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Voorwoord
Geacht lid

Uw bedrijf valt onder het paritair comité 314 (kappers, fitness en schoonheidszorgen).
Binnen dit paritair comité worden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden – onder de vorm van 
collectieve arbeidsovereenkomsten – vastgelegd.
De bepalingen in deze brochure zijn de minima; gunstigere voorwaarden zijn uiteraard mogelijk op 
bedrijfsniveau. 

het sectoraal akkoord voor de periode 2011 – 2012 bestaat uit 2 fasen.

De eerste fase beantwoordt aan de verwachtingen van de werknemers op korte termijn, t.t.z. ver-
hoging van de koopkracht (+ 0,3% op 01.01.2012), verhoging van de werkgeverstussenkomst in de 
transportkosten en verduidelijking van de functieclassificatie. Want, ten laatste na 5 jaar anciënniteit 
in de sector, gaat de arbeider over naar categorie 3 1.
Wat de anciënniteit in de schoonheidszorgen betreft; wordt de verloning, die gekoppeld is aan de clas-
sificatie, vanaf nu bepaald op basis van de anciënniteit in de sector. Verder zullen de sociale partners 
de classificatie voor het fitnesspersoneel herzien.

Binnen de eerste fase zijn we ook overeengekomen dat (sinds 1 juli 2011) de carenzdag wordt af-
geschaft voor de arbeiders die meer dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben. Verder 
worden de opzeggingstermijnen voor de arbeiders vernieuwd.

Verder hebben we een akkoord gesloten om acties op te zetten om te strijd aan te gaan tegen sociale 
fraude en illegale arbeid. tot slot gaan we een collectieve overeenkomst afsluiten over de preventie 
van gezondheidsrisico’s in de kapperssector.

in een tweede fase zullen de sectorale partners een oplossing zoeken voor de bestaande knelpunten 
in de sector. Wij willen een verhoging van de koopkracht en getrouwheid van het personeel in de 
sector waarderen. Verder willen we een duidelijke classificatie en de uitwerking van een duidelijk 
beroepsprofiel. Daar bovenop willen we de buitengewone prestaties verfraaien. het is de bedoeling 
om bekwame werknemers te hebben die trouw zijn aan de sector en die betaald/beloond worden in 
verhouding met hun inspanningen. 
een onafhankelijk bureau zal een studie uitvoeren met de bedoeling een goede verloning voor te 
stellen die rekening houdt met de economische realiteit en met de eisen van de consumenten. De 
resultaten van deze studie verwachten we tegen april 2012. 

1 Bij wijze van afwijking mag de arbeider in categorie 2 blijven als de werkgever minstens 2 dagen vorming per jaar voorstelt 
en als de arbeider niet geslaagd is voor de validering van de competenties.
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De Liberale vakbond stelt aan zijn leden sectorale publicaties ter beschikking die regelmatig ge-
actualiseerd worden. in deze brochure vind je de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers in de wereld van de kappers, schoonheidszorgen en fitness. Bovendien worden onze 
 leden geïnformeerd over wijzigingen in de regelgeving en worden zij via een  infoflash op de hoogte 
gehouden van de sectorale actualiteit.

U bent aangesloten bij de AcLVB maar u krijgt geen informatie via e-mail?
neem dan contact op met uw plaatselijke AcLVB-secretariaat om na te gaan of uw e-mailadres is 
opgenomen in ons ledenbestand. 

U bent niet aangesloten bij de AcLVB, surf dan snel naar www.aclvb.be/lid-worden/ en ‘geniet’ van 
onze service en voordelen.

Als u nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met uw AcLVB-secretariaat. onze mede-
werkers staan altijd klaar om je te helpen en bijkomende informatie te verschaffen bij zaken die in 
deze brochure niet worden behandeld of onduidelijk zijn.

