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ACVBIE

De voornaamste punten zijn:
1. Koopkracht

 5 Verhoging lonen met 1,1 % vanaf 1 juli 2019, inclusief ploegenpremies.

2. Bestaanszekerheid
 5 Verhoging aanvullende vergoedingen met 1,1 % en index bij:

 " Economische werkloosheid: € 10,85 (+ € 0,45)
 " Werkloosheid om andere reden: € 8,26 (+ € 0,34)
 " Arbeidsongeschiktheid: € 1,90 (+ € 0,08)

3. SWT
 5 Toetreding tot alle mogelijke stelsels op 59 jaar (40 jaar lange loopbaan; zwaar be-

roep of 20 jaar nacht, 33 jaar loopbaan) en medische redenen op 58 jaar (35 jaar 
loopbaan).

 5 Verlenging algemeen stelsel op 62 jaar, (40 jaar loopbaan voor mannen; 35 jaar 
voor vrouwen).

4. Tijdskrediet en landingsbanen
 5 Toetreden tot kader-cao: verlaging leeftijd naar 55 jaar (4/5de) en 57 jaar (1/2de).

5. Werkbaar werk en re-integratie
 5 Bij opstart procedure: werkgever informeert werknemer over recht op bijstand 

door syndicaal afgevaardigde naar keuze.
 5 Sociale partners erkennen belang van regelmatig overleg met CPBW .
 5 Informatiecampagne naar werkgevers toe.
 5 Evaluatie impact afwezigheden op arbeidsomstandigheden.

6. Anciënniteit
 5 Vervroeging anciënniteitsverlof: één dag na 18 jaar bedrijfsanciënniteit, een 2de dag 

na 23 jaar sectoranciënniteit.
7. Mobiliteit

 5 Verhoging fietsvergoeding naar € 0,24 vanaf 1 juli 2019.
8. Varia

 5 Alle niet-gewijzigde cao’s worden verlengd.
 5 Bekijken of aansluiting gezinsleden bij hospitalisatieverzekering mogelijk is (op ei-

gen kosten).
 5 Bekijken of doorstorting van afgehouden 4 weken opzegvergoeding bij opzeg 

van minimum 30 weken door werkgever doorgestort kan worden aan het Sociaal 
Fonds.

 5 Toepassing intrederslonen wordt geëvalueerd.
 5 Bespreking verhoging middelen voor syndicale vorming.
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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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