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1. Syndicale premie arbeiders 2022

Wie heeft recht op de premie?

Je moet gelijktijdig voldoen aan twee voorwaarden: 

1. Je werkte van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022 in de papier – en kartonbewerking (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 2 mei 2023.

Achterstallige premies

Kreeg je dit jaar en/of in 2019, 2020 en 2021 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. Anciënniteitspremie

De anciënniteitspremie is de vroegere afscheidspremie. Deze premie wordt uitbetaald op de leeftijd van 
60 jaar in plaats van op 64 jaar. 

Wie heeft recht op de premie?

Je krijgt deze premie als je op 31 december van het jaar waarin je 60 jaar wordt:

• Tewerkgesteld bent in de papier – en kartonbewerking;
• Geen recht hebt op een groepsverzekering. 

Bedrag van de premie

Je krijgt per begonnen jaar anciënniteit in de sector € 27, met een maximum van € 500.

Belangrijk:

• Een begonnen jaar telt als een volledig jaar;
• Voor de berekening van jouw anciënniteit wordt maximum één jaar ononderbroken interimarbeid 

gelijkgesteld.

Hoe aanvragen?

Je neemt best contact op met jouw secretaris bij ACV bouw – industrie & energie. Hij/zij zal je verder 
helpen met het opstellen van je aanvraagdossier.
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