Jan Vercamst
Nationaal Voorzitter

Thibaut Montjardin
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke

Björn De Kerpel
Sectorconsulent

www.aclvb.be/lid-worden/
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Loon- en arbeidsvoorwaarden

Functieclassificatie
hieronder vinden jullie de functieclassificatie van toepassing in het paritair comité voor de kappers, 
schoonheidszorgen en fitness. Werken wordt verloond en jullie functie wordt gelinkt aan een salaris. 
hieronder kan u uw loon en functie zelf ontdekken en nagaan hoe de sector de loon- en functievoor-
waarden regelt. Uiteraard zijn dit de minimumbarema’s; het staat u vrij om binnen uw bedrijf een 
hoger salaris te onderhandelen.

er bestaan verschillende categorieën binnen het paritair comité 314:

De werknemers, zonder diploma, zonder ervaring en geen 6 maanden anciënniteit in de sector, wor-
den geclassificeerd in categorie I.

Werknemers met een erkend diploma (of deelcertificaat) & werknemers zonder erkend diploma (of 
deelcertificaat) maar met 6 maanden anciënniteit in de sector, worden ondergebracht in categorie II.

indien je taken uitvoert in volle autonomie in het kader van professionele hadelingen; word je in 
categorie III ingeschaald.
Binnen de kapperssector hebben we via het sectoraal akkoord 2011 – 2012 de categorie iii bijge-
stuurd. ten laatste na 5 jaar bedrijfsanciënniteit, gaat de kapper over naar categorie iii. een afwijking 
– met behoud in categorie ii – is slechts mogelijk indien de werkgever kan bewijzen dat hij jaarlijks 
minstens 16 uren opleiding heeft aangeboden. Deze afwijking moet wel goedgekeurd worden door de 
bemiddelingscommissie van het paritair comité 314.
Binnen de fitnesssector schalen we de lesgever-specialisten in in categorie iii.

Voor de leidinggevende functies zijn er 2 categorieën voorzien; categorie IV zijn de operationeel (= op 
de werkvloer) leidinggevende functies en categorie V zijn de functioneel (= met beslissingsrecht) 
leidinggevende functies.

Lonen
hieronder vinden jullie de barema’s van toepassing sinds 01.01.2012.
Binnen het paritair comité 314 worden de lonen gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprij-
zen. De lonen worden jaarlijks verhoogd of verlaagd met 2% telkens de spilindex bereikt is.

Haarkappers Loon (in euro)

categorie i 9,2752/u

categorie ii 9,8457/u

categorie iii 10,3103/u
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Haarkappers Loon (in euro)

categorie iV 11,7050/u

categorie V 2 081,10/m

categorie V na 10 jaar 2 289,21/m

categorie V na 20 jaar 2 497,32/m

Schoonheidsspecialisten Loon (in euro)

categorie i 1 526,65/m

categorie ii 1 621,71/m

categorie iii – 2 jr zelfst uitvoering 1 698,28/m

categorie iii – 7 jr zelfst uitvoering 1 774,83/m

categorie iii – 12 jr zelfst uitvoering 1 851,39/m

categorie iii – 17 jr zelfst uitvoering 1 927,96/m

categorie iV 2 081,10/m

categorie V 1 927,96/m

categorie V na 10 jaar 2 081,10/m

categorie V na 20 jaar 2 289,21/m

Administratief bedienden Loon (in euro)

categorie i 1 526,65/m

categorie ii 1 621,71/m

categorie iii – 2 jr zelfst uitvoering 1 698,28/m

categorie iii – 5 jr zelfst uitvoering 1 774,83/m

categorie iii – 10 jr zelfst uitvoering 1 927,96/m

categorie iV 1 927,96/m

categorie V 2 081,10/m

categorie V na 10 jaar 2 289,21/m

categorie V na 20 jaar 2 497,32/m

Fitness-, bodybuilding-, sauna en/of zonnecentra Loon (in euro)

categorie i 9,2752/u

categorie ii 9,8457/u

categorie iii zelfstandige uitvoering 10,3103/u

categorie iii lesgever-specialist 14,4938/u

categorie iV 11,7050/u

categorie V 2 081,10/m

categorie V na 10 jaar 2 289,21/m

categorie V na 20 jaar 2 497,32/m
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Premies en vergoedingen

Eindejaarspremie
De eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers die in de periode  
1 juli vorig jaar en 30 juni huidig jaar minstens 32 dagen 
gepresteerd hebben. De gelijkgestelde periodes, 
o.a. ziekte- en vormingsdagen, worden beschouwd 
als gepresteerd.

het bedrag van de eindejaarspremie is gelijk aan 9% 
van het bruto-jaarloon.

