3. STAKINGSVERGOEDING

United Freelancers
Sinds 2019 kan je ook lid worden als je freelancer of zelfstandige zonder personeel bent (als rechtspersoon of eenmansvennootschap). Je betaalt dezelfde bijdrage en geniet van dezelfde
bescherming als andere leden. Daarnaast zijn er nog een aantal
extra voordelen (bijvoorbeeld boekhouding en verzekeringen). Je
wordt lid van United Freelancers én van de beroepscentrale van
jouw sector. Alle info op www.unitedfreelancers.be

De meeste conflicten worden opgelost door overleg. Gelukkig
maar. Maar soms is een staking onvermijdelijk. En ook dan zijn
we er voor jou. Als vakbondslid heb je recht op een stakersvergoeding. In onderstaande tabel vind je een overzicht van
de stakersvergoeding per week (5 en 6-dagenweek).
Per stakingsdag wordt een stakingsvergoeding van € 30
betaald (in 5 dagenweek) of € 150 per week.

ACV Sporta
Alle leden kunnen, naast hun gewoon lidmaatschap, een aanvullende bijdrage betalen voor de diensten van ACV Sporta.
Deze bijdrage bedraagt 50 euro per jaar. In het het tweede deel
van het jaar (na 1 juli) betaal je slechts 25 euro.

VOLTIJDS

week 2

week 5

week 9

€ 175,00

€ 207,50

€ 227,50

€ 87,50

€ 107,50

€ 143,75

€ 157,50

€ 75,00

€ 87,50

€ 103,75

€ 113,75

€ 91,25

€ 112,50

€ 150,00

€ 165,00

uitgezonderd:
ACVBIE (Haarkappers
& Schoonheidszorgen)

2. STATUTAIRE PREMIES

week 1
€ 150,00

HALFTIJDS
uitgezonderd:

Het ACV leeft met je mee. Daarom krijg je als lid bij bepaalde
gebeurtenissen (huwelijk of een andere officieel erkende

ACV-Transcom (Belangengroepen: Spoorwegen, Post,
Telecom, Mobiliteit & Cultuur)

jarenlang lidmaatschap voor heel wat leden beloond met
een verhoogde premie (getrouwheidsfonds). Je vindt hier een

•

den lidmaatschap. Ben je 3 maanden lid, dan ontvang je

overzicht van de premies. Vraag ze wel aan binnen de 3 jaar

de helft van de vergoeding en na 1 maand lidmaatschap

na de feiten.
PREMIE (*)
huwelijk (**)

geboorte (**)

Je ontvangt de volledige stakingsvergoeding na 6 maan-

ontvang je een vierde.
VOORWAARDEN EN BEDRAGEN
na 1 jaar lidmaatschap

€ 25,00

na 2 jaar lidmaatschap

€ 75,00

na 1 jaar lidmaatschap

€ 25,00

na 2 jaar lidmaatschap

€ 50,00

(*) Voor alle leden uitgezonderd haarkappers en bedienden in sociale en beschutte werkplaatsen
(uitgezonderd omkaderingspersoneel).
(**) Bedragen van toepassing voor geboorte/huwelijk vanaf 01/01/2003. Ook voor adoptie en voor
leden met geregistreerde samenlevingscontracten. Niet voor ENTERleden, leden ACV-Openbare
Diensten, COC & COV.

•

Vanaf de 2e, 5e en 9e week van de staking verhoogt de
stakersvergoeding.

LEES HET BIJDRAGEREGLEMENT

www.hetacv.be/ACV-bijdragereglement
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relatie, geboorte of adoptie) een premie. Bovendien wordt

ACV REGIO
VLAANDEREN
Alle contactgegevens vind je terug op
www.hetacv.be

juli 2020

1. MAANDELIJKSE BIJDRAGEN*
Gepensioneerden openbare diensten

€ 5,85

Let op: Nieuwe leden die zich aansluiten tijdens of bij de

Standaardbijdrage

€ 17,79

Gepensioneerden bpost, NMBS, Proximus, Belgocontrol, VRT

€ 5,80

start van ziekte, volledige werkloosheid ... betalen de eer-

Deeltijds werkende (max. halftijds en zonder uitkering)

€ 12,03

Gepensioneerden privésector + OKRA-lidmaatschap

€ 56,50 /jaar

Bedienden sector distributie Brussel (ook parttime)

€ 16,43

€ 11,91

ste drie maanden een bijdrage als actieve werknemer. Als

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - na 3 maand)

Haarkappers en schoonheidszorgen

€ 16,30

SWT openbare diensten (na 3 maand)

