Bijdragen en
voordelen

01/07/2017

01/07/2017

€

ALGEMEEN

Cat.
0001

16,62

werkend mannen (+ 20 jaar)

0076

16,62

werkend vrouwen (+ 20 jaar) (GF 07-2004)

8057

10

jongeren -25 jaar (gedurende 1 jaar)

0100

16

werkend jongeren (mannen - 20 jaar)

0110

16

0152

11,1

0201

10,35

werkend jongeren (vrouwen - 20 jaar)
parttime = max. helft FT (gn. volledige S.P, gn.
werkloosheid)
werkloos na 3 mnd. wl.heid (minimum 18 dgn./mnd.)

0220

7,75

inschakelingsuitkering

0502
0301

11,10
10,35

SWT voltijds na 3 mnd. swt (minimum 18 dgn./mnd.)
zieken na 3 mnd. ziekte

0316

6,43

zieken na 1 jaar ziekte
geen inkomen, LBO zonder verg., huisvrouw/man,
gedetineerden,
zelfstandige, OCMW-leefloon,
volledige werklozen met coll. schuldbemiddeling,

Cat.
3001
3011
3057
3150

8055

4,45

0005

15,62

en werklozen met sancties +3 mnd. (vanaf 4° mnd.)
beschutte/sociale werkplaats - omkaderingspersoneel

0116

7,57

beschutte/sociale werkplaats (- 21 jaar)

0051

7,74

beschutte/sociale werkplaats (+ 21 jaar of gehuwd)

0246
0718

7,75
16,62

loopbaanonderbreking voltijds met vergoeding art 91
Zaventem - tijdelijke overstap

Cat.
0040

€
16,62

0044

15,01

Cat.
5026

€
16,74

werkend (elco - gas en atoom (GF 01-2010)
werkend (kapsalon, fitness, schoonheidssalon, sauna (gn.
GF)
TRANSCOM (sector diamant, haven)
werkend (diamant + 20 jaar of gehuwd)

5024

16,74

werkend (logistieke ondersteuning havenbedrijven)

5002

18,73

Cat.

€

4001
4008

15,45
17,85

werkend (havenarbeiders en gelijkgestelden)
TRANSCOM (spoor, post, Proximus, vrt, mobiliteit en
cultuur)
werkend (leden uitgezonderd niveau 1)
werkend (leden niveau 1)

4057

10

4150

9,15

4508

7,4

Cat.
5050
5200

€
15.75
16,55
10,00
11.21

3200

10,35

3210

7.75

3500

10.35

3300

6,43

8055

4,45

3205

10,35

Cat.
1001
1057

€
16,62
10,00

1100

15,13

1150

11,22

1200

10,35

1204

7,75

1500

11,10

1300
1315

10,35
6,43

8055

4,45

1002

7,62

1101

7,57

jongeren -25 jaar (gedurende 1 jaar)
parttime = max. helft FT (gn. volledige S.P, gn.
werkloosheid)
SWT (overheidsbedrijven) na 3 mnd. swt (min. 18
dgn./mnd.)
SPORTA

1005

15,62

1202

7,75

1718
Cat.

16,62
€

16,62

beroepssporters + amateurs (gn. lidm. andere centrale )

0427

0,00

10,35

werkloze beroepssporters

€

ELEKTRICITEIT EN GAS (ACV BIE)