Wie heeft geen recht op een 
eindejaarspremie?
•	 personen	die	minder	dan	32	dagen	gewerkt	(of	gelijk-

gesteld) hebben in de periode 01.07 ➞ 30.06;
•	 personen	 van	 wie	 de	 belastbare	 premie	minder	 dan	

25 euro bedraagt;
•	 personen	met	een	leercontract	en	stagiairs.

Hoe ontvangen jullie de eindejaarspremie?
In de loop van december ontvangt u van het Sociaal 
Fonds een attest eindejaarspremie.
op dat document staat uw bruto-salaris tijdens de referte-
periode alsook de gelijkgestelde periodes, de bruto-eindejaars-
premie, de fiscale en sociale bijdragen en de netto-eindejaars-
premie. op het document staan ook uw persoonlijke gegevens 
en het bankrekeningnummer waarop de premie zal gestort wor-
den.
Dit formulier moet u goed nakijken en dan uiteindelijk 
 afgeven in uw ACLVB-secretariaat.

Syndicale premie
het bedrag van de syndicale premie bedraagt 135 euro per jaar.
Deze premie wordt betaald door de liberale vakbond van zodra u 
het attest eindejaarspremie hebt binnengebracht in uw secretariaat. 
ook als u geen recht hebt op een eindejaarspremie, zal u een attest 
ontvangen.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen
De aanvullende vergoeding wordt toegekend aan de werknemers, die door hun werkgever tijdelijk 
werkloos worden gesteld.
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De vergoeding wordt uitbetaald aan de begunstigden per ontvangen werkloosheidsdag ten belope van 
maximum 100 kredietdagen per jaar (1 januari ➞ 31 december). De 100 kredietdagen zijn uitgedrukt 
rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen per week.
het dagbedrag (rekening houdend met zes vergoedbare dagen per week) bedraagt 5 euro per dag. De 
vergoeding wordt uitbetaald door de liberale vakbond.

Wie heeft geen recht op aanvullende werkloosheidsuitkeringen?
De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden niet uitgekeerd aan de werknemers die tevens het 
statuut hebben van zelfstandige in bijberoep in de sector.

Langdurige werkonbekwaamheid
in het geval van gewone ziekte, privé-ongeval, arbeidsongeval, ongeval op weg naar en van het werk, 
beroepsziekte en zwangerschapsverlof, heb je recht op een vergoeding bovenop de uitkering.
Die vergoeding wordt uitbetaald door de mutualiteit of verzekering.

Vanaf dag 31 ontvang je 5 euro per dag van het fonds voor bestaanszekerheid en dit voor maximaal 
120 dagen per jaar.
het bedrag van de aanvullende vergoeding is dus 5 euro per dag, uitgegaan van een werkweek van 
zes dagen. indien je voltijds werkt, ontvang je dus 30 euro per week.

om de vergoeding aan te vragen, werd een formulier ontwikkeld, die je kan downloaden via  
http://www.fbz-pc314.be/

Dermatoloog
Door de aard van het werk komen huidaandoeningen vaak voor. 
Daarom heb je als werknemer recht op een forfaitaire vergoeding van 20 euro om een dermatoloog 
te consulteren.
Voor meer informatie, surf naar http://www.fbz-pc314.be

Arbeidsduur

Wekelijkse arbeidsduur
sinds 01.07.2002 bedraagt de maximale wekelijkse arbeidsduur 38 uur.

De bedrijven, die van de 38-uren weekgrens wensen af te wijken, dienen hiervoor een bedrijfs-cao 
af te sluiten en deze neer te leggen bij de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen en bij het paritair 
comité. Deze cao moet dan ondertekend worden door minstens een van de syndicale organisaties die 
vertegenwoordigd zijn in het paritair comité 314.

http://www.fbz-pc314.be
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Deeltijds werken en overuren (vast en variabel uurrooster)
Voor alle overuren, die het krediet overschrijden, is de algemene wetgeving van toepassing.

