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Voorwoord

Geacht lid,

Deze kleine brochure beschrijft je basisrechten als werknemer in een bedrijf dat 
valt onder de regelgeving van het PC 317. Het is mogelijk dat er in het verleden 
voordeligere afspraken werden gemaakt in jouw onderneming. Daarover kan je 
je informeren bij je ACLVB-vakbondsafgevaardigde of rechtstreeks bij een van 
onze Bestendig Secretarissen. 

Met het begrip ‘arbeider’ bedoelen we in deze context altijd ‘arbeider of arbeidster’. 

De informatie in deze brochure is up-to-date tot april 2016. 

Jan Moens
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke

Mario Coppens
Nationaal Voorzitter
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Loon- en arbeidsvoorwaarden 

Arbeidsduur arbeiders en operationele bedienden 

Arbeidsduur
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is 37 uren gemiddeld per jaar. 

Gewaarborgd minimummaandloon (contractuele uren) 
De contractuele uren gelden voor alle arbeiders (en operationeel bedienden). 
De concrete berekening ervan verschilt van je arbeidsregime: een 5 dagen of 
een 6 dagen stelsel per week. 

In een 5 dagenstelsel zijn volgend aantal dagen/uren gewaarborgd: 

2016 aantal dagen aantal uren

januari 20 148 uur 00 min.

februari 21 155 uur 24 min.

maart 22 162 uur 48 min.

april 21 155 uur 24 min.

mei 19 140 uur 36 min.

juni 22 162 uur 48 min.

juli 20 148 uur 00 min.

augustus 22 162 uur 48 min.

september 22 162 uur 48 min.

oktober 21 155 uur 24 min.

november 20 148 uur 00 min.

december 21 155 uur 24 min.
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Voor de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren als 
volgt vastgesteld:

2016 aantal dagen aantal uren

Vlaamse Gemeenschap 
juli

19 140 uur 36 min.

Franstalige Gemeenschap 
september

21 155 uur 24 min.

Duitstalige Gemeenschap 
november

19 140 uur 36 min.

In een 6 dagenstelsel zijn volgend aantal dagen/uren gewaarborgd: 

2016 aantal dagen aantal uren

januari 25 148 uur 00 min.

februari 25 155 uur 24 min.

maart 26 162 uur 48 min.

april 26 155 uur 24 min.

mei 23 140 uur 36 min.

juni 26 162 uur 48 min.

juli 25 148 uur 00 min.

augustus 26 162 uur 48 min.

september 26 162 uur 48 min.

oktober 26 155 uur 24 min.

november 24 148 uur 00 min.

december 26 155 uur 24 min.
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Voor de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren als 
volgt vastgesteld:

2016 aantal dagen aantal uren

Vlaamse Gemeenschap 
juli

24 140 uur 36 min.

Franstalige Gemeenschap 
september

25 155 uur 24 min.

Duitstalige Gemeenschap 
november

23 140 uur 36 min.

Waardentransport

Arbeidsduurgrenzen
• per dag: maximum 11 uur effectieve prestaties;
• een 1/2 uur betaalde rust per 4 uren effectieve prestaties.

Overloon
• wordt betaald na 9 uren effectieve prestaties per dag;
• wordt betaald na 42 uren per week. 

Statische bewaking 

Arbeidsduurgrenzen
Per dag
• maximum 12 uur;
• een rustperiode van 12 uur moet worden toegekend tussen twee volledige 

arbeidsprestaties.

Per week 
• de maximale ononderbroken te presteren periode mag niet meer bedragen 

dan 6 opeenvolgende dagen, of 48 uren;
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• een minimale periode van rust van 36 uren moet gerespecteerd worden na 
een prestatieperiode van 48 uren, of van 6 ononderbroken dagen; een mini-
male periode van rust van 48 uur moet worden gerespecteerd, na een presta-
tieperiode van 48 uren, verspreid over 6 ononderbroken dagen. 

Per maand 
• Er minimummaandloon dat gelijk is aan het aantal contractuele dagen en 

uren voor iedere maand is gewaarborgd (zie tabel contractuele uren). 
• De individuele arbeidsplanning kan schommelen tussen het contractueel aantal 

uren min 15 enerzijds, en 175 uur anderzijds (indien het aantal contractuele 
uren hoger is dan 160, kan het minimum op 145 gebracht worden). 

• Arbeidsprestaties boven de 175 uur zijn alleen mogelijk op vrijwillige basis 
en men mag niet meer dan 180 uren presteren (jaarlijks gemiddelde per 
maand).

• Uren gepresteerd boven de 180 uur worden beschouwd als overuren. 

Per jaar
• max. 1 924 uren 

Overloon & Recuperatie
• Per dag: boven de 12 uren: 50% overloon; 
• Per week: boven de 48 uur: 50% overloon; 
• Per maand: meer dan 180 uur: 100% recuperatie + 50% overloon; 
• Per jaar: bij meer dan 1924 uur: 50% overloon + 100% recuperatie, voor de 

uren die nog niet werden betaald op het einde van de referteperiode (1 janu-
ari tot 31 december), in de loop van het trimester volgend op de referteperi-
ode. Indien je werkgever en jij akkoord gaan, kan maximaal de helft van deze 
uren uitbetaald worden op het einde van het trimester. 

