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Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 (87.298)
Vaststelling van de minimumlonen in de horecasector
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. § 1. Deel 1, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met
uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de
uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd
van meer dan zeven aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of
bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in
uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve
arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot. de dynamische toepassing in de
bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van
deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing
zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.
§ 2. Deel 2, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een
aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan zeven
aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden
en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een
ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22
september 2005 met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven van collectieve
restauratie van het sectorale loonrooster en inzoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut
van bediende hebben in de betrokken onderneming.
§ 3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers"
verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast
loon.
§ 4. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient samen gelezen te worden met de
collectieve arbeidsovereenkomst houdende de toepassing van de functieclassificatie in de
horecasector.
HOOFDSTUK II. Begrippenkader
Art. 2. Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder :
1. Loonschaal : een schaal van minimumuurlonen. Aan elke functiecategorie is één (1) loonschaal
gekoppeld. Onder minimumuurlonen dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor
werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week.
Anciënniteit

2

Geldigheidsdatum: 01/01/2016
Laatste aanpassing: 18/01/2019

2. Loonbarema : de negen loonschalen vormen het sectorale loonbarema.
3. Inschalen : een werknemer op basis van zijn referentiefunctie indelen in een functiecategorie zoals
bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité
voor het hotelbedrijf, houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.
4. Maandloon : onder maandloon wordt verstaan het minimumuurloon vermenigvuldigd met 164,666
en afgerond op twee decimalen in het stelsel van de 38-uren week.
Deel 4. Gemeenschappelijke bepalingen aan deel 1, deel 2 en deel 3 van onderhavige overeenkomst
HOOFDSTUK I. Anciënniteit
A. Algemeen principe
Art. 11. De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal
van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is
te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon
verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het
minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf
jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.
A. Seizoenswerknemers.
Art. 12. § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "werknemer" : de werknemer die
gebonden is door een arbeidsovereenkomst van minstens twee maanden die vallen in de periode
van 1 mei tot 30 september, met wekelijkse arbeidsduur die tenminste gelijk is aan 3/4 van een
voltijdse betrekking met dezelfde werkgever in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centra
zoals omschreven in artikel 15, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 inzake
de arbeidsduur en de arbeidsduurvermindering.
§ 2. Voor de werknemers die beantwoorden aan de voorwaarden vermeldt in § 1 van onderhavig
artikel worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie
getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking
in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor
een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in
geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde
referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar
van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
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De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een
effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek.
Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief
gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde
functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd
ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 2 560 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te
hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0
functiejaren.
Art. 13. In de ondernemingen waar reeds een gelijkwaardige of gunstigere anciënniteitsregeling
toegekend wordt, blijft deze gehandhaafd en zijn de bepalingen van dit hoofdstuk niet van
toepassing.
HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen
Art. 17. De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot de
dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster
wordt op 30 september 2007 opgeheven.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007 en vervangt de
collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007 gesloten in het Paritair Comité voor het
hotelbedrijf, tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, en de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in
uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie
en tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector.
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 (88.102), gewijzigd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 4 maart 2010 (99.280)
Toepassing van de functieclassificatie inde horecasector
HOOFDSTUK I. Bevoegdheidsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers"
verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast
loon.
HOOFDSTUK VI. Inschaling
A. Algemeen principe
Art. 9. Bij indienstneming worden de werknemers ingeschaald in functie van hun referentiefunctie
met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren, en dit voor een periode
van 6 maanden of 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde functie in geval van een tewerkstelling
in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie in geval van een
tewerkstelling in de zesdagenweek.
Eens het hierboven vermeld aantal maanden of dagen bereikt gaat de werknemer over naar het
eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald en dit tot
de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van zijn arbeidsovereenkomst.
De overstap naar de volgende functiejaren heeft plaats op de eerste dag van de maand die volgt
op de volgende verjaardagen van de arbeidsovereenkomst, in zoverre de werknemer een
referentiefunctie uitoefent die tot eenzelfde functiecategorie behoort in dezelfde onderneming.
