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1. Aanwezigheidsregistratie in de betoncentrales
Sinds 1 april 2014 is er een verplichting tot elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven.

1 Aanwezigheidsregistratie in
de betoncentrales

De bedoeling van deze aanwezigheidsregistratie is om een duidelijk beeld te
krijgen van de personen die aanwezig zijn op een bouwplaats. Dit kan gaan om
de werknemers, onderaannemers, werknemers van onderaannemers, zelfstandigen, interimarbeiders, …

2 Exclusieve voordelen en
kortingen voor leden van
ACVBIE

Deze verplichting van elektronische registratie, is van toepassing op bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief
BTW gelijk is aan of groter is dan € 500.000.
Voorheen was de aanwezigheidsregistratie niet van toepassing op betoncentrales omdat hun activiteiten, niet altijd onder “werken in onroerende staat”
gebracht konden worden. Waarom niet? De levering (het vervoer) zonder
plaatsing in het bouwwerk is geen werk in onroerende staat. En bijgevolg waren
betoncentrales niet gevat door de verplichting tot aanwezigheidsregistratie.

Verantwoordelijke uitgever: ACV bouw - industrie & energie, Koningsstraat 45, 1000 Brussel.

Dankzij ACVBIE is deze problematiek op de agenda blijven staan en via doorgedreven overleg hebben wij er voor kunnen zorgen dat vanaf 1 april 2019 de
aanwezigheidsregistratie ook bij de betoncentrales verplicht is.
Vind ons op
Facebook via
ACVBIE.CSCBIE !

Het toepassingsgebied voor de aanwezigheidsregistratie wordt hiervoor uitgebreid naar “de levering van stortklaar beton”. Zij heeft als doel de oneerlijke
concurrentie met het PC140 (vervoer) aan te pakken. De mixers die ingeschreven zijn in PC140 zijn schering en inslag op het terrein en de inspectiedienst
heeft geen enkele tool om dit aan te pakken. Via de aanwezigheidsregistratie
zou hier verandering in moeten komen. In juni 2019 volgt een eerste evaluatiegesprek met de sociale partners en de inspectie.
De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de werkgever als bij
de werknemer. Zij moeten onderling afspreken wie de registratie doet. Vraagt
de werkgever om de registratie zelf te doen, dan moet hij wel een registratiemiddel ter beschikking stellen. De registratie zelf moet op de werf gebeuren en
dit dagelijks voorafgaand aan de uitvoering van de werken.
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Voor meer informatie kan je terecht op ‘Checkinatwork’ via de website van de
Sociale zekerheid.

Koningsstraat 45 | 1000 Brussel | T 02 285 02 11 | F 02 230 74 43 | acvbie@acv-csc.be | www.acvbie.be

Meer koopkracht
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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 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, ...
LIDKAART 2019 - 2020
Registreer je op www.acvbieplus.be
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, ...
geldig indien in orde met ledenbijdrage ACV

Wagen

Cardoen, Carglass, Hertz Car Rental, Octa+, DATS 24 (korting aan de pomp), ...
Bloemenwinkels (van 7 % tot 11 % korting)
Aquarelle.com, Fleurop Interflora, ...
		
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.

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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