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1 Wat doet het ACV?
ACV is de grootste vakbond van het land. Hoe meer leden het ACV telt, hoe
sterker we staan om op te komen voor jouw rechten.
Door jouw lidmaatschap geef je ook heel concreet vorm aan solidariteit,
verdedig je de vooruitgang, een sterke sociale zekerheid en een sociale
rechtvaardigheid.
Dankzij jouw lidmaatschap kan het ACV het ook opnemen voor de zwakkeren
in de samenleving. Dit kunnen we niet alleen. Willen we goed werk leveren,
dan hebben we militanten nodig. Militanten zijn werknemers uit verschillende bedrijven en sectoren. Ze zijn het gezicht van het ACV in jouw onderneming.
Onder hen zitten er ook mensen die om de vier jaar verkozen worden tijdens
de sociale verkiezingen. Samen verdedigen zij jouw belangen binnen de
onderneming. Zo krijg je zelf rechtstreeks inspraak in belangrijke debatten.
Ze helpen je ook graag bij alle vragen die je je stelt bij je werk of je loopbaan.

2 Wat biedt een lidmaatschap bij het ACV?
Het ACV heeft haar leden heel wat te bieden op het vlak van werk en inkomen.
Een ACV-lidmaatschap is veel meer dan een veilige rugdekking bij conflicten
met je werkgever of de werkloosheidsverzekering.
Om van deze voordelen te genieten, betaalt elk lid een maandelijkse bijdrage
aan het ACV. Deze bijdrage is afhankelijk van je ‘persoonlijk profiel’ (voltijds of
deeltijds aan het werk, mindervalide, ziek, schoolverlater, werkloos, …).
Dankzij de syndicale premie wordt in de meeste sectoren jouw bijdrage
grotendeels gecompenseerd.
Als overleg niet helpt, dan wordt al eens overgegaan tot actie. Als deze acties
gepaard gaan met stakingen, dan krijgen de leden (die reeds zes maanden lid
zijn) stakerssteun.
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3 ACV of ACVBIE? Vanwaar die opdeling?
Het ACV bestaat uit verschillende ‘centrales’ die de belangen van hun leden
behartigen. De ‘centrales’ zijn actief binnen één of meerdere bedrijfstakken.
Het ACV is meer vertrouwd met de sociale zekerheid. Voor vragen over je
uitkering of je rechten als werkloze en het opmaken van je werkloosheidsdossier is het ACV je aangewezen partner.
Alles wat te maken heeft met je tewerkstelling, is het terrein van ACVBIE
(ACV bouw - industrie & energie), de gespecialiseerde centrale die goed op
de hoogte is van de concrete afspraken en regelingen die in de verschillende
sectoren zijn gemaakt.
Je vindt onze medewerkers in regionale secretariaten. Een overzicht hiervan
vind je achteraan in deze brochure of op www.hetacv.be/acvbie.

4 Welke sectoren volgt ACVBIE op?
ACVBIE komt op voor de belangen van arbeiders en bedienden uit verschillende sectoren: Groeven en kalk, Cementfabrieken, Betonindustrie, Vezelcement, Ceramiek, Pannenbakkerijen, Steenbakkerijen, Glasnijverheid, Chemie,
Petroleum, Bouw, Houtnijverheid, Stoffering en houtbewerking, Leder,
Orthopedische technologieën, Papierproductie, Papier- en kartonbewerking,
Drukkerijen en grafische kunst, Papierrecuperatie, Kappers, fitness en schoonheidszorgen, Gas en elektriciteit, Maatwerkbedrijven (voormalige BW en SW),
ETA Wallonië en Brussel.
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Lid zijn van ACVBIE?
Heel voordelig!

5 Bij ACVBIE geniet je van veel voordelen!
service en dienstverlening op maat: bij ons kan je terecht
C Kwaliteitsvolle
voor snelle juridische bijstand door ervaren juristen, voor informatie over

arbeidsduur, vakantiedagen, vakantiegeld, ontslag, arbeidsovereenkomst,
loon- en arbeidsvoorwaarden, voordelen uit de Fondsen voor Bestaanszekerheid, premies, tijdskrediet, SWT (het vroegere brugpensioen), veiligheid en
hygiëne, arbeidsongevallen, stress, beroepsziekten, ziekte en invaliditeit, ...