€ 11,16

PRIVÉSECTOR (+ wegvervoer ACV-Transcom)

Volledig tijdskrediet/loopbaanonderbreking met vergoeding

€ 8,16

Valide werknemers in maatwerkbedrijven (beschutte en sociale
werkplaatsen)

€ 16,79

Andersvalide arbeiders in maatwerkbedrijven
(beschutte en sociale werkplaatsen)

€ 8,65

Andersvalide bedienden in maatwerkbedrijven
(beschutte en sociale werkplaatsen)

€ 8,65

UNITED FREELANCERS (freelancers en zelfstandigen zonder personeel)
Standaardbijdrage

€ 17,79

Na 3 maanden ziekte

€ 11,16

SPECIFIEKE BIJDRAGEN ACV-TRANSCOM

Leden (Belgocontrol, bpost, NMBS, Proximus, VRT)

€ 16,60

Deeltijds werkende (max. halftijds en zonder uitkering)
(Belgocontrol, bpost, NMBS, Proximus, VRT)

€ 10,00

Kaderpersoneel haven

€ 19,27

Havenarbeiders

€ 19,27

Kaderleden (Belgocontrol, bpost, NMBS, Proximus, VRT)

€ 17,85

Leden met verminderde tewerkstelling als gevolg van collectief
plan (Proximus)

€ 14,40

verminderde bijdrage.
Volledig werklozen en zieken
(na 3 maanden werkloosheid of ziekte) (attest nodig)

€ 8,56

Langdurig zieken (langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt)

€ 6,84

Leden zonder beroepsinkomen

€ 4,98

Zieken Openbare diensten (na 3 maanden of ziekte, attest
nodig)

€ 6,73

Studenten en leden in de beroepsinschakelingstijd (ACV-ENTER)

GRATIS

Werknemers jonger dan 25 + eerste betalend aansluitingsjaar
(max. 12 maanden) : ACV GO

€ 10,00

*Bijdragen geldig vanaf 1 juli 2020 - De bedragen zijn per maand, tenzij anders vermeld

Deeltijds werkende (max. halftijds en zonder uitkering)

€ 11,52

Volledige loopbaanonderbreking met vergoeding

TOELICHTING BIJDRAGEN

Gepensioneerden openbare diensten + OKRA-lidmaatschap

€ 70,27 / jaar

Gepensioneerden diamantsector

€ 69,60 / jaar

Gepensioneerden privésector

€ 33,50 / jaar

Deeltijdsen
De deeltijdse bijdrage betaal je als je gelijktijdig aan de
volgende voorwaarden voldoet:
•

je werkt maximum halftijds;

•

je geniet niet van bijkomende vergoedingen.
Let op:
• Verhoging van de bijdrage tijdens een staking is niet
toegestaan.
bijdragen betaald aan het nieuwe tarief. Het is dus
belangrijk altijd in orde te zijn met je betalingen.
• Als je meer dan 6 maanden je bijdrage niet betaalt,

Werklozen en SWT (stelsel met werkloosheidstoeslag)
Na drie opeenvolgende maanden volledige werkloosheid of SWT.
Gepensioneerden
•

€ 8,08

PENSIOEN OF SWT

Bijdragen onderwijs vind je op www.cov.be en www.coc.be

• Bij een bijdrageverhoging worden alle achterstallige

•
€ 16,60

Onderwijs

€ 11,16

Volledig werklozen met inschakelingsuitkering

ACV OPENBARE DIENSTEN
Standaardbijdrage

al ziek of volledig werkloos was, geniet je meteen een

WERKLOOS OF ARBEIDSONGESCHIKT

JONGEREN
(haven, diamant, spoor, post, VRT, telecom, luchtvaart)
(uitgezonderd wegvervoer ACV-Transcom)

je kunt aantonen dat je minstens drie maanden voorheen

Vanaf de maand dat je met pensioen gaat.
Zieken

•

Na de derde maand volgend op het begin van ziekte.

•

Er is ook een bijkomende verminderde bijdrage vanaf de 13de
maand ziekte (bij openbare diensten is dit vanaf de 4e maand).

Een attest van ziekte is noodzakelijk. Te verkrijgen bij je ziekenfonds.

verlies je alle verworven rechten.
• Te veel betaalde bijdragen kunnen op vraag van het
lid met maximaal 12 maanden terugwerkende kracht
worden geregulariseerd.
Ontvang je uitkeringen? Dan heeft het ACV je handtekening nodig om je RVA-dossier te vervolledigen bij
wijziging van adres-, tewerkstellings-, bankgegevens of
gezinssituatie. Ga hiervoor langs bij het ACV in je buurt.