OPENBARE DIENSTEN
werkend (mannen en vrouwen)
werkend (kaders)
jongeren -25 jaar (gedurende 1 jaar)
parttime = max. helft FT (gn. volledige S.P, gn.
werkl.heid)
werkloos na 3 mnd. wl.heid (minimum 18
dgn./mnd.)
inschakelingsuitkering
SWT voltijds na 3 mnd. swt (minimum 18
dgn./mnd.)
zieken na 3 mnd. ziekte
geen inkomen, LBO zonder verg.,
huisvrouw/man, gedetineerden, zelfstandige,
OCMW-leefloon,
volledig werklozen met coll. Schuldbemiddeling.
loopbaanonderbreking voltijds met
vergoeding
LBC - NVK
werkend (+ 21 j of gehuwd)
jongeren -25 jaar (gedurende 1 jaar)
jongeren (- 21 jaar)
parttime = max. helft FT (gn. volledige S.P, gn.
werkl.heid)
werkloos na 3 mnd. wl.heid (minimum 18
dgn./mnd.)
inschakelingsuitkering
SWT voltijds na 3 mnd. swt (minimum 18
dgn./mnd.)
zieken na 3 mnd. ziekte
zieken na 1 jaar ziekte
geen inkomen, LBO zonder verg.,
huisvrouw/man, gedetineerden, zelfstandige,
OCMW-leefloon,
volledig werklozen met coll. schuldbemiddeling,
en werklozen met sancties +3 mnd. (vanaf 4°
mnd.)
onthaalouder
beschutte/sociale werkplaats (+ 21 jaar of
gehuwd)
beschutte/sociale werkplaats (- 21 jaar of
gehuwd)
beschutte/sociale werkplaats omkaderingspersoneel
loopbaanonderbreking voltijds met
vergoeding
Zaventem - tijdelijke overstap
ENTER centrale 40
studenten van 15 t.e.m. 25 jaar
+ deeltijds onderwijs en Syntra leercontract
(met of zonder werk)

GEPENSIONEERDEN
Cat.
0621
0623
8055
0622
Cat.
1631
1633
8055
Cat.
3634
3600
Cat.
4606
4617
4600

€
31
15.50
4,45
31
€
31
15,50
4,45
€
73,49
5,62
€
65.40
32,70
5,45

Cat.

€

4600

5,45

ALGEMEEN
jaarbijdrage
halfjaarlijkse bijdrage
maandbijdrage in overgang max. 3 mnd.
weduwen (jaarlijks ACV BIE)
LBC/NVK
jaarbijdrage
halfjaarlijkse bijdrage
maandbijdrage in overgang max. 3 mnd.
OPENB. DIENSTEN
jaarbijdrage ACV + OKRA
maandbijdrage
DIAMANTBEWERKERS
jaarbijdrage
halfjaarlijkse bijdrage
maandbijdrage in overgang max. 3 mnd.
TRANSCOM spoor, post, Belgacom,
cultuur
maandbijdrage

01/07/2017

- Vakbondsleden zijn beter af
Je maandelijkse vakbondsbijdrage is een investering in goede dienstverlening en
belangenverdediging. In het ACV-dienstencentrum van je regio word je vakkundig geholpen inzake
loon, werkloosheid, PWA- diensten, arbeidscontract, ontslag, overuren, pensioen, kinderbijslag,
studietoelagen, jobstudent, enz.
Het lidgeld dat je maandelijks betaalt, wordt ook gebruikt om je belangen maximaal te verdedigen via
de diensten van de beroepscentrales, om vorming te organiseren, acties op touw te zetten,
informatiebrochures en tijdschriften uit te geven, enz.
Kortom, vakbondsleden zijn beter af. Maar er is nog meer !

• Juridische bijstand
Je hebt problemen met je baas of met de sociale zekerheid. In een aantal situaties stapt het ACV dan
naar de arbeidsrechtbank voor jou. Dat gebeurt kosteloos, indien je zes maanden lidmaatschap kan
aantonen vóór het betwiste feit tot stand kwam.

• Stakerssteun
Een staking is soms nodig om onze eisen kracht bij te zetten. Daar hoort uiteraard een
stakingsvergoeding bij. Als vakbondslid krijg je een stakerskaart die je na de staking bezorgt op het
ACV-dienstencentrum.
Na zes maanden aansluiting ontvang je de volledige steun, na drie maanden aansluiting ontvang
je de helft van de steun en na 1 maand aansluiting ontvang je één vierde van de steun. Vanaf de
2de, 5de en 9de week staking verhoogt de stakerssteun.
In onderstaande tabel geven we je een beknopt overzicht van de stakerssteun per week (5- en 6dagen week).

