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1. Bijdragen
Privésector (+ wegvervoer ACV-Transcom)

CNE

Standaardbijdrage

€ 17,32

Deeltijds werkende (max. halftijds en zonder uitkering)

€ 11,74

Bedienden sector distributie Brussel (ook parttime)

€ 15,96

Haarkappers en schoonheidszorgen

€ 15,83

Volledig tijdskrediet/loopbaanonderbreking met vergoeding

€ 7,87

Valide arbeiders in maatwerkbedrijven (beschutte en
sociale werkplaatsen)

€ 16,32

€ 17,32

Andersvalide arbeiders in maatwerkbedrijven (beschutte
en sociale werkplaatsen) in Brussel (19 gemeenten)

€ 9,36

Andersvalide arbeiders in maatwerkbedrijven (beschutte
en sociale werkplaatsen) in Halle-Vilvoorde

€ 8,36

Andersvalide bedienden in maatwerkbedrijven
(beschutte en sociale werkplaatsen)

€ 8,36

Specifieke bijdragen ACV-Transcom

(haven, diamant, spoor, post, VRT, telecom, luchtvaart)
(uitgezonderd wegvervoer ACV-Transcom)
Leden (Belgocontrol, bpost, NMBS, Proximus, VRT)

€ 15,65

Deeltijds werkende (max. halftijds en zonder uitkering)
(Belgocontrol, bpost, NMBS, Proximus, VRT)

€ 9,25

Kaderpersoneel haven

€ 19,22

Havenarbeiders

€ 18,73

Kaderleden (Belgocontrol, bpost, NMBS, Proximus, VRT)

€ 17,85

Logistieke ondersteuning havenbedrijven en leden diamant

€ 17,32

Leden met verminderde tewerkstelling als gevolg van collectief
plan (Proximus)

€ 14,00

Bijdragen geldig vanaf 1 juli 2018 - De bedragen zijn per maand, tenzij anders vermeld

ACV Openbare Diensten
Standaardbijdrage

€ 16,15

Deeltijds werkende (max. halftijds en zonder uitkering)

€ 11,21

Volledige loopbaanonderbreking met vergoeding

Pensioen of SWT (Brugpensioen)
Gepensioneerden openbare diensten + OKRA-lidmaatschap
Gepensioneerden diamantsector

€ 7,87

€ 68,40 / jaar

Gepensioneerden privésector
Gepensioneerden openbare diensten
Gepensioneerden bpost, NMBS, Proximus, Belgocontrol, VRT
Gepensioneerden privésector + OKRA-lidmaatschap
Gepensioneerde CNE
Weduwen van bouwvakkers
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - na 3 maand)
SWT openbare diensten (na 3 maand)

€ 66,60/ jaar
€ 32,00/ jaar
€ 5,70
€ 5,55
€ 55,00/jaar
€ 6,16
€ 32,00/ jaar
€ 11,62
€ 10,87

Werkloos of arbeidsongeschikt
Volledig werklozen en zieken
(na 3 maanden werkloosheid of ziekte) (attest nodig)

€ 10,87

Volledig werklozen met inschakelingsuitkering

€ 8,27

Langdurig zieken (langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt of na 3
maand indien openbare diensten)

€ 6,55

Leden zonder beroepsinkomen

€ 4,69

Zieken CNE

€ 8,01

Jongeren
Studenten en leden in de beroepsinschakelingstijd (ACV-ENTER)

GRATIS

Werknemers jonger dan 25 + eerste betalend aansluitingsjaar
(max. 12 maanden) : ACV GO

€ 10,00

TOELICHTING BIJDRAGEN
Werklozen en SWT (stelsel met werkloosheidstoeslag)
•

Na drie opeenvolgende maanden volledige werkloosheid
of SWT.
Gepensioneerden

•

Vanaf de maand dat je met pensioen gaat.
Zieken

•

Na de derde maand volgend op het begin van ziekte.

•

Bij hospitalisatie is er een verminderde bijdrage vanaf de
maand volgend op het verstrijken van de 30ste dag van hospitalisatie.

•

Er is ook een bijkomende verminderde bijdrage vanaf de 13de
maand ziekte (bij openbare diensten is dit vanaf de 4e maand).

Een attest van ziekte en/of hospitalisatie is noodzakelijk. Te verkrijgen bij je ziekenfonds.
Let op: Nieuwe leden die zich aansluiten tijdens, of bij de
start van ziekte, volledige werkloosheid,... betalen de eerste
drie maanden een bijdrage als actieve werknemer.
Onderwijs
Bijdragen onderwijs vind je op www.cov.be en www.coc.be

Deeltijdsen
De deeltijdse bijdrage betaal je als je gelijktijdig aan de volgende
voorwaarden voldoet:
•

je werkt maximum halftijds;

•

je geniet niet van bijkomende vergoedingen;

•

je hebt geen recht op een volledige syndicale premie.
Let op:
• Verhoging van de bijdrage tijdens een staking is niet toegestaan.
• Bij een bijdrageverhoging worden alle achterstallige bijdragen
betaald aan het nieuwe tarief. Het is dus belangrijk altijd in orde
te zijn met je betalingen.
• Als je meer dan 6 maanden je bijdrage niet betaalt, verlies je alle
verworven rechten.
• Te veel betaalde bijdragen kunnen op vraag van het lid met maximaal 12 maanden terugwerkende kracht worden geregulariseerd/
terugbetaald.
Ontvang je uitkeringen? Dan heeft het ACV je handtekening nodig
om je RVA-dossier te vervolledigen bij wijziging van adres-, tewerkstellings-, bankgegevens of gezinssituatie. Ga hiervoor langs bij het
ACV in je buurt.
ACV Sporta

Alle leden kunnen, naast hun gewoon lidmaatschap, een aanvullende
bijdrage betalen voor de diensten van ACV Sporta.
Deze bijdrage bedraagt 50 euro per jaar. In het het tweede deel van
het jaar (na 1 juli) betaal je slechts 25 euro.

