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Onderhandelingen dienstenchequesector verlopen moeizaam 
De onderhandelingen in de dienstenchequesector blijven, net zoals voor de zomer, zeer 

moeizaam lopen. 

Vlaamse Regering : even hoop? 

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering bood even hoop, aangezien er maatregelen in 

het akkoord stonden met betrekking tot de sector. Tot nu toe is het echter nog onduidelijk 

wat er met het vrijgekomen budget van om en bij 75 miljoen euro zal gebeuren.  

Vloeit deze als subsidie terug naar de sector, of verdwijnt ze om ergens gaten te vullen? In 

het eerste geval kunnen we met zekerheid zeggen dat we zeer snel de onderhandelingen 

zouden kunnen afronden met een sectorakkoord met de volle bruto loonmarge van 1,10%.  

Budget van 75 miljoen euro? Niet voor de sector? Twee problemen! 

Als het vrijgekomen budget niet terugvloeit naar de sector, stellen er zich twee problemen : 

1.Aan de ene kant wil dit zeggen dat de regeringspartners de boodschap die verschillende 

vakbonden en werkgevers tijdens de zomermaanden gegeven hebben, niet begrepen 

hebben. Door geen aanpassing in de subsidiëring van de sector te voorzien, zet de politiek 

de toekomst van de sector en dus meer dan 140.000 jobs op het spel! 

2.Het tweede probleem is acuter. Zoals reeds eerder gecommuniceerd willen de werkgevers 

eerst garanties van de politiek vooraleer een sectoraal akkoord met loonsverhogingen te 

sluiten. Geen input vanuit de politiek staat voor de werkgevers dus gelijk aan geen 

loonsverhoging. Dat is voor ons niet aanvaardbaar! Het kan niet dat de 

dienstenchequesector met haar lage lonen nog een stap achteruit zet tegenover alle andere 

sectoren waar wel reeds een loonakkoord afgesloten werd. 

Vlaamse Regering : maak een verstandige keuze! 

De bal ligt de komende dagen/week in het kamp van de Vlaamse Regering. Eén ding is 

zeker: zolang er geen zekerheid over het budget is, zet  de ACLVB - samen met alle partners 

die daartoe bereid zijn - nog steeds volop in op constructief overleg om het tweede scenario 

te vermijden. Op die manier creëren we een win-win op zowel korte als lange termijn! 

Heb je nog vragen?  

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat. 

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons : 

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/  

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/  

http://www.aclvb.be/nl/secretariaten
http://www.aclvb.be/voordelen/
http://www.aclvb.be/lid-worden/


Gelieve het bovenstaande formulier terug te bezorgen aan uw ACLVB-kantoor. 
Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris (ACLVB)
verwittigd te worden.

aclvb | liberale vakbond aansluitingsformulier F.33

Algemene gegevens (drukletters a.u.b.)

naam voornaam

straat  postnr. gemeente

rijksregisternr. (achterkant identiteitskaart)  geslacht ○ man ○ vrouw

 geboortedatum • • 

nationaliteit taal ○ nederlands ○ frans

burgerlijke staat naam partner 

rekeningnr. IBAN  BIC

telefoonnr.  gsm 

e-mail privé  e-mail werk

Aansluitingsgegevens  ik wil aansluiten in de zone waar ik ○ woon ○ werk

datum aansluiting   • •   overgekomen van ○ ACV ○ ABVV ○ ACLVB ○ nieuw lid

en daar aangesloten van  • •  tot  • • (bewijs toevoegen)

Professionele gegevens naam werkgever

adres

in dienst vanaf • • 

paritair comité  sector bedrijf

○ arbeider ○ bediende ○ kader ondernemingsnummer  

voltijds ○ ja ○ nee zo nee, ik werk.....................................aantal uren/week  voltijdse tewerkstelling in mijn bedrijf is ................................aantal uren/week

○ volledig werkloos ○ student ○ andere handtekening lid

zone 

secretariaat

Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met het oog op onze dienstverlening. 
Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring terugkerende invordering (Business to Customer)

Door dit mandaat te tekenen, staat u ACLVB toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe uw rekening te debiteren volgens de instructies van ACLVB. 
U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terug betaling moet voorgelegd worden
binnen de 8 weken volgend op de datum van het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat.

gegevens schuldeiser
naam: ACLVB
schuldeiseridentificatie: BE66 007 0850330011
adres: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

voorbehouden voor aclvb
reden domiciliering: lidgeld voor lidnummer
...........................................................................................................................................................................................................

mandaatnummer

gegevens rekeninghouder (in te vullen door schuldenaar)

naam  ....................................................................................................................................................................................................................................................

adres  ....................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

rekeningnummer

iban 

bic

naam lid (indien rekeninghouder ≠ lid) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

opgemaakt te  .........................................................................................................  handtekening 

datum  ...............................................................................................................................
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