De werknemer die in dezelfde onderneming overstapt naar een nieuwe referentiefunctie in een
hogere functiecategorie, wordt ingeschaald op het eerste hogere minimumuurloon te rekenen
vanaf 0 functiejaren, in vergelijking met het minimumuurloon dat hij had op het ogenblik van zijn
overstap, en op dezelfde of dichtstbijzijnde trap van functiejaren die voorzien wordt in de nieuwe
functiecategorie waarin hij wordt ondergebracht en dit ongeacht het aantal functiejaren die hij in
zijn oude functiecategorie in de onderneming had verworven. De inschaling in een hogere
functiecategorie ten gevolge van een promotie mag nooit een lager loon tot gevolg hebben. De
anciënniteit in de nieuwe functiecategorie zal de anciënniteit zijn die overeenstemt met het in de
nieuwe functiecategorie toegekende loon.
De werknemers in dienst op 1 oktober 2007 behouden voor hun inschaling hun reeds verworven
functiejaren.
Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen
de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.
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Commentaar
a. Behoud van de verworven functiejaren
De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren vaneen onderneming behouden voor hun
inschaling hun reeds verworven functiejaren (cfr. Artikel 9 collectieve arbeidsovereenkomst
houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector).
b. Voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Vanaf 1 oktober 2007 gaan voltijdse werknemers in dient genomen met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar het eerste functiejaar
zes maandenna hun indiensttreding en dit ten vroegste op 1 oktober 2007. de vervroegde
overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde
referentiefunctie. De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand
volgend op de tweede verjaardag van de arbeidsovereenkomst te rekenen vanaf 1 oktober 2007.
c. Voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Vanaf 1 oktober 2007 gaan voltijdse werknemers in dienst genomen met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar
het eerste functiejaar wanneer ze 6 maanden inde onderneming totaliseren (of reeds getotaliseerd
hebben) en dit ten vroegste op 1 oktober 2007. De vervroegde overstap naar het eerste functiejaar
gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.
Voor onvolledige maanden van contracten van bepaalde duur, duurt voor de toepassing van deze
bepaling, den maand 31 kalenderdagen.
De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op het
ogenblik waarop de werknemer 24 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert te
rekenen vanaf 1 oktober 2007. De overstap naar het volgende functiejaar zal geschieden
telkenmale de werknemer cumulatief 12 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert.
d. Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Vanaf 1 oktober 2007 gaan deeltijdse werknemers in dienst genomen met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar
het eerste functiejaar zes maanden na hun indiensttreding en dit ten vroegste op 1 oktober 2007.
De vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling
in dezelfde referentiefunctie. De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag
van de maand volgend op de tweede verjaardag van de arbeidsovereenkomst te rekenen vanaf
1 oktober 2007.
e. Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Vanaf 1 oktober 2007 gaan deeltijdse werknemers in dienst genomen met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar
het eerste functiejaar waanneer ze 6 maanden in de onderneming totaliseren (of reeds
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getotaliseerd hebben) en dit ten vroegste op 1 oktober 2007. De vervroegde overstap naar het
eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.
Voor onvolledige maanden van contracten van bepaalde duur, duurt voor de toepassing van deze
bepaling, een maand 31 kalenderdagen.
De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op het
ogenblik waarop de werknemer 24 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert te
rekenen vanaf 1 oktober 2007. De overstap naar het volgende functiejaar zal geschieden
telkenmale de werknemer cumulatief 12 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert.
f. Gelegenheidswerknemers
De gelegenheidswerknemers zoals gedefinieerd in artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van
30 april 2007 tot wijziging van de artikelen squater, 25, 31bis en 32 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en de artikelen 5bis en 9septies van het koninklijk
besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels gaan over naar het eerste
functie jaar na 130 effectief gepresteerde dagen in dezelfde referentiefunctie, te rekenen vanaf
1 oktober 2007.