Overlonen kunnen in principe niet worden gecumuleerd. Er bestaat alleen een 
uitzondering voor arbeiders, waar cumulatie mogelijk is voor de overlonen op 
dag en weekbasis. Maar deze regel geldt niet voor cumulatie van de week-, de 
maand- en van de jaargrens. 
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Voor de arbeiders mag positief saldo (de uren bòven de 180 uren per maand) 
tijdens de referteperiode nooit groter zijn dan 65 uren. Zodra die grens bereikt 
wordt moet er inhaalrust gegeven worden. Bij overname van een werf moeten de 
positieve uren en de overuren uitbetaald worden bij de overgang. 
Voor operationele bedienden mag het aantal uren dat de contractuele uren over-
schrijdt nooit meer zijn dan 78 uren. 
Wanneer de werkgever niet in staat is een arbeider het minimum aantal con-
tractuele uren te geven, ontstaat een negatief saldo. Dat mag de 30 uren niet 
overschrijden. Voor operationele bedienden mag het negatief saldo niet hoger 
zijn dan 78 uren (met een maandgrens van maximum 48 uren). 
Op het einde van de referteperiode moet elk negatief saldo worden aangezui-
verd, anders blijft het verworven voor de arbeider. 

Militaire basissen 

Grenzen 
Per dag
• maximum 12 uren;
• tussen twee volledige prestaties wordt een rusttijd van 12 uren toegekend.

Per week
• maximum 48 uren;
• de maximum ononderbroken periode van prestaties mag niet méér bedragen 

dan 6 opeenvolgende dagen of 48 uren;
• na een prestatieperiode van 48 uren of 6 ononderbroken dagen moet een 

minimale rustperiode van 36 uren gerespecteerd worden; een minimale rust-
periode van 48 uur moet worden gerespecteerd, na een prestatieperiode van 
48 uren verspreid over 6 ononderbroken dagen.

Per maand
• maximum 180 uur;
• er kan geen negatief saldo worden overgedragen naar de volgende maand.
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Overloon – Recuperatie
• Per dag: boven de 12 uren: 50% overloon;
• Per week: boven de 48 uren: 50% overloon;
• Per maand: boven de 180 uren: 100% recuperatie + 50% overloon;
• Het overloon op dag- en weekbasis is cumuleerbaar.

Rustpauze op het terrein en recuperatie van de saldo’s
• De rustpauze op het terrein bedraagt 12,5% van de aanwezigheidsuren. 
• Van alle aanwezigheidsuren (op maandbasis) wordt 6,25% omgezet in be-

taalde compensatierust, op te nemen vanaf de volgende maand. 
• De werkgever moet de afrekening van de overuren en de compensatie bezor-

gen samen met de loonfiche. 
• Wanneer de werkgever deze afrekening aan de arbeider bezorgt ten laatste op 

de 15de van de maand, dan dient deze laatste zijn schriftelijke aanvraag om 
deze uren te recupereren te doen ten laatste de 20ste van dezelfde maand, 
voor de maand die er op volgt. 

• Indien de werkgever de afrekening echter niet tijdig bezorgt, dan staat het de 
arbeider vrij om zelf zijn recuperatieperiode te bepalen. 

• Wanneer het saldo ‘compensatieverlof’ de 65 uren overschrijdt, dan mag de 
werkgever éénzijdig het compensatieverlof opleggen voor het gedeelte bòven 
de 65 uur. 

Klein verlet 
Klein verlet is het recht van de werknemer om – met behoud van zijn normaal 
loon – van het werk afwezig te blijven ter gelegenheid van bepaalde familiale ge-
beurtenissen of voor de vervulling van bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen 
of burgerlijke opdrachten.
U moet uw werkgever binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen (in 
principe vooraf of binnen de kortst mogelijke termijn).
De gebeurtenis, die recht geeft op klein verlet, moet worden bewezen door mid-
del van een officieel document.
Onder echtgenoot verstaan we ook wettelijk samenwonenden.
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Reden afwezigheid Duur van afwezigheid

Huwelijk van de werknemer Twee dagen naar keuze van de werk-
nemer week waarin de gebeurtenis 
plaatsvindt of tijdens de daaropvol-
gende week.

Huwelijk van een kind van de werk-
nemer of van zijn echtgeno(o)t(e), 
van een broer, zuster, schoonbroer, 
schoonzuster, van de vader, moeder, 
schoonvader, schoonmoeder, van 
een kleinkind van de werknemer.

Dag van het huwelijk (burgerlijk of 
kerkelijk).

Geboorte van een kind van de 
werknemer

10 dagen naar keuze van de 
werknemer binnen de 4 maanden 
na de bevalling. De eerste 3 dagen 
zijn betaald door de werkgever. De 
volgende 7 dagen zijn betaald door 
de mutualiteit.

Overlijden van de echtgenoot of 
echtgenote, van een kind van de 
werknemer of van zijn echtgeno(o)
t(e), van de vader, moeder, schoon-
vader, stiefvader, schoonmoeder, 
stiefmoeder van de werknemer.

3 dagen, te kiezen tijdens de periode 
die begint met de dag van het over-
lijden en eindigt met de dag van de 
begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, 
schoonzuster, schoonbroer, grootva-
der, grootmoeder, kleinkind, van een 
overgrootvader, een overgrootmoe-
der, van een achterkleinkind, van een 
schoonzoon of schoondochter die bij 
de werknemer inwoont.

2 dagen, te kiezen tijdens de periode 
die begint met de dag van het over-
lijden en eindigt met de dag van de 
begrafenis.
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Reden afwezigheid Duur van afwezigheid

Overlijden van een broer, zuster, 
schoonzuster, schoonbroer, grootva-
der, grootmoeder, kleinkind, van een 
overgrootvader, een overgrootmoe-
der, van een achterkleinkind, van een 
schoonzoon of schoondochter die 
niet bij de werknemer inwoont.

De dag van de begrafenis.

Plechtige communie van een kind 
van de werknemer of van zijn echt-
geno(o)t(e).

De dag van de plechtigheid 
(wanneer deze samenvalt met 
een zondag, feestdag, of gewone 
inactiviteitsdag.

