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1 Cao 2019-2020

2 Exclusieve voordelen en 
kortingen voor leden van 
ACVBIE

Op 27 juni 2019 zijn we erin geslaagd om een sectorale cao voor 2019-2020 te sluiten!

De voornaamste punten zijn:

1. Koopkracht
 5 Verhoging van de lonen met 1,1 % vanaf 1 juli 2019, met een minimum van € 0,14 

per uur.
 5 Verhoging van de door de werkgevers betaalde premies met 1,1 % vanaf 1 juli 2019.

2. Bestaanszekerheid
 5 De forfaitaire bedragen die door het Fonds voor bestaanszekerheid worden ge-

stort, worden eveneens met 1,1 % verhoogd vanaf 1 juli 2019.
 5 De dagvergoedingen voor tijdelijke werkloosheid, ziekte en arbeidsongevallen 

worden geharmoniseerd voor de drie subsectoren. De betalingsperiodes zijn de 
volgende:

 " Tijdelijke werkloosheid: van de 13de tot de 120ste dag
 " Ziekte: van de 26ste tot de 261ste dag
 " Arbeidsongeval: van de 26ste tot de 125ste dag

3. Syndicale premie
 5 Verhoging tot € 140 vanaf 2019.

4. SWT en tijdskrediet
 5 Maximale verlenging van alle SWT-stelsels:

 " Algemeen stelsel: 62 jaar, 40 jaar beroepsverleden voor mannen en 35 jaar 
voor vrouwen (in 2020: 36 jaar; in 2021: 37 jaar)

 " Zeer lange loopbaan: 59 jaar, 40 jaar beroepsverleden
 " De 2 stelsels zware beroepen: 59 jaar, 33 jaar beroepsverleden en 59 jaar, 35 

jaar beroepsverleden, waarbij op beiden is ingetekend omdat het beroeps-
verleden op een verschillende wijze wordt berekend

 " Medisch SWT: 58 jaar, 35 jaar beroepsverleden en een medische problematiek
 5 Landingsbanen: MAXIMALE intekening. Hierdoor blijft de instapleeftijd voor een 

landingsbaan met uitkering voor 2019-2020 voor 1/5de op 55 jaar en voor halftijds 
op 57 jaar behouden voor de arbeiders met:

 " Ofwel 35 jaar beroepsverleden
 " Ofwel een zwaar beroep
 " Ofwel nachtarbeid

5. Mobiliteit
 5 De fietsvergoeding wordt opgetrokken tot € 0,24/km vanaf 1 juli 2019.

1. Cao 2019 – 2020
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Meer koopkracht 

dankzij de ACVBIE-Plus kaart!

  Exclusieve voordelen en kortingen voor leden van ACVBIE

Naast een optimale dienstverlening willen wij onze leden belonen voor hun lidmaatschap door nog 
extra koopkracht te bieden. Met de ACVBIE-Pluskaart verenigen wij onze leden als consumenten. Dit  
genereert lagere prijzen en dus ook meer koopkracht. Bekijk steeds jouw actuele ledenvoordelen 
op www.acvbieplus.be. Hierbij enkele voorbeelden op 1 januari 2019:

Supermarkten & meubelzaken (5 % korting)
Carrefour, Ikea, ...
Kleren & schoenen (van 5 tot 10 % korting)
Decathlon, Zeb, e5mode, A.S. Adventure, Hunkemöller, Brantano, Torfs, Avance, Bristol, Galeria Inno, ...
TV, Hifi, Video & Electro (van 5 tot 30 % korting)
Alle grote merken in video, audio, kleine en grote huishoudapparaten en in de Apple Online Store, ...
Daguitstappen en attractieparken (tot 30 % korting)
Walibi, Aqualibi, Plopsa Coo, Efteling, Toverland, Plopsa Indoor, Domaines des grottes de Han, Snowworld, Bellewaerde, 
Zoo Antwerpen en Planckendael, Phantasialand, Puy du Fou, ...
Bioscooptickets (tot 25 % korting)
Kinepolis, UGC, Imagix, ...
Restaurants (tot 10 % korting)
Lunch Garden, Pizza Hut, ...
Lenzen, monturen en glazen (tot 15 % korting)
Pearle Opticiens, Lensonline.be, ...
Webshops en cadeaubonnen (van 5 tot 10 % korting)
Bol.com, Gift.be, ColliShop, DreamLand, Dreambaby, BONGO, Cadeaubox,  
ICI Paris XL, ...
Wagen 
Cardoen, Carglass, Hertz Car Rental, Octa+, DATS 24 (korting aan de pomp), ...
Bloemenwinkels (van 7 % tot 11 % korting)
Aquarelle.com, Fleurop Interflora, ...

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. 
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              blijft de reispartner bij uitstek voor onze leden. Zij krijgen nog steeds 25 % korting in de compleet  
vernieuwde Vayamundoclubs in Oostende en in Houffalize alsook in onze nieuwe club l’Espinet-Quillan in Frankrijk. 

Registreer je op www.acvbieplus.be

LIDKAART 2019 - 2020 

   geldig indien in orde met ledenbijdrage ACV
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