Deeltijdse werknemers met een werkweek van minder dan 19 uren:
•	 de	werkgever	heeft	een	krediet	van	drie	bijkomende	uren	per	kalendermaand.
 Dit krediet mag niet overgezet worden naar de volgende maanden en geven geen recht op een 

salaristoeslag;
•	 de	salaristoeslag	is	verplicht	vanaf	het	vierde	uur	dat	de	kredietduur	overschrijdt.

Deeltijdse werknemers met een werkweek van 19 uren of meer:
•	 de	werkgever	heeft	een	krediet	van	zes	bijkomende	uren	per	kalendermaand.
Deze uren geven geen recht op een salaristoeslag;
•	 de	salaristoeslag	is	verplicht	vanaf	het	zevende	uur	dat	de	kredietduur	overschrijdt.

Zon- en feestdagen
De arbeidswet van 16 maart 1971 verbiedt te werken op zon- en feestdagen.
Maar, in de kapsalons van de badplaatsen, kuuroorden, toeristische centra en in de fitness-sector is 
zon- en feestdagenwerk toegestaan.

in geval van zon- en feestdagenwerk, wordt een toeslag van 50% toegekend op de effectieve lonen 
en vergoedingen. De werknemers hebben wel de garantie van 12 vrije zondagen per kalenderjaar en 
kunnen rekenen op een volledige recuperatiedag voor het werken van minstens 4 uur op een zondag. 
Bij minder dan 4 uur werken, bedraagt de recuperatie een halve dag.

Buitengewone regeling/prestaties in de fitness-centra
•	 Voor	prestaties	van	20	tot	23	uur	krijgen	de	werknemers	+	5%	(berekend	op	het	effectieve	loon);	
•	 In	geval	van	zon-	en	 feestdagenwerk,	wordt	een	 toeslag	van	50%	toegekend	op	de	effectieve	

lonen.

Onderhoudspersoneel
Arbeiders die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en het onderhoud kunnen als volgt tewerk-
gesteld worden:
•	 op	weekdagen	tussen	6	u.	en	20	u.;
•	 op	zon-	en	feestdagen	tussen	7	u.	en	10	u.

Vervoersonkosten
sinds 1 juli 2011 bedraagt de werkgevertussenkomst – op basis van de treinkaart – in de transport-
kosten (uitgezonderd fiets) 100%.
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hieronder vinden jullie de tabel van de werkgeverstussenkomst (op 01.02.2012):

Afstand woonplaats ➞ werkplaats Bijdrage per week (in euro) Bijdrage per dag (in euro)

1  8  1,6

2  8,9  1,78

3  9,7  1,94

4 10,6  2,12

5 11,4  2,28

6 12,2  2,44

7 12,9  2,58

8 13,6  2,72

9 14,4  2,88

10 15,1  3,02

11 15,8  3,16

12 16,6  3,32

13 17,3  3,46

14 18  3,6

15 18,8  3,76

16 19,5  3,9

17 20,2  4,04

18 21  4,2

19 21,7  4,34

20 22,4  4,48

21 23,2  4,64

22 23,9  4,78

23 24,6  4,92

24 25,5  5,1

25 26  5,2

26 27  5,4

27 27,5  5,5

28 28,5  5,7

29 29  5,8

30 29,5  5,9

31-33 31  6,2

34-36 32,5  6,5

37-39 34,5  6,9

40-42 36,5  7,3

43-45 38  7,6
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Afstand woonplaats ➞ werkplaats Bijdrage per week (in euro) Bijdrage per dag (in euro)

46-48  40  8

49-51  41,5  8,3

52-54  43  8,6

55-57  44,5  8,9

58-60  45,5  9,1

61-65  47  9,4

66-70  49,5  9,9

71-75  52 10,4

76-80  54 10,8

81-85  56 11,2

86-90  58 11,6

91-95  60 12

96-100  62 12,4

101-105  64 12,8

106-110  66 13,2

111-115  69 13,8

116-120  71 14,2

121-125  73 14,6

126-130  75 15

131-135  77 15,4

136-140  79 15,8

141-145  81 16,2

146-150  84 16,8

151-155  86 17,2

156-160  88 17,6

161-165  90 18

166-170  92 18,4

171-175  94 18,8

176-180  96 19,2

181-185  98 19,6

186-190 101 20,2

191-195 103 20,6

196-200 105 21

196-200 105 21
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De werknemers die het woon- werkverkeer per fiets doen, ontvangen 0,15 euro per kilometer met 
een maximum van 10 kilometer per traject.