Bijwonen van een bijeenkomst van 
de familieraad, bijeengeroepen door 
de vrederechter.

De nodige tijd met een maximum 
van één dag.

Deelname aan een jury Hof van 
Assisen, oproeping als getuige 
voor de rechtbank of persoonlijke 
verschijning op aanvraag van de 
arbeidsrechtbank.

De nodige tijd met een maximum 
van vijf dagen.

Uitoefening van het ambt van bijzitter 
in een hoofdbureau voor stemopne-
ming bij de parlements-, provincie-
raads- en gemeenteverkiezingen.

De nodige tijd met een maximum 
van vijf dagen.

Uitoefening van het ambt van 
bijzitter in een hoofdstembureau of 
enig stembureau bij de parlements-, 
provincieraads- en gemeenteraads-
verkiezingen.

De nodige tijd.

Uitoefening van het ambt van 
bijzitter in een hoofdbureau bij de 
Europese parlementsverkiezingen.

De nodige tijd met een maximum 
van vijf dagen.



bewaking • 17

Reden afwezigheid Duur van afwezigheid

het onthaal van een kind in het gezin 
in het kader van het adoptieverlof.

•  6 weken voor een kind jonger dan 
3 jaar;

•  max. 4 weken voor een kind ouder 
dan 3 jaar maar jongen dan 8 jaar. 
Tijdens de eerste drie dagen keert 
de werkgever het volledige loon uit 
aan de werknemer. Voor de volgen-
de dagen krijgt de werknemer een 
uitkering van het ziekenfonds.

Op bedrijfsvlak worden soms bijkomende omstandigheden voor klein verlet aan 
bovenstaande lijst toegevoegd of worden voor bepaalde gelegenheden extra af-
wezigheidsdagen toegekend.

Nog enkele opmerkingen:
• Wettelijke samenwoning die bij de gemeente is geregistreerd, wordt voor de 

toepassing van de bepalingen inzake klein verlet, gelijkgesteld met het huwe-
lijk. Om klein verlet te kunnen krijgen, moet u het gemeentelijk attest van de 
registratie voorleggen.

• Gewone feitelijke gezinnen worden niet gelijkgesteld met het huwelijk, met 
als gevolg dat een arbeider die deel uitmaakt van een ‘feitelijk’ gezin, geen 
recht zal hebben op klein verlet in de gevallen waar de ‘feitelijke partner’ of 
de ‘schoonfamilie’ betrokken is.

• Een aangenomen of erkend natuurlijk kind wordt gelijkgesteld met het wettig 
kind.

Deeltijdsen:
Ook deeltijdse arbeiders hebben het recht om – met behoud van hun normaal 
loon – van het werk afwezig te blijven gedurende de dagen en periodes die 
samenvallen met de dagen en periodes waarop zij normaal gewerkt zouden 
hebben.
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De dagen klein verlet worden niet aangepast in verhouding tot de prestaties van 
de deeltijdse arbeider.
Bijvoorbeeld in geval van het huwelijk van een deeltijdse arbeider, zal hij of zij 
de volle 2 dagen klein verlet kunnen uitputten (in de veronderstelling dat de 
arbeider normaal zou gewerkt hebben op die dagen).



bewaking • 19

Landingsbanen

De sector voorziet de mogelijkheid dat een werknemer kan instappen in het 
stelsel van landingsbaan op 55 jaar met 1/5de loopbaanvermindering, met de 
vereiste dat hij/zij een beroepsloopbaan van 35 jaar bewijst.
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Loon, premies en vergoedingen

Arbeiders
Lonen vanaf 1 januari 2016

Functie Klasse Normaal loon

Aanvangsloon 
(= 95% van 
normal loon 
gedurende 

3 maanden)

Statische agent
basiscategorie

SB € 13,4764 € 12,8026

Gekwalificeerde 
statische bewaking

SQ € 13,6384 € 12,9565

Statische bewaking 
expert

SE € 13,8006 € 13,1106

Statische agent 
expert talen

SEL € 13,9625 € 13,2644

Mobiele agent 
patrouilleur

M1 € 13,8006 € 13,1106

Mobiele agent 
interventie na alarm, 
vervoer VIP

M2 € 13,9625 € 13,2644

Agent belast met 
de begeleiding van 
uitzonderlijk vervoer

8A € 11,2258 € 10,6645
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Functie Klasse Normaal loon

Aanvangsloon 
(= 95% van 
normal loon 
gedurende 

3 maanden)

Waardenvervoer TF-TR € 16,1137 € 15,3080

Medewerker 
Vault/processing

TF PRVA € 14,6268 € 13,8955

Brigadier-instructeur BI € 14,6164 € 13,8856

Bodyguard SBG € 14,6164 € 13,8856

Vervoerder van 
munitie

TM € 16,3271 € 15,5107

Vakpersoneel G € 13,4764 € 12,8026

Statische agent
militaire basis

SMB € 16,3271 NVT

Statische agent/
portier 
militaire basis

SMBP € 16,3767
(SMB + € 0,0496)

NVT

Brigadier
militaire basis

MBB € 16,4015
(SMB + € 0,0744)

NVT
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Operationele bedienden
Lonen vanaf 1 januari 2016
Categorie OP2 (waardenvervoerders)1

