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Vakbondspremie 
2022
Als gesyndiceerd personeelslid in het onderwijs of in de openbare 
sector zal je je aanvraagformulier voor de vakbondspremie van 2022 
in de loop van maart 2023 ontvangen. 

JAN SOONS

Normaal ontvang je het aanvraagformu-
lier voor de vakbondspremie van 2022 
ten laatste op 31 maart 2023. De instan-
tie die in het burgerlijk jaar 2022 jouw 
salaris betaald heeft, reikt het formulier 
uit: het Departement Onderwijs, de scho-
lengroep, de provincie ... Als je tijdens het 
jaar 2022 bij verschillende werkgevers 
uit de openbare sector werkte, ontvang 
je meerdere formulieren (bijvoorbeeld 
zowel van het Departement Onderwijs als 
van de provincie). Je krijgt echter maar 
één vakbondspremie, want de uitbetaling 
is gebaseerd op het betaalde lidgeld en 
niet op het volume van de tewerkstelling 
of op het aantal gewerkte dagen. De per-
soneelsleden die hun vakbondspremie 
voor het jaar 2021 niet ontvangen heb-
ben, kunnen die ook nog aanvragen.

Wie heeft recht op een 
vakbondspremie?

Om recht te hebben op een vakbonds-
premie voor het jaar 2022 moet je aan de 
volgende drie voorwaarden voldoen: 

1. Je moet tijdens het jaar 2022 in het 
onderwijs of in een openbare dienst 
gewerkt hebben. De duur van de te-
werkstelling (een volledig jaar of niet), 
de omvang ervan (voltijds of niet), 
de aard van de tewerkstelling (in een 
vacante betrekking of ad interim, in 
dienstactiviteit, in non-activiteit of in 
terbeschikkingstelling) of de hoeda-
nigheid ervan (vastbenoemd, tijdelijk) 
spelen geen rol. 

 Maar niet iedereen die in het onder-
wijs werkte, heeft volgens die rege-
ling recht op de vakbondspremie. 
Het onderhoudspersoneel in het 
gesubsidieerd vrij onderwijs ont-
vangt zijn loon bijvoorbeeld van het 
schoolbestuur, maar heeft geen recht 
op een vakbondspremie volgens de 

mie is afhankelijk van de grootte van 
de betaalde ledenbijdrage. Momenteel 
bedraagt de vakbondspremie maxi-
maal 90 euro. 

Aansluiten bij COC

Personeelsleden die van het departe-
ment een salaris ontvangen, maar die 
(onterecht) aangesloten zijn bij een 
andere vakcentrale van het ACV (bijvoor-
beeld ACV Puls, ACV Voeding en Diensten 
...) kunnen ook een vakbondspremie krij-
gen, op voorwaarde dat zij zich onmiddel-
lijk aansluiten bij COC en de ledenbijdrage 
aan COC betalen. Die personeelsleden 
moeten bij hun aanvraagformulier een 
ingevuld en ondertekend COC-inschrij-
vingsformulier voegen. Let op! Dat moet 
gebeuren voor 30 juni 2023, want COC 
kan de vakbondspremie pas uitbetalen 
nadat ze de ledenbijdrage heeft ontvan-
gen. Ook als je niet overkomt van een 
andere vakcentrale en niet tijdig je lid-
geld aan COC betaalt, kunnen wij jou geen 
vakbondspremie uitbetalen! 

Spreek ook je collega’s aan over de 
syndicale premie. We merken dat niet 
iedereen de premie aanvraagt. COC 
zal leden van wie ze een mailadres 
heeft en van wie ze vermoedt dat ze 
recht hebben op een premie, maar die 
niet aanvragen, contacteren.