informatie en goede begeleiding: onze militanten en secretaC Permanente
rissen zijn er om je vragen op het werk te beantwoorden en om je te onder-

steunen. Onze leden worden permanent geïnformeerd via ledenvergaderingen, nieuwsbrieven, mailings, folders, brochures, ...
Tweejaarlijks, na de onderhandelingen, zijn er nieuwe edities van onze
folders ‘loon- en arbeidsvoorwaarden’ ter beschikking en dit voor alle sectoren.
Deze folders geven meteen een beknopte weergave van de nieuwe cao’s.
Op onze website www.hetacv.be/acvbie vind je de loon- en arbeidsvoorwaarden, voordelen en premies, sectorale publicaties, verschillende berekeningsmodules en andere nuttige informatie.
Ook door onze Facebookpagina ACVBIE - CSCBIE, ons Instagramaccount
acvbie.vakbond en onze ledenapp ACVBIE - CSCBIE blijf je op de hoogte!

kortingen bij talrijke winkels: naast een optimale dienstverC Exclusieve
lening willen wij onze leden belonen voor hun lidmaatschap door nog iets
extra te geven op gebied van koopkracht. Met de ACVBIE-Pluskaart verenigen wij onze leden als consumenten. Dit genereert lagere prijzen en dus ook
koopkracht. Als wij ervoor kunnen zorgen dat onze leden 5 % minder betalen
aan de kassa van een supermarkt, dan slagen we tegelijk ook in onze syndicale opdracht, namelijk het verhogen van de koopkracht.
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Meer koopkracht

dankzij de ACVBIE-Plus kaart!
Exclusieve voordelen en kortingen
Hieronder vind je enkele voorbeelden van kortingen die van toepassing zijn
op 1 januari 2022.
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Opgelet!
Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet je je eerst registreren op
www.acvbieplus.be. Nog niet geregistreerd? Doe het vandaag nog!
Bekijk op deze website jouw actuele ledenvoordelen en hoe je precies jouw
kortingen kan verzilveren.
Surf ook naar onze website www.hetacv.be/acvbie, je vindt er vast wat je zoekt!
Vakantie en reizen
Vayamundo blijft de reispartner bij uitstek voor onze leden.
Zij krijgen nog steeds 25 % korting in de
Vayamundoclubs in Oostende en in Houffalize
alsook in onze club l’Espinet-Quillan in Frankrijk.
Vayamundo Oostende

Vayamundo Houffalize

Vayamundo Quillan

Zeedijk 290 - 330

Ol Fosse d’Outh 1

Domaine de L’Espinet 1

8400 Oostende

6660 Houffalize

11500 Quillan, Frankrijk
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Aalst - Oudenaarde

Aalst (9300): Hopmarkt 45

T 053 73 45 84

Antwerpen (2000)

Nationalestraat 111

T 03 222 70 81

Bastogne (6600)

Rue Pierre Thomas 12

T 063 24 47 00

Brussel (1000)

Pletinckxstraat 19

T 02 557 85 85

Charleroi (6000)

Rue Prunieau 5

T 071 23 08 93

Gent - Eeklo

Gent (9000): Poel 7

T 09 265 43 61

Hasselt (3500)

Frans Massystraat 11

T 011 29 09 80

Leuven

Kessel-Lo (3010): Martelarenlaan 8

T 016 21 94 21

Liège (4020)

Boulevard Saucy 10

T 04 340 73 10

Mechelen (2800)

Onder Den Toren 4A

T 015 71 85 30

Mons - La Louvière - Mons (7000): Rue Claude de Bettignies 10/12 T 065 37 25 93
Hainaut Occidental La Louvière (7100): Place Maugrétout 17
T 065 37 26 11
Tournai (7500): Avenue des Etats-Unis 10 bte 7 T 069 88 07 42
Namur Brabant Wallon

Bouge (5004): Chaussée de Louvain 510
Nivelles (1400): Rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27
T 067 88 46 35

Turnhout (2300)

Korte Begijnenstraat 20

T 014 44 61 01

Verviers (4800)

Pont Léopold 4/6

T 087 85 99 66

Waas en Dender

Dendermonde (9200): Oude Vest 144 bus 2
Sint-Niklaas (9100): Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen

Brugge (8000): Koning Albert-I-laan 132
Ieper (8900): St.-Jacobsstraat 34
Kortrijk (8500): President Kennedypark 16 D
Oostende (8400): Dr. L. Colensstraat 7
Roeselare (8800): H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40
T 051 26 55 31

Koningsstraat 45
1000 Brussel
acvbie.vakbond
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T 02 285 02 11
ACVBIE - CSCBIE

Download onze ledenapp ACVBIE-CSCBIE

acvbie@acv-csc.be
www.hetacv.be/acvbie

V.U.: ACV bouw - industrie & energie, Koningsstraat 45, 1000 Brussel / Januari 2022

Adressen ACV bouw - industrie & energie