Jaren 
ervaring

Loon
in euro

Jaren 
ervaring

Loon
in euro

Jaren 
ervaring

Loon
in euro

0 – 13 2 356,33 22 2 550,65 31 2 604,86

14 2 415,23 23 2 550,65 32 2 616,66

15 2 415,23 24 2 565,25 33 2 616,66

16 2 474,19 25 2 565,25 34 2 623,27

17 2 503,50 26 2 580,03 35 2 623,27

18 2 512,96 27 2 587,34 36 2 629,91

19 2 512,96 28 2 593,15 37 2 633,19

20 2 531,74 29 2 593,15

21 2 531,74 30 2 604,86

1 Hou er rekening mee dat er ook salarissen OP1, OP2, OP 3 en OP4 (statische en waardetransport) 
bestaan. Je neemt best contact op met je ACLVB-vakbondsafgevaardigde of Bestendig Secretaris voor 
meer informative hierover.
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Premies arbeiders
Anciënniteitspremie en -dagen 
De anciënniteitspremie wordt slechts één keer uitgereikt en bedraagt:

Anciënniteit Premie

5 jaar € 99,16 

10 jaar € 198,31 

15 jaar € 247,89 

20 jaar € 371,84 

25 jaar € 495,79 

30 jaar € 619,73

De premies worden toegekend op basis van je werkelijke anciënniteit (contrac-
tueel, conventioneel of na de overname van een commercieel contract) in je 
onderneming. Je anciënniteit moet ononderbroken zijn, behalve in het geval je 
een collectief ontslag meemaakte. In dat geval wordt een periode van maximum 
1 jaar geneutraliseerd. 

Naast een anciënniteitpremie heb je als arbeiders eveneens recht op betaalde 
terugkerende anciënniteitdagen in de vorm van verlof: 

10 jaar in de sector elk jaar 1 dag

 15 jaar in de sector elk jaar 2 dagen

20 jaar in de sector elk jaar 3 dagen

 25 jaar in de sector elk jaar 4 dagen

 30 jaar in de sector elk jaar 5 dagen 
(vanaf 01.01.2016)
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Feestdagen
Werken op een van de 11 feestdagen (10 officiële + 1 dag gemeenschapsfeest) 
wordt vergoed met een premie die overeenstemt met 30% van het loon van de 
categorie SB. Dat is momenteel € 4,0429 per uur. 
Vanaf de 7de gewerkte feestdag wordt de premie 60% van het loon van de 
categorie SB. Dat is momenteel € 8,0858. 

Premie flexibele pool 
Maak je deel uit van de flexibele pool, een vaste ploeg van vrijwilligers, dan moet 
je op plotse odrachten van je werkgever ingaan. In geval van een effectieve pres-
tatie zal het jou verschuldigde uurloon verhoogd worden met € 0,45 bruto per 
uur en worden je vervoerskosten vergoed aan € 0,25 per kilometer. OM zulke 
oproepen niet te missen zal je werkgever je een communicatiemiddel ter be-
schikking stellen. Op ondernemingsvlak kan eventueel ook een andere regeling 
worden afgesproken. 

Premie voor prestaties met hond 
Agenten die regelmatig werken met hun persoonlijke hond krijgen een maande-
lijkse onderhoudsvergoeding van € 99,16. 
Agenten die af en toe met hun persoonlijke hond werken krijgen € 99,16 voor 
iedere maand waarin zij minstens 1 prestatie met hun hond hebben uitgevoerd. 
Daarnaast wordt een premie van € 0,25 per uur betaald voor elke effectief gele-
verde prestatie met de hond. Deze premie wordtook geïndexeerd op hetzelfde 
moment als de lonen.

Nachtarbeid 
De gepresteerde uren tussen 22.00 u. en 06.00 u. geven recht op een premie 
voor nachtwerk. Die premie bedraagt 22,5% van het loon van de categorie SB of 
€ 3,0322 per uur (bedrag op 1 januari 2016). 
Alle premies voor nachtwerk, zondagwerk en werk op feestdagen zijn cumuleer-
baar. 
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Premie oproep buiten planning binnen de 48 uur 
Je werkgever is verplicht jouw individuele initiële planning bekend te maken 
tussen de 22ste en de 25ste van de maand voorafgaande. Hij kan ook beroep 
op je doen voor het uitvoeren van een opdracht buiten je initiële planning. Dit is 
dan echter op vrijwillige basis (je kan deze bijkomende prestatie dus weigeren 
of jouw planning nu volledig is of niet). In geval van effectieve prestatie krijg je 
een premie van € 0,45 per uur toegekend. Je vervoerskosten worden vergoed 
aan € 0,25 per kilometer. 

Stand-by 
Arbeiders die gedurende minstens 12 uur ‘stand-by’ zijn voor alarminterventies 
hebben recht op een vergoeding van € 5,70 per 24 uur, of van € 39,90 per 
kalenderweek. Een ‘stand-by’ van minder dan 12 uur geeft recht op minimum 
€ 2,85. Deze premie is evenwel niet van toepassing in de militaire basissen. De 
premie stand-by wordt geïndexeerd op hetzelfde tijdstip als de lonen.

Syndicale premie 
De syndicale premie bedraagt momenteel € 135 per jaar. Ben je arbeiders dan 
ontvang je je syndicale premie samen met je buitengewone vakantietoelage. 

Buitengewone vakantietoelage 
Het bedrag van de premie bedraagt 8,33% van het loon dat je verdiende tussen 
1 oktober van het voorbije jaar en 30 september van het lopende jaar. Deze 
premie wordt ten laatste eind december betaald. Als je lid bent van de Liberale 
Vakbond gebeurt dit de ACLVB. Indien je geen lid bent kan je betaling aanvragen 
bij het het Sociaal Fonds. 