Categorie
Alle centrales Voltijds: uitgezonderd
- Chemie - Haarkappers en Schoonheidszorgen
- Voeding & Diensten - Dienstboden

1ste week

2de week

5de week

9de week

150,00 EUR

175,00 EUR

207,50 EUR

227,50 EUR

87,50 EUR
88,75 EUR

107,50 EUR
110,00 EUR

143,75 EUR
146,25 EUR

157,50 EUR
160,00 EUR

87,50 EUR

103,75 EUR

113,75 EUR

112,50 EUR

150,00 EUR

165,00 EUR

Halftijds:
75,00 EUR
uitgezonderd
- ACV Transcom (Belangengroepen, Spoorwegen, Post, Telecom,
91,25 EUR
Mobiliteit en Cultuur)
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- Syndicale vergoedingen

Het ACV leeft met je mee. Daarom wordt bij bepaalde gebeurtenissen (huwelijk, geboorte,
pensionering, overlijden) een syndicale vergoeding uitbetaald. Daarenboven wordt jarenlang
lidmaatschap voor heel wat leden (*) beloond met een verhoogde premie (getrouwheidsfonds). Deze
verhoogde premies worden uitbetaald bij pensionering en overlijden.

Premie

Voorwaarden

Huwelijkspremie (**)

Na 1jaar
lidmaatschap
Na 2 jaar
lidmaatschap

Geboortepremie (**)

Rustvergoeding (***)

Na 1jaar
lidmaatschap
Na 2 jaar
lidmaatschap

Bedrag zonder
getrouwheidsfonds
25,00 Euro
75,00 Euro
25,00 Euro
50,00 Euro
1,25 Euro per jaar,
max.
25 Euro

Per jaar
lidmaatschap

Overlijdensvergoeding
(***)

12,50 euro na 1 jaar,
+ 1,25 per jaar. Max
25 euro
Per jaar
lidmaatschap

Bedrag met getrouwheidsfonds (*)
(***)
- Ononderbroken lidmaatschap vanaf
02/1965, vrouwelijke arbeiders vanaf
07/2004.
- Arbeiders (m/v) gas-elektriciteit vanaf
01/2010.
- Jaren aansluiting bij andere vakbond
tellen niet mee voor het
getrouwheidsfonds.
1,25 Euro per jaar lidmaatschap
na 10 jaar aansluiting: 25,00 euro
na 15 jaar aansluiting: 49,75 euro
na 20 jaar aansluiting: 74,50 euro
na 25 jaar aansluiting: 87,00 euro
na 30 jaar aansluiting: 124,00 euro
na 35 jaar aansluiting: 161,25 euro
na 40 jaar aansluiting: 198,50 euro
na 44 jaar aansluiting: 248,00 euro
Overlijden na pensionering
Zie bedrag zonder getrouwheidsfonds
Overlijden voor pensionering
12,50 Euro na 1 jaar + 1,25 per volledig
extra jaar.
na 10 jaar aansluiting: 25,00 euro
na 15 jaar aansluiting: 31,00 euro
na 20 jaar aansluiting: 49,75 euro
na 25 jaar aansluiting: 56,00 euro
na 30 jaar aansluiting: 80,75 euro
na 35 jaar aansluiting: 105,50 euro
na 40 jaar aansluiting: 130,25 euro
na 44 jaar aansluiting: 161,25 euro

