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1 . Onvolledige prestatiekaart tijdelijke werkloosheid 2021?  
  Laat checken of er geen mogelijke gelijkstelling is
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2 . Sectorale hospitalisatieverzekering Medi-Hout: momenteel  
  vrijstelling van wachttijd en medisch onderzoek

Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Jaarlijks ontvang je samen met je getrouwheidspremie een prestatiekaart die het 
aantal gepresteerde dagen tijdens de referteperiode (1 juli 2019 - 30 juni 2020) 
vermeldt. Als je prestatiekaart minstens 130 dagen vermeldt, dan heb je in 
2021 recht op een aanvullende vergoeding mocht je tijdelijk werkloos gesteld 
worden.
Als je prestatiekaart minder dan 130 dagen vermeldt, neem dan snel contact 
op met je ACV-team in jouw onderneming of met je plaatselijk ACVBIE-secretariaat 
en laat je dossier onderzoeken. Onder bepaalde voorwaarden kan je alsnog een 
‘rechthebbend attest’ verkrijgen zodat je niet uit de boot valt.

Als arbeider of bediende van een hout- en meubelbedrijf kan je aansluiten bij 
de sectorale hospitalisatieverzekering Medi-Hout. Die zorgt ervoor dat bij 
ziekte of ongeval de ziekenhuisfactuur bijna volledig terugbetaald wordt. Naast 
jezelf, kan je ook je echtgenoot of samenwonende partner aansluiten alsook je 
inwonende kinderen.

Momenteel doet Medi-Hout een actie waardoor je vrijgesteld bent van 
wachttijd of medisch onderzoek als je beslist om aan te sluiten voor  
31 maart 2021. Heb je al een hospitalisatieverzekering? Ook dan kan je vanaf 
de vervaldag van je polis aansluiten, eveneens zonder wachttijd of medisch  
onderzoek.

De premies die voor 2021 gelden, zijn:

• Kind <21 jaar: € 14,71/kwartaal.

• Volwassene <65 jaar: € 33,46/kwartaal.

• Volwassene vanaf 65 jaar: € 125,44/kwartaal.

Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan de brochure van Medi-Hout op 
onze website (www.hetacv.be - geef  “hospitalisatiepolis” in als zoekterm in de  
zoekbalk rechtsboven) of vraag meer info aan je ACV-team of het plaatselijk 
ACVBIE-secretariaat.

Fijne Kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar!

©shutterstock

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/stoffering-en-houtbewerking-ameublement-et-transformation-du-bois/folders-brochures/medi-hout-nl-2020.pdf?sfvrsn=c227b1c4_4
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 3. Aanvullende vergoeding bij verlof om dwingende familiale redenen
Een arbeid(st)er heeft het recht om onbetaald van het werk afwezig te zijn wegens dwingende familiale  
redenen voor maximum 10 dagen per kalenderjaar. De arbeid(st)er die hiervan gebruik maakt, heeft recht op 
een aanvullende vergoeding van € 2,50 per genomen dag. Deze vergoeding wordt jaarlijks uitbetaald op het 
einde van de maand januari en wordt aangevraagd op basis van een speciaal aanvraagformulier. Dit formu-
lier en meer informatie hierover kan je bekomen via het ACV-team in jouw onderneming of via het plaatselijk 
ACVBIE-secretariaat.
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 4. Aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Een arbeid(st)er uit de stoffering die meer dan 30 dagen arbeidsongeschikt is, heeft recht op een aanvullende 
vergoeding.

Ziekte/gewone  
arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeval

Voorwaarden

1. Vanaf de 31ste dag.
2. Recht hebben op uitkering 

van de mutualiteit.
3. Tenminste 130 bezoldigde 

dagen kunnen bewijzen in 
de laatste 5 jaar.

1. Vanaf de 31ste dag.
2. Recht hebben op uitkeringen van 

de verzekeringsmaatschappij.

Bedrag

1. 31ste-150ste kalenderdag:  
€ 7,19/vergoedbare dag.

2. 151ste-365ste kalenderdag:  
€ 7,84/vergoedbare dag.

Vanaf de 31ste kalenderdag en  
gedurende maximaal 200 werkdagen: 
€ 4,07/vergoedbare dag.

Bovendien ontvangen gesyndiceerde arbeid(st)ers hier bovenop een syndicale premie van € 0,30 per dag. 
Deze vergoedingen worden aangevraagd op basis van een speciaal aanvraagformulier. Het juiste formulier 
en meer informatie hierover kan je bekomen bij het ACV-team in jouw onderneming of in het plaatselijk 
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  
stoffering en houtbewerking dankzij automatische meldingen. Meer info vind je op www.hetacv.be/acvbie/app.

NIEUW - APP ACVBIE-CSCBIE

http://www.hetacv.be/acvbie/app

