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1 Lonen op 1/9/2020
2 Exclusieve voordelen en 

kortingen voor leden van 
ACVBIE

 1. Lonen vanaf 1 september 2020

Ten gevolge van een daling van het gemiddelde viermaandelijkse indexcijfer 
zijn de lonen per 1 september 2020 licht gedaald.

Minimumuurloon vanaf 1 september 2020

Geoefende werklieden A € 21,4938

Geoefende werklieden B € 21,7811

Geschoolde werklieden 2de cat. € 22,0890

Autobestuurders € 22,9006

Geschoolde werklieden 1ste cat. € 22,9006

Geschoolde werklieden vliegveld € 22,9006

Meer dan geschoolde werklieden € 23,7622

Raffinagepremie

Raffinagepremie 1:    € 0,9913

Raffinagepremie 2:    € 0,2756*

* Premie voor de arbeiders van technische afdelingen ruwe aardolie 
die geen recht hebben op raffinagepremie 1.
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Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond



Meer koopkracht 

dankzij de ACVBIE-Plus kaart!

  2. 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 2020:

Supermarkten & meubelzaken (5 % korting)
Carrefour, Ikea, ...
Kleren & schoenen (van 5 tot 10 % korting)
Decathlon, Zeb, e5mode, A.S. Adventure, Hunkemöller, 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
Lunch Garden (€ 2 korting), Pizza Hut (€ 5 korting), ...
Lenzen, monturen en glazen (tot 25 % korting)
Pearle Opticiens, Lensonline.be, ...
Webshops en cadeaubonnen (van 5 tot 12 % 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. 

              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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