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Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Download onze 
ledenapp ACVBIE-CSCBIE

1 . Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona 
  voor getrouwheidszegels!

2 . Syndicale premie 2021:
  gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona

Als je in de bouw werkt, heb je jaarlijks recht op getrouwheidszegels. Het 
bedrag dat je ontvangt, stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon 
aan 100 % in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. 

Normaal gezien worden dagen van tijdelijke werkloosheid niet gelijkge-
steld, maar onder druk van ACVBIE zullen ook voor dagen tijdelijke werk-
loosheid corona van april 2020 tot en met juni 2020 getrouwheidszegels 
door gelijkstelling worden toegekend!

Concreet zal je een tweede getrouwheidskaart ontvangen als je recht hebt 
op een bijkomende betaling (dit wil dus zeggen dat niet iedereen een tweede 
kaart zal ontvangen). Van zodra je deze kaart ontvangen hebt: 

• Noteer je rekeningnummer op deze kaart.

• Let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw vakbondsbijdrage.

• Geef deze ingevulde kaart af in een ACV-dienstencentrum of beroeps-
verbond van ACVBIE.

ACVBIE zorgt dan voor de uitbetaling van deze bijkomende zegels.

Als je lid bent van het ACV, ontvang je jaarlijks een syndicale premie vanuit de 
sector. Hierbij heb je recht op € 0,6652 per gepresteerde of gelijkgestelde 
dag in de referteperiode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021. Het maxi-
male bedrag dat je op jaarbasis kan ontvangen, is wel € 145.

Dagen van tijdelijke werkloosheid corona werden tot nu toe niet gelijkge-
steld. Onder druk van ACVBIE is nu toch voorzien in een gelijkstelling voor 
de syndicale premie van 2021 (uitgifte juni 2021)!
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3 . Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid: 
  neutralisering tijdelijke werkloosheid corona

Als je tijdelijk werkloos wordt gesteld door je werkgever in de bouw, heb je vanuit de sector recht op een 
aanvullende vergoeding werkloosheid als je:

1) recht hebt op werkloosheidsuitkeringen en

2) beschikt over een “legitimatiekaart rechthebbende”.

Normaal is het aantal dagen waarvoor je een dergelijke aanvullende vergoeding krijgt bij werkloos-
heid, andere dan vorst of sneeuw, beperkt tot 60 dagen. Dankzij druk van ACVBIE ontvang je voor de 
dagen van tijdelijke werkloosheid corona toch een aanvullende vergoeding uit de sector, MAAR worden 
deze dagen niet aangerekend op je krediet van 60 dagen!

 4. Legitimatiekaart 2021-2022:
  gelijkstelling dagen werkloosheid corona

Jaarlijks ontvang je een legitimatiekaart die het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de 
referteperiode vermeldt. 

Zijn dat minimum 200 dagen in een 6-dagenweek of minimum 167 dagen in een 5-dagenweek 
(= een “legitimatiekaart rechthebbende”), dan heb je in het volgende dienstjaar recht op een aanvullende 
vergoeding mocht je tijdelijk werkloos gesteld worden. 

Normaal worden dagen tijdelijke werkloosheid corona niet gelijkgesteld. Onder druk van ACVBIE  
zullen dagen van tijdelijke werkloosheid corona uitzonderlijk toch meegeteld worden voor de legiti-
matiekaart 2021-2022! Voor de legitimatiekaart 2020-2021 is er geen impact van corona aangezien de 
referteperiode voor deze kaart liep van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

Download zeker de ACVBIE-CSCBIE app en hou alle voordelen en diensten van ACVBIE bij de hand!
Via de app kan je op elk moment het nieuws lezen en blijf je op de hoogte van de actualiteit uit de bouwsector 
dankzij automatische meldingen. Meer info vind je op www.hetacv.be/acvbie/app.

NIEUW - APP ACVBIE-CSCBIE


