
Financiële diensten

Wat is de financiële sector? 
De financiële sector groepeert verschillende paritaire 
comités (om te weten welke → zie achterzijde). Het 
paritair comité (PC) waaronder uw bedrijf ressorteert staat 
aangegeven op uw loonfiche en bestaat uit 3 getallen (bvb. 
PC 310, PC 306 …). Het is belangrijk dat u weet onder 
welk paritair comité u ressorteert. De minimale arbeids- en 
loonvoorwaarden die gelden in uw sector worden immers 
vastgelegd in dit PC. Minimale, want het is mogelijk dat 
uw onderneming gunstigere voorwaarden voorziet. Voor 
meer informatie hierover kan u terecht bij uw ACLVB-
afgevaardigde of bij de Bestendig Secretaris van de ACLVB.

In 2015 kwam er een nieuw paritair comité bij: het PC 
341, Paritair Comité voor de bemiddeling in de bank- en 
beleggingsdiensten. Voortaan hebben de werknemers 
tewerkgesteld in onafhankelijke financiële instellingen hun 
eigen betere minimale loon- en arbeidsvoorwaarden. Voor 
meer informatie kan u zich tot de ACLVB richten.  

De ACLVB staat tot uw dienst en informeert u 
dagelijks over uw rechten: 

1. Van zodra er wat verandert binnen de sociale wetgeving 
van uw sector, wordt u daar rechtstreeks over 
geïnformeerd (loonsverhoging, nieuwe cao… ) via uw 
emailadres. U ontvangt dan een « InfoFlash » in uw 
mailbox. Bent u bij ons aangesloten en kreeg u tot nog toe 
geen rechtstreekse sectorale informatie doorgestuurd?  
Neem dan snel contact op met uw ACLVB-afgevaardigde 
of uw ACLVB-secretariaat zodat kan gecheckt worden of 
we over uw juiste emailadres beschikken.

2. Wij informeren u over uw rechten. De ACLVB verdedigt 
uw rechten op interprofessioneel en sectoraal niveau. Van 
zodra er wijzigingen optreden in uw arbeidsvoorwaarden 
wordt u hierover op de hoogte gehouden. 

3. Binnen uw onderneming is de ACLVB er om u te 
vertegenwoordigen, uw individuele en collectieve rechten 
te behartigen, en u te informeren over dit alles. Uw 
ACLVB-afgevaardigden zijn een luisterend oor.

4. Onze mening = uw mening en die van uw collega’s. 
Onze rol bestaat erin het standpunt van onze leden te 
verdedigen, en dus ook het uwe. Heeft u een mening over 
of heeft u goede raad voor uw sector? Laat het ons zeker 
weten. Wij van de ACLVB weten graag wat u denkt! 

5. Voor de laatste nieuwigheden kan u steeds terecht op 
onze website die regelmatig wordt geactualiseerd:  
www.aclvb.be/sectoren/financiele-diensten. Neem zeker 
ook een kijkje op onze Facebookpagina “ACLVB Financiële 
diensten”.

Hoe wordt u lid van de ACLVB?
Aarzel niet contact op te nemen met uw ACLVB-
afgevaardigde of schrijf u in op onze site www.aclvb.be, 
rubriek “lid worden”. Al onze kantooradressen en andere 
nuttige informatie vindt u in deze onthaalmap of op onze 
website www.aclvb.be.

De ACLVB heet u van harte welkom 
in de financiële sector!
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De nationale sectorale verantwoordelijken van de financiële diensten voor de ACLVB-leden zijn :  

  Maarten Dedeyne
  Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke
  Sociale Zetel ACLVB
  Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel
  tel. 02 558 51 50 | fax. 02 558 51 51
  e-mail maarten.dedeyne@aclvb.be

  Thibaut Montjardin
  Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke
  Sociale Zetel ACLVB
  Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel
  tel. 02 558 51 50 | fax. 02 558 51 51
  e-mail thibaut.montjardin@aclvb.be

Overzicht van de financiële sectoren:

Paritaire Comités ACLVB verantwoordelijken

PC 216: Paritair comité voor de notarisbedienden
Dit paritair comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de notarisbedienden alsmede 
voor degenen die tewerkgesteld zijn in elk organisme met eigen notarieel karakter zoals:  
Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen en de diensten ervan; Tuchtkamers; Huizen van 
notarissen. 

Effectief lid
Maarten Dedeyne

Plaatsvervanger
Thibaut Montjardin

PC 306: Paritair comité voor het verzekeringswezen
Dit paritair comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers 
van de verzekeringsmaatschappijen met vaste premie en van de onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen, zowel de in België gevestigde zetels van buitenlandse 
maatschappijen als de Belgische maatschappijen. 

Effectief lid
Thibaut Montjardin

Plaatsvervangend lid
Maarten Dedeyne

PC 307: Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
Dit paritair comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de 
makelarij en van de verzekeringsagentschappen.

Effectieve leden
Maarten Dedeyne
Thibaut Montjardin

Plaatsvervangers
Stijn Pauli
Gert Van Hees

PC 309: Paritair comité voor de beursvennootschappen
Dit paritair comité bepaalt de loon – en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de 
beursvennootschappen.

Effectief lid
Thibaut Montjardin

Plaatsvervangend lid
Maarten Dedeyne

PC 310: Banken en spaarbanken
Dit paritair comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de banken 
en de spaarbanken.

Effectieve leden
Maarten Dedeyne
Thibaut Montjardin

Plaatsvervangers
Pascal Detienne
Bart Peeters

PC 325: Paritair comité voor de openbare kredietinstellingen
Dit paritair comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de 
hieronder vermelde instellingen en hun werknemers:
de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij; de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten; het Participatiefonds; de Nationale Delcrederedienst; de Nationale Bank van 
België; de N.V Credibe 

Effectieve leden
Thibaut Montjardin
Maarten Dedeyne

Plaatsvervangers
Eric Hanssens
Tom Van 
Droogenbroeck

PC 341: Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
Dit paritaire comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers die voor 
de door de bevoegde autoriteit ingeschreven agenten en makelaars die de activiteit van 
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefenen. 

Effectief lid
Maarten Dedeyne

Plaatsvervanger
Thibaut Montjardin
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