Werk- en beschermingskledij & werkmateriaal
er is een verschil tussen werkkledij en beschermingskledij.

De werkgever stelt beschermingskledij ter beschikking en staat in voor het onderhoud en de reini-
ging ervan. Deze kledij moet voldoen aan de technische normen.
•	 Voor	het	kappersbedrijf	verstaat	men	onder	beschermingskledij	een	schort	en	handschoenen	voor	

eenmalig gebruik. 
•	 Voor	de	schoonheidszorgen	verstaat	men	onder	beschermingskledij	een	tuniek	en	schort.

Als de vrijheid van werkkledij uitdrukkelijk vermeld staat in het arbeidsreglement of arbeidsovereen-
komst, dient de werkgever de werknemers niet te voorzien van een vergoeding.

Werkkledij is geen beschermingskledij. het is bv. een hemd, broek of jurk.
•	 Indien	de	werkgever	geen	werkkledij	ter	beschikking	stelt	en	niet	instaat	voor	het	onderhoud	en	

de reiniging ervan, mag de werknemer instaan voor de aankoop, reiniging en onderhoud van de 
werkkledij. De werkgever betaalt dan een vergoeding van 1,50 euro per gepresteerde of aange-
vatte arbeidsdag.

•	 Indien	de	werkgever	toch	voorziet	in	werkkledij,	andere	dan	beschermingskledij	maar	het	onder-
houd niet voor eigen rekening neemt, zal de werkgever een vergoeding betalen van 1 euro per 
gepresteerde of aangevatte arbeidsdag.

De werkgever is verplicht van werkmateriaal ter beschikking te stellen (Wet van 03.07.1978 
over de werkcontracten). indien hij dat niet doet, zal hij verplicht zijn een vergoeding te betalen die 
jaarlijks op 1 januari wordt bepaald. De vergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde prijs 
van het werkmateriaal dat normaal gebruikt wordt in een kapsalon.

Opgelet! 
De regel is en blijft het toeleveren van werkmateriaal. het is dus niet de bedoeling dat werkgevers 
jullie een vergoeding geven om werkmateriaal te kopen.

Carenzdag
De carenzdag is de eerste dag ziekte in een ziekteperiode van minder dan 14 dagen. Deze dag wordt 
niet betaald door de werkgever.
sinds 01.07.2011 is de carenzdag afgeschaft indien jullie minimum 6 maanden bedrijfsanciën-
niteit hebben.



KAppers, fitness en schoonheiDszorGen > 15

Tijdskrediet
tijdskrediet is een recht die de gelegenheid geeft aan werknemers om hun arbeidsovereenkomst 
volledig of gedeeltelijk te schorsen.
tijdens deze loopbaanonderbreking zal de werknemer een vergoeding krijgen. 

Opgelet!
in de bedrijven met 10 werknemers of minder is de toestemming van de werkgever verplicht.

Als gevolg van het regeerakkoord werd de wettelijke basis met betrekking tot de uitkeringen van 
tijdskrediet gewijzigd. cao 77bis die de toegang tot het recht regelt, werd, op het ogenblik waarop 
deze brochure werd opgesteld, nog niet gewijzigd.
ze zou ondertussen het voorwerp moeten uitmaken van de eerste herzieningen met het oog op het 
verzekeren van een zekere samenhang tussen de toegang tot het recht en de toegang tot de uitke-
ringen.

