Het aantal voltijdse equivalenten wordt bekomen door het aantal kalenderdagen dat elke
arbeider en interim-arbeider in de referteperiode in dienst was te delen door 365.
Voor arbeiders die een uurregeling hebben van minder dan 75 pct. van een voltijdse
uurregeling wordt het totaal aantal kalenderdagen zoals bekomen in toepassing van het
vorige lid gedeeld door 2.
Periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge langdurige ziekte (dit is vanaf
meer dan 3 maanden ziekte) en volledige onderbreking van prestaties in het kader van
tijdskrediet of thematische verloven tellen niet mee in deze berekening.
Het resultaat dat in toepassing van deze paragraaf op dag X wordt bekomen heeft uitwerking
vanaf 1 januari volgend op dag X.
Als het resultaat dat op dag X wordt bekomen tot gevolg heeft dat een onderneming overgaat
van een kleine bakkerij en banketbakkerij naar een grote bakkerij en banketbakkerij of
omgekeerd dient de werkgever de arbeiders hiervan uiterlijk op 31 oktober volgend op dag X
schriftelijk in kennis stellen.
HOOFDSTUK IV.
Barema's in de ondernemingen die 10 werknemers of meer tewerkstellen
Art. 7. Minimum uurlonen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen
§ 1. Op 1 juli 2017 gelden de volgende minimum uurlonen voor de arbeiders in de grote
bakkerijen en banketbakkerijen die geen 6 maanden anciënniteit in de onderneming tellen :

Anciënniteit

Categorie

38 uur/week

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12,18
12,56
13,42
13,85
14,65
15,87
11,44
12,28
13,05
13,24
13,42
13,42
13,49
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14
15
16

13,42
14,40
16,55

De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze
minimumlonen blijven verworven.
De bakkerijen die in gevolge de toepassing van artikel 2, § 2 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst wijzigen van grote naar kleine bakkerij kunnen geen gebruik maken
van bovenstaande minimum uurlonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari
volgend op dag X. Voor de arbeiders die op 31 december volgend op de dag X reeds in
dienst zijn en die volgens bovenstaande minimum uurlonen betaald worden, kunnen deze
minimum uurlonen gewoon verder worden toegepast onder de modaliteiten van § 1 van dit
artikel.
§ 2. Op 1 juli 2017 gelden volgende minimum uurlonen voor de arbeiders in de grote
bakkerijen en banketbakkerijen die 6 maanden anciënniteit in de onderneming tellen :
Categorie

38 uur/week

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12,54
12,94
13,78
14,23
15,08
16,33
11,74
12,68
13,44
13,61
13,78
13,78
13,89
13,78
14,82
17,02

De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze
minimumlonen blijven verworven.
§ 3. De voorwaarde van de periode van zes maanden is ingevuld op de dag dat de som van
alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van
de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.
Onder "tewerkstellingsperiodes" dient men te verstaan de periodes gedekt door :
- alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan
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geschorst;
- en/of door een interimovereenkomst.
Commentaar bij artikel 7, § 3
De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door
al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een
referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is
die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever.
HOOFDSTUK VI. Instaplonen
Art. 9. In de "kleine bakkerijen en banketbakkerijen", zoals gedefinieerd in artikel 2, geldt
gedurende de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de onderneming, te rekenen vanaf de
eerste dag van de eerste indiensttreding, een instaploon ten bedrage van 90 pct. van het
werkelijk betaalde loon van de functie in de onderneming.
De periodes van tewerkstelling in de onderneming vóór 1 januari 2011 worden in mindering
gebracht op deze 6 maanden. De periode van 6 maanden kan slechts éénmaal per arbeider
worden toegepast maar kan evenwel gespreid worden over meerdere
tewerkstellingsperiodes.
Eens deze periode van 6 maanden overschreden, heeft de betrokken arbeider recht op een
premie ten bedrage van 10 pct. van het product bestaande uit 26 maal het normale uurloon,
vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsregeling van de betrokken arbeider in de
onderneming.
De instaplonen kunnen niet gecumuleerd worden met andere degressieve loonregelingen
zoals deze voor stagiairs, industriële leerlingen en studenten, noch met de minimum
uurlonen uit artikel 7, § 1.
De bakkerijen die in gevolge de toepassing van artikel 2, § 2 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst wijzigen van kleine naar grote bakkerij kunnen geen gebruik maken
van het stelsel van de instaplonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari volgend
op dag X. Voor de arbeiders die op 31 december volgend op de dag X reeds in dienst zijn en
voor wie het systeem van de instaplonen wordt toegepast, kan dit gewoon verder worden
toegepast onder de modaliteiten van dit artikel.
De bakkerijen die in gevolge de toepassing van artikel 2, § 2 wijzigen van grote naar kleine
bakkerij kunnen slechts gebruik maken van het stelsel van de instaplonen voor arbeiders die
in dienst komen vanaf 1 januari volgend op dag X. Voor de arbeiders die op 31 december
volgend op dag X reeds in dienst zijn kan geen gebruik gemaakt worden van het systeem
van de instaplonen.
HOOFDSTUK IX. Geldigheidsduur
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Art. 14. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 8 december 2015,
gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de
beroepsclassificatie en lonen van de arbeiders tewerkgesteld in de bakkerijen, de
banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer
beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij, geregistreerd onder het
nummer 131561/CO/118.
Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december
2018. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar,
behoudens opzegging door één der partijen, uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van
de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de
voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin
vertegenwoordigde organisaties.
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