(*) voor alle leden uitgezonderd haarkappers en bedienden in sociale en beschutte werkplaatsen (uitgez.
Omkaderingspersoneel)
(**) bedragen van toepassing voor geboorte/huwelijk met datum feit vanaf 01/01/2003 (ook voor adoptie en
voor leden met geregistreerde samenlevingscontracten) – niet voor ENTERleden, leden ACV Openbare
Diensten,COC en COV
(***) niet voor leden van COC,COV en Sporta Beroepssporters en amateurs met enig lidmaatschap
ACV Openbare Diensten heeft een eigen regeling getrouwheidsfonds vanaf 5 jaar ononderbroken
lidmaatschap.
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- Toelichting bij de bijdragen
Hoe zich aansluiten bij het ACV ?
Geïnteresseerden die zich wensen aan te sluiten, kunnen zich wenden tot het verbond, het ACVdienstencentrum of
de ACV-afgevaardigde op de onderneming of via onze website: www.acv-online.be.
Hoe de bijdragen betalen ?
Je vakbondsbijdrage kan je betalen per overschrijving of via Europese domiciliëring (SEPA
Mandaat). Het SEPA Mandaat dient u aan te vragen via uw dienstencentrum. Opgelet, bij wijziging
van bankrekeningnummer moet er steeds een nieuw SEPA Mandaat ingevuld worden (aanvragen
via uw dienstencentrum).
Een verminderde bijdrage
Een aantal vakbondsleden mogen een verminderde bijdrage betalen. Indien je zich in één van
onderstaande situaties bevindt, neem dan contact op met het ACV–dienstencentrum of de
bijdragedienst.
Nieuwe leden die zich aansluiten tijdens, of bij aanvang van ziekte, volledige werkloosheid,...
dienen de eerste drie maanden een volle
bijdrage te betalen.

- Werklozen
Na drie opeenvolgende maanden volledige werkloosheid betaal je een verminderde bijdrage.
- Gepensioneerden
Een verminderde bijdrage betaal je vanaf de maand dat je met rustpensioen gaat. Mijnwerkers die
een invaliditeitspensioen genieten, behoren ook tot de categorie van rustgepensioneerden.
- Zieken
Voor leden die ziek zijn, is een specifieke bijdrageregeling voorzien:
- een verminderde bijdrage vanaf de derde maand volgend op het begin van ziekte. Bij hospitalisatie
is er een verminderde bijdrage vanaf de maand volgend op het verstrijken van de 30ste dag van
hospitalisatie;
- een bijkomende verminderde bijdrage vanaf de 13de maand van ziekte. Een attest van ziekte en/of
hospitalisatie is noodzakelijk en kan bekomen worden bij het ziekenfonds.
- Deeltijdsen
De deeltijdse bijdrage betaal je indien je gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:
- maximum halftijdse prestaties levert;
- niet geniet van bijkomende vergoedingen;
- géén recht hebt op een volledige syndicale premie.
- Enter
Enter is een ACV-lidmaatschap voor jongeren (studenten en schoolverlaters in wachttijd) zonder
inkomen vanaf 15 jaar tot 25 jaar.
Lid van Enter worden is gratis. Dit lidmaatschap geeft recht op:
- informatie en rechtsbijstand als jobstudent of schoolverlater
- logistieke steun bij eindwerken
- informatie over studietoelagen
- toegang tot de jongerenwebsite: www.acv-enter.be
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- Andere verminderde bijdragen
Loopbaanonderbrekers, OCMW-steuntrekkers, enz. genieten ook van een verminderde
ledenbijdrage: zie specifieke bijdragen op de keerzijde.

- Opgelet
- Verhoging van de bijdragecategorie tijdens een staking is niet toegestaan.
- Ingeval van bijdrageverhoging worden alle achterstallige bijdragen betaald aan het nieuwe
tarief. Je hebt er dus alle belang bij om steeds in orde te zijn met je bijdrage.
- Indien je meer dan drie maanden achterstallig bent met je bijdrage, verlies je alle verworven
rechten.
- Teveel betaalde bijdragen, kunnen op vraag van het lid met maximaal
12 maanden terugwerkende kracht terugbetaald worden.
- Signaleer onmiddellijk elke wijziging in je gezins- of werksituatie aan het
ACV-dienstencentrum of aan de bijdragedienst.

- ACV GO (nieuw)
-10,00 euro/maand
Speciaal voor werknemers jonger dan 25 jaar bieden we een nieuw lidmaatschap aan, ACV GO.
In plaats van de gewoonlijke 16,34 euro, betalen jonge werknemers tijdens hun eerste
aansluitingsjaar nog slechts 10 euro per maand of 33 cent per dag.

