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Wat is een vakbond? 
Een vakbond is een organisatie die de persoonlijke en collectieve 
belangen op het gebied van werk en inkomen behartigt. 
Enerzijds door op te komen voor de individuele belangen, 
anderzijds door goede collectieve afspraken te maken via 
het sluiten van cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten).  
Een vakbond komt op voor de rechten van mannen, vrouwen, 
ouderen, jongeren, studenten, werkenden en mensen met een 
uitkering.

ACV of ACVBIE?
Het ACV, ofwel het Algemeen Christelijk Vakverbond, is met 
1,6 miljoen leden, waarvan 10.000 kaderleden, de grootste 
vakbond van België en 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 de centrale ACVBIE (ACV bouw - industrie & energie), de 
gespecialiseerde centrale die goed op de hoogte is van de 
concrete afspraken in jouw bedrijf. 

Waarom lid worden van ACVBIE? 
Hoe meer leden het ACV telt, hoe sterker we staan om op te  
komen voor jouw rechten. 

Onze leden genieten van juridische bijstand en snelle juridi-
sche ondersteuning door ervaren juristen, krijgen informa-
tie over arbeidsduur, vakantiedagen, vakantiegeld, ontslag,  
arbeidsovereenkomst, loon- en arbeidsvoorwaarden, voordelen 
uit de Fondsen voor Bestaanszekerheid, premies, tijdskrediet, 
brugpensioen, veiligheid en hygiëne, arbeidsongevallen, stress,  
beroepsziekten, ziekte en invaliditeit, enz.

Welkom bij ACVBIE!
Wij helpen je graag verder!
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Het sociaal overleg
Het sociaal overleg vindt plaats op twee niveaus, namelijk op sectorniveau, waar de belangen van alle kaderleden 
uit de sector verdedigd worden, en op niveau van de onderneming. 

Sociaal sectoroverleg
Het Paritair Comité (PC 326) is het paritair overlegorgaan van de sector gas en elektriciteit. Het is binnen dit 
orgaan dat de cao’s met betrekking tot het statuut en de voordelen van de kaderleden worden afgesloten. 

Onderneming
Wij onderscheiden drie organen van overleg met de werkgever: 

1. De syndicale delegatie (SD)

De syndicale delegatie (SD) voor de kaderleden is de drijvende kracht achter het sociaal overleg in de 
onderneming. Ze treedt op bij individuele en collectieve conflicten en waakt over de correcte toepassing van 
de arbeidsovereenkomst, de collectieve overeenkomsten en de sociale wetgeving. De werkgever is verplicht de 
delegatie te informeren over beslissingen die de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen. De SD pleegt 
overleg met de directie en onderhandelt over cao’s.

Vragen of problemen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met jouw ACVBIE-afgevaardigde.  
Hij/zij helpt jou met plezier verder. 

Het is belangrijk dat jij ons jouw mening geeft zodat wij kunnen inspelen op eventuele problemen en ervoor 
kunnen zorgen dat iedereen zich goed voelt op het werk. 

2. De ondernemingsraad (OR)

De opdrachten van de OR kunnen als volgt worden opgedeeld:

 " Een opdracht van informatie en consultatie: economische en financiële informatie.
 " Een controleopdracht: waken over de toepassing van de sociale en industriële wetgeving. 
 " Een beslissingsopdracht omtrent het arbeidsreglement, de jaarlijkse vakantie en de vakantieregeling, het 

sociaal fonds en de bedrijfsrevisor.

3. Het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

De opdrachten van het Comité kunnen als volgt worden opgedeeld:

 " Adviesopdracht: maatregelen of voorstellen die een impact kunnen hebben op de veiligheid, de gezondheid 
(ook psychologische belasting) en de hygiëne of met betrekking tot de keuze van individuele en/of collectieve 
beschermingsmiddelen.

 " Informatieve opdracht: de situatie en de evolutie inzake veiligheid en gezondheid binnen de onderneming, 
de genomen maatregelen, het vijfjarenplan en het jaaractieplan.

 " Controleopdracht: opsporen van risico’s, enquête bij ongevallen, inspectie.
 " Het Comité PBW moet zijn akkoord geven bij aanduiding of ontslag van de arbeidsgeneesheer en de 

preventieadviseur.
 " Ook waakt het Comité PBW over de kwaliteit van het milieu, zowel binnen als buiten de onderneming.

Deze twee laatste organen worden hernieuwd naar aanleiding van de sociale verkiezingen die om de vier jaar 
plaatsvinden!



4 

Sector Gas en Elektriciteit (PC 326)

Niet-gereguleerde bedrijven

Elektriciteitsproducenten
gas en elektriciteitsverkoopsbedrijven*

BNO
Brussel ELIAFLUVIUS

Vlaanderen FLUXYSORES
Wallonië

Distributie Transport

Gereguleerde bedrijven

* Engie Electrabel, Luminus, Eneco, Essent Belgium, Lampiris, OCTA+ Energie, TOTAL Gas & Power Belgium,…
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Om een goede werking mogelijk te maken, heb je ook inkomsten nodig. Hiervoor rekenen wij op de solidariteit 
van tienduizend kaderleden.  