Premie waardevervoer 
Aan alle waardenvervoerders wordt een premie van € 0,10 per gepresteerd uur 
betaald. Deze premie wordt op hetzelfde tijdstip als de lonen geïndexeerd. 
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Premie wapendracht 
Een agent die prestaties verricht met een wapen heeft recht op een wapenpre-
mie. Die bedraagt sinds 1 januari 2013: € 0,1877 per uur. Deze premie volgt 
ook de loonindexering.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties 
Zaterdag
Prestaties op zaterdag tussen 00.00 u. en 24.00 u. geven recht op een premie 
van 15% van het loon van categorie SB. Dat stemt overeen met een premie van 
€ 2,0215 per uur. 
Zondag
Prestaties op zondag tussen 00.00 u. en 24.00 u. geven recht op een premie 
van 20% van het loon van categorie SB. Dat stemt overeen met een premie van 
€ 2,6953 per uur. 

Vergoeding werkkledij en schoenen 
Je werkgever moet je werkkledij en een beschermingsuitrusting ter beschikking 
stellen. Indien hij dit niet doet is hij verplicht een vergoeding van € 0,62 per dag 
te betalen (jammer genoeg niet geïndexeerd).
Voor het onderhouden van je werkkledij betaalt je werkgever je per maand een 
vergoeding € 13,88 indien je voltijds werkt, en € 6,94 indien je als deeltijdse 
minder dan 18 uur 30 min. presteert. Deze bedragen worden gelijk met je salaris 
aangepast met de index.
Ben je tewerkgesteld in een militaire basis dan heb je recht op een vergoeding 
voor schoenen (€ 27,27).

Vergoeding bij economische werkloosheid 
De vergoeding bij economische werkloosheid is  € 11,25 per dag, voor maxi-
mum 60 dagen gedurende de referteperiode (1 oktober tot 30 september). 

A.R.A.B.-vergoeding 
Behoor je tot het rijdend personeel waardenvervoer dan heb je recht op een 
A.R.A.B.-vergoeding van € 0,30 netto per gepresteerd uur. Rijdend personeel 
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van de 8ste activiteit heeft recht op een A.R.A.B.-vergoeding van € 1,2785 per 
gepresteerd uur. Voor alle andere categorieën werd de A.R.A.B.-vergoeding op 
01.01.2016 afgeschaft. 

Maaltijdcheques 
Ben je waardenvervoerder dan heb je recht op een maaltijdcheque van € 6,90 
per dag. 
Operationele arbeiders, andere dan waardenvervoerders en 8ste activiteit, heb-
ben vanaf 01.01.2016 eveneens recht op een maaltijdcheque van € 3,86 per 
6,92 uren. 
Vanaf 01.07.2016 wordt de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques ver-
hoogd met € 0,33 voor alle operationele werknemers, de waardenvervoerders 
en de werknemers 8ste activiteit. 

Premies bedienden 
Bedienden die prestaties uitvoeren als chauffeur of begeleider bij de CIT worden 
gelijkgesteld met operationele bedienden en hebben recht op dezelfde premies 
en voordelen. 

A.R.A.B.-premie 
Behoor je tot het rijdend personeel waardenvervoer dan heb je recht op een 
A.R.A.B.-premie van € 0,30 netto per gepresteerd uur. Rijdend personeel van de 
8ste activiteit heeft recht op een A.R.A.B.-premie van € 1,2785 per gepresteerd 
uur. 
Voor de alle andere categorieën werd de A.R.A.B.-premie afgeschaft op 
01.01.2016. 

Anciënniteitspremie en -dagen 
De bedienden hebben recht op een eenmalige anciënniteitpremie, betaald in de 
maand van de verjaardag van de indiensttreding. 
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Anciënniteit Premie

5 jaar € 99,16 

10 jaar € 198,31 

15 jaar € 247,89 

20 jaar € 371,84 

25 jaar € 495,79 

30 jaar € 619,73

Betaalde anciënniteitdagen

5 jaar in de sector elk jaar 1 dag

10 jaar in de sector elk jaar 2 dagen

 15 jaar in de sector elk jaar 3 dagen

20 jaar in de sector elk jaar 4 dagen

 25 jaar in de sector elk jaar 5 dagen

 30 jaar in de sector elk jaar 6 dagen

Eindejaarspremie 
Een premie gelijk aan een volledige 13de maand wordt betaald in de loop van 
de maand december, vòòr de eindejaarsfeesten. 

Syndicale premie, stand-by, premie oproep buiten planning 
binnen de 48 uur, premie flexibele pool, onregelmatige 
prestaties, wapendracht en waardenvervoer 
Deze premies zijn dezelfde als voor de arbeiders (zie hoger). 
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Forfaitaire premie 
Bij de betaling van het loon van december ontvangt iedere administratieve en 
operationele bediende een forfaitaire premie van € 157,02 (bedrag vastgesteld 
op 1 januari 2013). Deze premie wordt pro rata eveneens toegekend aan deel-
tijdse bedienden. Deze premie is onderhevig aan de index. 

Maaltijdcheques 
Ben je waardenvervoerders dan heb je recht op een maaltijdcheque van € 6,90 
per dag. 
Operationele bedienden, andere dan waardevervoerders en 8ste activiteit, heb-
ben vanaf 01.01.2016 eveneens recht op een maaltijdcheque van € 3,86 per 
6,92 uren. 
Vanaf 01.07.2016 wordt de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques ver-
hoogd met € 0,33 voor alle bedienden. 

Vervoersonkosten arbeiders en bedienden 
• Vanaf 01.02.2016 worden de tarieven van treinabonnementen met + 1,41% 

verhoogd. Die verhoging wordt toegepast op de tussenkomst in de vervoers-
kosten. 

• Openbaar vervoer: terugbetaling van het sociaal abonnement tegen 100%. 
• Andere vervoermiddelen: per prestatie is er recht op terugbetaling van 1/5de 

van de waarde van de wekelijkse treinkaart tegen 120%, naar gelang van het 
aantal kilometers, met een maximum van 7/5de. 

