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Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Download onze 
ledenapp ACVBIE-CSCBIE

 1. Syndicale premie
Wie heeft recht op de premie?

Je moet gelijktijdig voldoen aan twee voorwaarden: 

1. Je werkte van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020 in de papier – en karton-
bewerking (of je ging tijdens deze periode op SWT);

2. Je bent lid van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE).

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan krijg je een premiekaart van jouw werkgever. 
Noteer zeker je rekeningnummer op deze premiekaart en let erop dat je in orde bent 
met de betaling van jouw ledenbijdrage.

Bedrag van de premie

Heb je een volledig jaar gewerkt, dan krijg je een syndicale premie van € 145 of 
€ 12,08 per maand dat je gewerkt hebt.

Ben je op SWT, dan krijg je € 126 of € 10,50 per maand.

Wanneer wordt deze premie betaald? 

De uitbetaling van de syndicale premie is voorzien vanaf dinsdag 4 mei 2021.

Achterstallige premies

Kreeg je dit jaar en/of in 2017, 2018 en 2019 geen syndicale premiekaart, maar denk 
je hierop recht te hebben, contacteer dan jouw syndicaal afgevaardigde, het ACV- 
dienstencentrum of het beroepsverbond van ACVBIE. Deze premies kunnen nog  
uitbetaald worden.
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2. Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid
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Het bedrijfsleven ondervindt nog steeds invloed 
van de coronapandemie en daarom willen we 
graag nog even jouw aandacht vestigen op de 
aanvullende sectorale vergoeding waarop je recht 
hebt als je tijdelijk werkloos bent. 

Wanneer heb je recht op deze bijkomende 
vergoeding?

• Je krijgt deze bijkomende vergoeding als je 
tijdelijk werkloos bent (niet wanneer dit het 
gevolg is van overmacht of van een staking/
lock-out);

• Je bent niet tewerkgesteld in een onderne-
ming waar papieren hulzen worden gemaakt;

• Je was niet ongeoorloofd afwezig tijdens 
de 30 kalenderdagen die de dag waarop de 
werkloosheid ingaat voorafgaan.

Bedrag

Per dag krijg je € 6,52 betaald door jouw werkgever. 
Werk je deeltijds, dan wordt dit bedrag aangepast 
aan jouw werkregime. 

Dit bedrag krijg je bovenop jouw werkloosheidsuit-
kering. 

Heb je nog vragen?

Contacteer dan zeker jouw ACVBIE-afgevaardigde 
of jouw regionaal ACVBIE-secretariaat.

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 sector  
papier- en kartonbewerking dankzij automatische meldingen. Meer info vind je op www.hetacv.be/acvbie/app.

APP ACVBIE-CSCBIE