Werklozen dienen een adreswijziging of wijziging in hun gezins- of
werksituatie persoonlijk te melden op het ACV – dienstencentrum.
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Dienstverleningspunten:
ANTWERPEN–CENTRUM (2000): Nationalestraat 111
E-mail: antwerpen.dienstencentrum@acv-csc.be
ANTWERPEN-NOORD (2000): Noorderplaats 5
E-mail: antwerpennoord.dienstencentrum@acv-csc.be
BEERSE: (2340): Ijzerstraat 10
E-mail: beerse@acv-csc.be
BERCHEM (2600): Posthoflei 1
E-mail: berchem.dienstencentrum@acv-csc.be
BOOM (2850): H. Spillemaeckersstraat 5
E-mail : dienstencentrum.rupel@acv-csc.be
BRECHT (2960): Gasthuisstraat 3
E-mail: brecht.dienstencentrum@acv-csc.be
DEURNE (2100): Turnhout 199
E-mail: deurne.dienstencentrum@acv-csc.be
GEEL (2440): Stationsplein 4
E-mail : geel@acv-csc.be
HEIST-OP-DEN-BERG (2220): Cederstraat 18 A
E-mail: dienstencentrum.heist@acv-csc.be
HERENTALS (2200): Kerkstraat 32
E-mail : herentals@acv-csc
HOBOKEN (2660): Kapelstraat 105
E-mail: hoboken.dienstencentrum@acv-csc.be
KALMTHOUT (2920) : Kapellensteenweg 145
E-mail: kalmthout.dienstencentrum@acv-csc.be
KONTICH (2550) : ST. Martinusstraat 10
E-mail : kontich.dienstencentrum@acv-csc.be
LIER (2500): Antwerpsestraat 37
E-mail: Dienstencentrum.lier@acv-csc.be

MECHELEN (2800): Onder den Toren 5
E-mail: dienstencentrum.mechelen@acv-csc.be
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MERKSEM (2170) : Bredabaan 758
E-mail : merksem.dienstencentrum@acv-csc.be
MOL (2400): Jacob Smitslaan 67
E-mail: mol@acv-csc.be
PUURS (2870): Hoogstraat 45
E-mail: kleinbrabant@acv-csc.be
TURNHOUT (2300): Korte begijnenstraat 20
E-mail: turnhout@acv-csc.be
WESTERLO (2260): St. Lambertusstraat 35
E-mail: westerlo@acv-csc.be
ZANDHOVEN (2240): Vierselbaan 10
E-mail: zandhoven.dienstencentrum@acv-csc.be

Voor individuele sluitingsdagen dienstencentra: www.acv-antwerpen.be
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ACV Provincie Antwerpen

Antwerpen: Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Mechelen: Onder den Toren 5, 2800 Mechelen
Turnhout: Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout
ACV Ledenadministratie: Ledenadministratie-oost@acv-csc.be

Telefonische bereikbaarheid contactcenter:
Antwerpen: 078/15.20.58
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30
08.30
08.30
08.30
09.00

– 12.30u
– 12.30u
– 12.30u
– 12.30u
– 12.00u

13.30
13.30
13.30
13.30

– 18.30u
– 17.00u
– 17.00u
– 17.00u

13.30
13.30
13.30
13.30

– 17.00u
– 18.30u
– 17.00u
– 17.00u

13.30
13.30
13.30
13.30

– 18.30u
– 16.30u
– 16.30u
– 16.30u

Mechelen, Rupel: 015/45.46.47
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30
08.30
08.30
08.30
09.00

– 12.30u
– 12.30u
– 12.30u
– 12.30u
– 12.00u

Turnhout: 078/15.16.16
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

– 12.00u
– 12.00u
– 12.00u
– 12.00u
– 12.00u

U wordt gevraagd een keuze te maken:
- om een medewerker aan het toestel te krijgen, druk voor bereikbaarheid dienstencentra
en secretariaten, druk 3.
Bij keuze 1 wordt u doorverbonden met één van onze medewerkers; bij keuze 3 wordt u gevraagd
uw postcode in te toetsen. Indien u geen keuze maakt wordt u, tijdens de openingsuren van het
contactcenter, doorverbonden met één van onze medewerkers
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