De gelegenheidswerknemer ingeschaald in het eerste functiejaar gaat over naar het tweede
functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in dezelfde functiecategorie bij dezelfde
werkgever.
De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt telkenmale na 260 effectief gepresteerde
dagen bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie.
Art. 9bis. In afwijking van artikel 9 stappen de werknemers bedoeld in artikel 18 van onderhavige
collectieve arbeidsovereenkomst en artikel 3, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van
11 februari 2008 tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector over naar het tweede
functiejaar op 1 oktober 2009. De overstap naar de volgende functiejaar en gebeurt steeds op 1
oktober.
B. Uitzonderingen
1. Crew (referentiefunctie 116 B)
Art. 10. De crew wordt bij zijn indiensttreding ingeschaald op de lijn met nul functiejaren in
categorie III. Na een tewerkstelling van zes maanden in dezelfde referentiefunctie gaat de
werknemer over naar het eerste functiejaar van functiecategorie IV waar hij gedurende 18
maanden blijft. De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt telkens op de eerste dag van
de maand die volgt op de verjaardag van de arbeidsovereenkomst.
2. Chef de partie warm en koud
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Art. 11. De chef de partie warm en koud zal bij indiensttreding ingeschaald worden in de
functiecategorie VI en een minimumuurloon genieten van 8 functiejaren.
3. Kaderleden
Art. 12. Functies die door kaderleden worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 5 van
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die niet werden beschreven door de
systeemhouder, worden ingeschaald in functiecategorie IX.
4. Leerlingen en studenten
Art. 13. De leerlingen en studenten, met uitzondering van de leerlingen en studenten van de
hotelscholen, tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten en die voldoen aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 17bis, § 1 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 maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden ingeschaald in twee
functiecategorieën lager dan deze die overeenstemt met de functiecategorie waarin zij volgens
hun referentiefunctie zouden ingeschaald worden.
(Art. 13 vervangen door CAO 99.280 vanaf 1 februari 2009.)
HOOFDSTUK VIII. Anciënniteit
A. Algemeen principe
Art. 14. De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de
loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar
recht -t.t.z. de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag van zijn
arbeidsovereenkomst - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij
0 functiejaren.
Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het
minimumloon dat overeenstemt met het achtste functiejaar.
Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is
tijdens de vorige periode van vijf jaar.
B. Seizoenwerknemers
Art. 15. § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder werknemer : de werknemer
die gebonden is door een arbeidsovereenkomst van minstens twee maanden die vallen in de
periode van 1 mei tot 30 september, met wekelijkse arbeidsduur die ten minste gelijk is aan 3/4
van een voltijdse betrekking met dezelfde werkgever in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch
centra zoals omschreven in artikel 15, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van
25 juni 1997 inzake de arbeidsduur en de arbeidsduurvermindering".
§ 2. Voor de werknemers die beantwoorden aan de voorwaarden vermeldt in § 1 van onderhavig
artikel worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie
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getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een
onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met nul functiejaren
voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde
werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek, en 156 effectief gewerkte dagen in
dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de
zesdagenweek.
Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste
functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na
een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de
zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij
dezelfde werkgever.
Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief
gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde
functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd
ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 2.560 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd
te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij nul
functiejaren.
Art. 16. In de ondernemingen waar reeds een gelijkwaardige of gunstigere anciënniteitsregeling
toegekend wordt, blijft deze gehandhaafd en zijn de bepalingen van dit hoofdstuk niet van
toepassing.
HOOFDSTUK X. Slotbepalingen
Art. 18. Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworden,
zullen de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.
Art. 19. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007 en vervangt de
collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007 gesloten in het Paritair Comité voor het
Hotelbedrijf houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector, en de
collectieve arbeidsovereenkomst nr 1 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het
Hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997, tot invoering van een
functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen.
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.
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