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Wil jij graag je mening kwijt over 
één van de artikelen of berichten in 
jouw ledenblad? Of zijn er andere 

gebeurtenissen in de actualiteit die 
je sterk bezig houden? Alle interes-

sante lezersreacties zijn erg welkom. 
We kunnen alleen brieven publiceren 
als we de naam en het adres van de 
schrijver (m/v) kennen. In principe 
vermelden we de initialen van de 

schrijver en zijn of haar woonplaats. 
Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we 

die informatie weglaten. Soms moeten 
we een brief inkorten zonder aan de 

essentie ervan te raken. En als we een 
brief afdrukken wil dat niet automa-
tisch zeggen dat de redactie het eens 

is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier 
met interesse gelezen: 

Redactie Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 

E-mailen kan uiteraard ook: 
communicatiedienst.acv-puls

@acv-csc.be.

LEZERSBRIEVEN

Tijdelijke werkloosheid 
wegens corona
C.V. - via mail

Tot op heden is er nog geen gelijk-
stelling voorzien voor de vakantie 
van volgend jaar voor wie dit jaar 
tijdelijk werkloos is wegens corona. 
Ik vrees dat we als werknemers in 
die situatie, waar wij niets kunnen 
aan doen, in de steek zullen gelaten 
worden.
Hierbij volgende bedenkingen:
• Bij economische werkloosheid 

worden vakantiegeld en -vakantie-
dagen wel gelijkgesteld.

• Bij ziekte tot maximum 1 jaar wor-
den de vakantiedagen wel gelijk-
gesteld.

• Bij volledige werkloosheid heb je 
ook recht op verlof. Je stempelgeld 
wordt doorbetaald.

Het komt er eigenlijk op neer, zoals 
het er nu naar uitziet, dat voor 
werknemers die dit jaar tijdelijk 

werkloos zijn door corona, en vol-
gend jaar verlof willen opnemen, 
voor deze periode niet betaald zul-
len worden den hiervoor geen pensi-
oenrechten opbouwen!!! 

Geen verlofgeld voor die periode 
komt er ook nog bij!
Deze maatregel zou een serieuze 
stap achteruit zijn. Maar misschien 
ben ik voorbarig. Hopelijk laten jul-
lie dit als vakbond niet gebeuren!

N.v.d.r. Voor 2021 werd dit inder-
daad (nog) niet geregeld. Voor 2020 
wel. Maar hetACV blijft ijveren voor 
de gelijkstelling van tijdelijke werk-
loosheid wegens corona. Je leest er 
meer over op de nieuwspagina van 
www.hetacv.be. 

Vakbondspremie 
financiële sectoren
Voor de financiële sectoren (PC’s 
306, 307, 309, 310, 325 en 341) is 
een vakbondspremie voorzien voor 
vakbondsleden. Dat maakt lidmaat-
schap alweer wat interessanter.

Voorwaarden
• Ten laatste lid geworden zijn op 

1/5/2021
• 6 maanden gewerkt hebben in 

betrokken PC in 2020 (behalve 
voor pensioen en SWT dan is 1 
maand genoeg)

• in orde zijn met de betaling van 
het lidgeld

Werknemers in tijdskrediet en 

langdurig zieken hebben ook recht 
op de vakbondspremie.
Leden in vervroegd vertrek die nog 
een volledige bijdrage betalen, heb-
ben ook recht op de premie.

Bedrag van de premie
• PC 306 Verzekeringen: 40 euro
• PC 307 Makelarij en 

Verzekeringagentschappen: 35 
euro

• PC 309 Beursvenootschappen: 35 
euro

• PC 310 Banken: 35 euro met uitzon-
dering van Belfius (50 en 25 euro)

• PC 341 Bemiddeling Bank- en 
beleggingsdiensten: 35 euro

• PC 325 Openbare kredietinstellin-
gen: 50 euro

Als je in orde bent met de betaling 
van je lidgeld, wordt je vakbonds-
premie automatisch op je rekening 
gestort op 15/9.
Het enige wat je moet doen is con-
troleren of de gegevens waarover 
wij beschikken nog steeds cor-
rect zijn. Je kan dit via Mijn ACV op 
www.hetacv.be.  

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN AUGUSTUS 2021
303.00 PC voor het filmbedrijf 
 Ex-PC 303.02 en ex-PC 303.04: vorige lonen x 1,02 (1) 

 werknemers in dienst getreden vóór 11.10.2008.
303.01 PC voor de filmproductie Vorige lonen x 1,02 (1)

320.00 PC voor de begrafenisondernemingen  Vorige lonen x 1,02 (1)

321.00 PC voor de farmaceutische groothandel Vorige lonen x 1,02 (1) 
(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen


