
 

 

27 april 2020 

Vergeet je syndicale ‘korting’ niet! 
 
Wie in 2019 lidgeld betaalde bij een vakbond, heeft recht op een syndicale premie. Je 

ontving dit formulier automatisch indien je betaald werd door AgODi.  

 

Vanaf maart 2020 ontvangt elk personeelslid een digitaal aanvraagformulier voor de 

syndicale premie van AgODi via ‘Mijn Onderwijs’. Inloggen kan met een eID, token of 

itsme. In een beperkt aantal gevallen wordt het document uitzonderlijk nog per post 

bezorgd aan de personeelsleden die:  

▪ uitdrukkelijk gevraagd hebben om op papier te blijven ontvangen. 

▪ met pensioen zijn gegaan tussen januari 2019 en einde februari 2020. 

▪ in dienst waren in het referentiejaar 2019 maar geen betaling hebben 

ontvangen in februari 2020. 

▪ in 2019 overleden zijn. 

 

Enkel wie aangesloten is bij een vakbond, kan de syndicale premie aanvragen en moet 

het formulier terugsturen. Tot 31 juli 2020 kan je je aanvraagformulier voor de 

vakbondspremie bezorgen aan het algemeen secretariaat van het COV. Je ontvangt een 

mail met de vermelding dat jouw vakbondspremie werd uitbetaald.  

 

Vakbondsafgevaardigde kom uit je kot! 

Jij kent als vakbondsafgevaardigde de COV-leden in je school. Dit is één van die 

momenten om het vakbondscontact met je leden te verstevigen. Collega’s die nog geen 

lid zijn kan je nu vertellen hoeveel het lidmaatschap effectief kost en wat je er voor in de 

plaats krijgt. Spreek je collega’s aan om het aanvraagformulier zo snel mogelijk volledig 

ingevuld en ondertekend aan jou te bezorgen. Controleer samen met hen of dit in orde 

is: 

▪ Groene klever of vermelding van COV-lidnummer  

▪ Rekeningnummer 

▪ Vermelding van het schoolbestuur 

▪ ‘Gelezen en goedgekeurd’ 

▪ Datum van ondertekening 

▪ Handtekening 

 

Nog niet alle personeelsleden gebruiken de digitale mogelijkheden van “Mijn 

Onderwijs”. Dit is het ideale moment om hen wegwijs te maken en samen op 

zoek te gaan naar de syndicale premie via een kaartlezer en eID of token. Je kan 

hen meteen ook de weg wijzen naar de salarisbrieven en de belastingfiche. 

 

Wacht niet tot juli 

Het is jouw taak als vakbondsafgevaardigde om in je school alle aanvraagformulieren te 

verzamelen en het pakket zo snel mogelijk te bezorgen aan je kring/regio. Op onze 

website vind je een lijst van de kring- en regioverantwoordelijken per provinciaal 

verbond. Van zodra het algemeen secretariaat formulieren ontvangt, kunnen de 

uitbetalingen gebeuren. Wacht dus zeker niet tot 31 juli om de formulieren te bezorgen. 

Snelle levering = snelle uitbetaling! 

 



De betaalde lidmaatschapsbijdrage voor 

2019 bedroeg tenminste: 

Bedrag van de vakbondspremie 

€ 157,61 € 90,00 

€ 118,21 € 67,50 

€ 78,81 € 45,00 

€ 39,40 € 22,50 

 

Zijn er collega’s die het formulier van 2018 nog niet ingediend hebben? Deze 

achterstallige aanvraagformulieren kunnen nu nog verwerkt worden, maar het is de 

laatste kans. Je mag ze samen met het pakket van 2019 bezorgen aan de 

kring/regioverantwoordelijke. 

 

Aanvraagformulier niet terug te vinden? 

Vanaf dit jaar ontvangen de meeste collega’s het aanvraagformulier syndicale premie 

digitaal via "Mijn Onderwijs". Je kan geen duplicaat aanvragen, je aanvraagformulier 

blijft immers steeds ter beschikking in "Mijn Onderwijs" en kan dus niet verloren gaan. 

Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Mogelijk kan jij als VA je collega verder helpen, is 

er op school wel een computer waar je met E-ID kan werken of je schakelt familie of 

vrienden in.  

 

Meer weten? 

Je kan de betaling van je syndicale premie opvolgen op www.cov.be, via ‘mijn acv’ 

(bovenaan), e-services. Hier consulteer je in je persoonlijke gegevens ook de ACV-

betalingen van de afgelopen jaren.  

 

 

Opgelet!  

Het adres om de formulieren voor de syndicale premie naartoe te sturen is: 

COV - Algemeen secretariaat 

Britsierslaan 5 

1030 Brussel 

 

Tip! 

Uitgebreide informatie, een stappenplan en de contactgegevens van de plaatselijke 

verantwoordelijken voor de syndicale premie vind je op onze website. 

Bekijk ook het filmpje over de procedure. 

 

http://www.cov.be/
https://www.hetacv.be/acv-cov/lid-worden-van-het-COV/syndicale-premie
https://www.youtube.com/watch?v=U7AcDiBhxlc

