Reglement lidmaatschap ACV
1. Je kan lid worden door je in te schrijven:
- in een ACV-dienstencentrum
- via een ACV-vertegenwoordiger op je werkplek/beroepscentrale
- via www.acv-online.be
2. Als je inschrijving in orde is, krijg je een bevestiging via mail of brief.
3. Je lidmaatschap start op de eerste dag van de maand waarin je je inschrijft.
4. Vanaf dan maak je deel uit van onze organisatie, die bestaat uit een 2-pijlerstructuur
•

•

Je maakt deel uit van een beroepscentrale. Deze verdedigt je belangen in de sector, waarin
je tewerkgesteld bent. De beroepscentrale wordt bepaald op basis van je (laatste)
tewerkstelling.
Je lidmaatschap hangt ook af van een verbond, bepaald door je woonplaats. De verbonden
zijn verantwoordelijk voor de lokale dienstverlening en acties. Je kan ook terecht bij onze
uitbetalingsinstelling, die de werkloosheidsdossiers behartigen.

5. .Je bent verplicht om elke wijziging (adres, rekeningnummer, contactgegevens, burgerlijke stand,
tewerkstellingsgegevens,…) zo snel mogelijk aan het ACV door te geven. Dat kan telefonisch, via de
website of via mail.
6. Hoeveel lidgeld je elke maand betaalt, hangt af van waar je woont, de sector waarin je werkt en je
situatie op de arbeidsmarkt (voltijds, deeltijds, werkloos, ziek…). Daarom is het belangrijk om elke
wijziging zo snel mogelijk door te geven. Je kan elke maand betalen via SEPA-mandaat (Europese
domiciliëring) of driemaandelijks met een overschrijving die het ACV overmaakt.
7. De eerste 3 maanden betaal je altijd het bedrag als actieve werknemer. Er wordt wel rekening
gehouden met je woonplaats, de sector waarin je werkt en je situatie op de arbeidsmarkt.
8. Je betaalt minder:
- vanaf de vierde maand ziekte (een attest van ziekenfonds is nodig)
- vanaf de vierde maand volledige werkloosheid *
- vanaf de vierde maand SWT (brugpensioen) *
- vanaf de vierde maand tijdkrediet.
* Let op, een maand wordt maar als volledige werkloosheid of SWT beschouwd als die bestaan uit minimaal 18 gelijkgestelde of
werkloosheidsdagen.
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9. Tussen 15 en 25 jaar sluiten studenten en schoolverlaters zich gratis aan bij ACV -ENTER.
10. Werknemers jonger dan 25 jaar die voor het eerst betalend lid worden van het ACV, betalen 12
maanden lang een bedrag van 10 euro per maand (formule ACV GO). Ze kunnen daarvoor op alle
diensten van het ACV rekenen.
11. Elk lid, die een bijdrage als actieve betaalt, kan kiezen om een hogere bijdrage te betalen om zo van
meer voordelen te genieten.
12. Je kan enkel een beroep doen op alle ACV-diensten en -voordelen als al je bijdragen betaald zijn.
13. Als het ACV bij de start van je lidmaatschap
•
•

onmiddellijk moet optreden ten opzichte van een derde partij (werkgever, fonds sluiting van
ondernemingen, enz …), dan moet je eerst een bijdrage van 3 maanden betalen.
Heb je enkel informatie nodig, dan is een eerste betaling of aanvaarding van een
domiciliëring noodzakelijk.

14. Je krijgt gratis rechtsbijstand bij geschillen op de arbeidsrechtbank als je
• minstens 6 maanden lid bent voor de datum van de feiten en
• je lidgeld betaald is
15. Als bij de start van het lidmaatschap een werkloosheidsuitkering moet aangevraagd worden, dan
moet de datum waarop je lid wordt ten laatste in de eerste maand liggen waarvoor een
werkloosheidsuitkering wordt aangevraagd.
16. Als het ACV – ondanks tijdige meldingen door het lid - foutieve bijdragen heeft geïnd, dan zal het
ACV dat regulariseren. Regularisaties kunnen maar voor een periode van maximaal 12 maanden
voor de aanvraagdatum.
17. Wie meer dan 6 maanden geen bijdragen betaalt, is “ontslagnemend lid”. Je wordt automatisch
geschrapt en verliest alle verworven rechten. Om de schrapping ongedaan te maken, kan je de
achterstallige bijdragen (maximaal 12 maanden) betalen.
18. Je kan je lidmaatschap enkel per brief of mail aan de ledenadministratie stopzetten (adresgegevens
vindt u op acv-online.be). Je bent dan geen lid meer vanaf de maand, waarin we de stopzetting
hebben ontvangen.
19. Was je vroeger ACV-lid en wil je nu opnieuw lid worden? Dat kan alleen na een ononderbroken
periode van 6 maanden waarvoor geen bijdragen werden betaald en er geen diensten meer
geleverd werden door het ACV.
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20. Bij indexering van de bijdragen moeten leden die hun bijdrage al vooraf betaalden, pas het
verhoogde bedrag betalen vanaf de eerstvolgende bijdrage.
21. Achterstallige bijdragen dienen steeds betaald te worden aan de op het moment van betaling
geldend tarief.
22. Op belangrijke momenten in je leven kan je recht hebben op een premie. Dit recht verjaart 3 jaar na
de datum van het feit waarop dit recht al uitgeoefend kon worden. Behalve als je intussen een
schriftelijke aanvraag deed.
23. Het ACV onderschrijft de regels zoals opgesteld in de Global Data Protection Regulation en neemt
dan ook de technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de Europese regels om de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Meer info over
hoe wij omgaan met je persoonsgegevens vind je onze folder ”Hoe gaat het ACV om met je
persoonsgegevens ?” .
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