A. Syndicale bijdrage

Sinds 1 juli 2020 bedraagt de maandelijkse syndicale bijdrage € 17,79.

B. Syndicale premie

De cao in de sector gas en elektriciteit voorziet in een syndicale premie van € 145. Deze wordt jaarlijks uitbetaald 
door het ACV en dit in de maand december.

Om deze premie te kunnen ontvangen, moet je: 

• lid zijn van ACVBIE; 
• minstens drie maanden in dienst zijn in de lopende referteperiode en € 180 bijdrage betalen. Deze periode 

loopt van 1 juli vorig jaar tot 30 juni van het huidige jaar.

C. Vakbondstoelagen

Naar aanleiding van speciale gelegenheden (huwelijk of een andere officieel erkende relatie, geboorte of adoptie) 
wordt er een vakbondstoelage uitgekeerd.

Meer koopkracht dankzij jouw lidmaatschap bij ACVBIE!

Met de ACVBIE-Pluskaart genieten leden van ACVBIE van exclusieve voordelen en kortingen. Bekijk 
steeds jouw actuele ledenvoordelen op www.acvbieplus.be. 
(*) Een greep uit ons aanbod:

 ) tot 5 % korting bij Carrefour, Colruyt en IKEA
 ) tot 6 % korting op cadeaubonnen en webshops (Bol.com, DreamLand, Coolblue, ...)
 ) tot 10 % korting op kleren en schoenen (Decathlon, Zeb, Torfs, A.S. Adventure, ...)
 ) tot 25 % korting op vakantie en reizen

Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet je je eerst registreren op www.acvbieplus.be.  
Bekijk op deze website hoe je precies jouw kortingen kan verzilveren. 

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.

© Shutterstock

Jouw lidmaatschap bij ACV bouw - industrie & energie

*Aanbiedingen geldig op 1 januari 2021.
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Applicatie beschikbaar Applicatie beschikbaar 
op Google play op Google play 

en in de App Storeen in de App Store

Scan
en ontdek!

Nieuws
Laatste lonen, sectornieuws, 
publicaties, ...

Voordelen
Exclusieve voordelen en 
kortingen voor leden ACVBIE

Tools
Opzegtermijnen calculator, 
bruto-netto calculator, ...

Contact
Secretariaten ACVBIE in jouw 
buurt, contactgegevens, ...

©shutterstock
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 Niets is makkelijker dan lid worden van het ACV. Aan jou om te kiezen hoe  
 je dat wil doen:

-  Contacteer de syndicaal afgevaardigde in je onderneming.

- Schrijf je in door het online formulier op de website www.hetacv.be/
acvbie.be te vervolledigen.

- Bezoek één van onze dienstencentra, zij zullen je inschrijving volledig 
afwerken zonder dat er bijkomende briefwisseling nodig is.

Ik wil lid worden, wat moet ik doen?

Lid zijn van ACV? 
Heel voordelig!
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Nationaal sectorverantwoordelijke: Jurgen GEEROMS 

Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel | GSM: 0473/52.55.00 | E-mail: Jurgen.Geeroms@acv-csc.be

Regionale secretarissen: 

An DEVRIESE (Oost- en West-Vlaanderen) 

Poel 7 - 9000 Gent | GSM: 0477/98.40.77 | E-mail: An.Devriese@acv-csc.be

Inge PAESHUYS (Antwerpen)

Nationalestraat 111 - 2000 Antwerpen | GSM: 0478/54.39.87 | E-mail: Inge.Paeshuys@acv-csc.be

Roger PEETERS (Limburg)

Frans Massystraat 11 - 3500 Hasselt | GSM: 0477/54.39.30 | E-mail: Roger.Peeters@acv-csc.be

Contact 

Koningsstraat 45 - 1000 Brussel

Tel. 02/285.02.11 www.hetacv.be/acvbie acvbie@acv-csc.be

Voorzitter van ACV bouw - industrie & energie: Patrick Vandenberghe

Ja, ik wil graag lid worden van ACVBIE

Naam .....................................................................................................................................................................................

Voornaam............................................................................................................................................................................

Straat.....................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente..................................................................................................................................................

Tel / Gsm..............................................................................................................................................................................

E-mail....................................................................................................................................................................................

Ik werk bij............................................................................................................................................................................

Bezorg dit inschrijvingsformulier aan een ACV-afgevaardigde in jouw 
onderneming of stuur het naar één van bovenstaande adressen.
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Neem contact op met jouw ACV-afgevaardigde:

ACVBIE - CSCBIEacvbie.vakbond

Download onze ledenapp ACVBIE-CSCBIE


