
Textiel, leder  
 en schoeisel

Een overzicht van alle paritaire comités die onder ‘textiel, 
leder en schoeisel’ vallen, vind je terug op http://www.aclvb.
be/nl/sector/textiel-leder-en-schoeisel. Onder de benaming 
van elk paritair comité vind je hier ook een beknopt overzicht 
van de arbeids- en loonvoorwaarden.

De ACLVB verdedigt je belangen,  
ook op sectorniveau 
Als erkende sociale partner is de ACLVB vertegenwoordigd 
in het Paritair Comité (PC). Dit is een paritair samengesteld , 
nationaal orgaan (gelijk aantal werkgevers- en werknemers-
vertegenwoordigers) waar:
• onderhandeld wordt over de arbeids- en loons-

voorwaarden; 
• bedrijfsgeschillen bemiddeld worden;
• aanvragen geëvalueerd worden om erkenning van 

economische reden die het ontslag rechtvaardigen van 
beschermde werknemers.

Elke sector heeft immers zijn eigen specifieke kenmerken op 
gebied van tewerkstelling maar ook op gebied van arbeids- 
en loonvoorwaarden: bv. de uitgebreide functieclassificatie 
en gekoppelde barema’s, eindejaarspremie, aanvullende 
vergoedingen, syndicale premie, bepalingen i.v.m. tijds-
krediet, (flexibele) arbeidsduur enz. 

Om te weten welke loon- en arbeidsvoorwaarden op jou van 
toepassing zijn, moet je weten onder welk paritair comité 
(PC) je werkgever valt. Aan elke sector wordt een nummer 
toegekend dat afhankelijk is van je huidige statuut:  bediende 
of arbeider.

De ACLVB is ook vertegenwoordigd in de sectorale 
 vormingsinstellingen en de raden van bestuur van de 
verschillende fondsen, van waaruit werknemers aanvul-
lende vergoedingen ontvangen bv. bij ziekte, werkloosheid, 
brugpensioen … 

De ACLVB informeert je snel en regelmatig over 
wijzigingen in je sector 
Sectorspecifieke publicaties worden op regelmatige basis  
ter beschikking gesteld (meestal na sectorale onderhande-
lingen) en geactualiseerd. Als ACLVB-lid word je regelmatig 
en snel op de hoogte gebracht van de gewijzigde reglemen-
tering en de actualiteit dankzij onze infoflashes per e-mail, 
de website en het maandelijks ledenblad ‘Vrijuit’. 

Jouw aanspreekpunt binnen ACLVB 
voor jouw sector
Waar op het vlak van de ondernemingen uw aanspreekpunt de afgevaardigde en Besten-
dig Secretaris is, is dit op het vlak van de sector de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke.  
Voor textiel, leder en schoeisel is dit Bart De Crock.

| Bart De Crock
| Poincarélaan 72-74
| 1070 Brussel
| tel. 02 558 51 50
| e-mail bart.de.crock@aclvb.be
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