Het aanvraagformulier

Een deel van het aanvraagformulier moet 
je zelf invullen en ondertekenen. Je moet 
ook het rekeningnummer waarop de 
premie gestort moet worden, vermelden. 
In de rechterbovenhoek moet je je COC-
lidnummer invullen. Dat lidnummer vind 
je terug op je lidkaart of je betalingsuit-
nodiging (een reeks van negen cijfers). 
Als je in de loop van 2022 veranderde 
van vakbond (van ACOD of VSOA naar 
COC), dan moet je dat vermelden op het 
aanvraagformulier en de betalingsbewij-
zen van de ledenbijdrage bij die andere 

De personeelsleden die om 
een of andere reden hun 

vakbondspremie voor het 
jaar 2021 niet ontvangen 

hebben, kunnen die ook nog 
aanvragen.

regeling van de openbare diensten. Zij 
hebben wel recht op een vakbonds-
premie van onze collega’s van ACV 
Voeding en Diensten. De bedienden 
die het schoolbestuur rechtstreeks 
betaalt en die vallen onder paritair 
comité 225 hebben geen recht op 
een vakbondspremie van de federale 
overheid, maar wel op de Vlaamse 
vakbondspremie (zie verder). 

Als je niet aangesloten was bij een 
representatieve vakbond van het 
overheidspersoneel, je bijdrage niet 
hebt betaald voor 30 juni 2023 of 
overkomt van een andere vakcentrale 
van het ACV en je lidgeld niet op tijd 
aan COC betaalt, kunnen wij je geen 
vakbondspremie uitbetalen!

2. Je moet gedurende het jaar waarvoor 
je de premie aanvraagt, aangesloten 
zijn bij een representatieve vakbond 
van het overheidspersoneel. Bin-
nen ACV zijn dat COC en COV voor het 
Vlaamse onderwijspersoneel en ACV 
Openbare Diensten en ACV Transcom 
voor de Vlaamse ambtenaren. Het is 
niet nodig om tijdens het hele burger-
lijk jaar aangesloten te zijn. 

3. Je moet een minimale ledenbijdrage 
betaald hebben om de volledige pre-
mie te ontvangen. Als je die minimale 
ledenbijdrage niet betaalde, verlies 
je het recht op een premie niet hele-
maal. De grootte van de vakbondspre-
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vakbond toevoegen. Bij verandering van 
een vakcentrale binnen het ACV naar 
COC, moet je op het aanvraagformulier 
alleen vermelden dat je vroeger bij een 
andere ACV-centrale was aangesloten. 
De ingevulde aanvraagformulieren moet 
je onmiddellijk aan het provinciale secre-
tariaat bezorgen. Je kan daarvoor ook je 
lokale vakbondsafgevaardigde inschake-
len. De aanvraagformulieren moeten COC 
voor 30 juni 2023 bereiken. Formulieren 
die we ontvangen na 30 juni 2023 mogen 
we reglementair gezien niet meer behan-
delen. Formulieren worden niet aanvaard 
via e-mail. Wij moeten altijd kunnen be-
schikken over het originele aanvraagfor-
mulier. Dat is bepaald door regelgeving 
waar COC niets aan kan veranderen. 

Bezorg je ons één of meerdere formulie-
ren te laat, dan kunnen wij die pas in het 
systeem invoeren in de loop van het jaar 
2024 om in dat jaar de premie uit te beta-
len. Die uitbetaling kan dan enkel voor de 
formulieren die betrekking hebben op de 
vakbondspremie van 2022. Premies die 
betrekking hebben op voorgaande jaren 
kunnen we dan niet meer uitbetalen. 

Digitaal uitreiken 
van de premies

Personeelsleden die hun wedde ontvan-
gen via AgODi (departement Onderwijs) 
krijgen hun formulier voor de syndicale 
premie via de website ‘mijn onderwijs 
- personeel’1. Dat is hetzelfde digitale 
loket als waar je je salarisberekening 
kan opvragen en waar fiscale fiches 
staan. De verdere verwerking van de 
premies moet de vakbond verplicht op 
papier doen. Je moet het document dus 
afdrukken, invullen en ondertekenen. We 
merken dat er minder premies werden 
aangevraagd door de overstap naar het 
digitale loket ‘mijn onderwijs - personeel’. 
We doen daarom nog een extra oproep 
om de niet-betaalde premies van 2021, 
die sinds vorig jaar beschikbaar zijn, nog 

in te dienen. COC mag die nog uitbetalen 
als je ze bezorgt voor 30 juni 2023.