• Onderbroken diensten: 1/5de van de waarde van de treinkaart tegen 120%, 
in functie van het aantal kilometers enkele reis. 

• Havenzone Antwerpen: € 0,25/km (heen/terug) voor gebruik van privévoer-
tuig. 

• Dringende oproepen, speciale oproepen, opeenvolgende opdrachten: € 0,25 
per km. De verplaatsingstijd tussen opeenvolgende arbeidsprestaties bij ver-
schillende klanten of op verschillende locaties wordt beschouwd als arbeids-
tijd en als dusdanig vergoed. 
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• Werknemers van de flexibele pool worden bij effectieve prestaties voor hun 
vervoerskosten vergoed met € 0,25 per kilometer. Dit geldt eveneens voor 
wie als vrijwilliger op een oproep buiten planning binnen de 48 uren ingaat.

• Fietsvergoeding: € 0,22/km vanaf 01.02.2014.
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Opzegtermijnen en ontslag 

In een poging om de statuten van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar 
te brengen waren de oude ontslagregelingen ‘geharmoniseerd’. Het resultaat 
daarvan is een behoorlijk complex geheel van nieuwe regeltjes met uitzonderin-
gen. Daarom raden wij je aan om in geval van ontslag, of je nu zelf het initiatief 
neemt of niet, altijd contact op te nemen met jouw ACLVB-afgevaardigde of met 
een van onze secretariaten. 

Wanneer je met ontslag wordt geconfronteerd heb je ook het recht om, vòòr 
het ontslag, gehoord te worden door jouw directive. Bovendien kan je je daarbij 
laten bijstaan door een bevoegd persoon, dus ook een ACLVB-afgevaardigde. 

Wanneer je ontslagen wordt heb je ook het recht om de redenen daarvoor te 
kennen. Indien een en ander jou niet duidelijk is, dring daar dan op aan.
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De planning

Sedert 01.01.2016 is het zo dat een werknemer zijn initiële planning moet 
ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de maand vooraf aan de maand 
waarin de prestaties geleverd moeten worden. Hij of zij kan tot 175 uur worden 
ingepland. 
Er moet altijd rekening mee gehouden worden dat de initiële planning kan wor-
den gewijzigd door werkuren te geven om negatieve uren te vermijden. 
Heb je geen initiële minimumplanning gekregen neem dan contact op met je 
ACLVB-vakbondsafgevaardigde. De ondernemingsraad of de beperkte vakbond-
safvaardiging heeft toezicht op de correcte naleving van bovenstaande regels en 
dan kunnen er correcties worden aangebracht. 

Vrije weekends  
(voor arbeiders en operationele bedienden) 
Er is sprake van een vrij weekend wanneer je als werknemer voor minstens 
48 ononderbroken uren (binnen de periode die aanvangt op vrijdag om 20 u. en 
die eindigt op maandag om 8 u.) niet ter beschikking staat van je werkgever. In 
deze 48 uren zitten daarenboven een volledige zaterdag en/of zondag. 
Als werknemer heb je recht op 20 vrije weekends per jaar, je jaarlijkse vakantie-
niet meegerekend. 
Een met economische werkloosheid gepland weekend wordt niet beschouwd 
als een vrij weekend. 

Als werknemer kan je ook werk weigeren vanaf het 29ste weekend (dus na 
28 gewerkte weekends). 
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Regels voor arbeiders (anderen dan waardenvervoer, 
militaire basissen en 8ste activiteit) en operationele 
bedienden 

Flexibele pool 
Is een vaste vrijwilligersploeg die op plotse vraag van de werkgever moet ingaan 
om prestaties uit te voeren. 

Werknemers die tot de flexibele pool behoren hebben recht op een minimum 
van 5 vrije dagen per maand. Hun planning mag ook geen negatieve uren ge-
nereren en zij mogen nooit in economische werkloosheid geplaatst worden. Ook 
moeten zij een planning krijgen van de dagen waarop ze niet opgeroepen mo-
gen worden. 

!   Andere modaliteiten of afspraken kunnen echter vastgelegd zijn in een 
bedrijfscao. 

Oproep buiten planning binnen de 48 uur
Dit kan op vrijwillige basis en mag worden geweigerd door de werknemer, of zijn 
planning volledig is of niet. 

Oproep buiten planning buiten de 48 uur 
Bijkomende prestaties moge worden geweigerd door werknemers met een vol-
ledige planning, wanneer die geen negatieve uren heeft. Werknemers met een 
onvolledige planning moeten echter op dergelijke oproep ingaan. 

Economische werkloosheid 
Economische werkloosheidsdagen moeten ingepland worden in de initiële plan-
ning (en dus meegedeeld worden tussen de 22ste en de 25ste van de maand 
vooraf). Die planning kan met bijkomende prestaties aangepast worden in de 
loop van de maand, waardoor de economische werkloosheid vermindert. 
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Om met economische werkloosheid om te gaan warden specifieke oproepregels 
uitgewerkt: 
Op dagen dat je in economische werkloosheid bent gepland: 
• moet je bereikbaar zijn tussen 6 u. en 22 u.;
• dien je binnen de 2 uur te reageren nadat je gecontacteerd wordt;
• en wanneer je de aangeboden prestaties niet uitvoert wordt dit beschouwd 

als onwettige afwezigheid. 

Wanneer prestaties in de loop van de maand, je dagen economische werkloos-
heid vervangen, en je zo je contractuele uren bereikt, dan mag je bijkomende 
prestaties op ingeplande dagen economische werkloosheid weigeren (tenzij je 
nog negatieve uren hebt staan). 

Op dagen dat je niet bent ingepland in economische werkloosheid kan je ook 
opgeroepen worden, maar dan alleen op vrijwillige basis. 

