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PUZZEL

Horizontaal
A.  Jonge ezel
B Hoort bij Juan; infolijn studentenarbeid 
 (van het ACV)
C Nota bene; commando dat je mag vertrekken; 

neen in het Engels; mangaan (code)
D Accessoire; soort stem; zogenaamd
E Voedsel tot zich nemen; aardgeul
F Engelse rockband
G Iets wat veel hoger is voor een ‘ceo’ dan voor 

een gewone werkende mens; soort bier
H symbool voor euro; … en yang; paling
I Veterinaire dienst; kledingketen; 
 voorzetsel; id est
J Brugpensioen; soort boom
K Deel van een fiets

Verticaal
1 Omstreden delicatesse
2 British American Tobbacco; 
 … wil niet zeggen out
3 Engelse jongensnaam; selenium; onderne-

mingsraad; Jezuïetenorde
4 Traag; religieuze; World Wide Web
5 Blaaskaak; groot wit monster in de Himalaya
6 Bladgroente uit de Surinaamse keuken
7 … , zwei, drei; gemeente in de provincie 

Antwerpen
8 Gewone betalingstermijn; vroegere spaarbank 

in Nederland; Nationale Strijdersbond 
 van België
9 Muzieknoot; alzo; onder andere; vader
10 Monseigneur; jongensnaam uit Wales
11 Kloostergewaad
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INDEXAANPASSINGEN
200.00  Aanvullend pc voor bedienden  Vorige lonen x 1,0080 (1) 
216.00  PC voor de Notarisbedienden  Vorige lonen x 0,9996 (1) 
217.00  PC voor de Casinobedienden  Vorige lonen x 1,00889 (1) 
220.00  PC voor de Voedingsnijverheid  Vorige lonen x 1,0089 (1) 
226.00  PC voor de Internationale Handel en Logistiek  Vorige lonen x 1,0071 (1) 
306.00  PC voor de Verzekeringen  Vorige lonen x 1,0070748 (3) 
309.00  PC voor de Beursvennootschappen Vorige lonen x 1,000094 (3) 
310.00  PC voor de Banken  Vorige lonen x 1,0001 (2) 
341.00  PC voor Bemiddeling Bank- en beleggingsdiensten Vorige lonen x 1,0080 (1) 
(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen – (2) Aanpassing enkel voor baremalonen
(3) Aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden

Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Een openbare omroep 
mag geen propagandakanaal zijn’. G.D. uit Assebroek (Brugge) 
werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 25 euro. Proficiat!

We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Het 
voordeel van de twijfel’ (van Stefaan Van Brabandt). De onschul-
dige hand bedacht deze lezers / lezeressen met een exemplaar: 
V.D. uit Zonnebeke, A.B. uit Veldegem, H.M. uit Wijgmaal, V.V.D.K. 
uit Kalmthout en D.M. uit Antwerpen. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puz-
zelpulsmagazine@acv-csc.be, en laatste op 31 januari 2020. Of 
stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en lidnummer 
naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De win-
naar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 25 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 
Dit reglement vind je hier online: www.pulsmagazine.be/wp-content/uploads/2019/09/
Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf
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WIN EEN TOPBOEK  ‘Van de Grote 
Woorden en de kleine dingen’ (Lieven 
De Cauter). Wil je één van de gratis 
exemplaren winnen?

ACTIVITEITENKALENDER - 

UITGAANSTIP - FILM - 

LEZERSBRIEVEN  Lees er méér 
over op www.pulsmagazine.be/extra 
(editie januari 2020)

UITBETALING 
VAKBONDSPREMIE

UITZENDKRACHTEN
Een uitzendkracht die recht heeft op 
een eindejaarspremie en lid is van 
een vakbond, krijgt ook een vak-
bondspremie. Die bedraagt nu 104 
euro per jaar. De vakbondspremie 
wordt samen met de eindejaarspre-
mie uitbetaald (einde van het jaar).

SOCIO-CULTURELE SECTOR
In de socio-culturele sector (PC 329) 
krijgen de gesyndiceerde werkne-
mers een vakbondspremie van 86,76 
euro uitbetaald als ze de volledige 
vakbondsbijdrage betalen. Wie de 
bijdrage voor deeltijdse werkne-
mers betaalt, krijgt een premie van 
43,38 euro.

Om recht te hebben op de pre-
mie moet je ten laatste op 1 april 
2019 bij de vakbond aangesloten 
zijn. Je moet ook minstens één 
dag in de sector gewerkt hebben 
tussen 1 januari en 31 december 
2019. Uiteraard moet je ook in orde 
zijn met de betaling van de vak-
bondsbijdrage op het ogenblik van 
de uitbetaling.

De tewerkstellingsattesten die 
recht geven op de premie, moeten 
ingevuld en ondertekend worden 
terugbezorgd aan uw plaatselijke 

ACV-Puls-secretariaat. De uitbetaal-
periode  loopt tot 31 maart 2020.

VOEDING
Sinds november 2019 krijgen de 
gesyndiceerde bedienden uit de 
voeding hun vakbondspremie. De 
premie bedraagt maximaal 145 euro. 
Het precieze bedrag is afhankelijk 
van het aantal gewerkte dagen en de 
duur van het lidmaatschap.

Om recht op de vakbondspremie te 
hebben, moet aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. Zo moet 
je tussen 1 april 2018 en 31 maart 
2019 minstens elf dagen gewerkt 
hebben in een onderneming die valt 

onder het paritair comité voor de 
bedienden uit de voeding (PC 220). 
Ook moet je ten laatste op 1 maart 
2019 lid zijn van het ACV en nog altijd 
aangesloten zijn op het ogenblik van 
de uitbetaling. In orde zijn met de 
betaling van de ledenbijdrage is ook 
vereist.

De premie wordt gestort op de 
rekening van de rechthebbende. 
Uitbetaling in speciën of via circu-
laire cheque is niet mogelijk. De 
rechthebbende moet zijn of haar 
attest ingevuld en ondertekend 
terugsturen naar het plaatselijke 
ACV-Puls-secretariaat. 


