
De ACLVB heet je van harte welkom!

PC100

In jouw sector geniet je al van volgende 
voordelen:

• Je kan al in tijdskrediet tot aan je pensioen vanaf 55 jaar in 
plaats van vanaf 60 jaar als je een lange loopbaan, een zwaar 
beroep of nachtarbeid hebt gedaan;

• Je krijgt een vergoeding voor je woon-werkverkeer als je  
met het openbaar vervoer naar het werk gaat.

Deze voordelen werden mede door de ACLVB bekomen.

Maar, daar willen wij het niet bij houden. Ook in de toekomst willen 
wij je van dienst zijn, en wel op de volgende manieren:

1. Je hoort het van ons als eerste als er iets wijzigt in jouw sector. 
De gemakkelijkste manier om dit te doen, is via e-mail. 
Bezorg ons daarom je e-mailadres.  
Stuur ons een mailtje, op het adres andy.platteau@aclvb.be.

2. Je krijgt van ons alle informatie over je rechten. Indien je een 
vraag hebt, kan je hiermee terecht aan onze loketten.

3. Je kan vorming volgen bij de ACLVB. Zo kan je bij ons onder 
andere leren hoe je het beste informatie kan vinden op het inter-
net. Meer informatie hierover op www.comé.be of in je ACLVB-
kantoor.

4. Jouw mening + die van je collega’s = onze mening: 
Wij verdedigen de standpunten van onze leden, onder andere 
de jouwe. Heb je daarom een idee over wat dan ook in jouw 
sector? Laat het ons weten. Bij de Liberale Vakbond zijn we 
benieuwd naar wat jij denkt!

Dit is maar een greep uit ons aanbod. Meer voordelen vind je op 
www.aclvb.be of contacteer ons gerust met je vragen.

Welkom!
Je vindt het adres en de contactgegevens van jouw kantoor in deze 
 onthaalfarde of op www.aclvb.be.
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| Johan Vandycke
| Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke
| Poincarélaan 72-74 | 1070 Brussel
| tel. 02 558 51 50 | fax 02 558 51 51
| e-mail johan.vandycke@aclvb.be

Jij werkt in de sector van het aanvullend paritair comité voor de werklieden. De ACLVB onderhandelt 
mee over de voordelen voor alle arbeiders in jouw sector.

http://www.aclvb.be
http://www.aclvb.be