Een aangeboden prestatie moet hoe dan ook altijd minimaal 12 uur nà het tijd-
stip van oproep vallen. Word je pas om 20 u. opgeroepen, dan kan je prestatie 
ten vroegste starten om 8 u. de dag nadien. 

Regels in geval van ziekte
Ziekte buiten de geplande dagen economische werkloosheid is ten laste van je 
werkgever. 

Je werkgever mag het aantal uren economische werkloosheid op het einde van de 
maand niet verhogen om zo de contractuele uren te bereiken. Als ziekte aanleiding 
geeft tot negatieve uren moet de werkgever aanvullen tot je contractuele uren. 

!   We krijgen vaak opmerkingen over al dan niet vermeend misbruik van de 
mogelijkheid tot misbruik van de economische werkloosheid. Daarom raden 
we je aan heel goed op te volgen (en schriftelijke gegevens bij te houden) 
hoe en wanneer je eventueel in economische werkloosheid wordt geplaatst. 
Dat kan het ons later vergemakkelijken dit aan te kaarten met de werkgever.
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SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

SWT is mogelijk binnen een van onderstaande stelsels: 
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Opleiding en vorming 

In de sector heb je zowel sectorale als individuele opleidingen.
De sectorale opleidingen respecteren alle de plafonds voor het betaald educatief 
verlof (100 en 120 uren) en hebben als inhoudelijke doelstelling dat je je be-
roepsbekwaamehden in de sector kan verbeteren en aanscherpen. 
Met individuele opleidingen wordt bedoeld dat wanneer je als werknemer in de 
sector een informatica- of een taalopleiding volgt je daarvoor een tussenkomst 
kan krijgen. 
Die tussenkomst bedraagt 50% van het bedrag dat voor de opleiding be-
taald werd (met maximum van € 200 per opleiding). OM de tussenkomst 
te krijgen dien je je aanvraag te richten aan het Fonds voor Bestaanszeker-
heid van de bewaking. Je ACLVB-afgevaardigde of lokaal secretariaat zullen 
je hier graag bij helpen. Het aanvraagformulier kan je online downloaden op  
http://www.fbzb.be/Formations. 
Werknemers in de statische bewaking hebben recht op een vormingskrediet van 
40 uur per 5 jaar. 
Waardenvervoerders krijgen om de twee jaar een herscholing van 40 uur. 
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Behoud van je arbeidsplaats  
bij werfoverdracht 

Volgende regels gelden voor alle segmenten, andere dan het waardentransport: 

• Alle werknemers met 3 maanden anciënniteit op het contract gaan mee over 
wanneer zij minstens 50% van hun contractuele uren op dat contract preste-
ren en geen herklassering aanvaarden van in de oude onderneming.

• Men behoudt zijn aantal uren en zijn tewerkstelling op hetzelfde commerciële 
contract en op dezelfde werf. 

• De werknemers in tijdskrediet en langdurig zieken gaan mee over.
• Een duidelijke procedure dient te worden gevolgd en een informatielijst moet 

tijdig verstrekt worden. 
• De nieuwe werkgever moet de verplichtingen en proratisering van de week-

ends en de overuren op jaarbasis naleven.
• De 7de gepresteerde feestdag blijft behouden (zorg dat je dit kan bewijzen!).
• Ook je collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatie- en 

andere verzekeringen) worden overgenomen, als ze aan de wettelijke bepa-
lingen beantwoorden. 
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Tools ter ondersteuning  
van het syndicaal werk

Memo Bestendig Secretaris
Koppel ervaringen en bedenkingen terug naar de Bestendig Secretaris.
Je vakbondswerk speelt zich hoofdzakelijk af op de werkvloer. Maar je kan je 
slagkracht ook verstevigen door regelmatig je bestendig secretaris te informeren 
over wat er de thema’s die spelen, of over de problemen waarmee je geconfron-
teerd wordt.
Jouw ervaring(en) kunnen een belangrijke basis vormen voor de ondersteuning 
die de ACLVB je kan bieden en in de syndicale voorstellen die hij/zij kan doen 
aan je werkgever.
Aarzel niet hem of haar te contacteren.

Maak een oplijsting van de aandachtspunten, tips, goede of slechte voorbeelden 
die je opmerkt op de werkvloer en geef ze door aan je Bestendig Secretaris.

Voorstellen voor de Bestendig Secretaris
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Memo Sector
Koppel ervaringen en bedenkingen terug sectorial niveau.
Je vakbondswerk speelt zich hoofdzakelijk af op de werkvloer. De ACLVB kan de 
slagkracht van de afgevaardigden ook verstevingen door sectoriale afspraken te 
maken. 

Jouw ervaring(en) op ondernemingsniveau kunnen de basis vormen voor secto-
rale onderhandelingen. Laat syndicale voorstellen op sectoraal niveau veranke-
ren. Paritaire comités en sectoren kunnen afspraken maken rond de invoering, 
toepassing en opvolging van tal van zaken die werknemers aanbelangen. Laat ze 
opnemen als thema in je eisenbundel, cao, sectorconvenant.

Contacteer hiervoor de nationaal sectoraal verantwoordelijke van de ACLVB.

Maak een oplijsting van de aandachtspunten, tips, goede of slechte voorbeelden 
die je opmerkt op de werkvloer en geef ze door aan je national sectoraal verant-
woordelijke.