TIP: Vul je e-mailadres in, zo ontvang 
je meldingen van ‘Mijn onderwijs - 
personeel’ als er nieuwe documenten 
zijn. 

Uitbetaling 
vakbondspremie 

De uitbetaling van de premie kunnen we 
pas doen nadat we je aanvraagformulier 
verwerkt hebben. Dat duurt soms even, 
maar de uitbetaling van de syndicale 
premie gebeurt voor 1 september 2023, 
als je je aanvraag tijdig bezorgde. 

1.  onderwijspersoneel.vlaanderen.be



Vlaamse vakbondspremie

Sommige personeelsleden hebben recht op een Vlaamse vakbondspremie. Het 
grootste verschil is dat die vroeger ingediend moeten worden. 
De Vlaamse vakbondspremie is er voor volgende personeelscategorieën: 

• de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het 
gesubsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool (zij vallen onder 
Paritair Comité 225) 

• de personeelsleden van de vrije universiteiten 
• de niet-CODO’s en het logistiek personeel uit de centra voor basiseducatie 
• de personeelsleden die werken bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor 

het Volwassenenonderwijs (VOCVO) 

Krijg je een formulier voor een Vlaamse vakbondspremie? Bezorg dat dan voor 
28 februari 2023 aan je provinciale COC-secretariaat. 

Betaling van je lidgeld via overschrijving (OGM)

Voor wie het lidgeld aan COC betaalt via overschrijving, zijn we sinds 2022 over-
geschakeld naar een nieuwe toepassing die je ledenbijdrage berekent en je het 
betalingsformulier opstuurt. We werken daarvoor samen met het ACV. Daarom 
krijg je je uitnodiging tot betaling in een mail van het ACV of in een brief met 

het logo van het ACV. Je blijft echter betalen aan COC. Zorg er dus voor dat COC 
altijd beschikt over je correct e-mailadres. De ledenadministratie en provin-

ciale secretariaten van COC blijven je vertrouwde aanspreekpunten! 

10 BRANDPUNT 5 // JANUARI 2023 // 

Staat er dan nog niets op je rekening, 
neem dan contact op met COC. Je kan 
via ‘Mijn ACV’ ook altijd kijken of we je 
premie al betaald hebben. Je kan daar 
ook controleren of je vorig jaar je premie 
ontving. Zoniet, dan kan je dat nog in 
orde brengen. 

NIET VERGETEN:

• Vul het formulier in en vermeld je 
rekeningnummer. 

• Zet je lidnummer in de 
rechterbovenhoek.

• Ben je aangesloten bij ACV Puls 
of een arbeiderscentrale van het 
ACV? Dan MOET je overkomen en 
tijdig lidgeld betalen aan COC, 
anders kunnen wij de premie 
NIET uitbetalen.

• Bezorg het formulier aan het 
provinciale COC-secretariaat 
voor 30 juni 2023.

VLOT VLOTTER VLOTST

COC wil graag je premie zo snel moge-
lijk uitbetalen. Help je ons mee?
Zorg dan zeker voor volledig ingevulde 
formulieren. Wanneer het niet volledig 
is, moeten we je contacteren voor een 
nieuw formulier, omdat wij onvolledige 
exemplaren niet mogen verwerken en 
uitbetalen.

Controleer daarom zeker het formu-
liernummer (via Mijn Onderwijs is dat 
automatisch in orde), je bankreke-
ningnummer en je handtekening.


