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ACV-LEDENBIJDRAGE

Automatische indexering 
De ledenbijdrage van het ACV wordt op 1 juli 
automatisch geïndexeerd. Daardoor stijgt de 
ledenbijdrage voor niet-actieven en deeltijd-
sen gemiddeld met 0,04 euro en voor actieven 
met 0,07 euro per maand. Een overzicht van 
alle (verminderde) bijdragen vind je op www.
hetacv.be/lidmaatschap/bijdragen-en-pre-
mies.  Al je voordelen vind je op www.acvvoor-
delen.be.

KONING BOUDEWIJNSTICHING

Coronavaccins  
voor derdewereldlanden
Een aantal landen, waaronder België, is met 
vaccinatie goed op weg om de Covid-pande-
mie in te de dijken. In een groot deel van de 
wereld is dat nog niet het geval. Momenteel 
gaat slechts één procent van alle vaccins naar 
de arme landen. Je kunt helpen door de ac-
tie A Vaccine for Everyone te steunen met een 
bijdrage op het rekeningnummer BE 10 0000 
0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, 
met vermelding van de gestructureerde me-
dedeling +++623/3640/20093+++. Giften vanaf 
40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Visie zoekt
  Creatief redacteur

100 %  -  onbepaalde duur  -  Schaarbeek
www.beweging.net

CM zoekt
  Adjunct Service Delivery Manager AI, 

data & analytics
  Business Expert

100 %  -  onbepaalde duur   -  Brussel/
thuiswerk

  Stafmedewerker CM-Zorgkas
100 %  -  onbepaalde duur   -  Brussel en Gent

  Stafmedewerker Productbeheer CM-
diensten en -voordelen

100 %  -  onbepaalde duur   -  werkplaats 
bespreekbaar

  Stafmedewerker Verzekeringsdistributie
100 %  -  onbepaalde duur   -  Brussel en 
Vlaanderen

  Productbeheer VMOB Hospitaalplan
100 %  -  onbepaalde duur   -  werkplaats 
bespreekbaar
www.cmjobs.be

COV zoekt 
  Sociaal-juridisch medewerker

100 %  -  onbepaalde duur  -  Schaarbeek
www.cov.be

Pronet Verzekeringen zoekt
  Relatiebeheerder

100 %  -  onbepaalde duur
www.beweging.net

ACV zoekt
  Stafmedewerkers Vormingsdienst

100 %  -  onbepaalde duur  -  Schaarbeek
www.hetacv.be/vacatures

VACATURES

Het wondermooie eiland Malta

Boek snel via 02 616 15 14 of www.intersoc.be

Een zonnig klimaat, een heerlijke mediterrane keuken, steile
kliffen, historische dorpjes en een heldere azuurblauwe zee.
Dit alles kan je vinden op de Maltese eilanden. In de middel-
eeuwse hoofdstad Valletta wandel je van de ene trekpleister
naar de andere door de charmante straatjes. Je verblijft in een
schitterend viersterrenhotel.
Reis mee van 17 tot 24 oktober 2021 voor 1 265 euro. De 
toeslag voor een single kamer bedraagt 200 euro.

Als vrijwilliger naar de zon
Weldra kunnen we weer op vakantie! Zin om mee te gaan als 
vrijwilliger? Trek voor tien dagen naar een van onze hotels in 
Zwitserland of Oostenrijk en bezorg onze vakantiegasten een 
onvergetelijke tijd. Je kan meewerken als onthaalouder, bar- of 
restaurantmedewerker, clubmonitor, schoonmaker, afwasser 
en nog veel meer.
Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
Je kan ons ook contacteren via werkvakanties@intersoc.be of 
02 616 15 00.

Met 58,68 procent van de stem-
men heeft de achterban van het 
ACV het ontwerp van het sociaal 
akkoord goedgekeurd. Ook de 
andere sociale partners gaven hun 
akkoord. De belangrijkste vooruit-
gang kon worden geboekt voor de 
minimumlonen. Toch moesten er 
ook enkele compromissen gesloten 
worden. Wat staat er juist in het 
goedgekeurde akkoord?
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Verhoging van minimumloon
Voor het eerst sinds 2008 valt er goed 
nieuws te melden over de minimumlo-
nen. Het huidige systeem met drie ver-
schillende minima op basis van leeftijd 
en anciënniteit wordt vervangen door 
één vast minimumbedrag van 1 702 
euro bruto voor iedereen. Daardoor 
stijgt het laagste minimumloon met ne-
gen procent. Tegen april 2026 wordt het 
minimumloon in twee stappen van 35 
euro verder opgetrokken tot 1 772 euro. 
Deze stijging staat uiteraard los van de 
indexering, die nog boven op de verho-
ging komt.

Tegelijk wordt de werkbonus verhoogd, 
zodat de werknemers netto meer over-
houden. Ook werknemers met een loon 
tot 2 621 euro bruto per maand kunnen 
gedeeltelijk meegenieten van die ver-
hoogde werkbonus.

SWT en landingsbanen
Er is ook goed nieuws voor het SWT, het 
vroegere brugpensioen, en de landings-
banen. De bijzondere SWT-stelsels blij-

ven behouden vanaf 60 jaar, of vanaf 58 
jaar voor het medisch SWT. Voor het 
medisch SWT blijft de vrijstelling van 
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt 
behouden. In de andere afwijkende re-
gimes kan een vrijstelling aangevraagd 
worden vanaf 62 jaar of na een loopbaan 
van 42 jaar. De SWT-regelingen worden 
verlengd tot 30 juni 2023.

Ook over de vier vijfde en halftijdse lan-
dingsbanen is een akkoord gesloten. De 
leeftijd voor zware beroepen, bedrijven 
in moeilijkheden of herstructurering en 
voor werknemers met 35 jaar loopbaan 
wordt gelijkgetrokken naar 55 jaar.

Overuren en loonnormwet
Zoals in elk compromis moest er ook 
hier wat water bij de wijn gedaan wor-
den. De werkgeversorganisaties haal-
den hun slag thuis met een verlenging 
en uitbreiding van de flexibelere over-

urenstelsels. Daardoor kunnen 120 vrij-
willige overuren extra per jaar ingeboekt 
worden, zonder recht op overloontoe-
slag of recuperatierust. Ook het finan-
ciële gunstregime voor reguliere over-
uren wordt verlengd tot eind juni 2023. 
Het ACV vreest dat het uitbreiden van de 
overuurregelingen neerkomt op een uit-
breiding van de arbeidstijd.

De onrechtvaardige loonnormwet blijft 
bovendien als een donkere wolk boven 
het akkoord hangen. Omdat de sociale 
partners geen akkoord bereikten over de 
loonsverhogingen in 2021-2022, voert de 
regering eenzijdig een maximale loons-
verhoging van 0,4 procent in. Die wordt 
wel aangevuld met een premie van 500 
euro netto in de vorm van consumptie-
bonnen, in bedrijven die een goed resul-
taat behaalden in het voorbije jaar. Die 
waardebonnen kunnen echter beperkt 
gebruikt worden. 

Sociaal akkoord voor 2021-2022 goedgekeurd

Minimumloon stijgt  
voor het eerst sinds 2008

Het sociaal akkoord verlengt de SWT-regelingen tot 30 juni 2023. 
Ook voor landingsbanen en minimumlonen werd een akkoord gesloten.