Sectorale voorstellen
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Contactgegevens Bestendig Secretaris:

Contactgegevens Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke:
Jan Moens
e-mail jan.moens@aclvb.be
tel. 02 558 51 50
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Nuttige links

Website ACLVB
http://www.aclvb.be 

Website Fod
http://www.werk.belgie.be/

Website Sociaal Fonds
http://www.fbzb.be/ 

Website Vigilis
https://vigilis.ibz.be/ 
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Ik wil lid worden van de ACLVB! 
voornaam

naam

straat + nr.

postcode + gemeente

tel./gsm

e-mail

geboortedatum

rijksregisternummer (achteraan op je identiteitskaart, enkel de cijfers invullen)

burgerlijke staat nationaliteit

taal ○ Nederlands ○ Frans

statuut 1 ○ arbeider ○ bediende ○ kader ○ jonge werknemer (−25 jaar)

 ○ werkloze ○ student ○ beroepsinschakelingstijd (BIT)

statuut 2 ○ voltijds ○ vrijwillig deeltijds ○ onvrijwillig deeltijds

naam bedrijf

straat + nr.

postcode + gemeente

waar aansluiten? ○ in de gemeente waar ik woon ○ in de gemeente waar ik werk 

handtekening en datum

Bezorg deze strook aan je ACLVB-kantoor.
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De ACLVB: onze secretariaten

Administratieve zetel
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 222 57 51 | fax 09 221 04 74
website www.aclvb.be | e-mail aclvb@aclvb.be

Aalst-Ninove aalst.ninove@aclvb.be
9300 Aalst Kerkhoflaan 14-16 053 70 20 70
9400 Ninove Kaardeloodstraat 15 054 32 99 28
9620 Zottegem Heldenlaan 40 09 360 21 72

Antwerpen-Metropool antwerpen@aclvb.be
2000 Antwerpen Londenstraat 25/1 03 226 13 02
2950 Kapellen Dorpsstraat 72 03 605 51 61
2640 Mortsel Antwerpsestraat 23 03 458 02 11
 
Zone Brussel zone.brussel@aclvb.be
1000 Brussel Boudewijnlaan 9 02 516 09 00
1030 Brussel Helmetsesteenweg 276/2 02 242 09 57
1070 Brussel Poincarélaan 72 02 558 52 40
1082 Brussel Keizer Karellaan 408 02 466 24 60

Regio Gent regio.gent@aclvb.be
9800 Deinze Guido Gezellelaan 131/3 09 386 30 16
9900 Eeklo Blommekens 87 09 377 18 16
9000 Gent Koning Albertlaan 93 09 243 83 83
9990 Maldegem Boudewijn Lippensstraat 21 050 72 06 58
9040 Sint-Amandsberg Antwerpsesteenweg 127 09 218 07 30
9060 Zelzate J.F. Kennedylaan 1/00001 09 345 88 99
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Halle-Vilvoorde halle.vilvoorde@aclvb.be
1730 Asse Prieelstraat 11 02 452 51 78
1500 Halle Poststraat 23 02 356 87 78
1770 Liedekerke Opperstraat 104 053 68 06 62
1800 Vilvoorde Stationlei 80 bus 1 02 252 09 82

Limburg limburg@aclvb.be
3600 Genk Europalaan 53 089 32 29 00
3500 Hasselt Koningin Astridlaan 34/1 011 85 96 50
3920 Lommel Hertog Janplein 14 011 55 24 38
3630 Maasmechelen Rijksweg 403/03 089 77 38 91
3800 Sint-Truiden Naamsevest 83 011 68 74 24
3700 Tongeren Eeuwfeestwal 24 012 45 90 30

Mechelen-Rupel-Kempen mechelen.rupel.kempen@aclvb.be
2200 Herentals Kloosterstraat 9 014 21 12 82
2500 Lier Berlaarsestraat 2 03 480 06 99
2800 Mechelen Fr. de Merodestraat 76-78 015 28 89 88
2845 Niel Antwerpsestraat 114 03 888 11 35

Vlaamse Ardennen vlaamse.ardennen@aclvb.be
9660 Brakel Serpentestraat 19 055 42 36 22
9700 Oudenaarde Kasteelstraat 3 055 33 47 01
9600 Ronse J.B. Guissetplein 4 055 21 12 23
9750 Zingem Kerkplein 16 09 384 24 63

Vlaams-Brabant vlaams.brabant@aclvb.be
3200 Aarschot Brouwerijstraat 4/3 016 56 77 56
3290 Diest Michel Theysstraat 87 013 33 77 17
1560 Hoeilaart Jos Denayerstraat 7 02 657 60 51
3000 Leuven Jan Stasstraat 5-7 016 22 47 29
3300 Tienen Beauduinstraat 33 016 81 35 81
3440 Zoutleeuw St.-Truidensestraat 2/3 011 69 54 21
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Waas en Dender waas.dender@aclvb.be
9290 Berlare Heidekasteeldreef 6 052 43 22 20
9200 Dendermonde Koningin Astridlaan 16 052 25 94 50
9220 Hamme Sint-Jansstraat 13 052 49 95 50
9160 Lokeren Zand 18 09 340 53 30
9100 Sint-Niklaas Stationsplein 31 03 760 17 50
9140 Temse Vrijheidstraat 30 03 771 24 16
9230 Wetteren Brugstraat 2 09 365 45 61
9240 Zele Lokerenbaan 27 052 45 84 40

West-Vlaanderen west-vlaanderen@aclvb.be
8000 Brugge Houtkaai 23/0301 050 33 25 97
8900 Ieper Sur. de Volsberghestraat 48 057 20 01 15
8300 Knokke Gemeenteplein 35-37 050 63 05 40
8500 Kortrijk Groeningelaan 40 056 22 10 62
8930 Menen Bruggestraat 2 056 51 12 40
8400 Oostende Hendrik Serruyslaan 46 059 70 12 09
8970 Poperinge Ieperstraat 52 057 33 35 50
8800 Roeselare Meensesteenweg 332 051 23 25 40
8940 Wervik Sint-Maartensplein 1A 056 31 11 82
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