Voorbeelden: de nieuwe reglementering inzake uitkeringen schaft de formule van 4/5 tijdskrediet af 
terwijl deze blijft voortbestaan in de cao 77bis.
De toegang tot het tijdskrediet eindeloopbaan in de cao 77bis is mogelijk na een carrière van 20 jaren 
als loontrekkende. inzake uitkeringen moet men 25 jaar anciënniteit hebben.

Om de meest recente informatie te hebben over de toegangsregels en de uitkeringen van tijds-
krediet, gelieve contact op te nemen met uw ACLVB-secretariaat voordat u enige stappen on-
derneemt bij uw werkgever.

Thematische verloven
er bestaan 3 vormen van thematische verloven:
1. Ouderschapsverlof: het ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid om de arbeids-

prestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen om meer tijd te hebben voor de opvoeding van 
hun kinderen.

2. Bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid: deze vorm van loopbaanon-
derbreking biedt de werknemer de mogelijkheid om de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te 
verminderen om te kunnen zorgen voor een gezinslid of familielid dat zwaar ziek is.

3. Palliatief verlof: palliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij men de arbeids-
prestaties tijdelijk kan schorsen of verminderen om bijstand (medische, sociale, administratieve 
en psychologische) en verzorging te bieden aan ongeneeslijk zieke personen die zich in een ter-
minale fase bevinden.

Voor meer inlichtingen over deze thematische verloven, aarzel niet om onze brochure te raadplegen 
op onze website: http://www.aclvb.be/thematische-verloven/
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Opzeggingstermijnen
hieronder vinden jullie een overzicht van de gangbare opzeggingstermijnen:

Anciënniteit
Opzeggingstermijn 
 (dagen) werknemer

Opzeggingstermijn 
 (dagen) werkgever

- 6 maanden 14 42

6 tot 3 jaar 14 42

3 tot 5 jaar 14 49

5 tot 10 jaar 14 56

10 tot 15 jaar 14 77

15 tot 20 jaar 14 112

+ 20 jaar 28 147

Opzeggingstermijn brugpensioen
indien een werknemer – in het kader van brugpensioen – wordt ontslagen, zijn de opzegginstermijnen 
van de wet van 3 juli 1978 (artikel 15) van toepassing.

Brugpensioen 

Voltijds op 58 jaar (regeling tot 31.12.2013)
Voorwaarden om recht te hebben op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering:
•	 Minstens	58	jaar	zijn	op	het	moment	dat	je	contract	eindigt;
•	 Minstens	38	jaar	(mannen)	of	35	jaar	(vrouwen)	gewerkt	hebben	als	loontrekkende;
•	 Ontslagen	worden	behalve	in	geval	van	dringende	reden;
•	 Recht	hebben	op	werkloosheidsvergoedingen	(minstens	624	dagen	gewerkt	hebben	in	de	3	voor-

afgaande jaren).

De aanvullende vergoeding wordt maandelijks betaald door de werkgever en wordt als volgt bere-
kend: nettoreferteloon - werkloosheidsuiterking) / 2

Voltijds op 56 jaar mits een beroepsverleden van 40 jaar (regeling tot 
31.12.2012)
Voorwaarden om recht te hebben op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering:
•	 Minstens	56	jaar	zijn	op	het	moment	dat	je	contract	eindigt	en	vóór	31.12.2012;	
•	 Minstens	40	jaar	gewerkt	hebben	als	loontrekkende	op	het	moment	dat	je	contract	eindigt;
•	 Voor	je	17	jaar	minstens	78	dagen	gewerkt	hebben	als	loontrekkende	in	de	privé	of	als	leerling;
•	 Ontslagen	worden	behalve	in	geval	van	dringende	reden;
•	 Recht	hebben	op	werkloosheidsvergoedingen	(minstens	624	dagen	gewerkt	hebben	in	de	3	voor-

afgaande jaren).
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De aanvullende vergoeding wordt maandelijks betaald door de werkgever en wordt als volgt bere-
kend: nettoreferteloon - werkloosheidsuiterking) / 2

Halftijds op 55 jaar (regeling tot 31.12.2012)
Voorwaarden om recht te hebben op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering:
•	 Minstens	55	jaar	zijn;
•	 Met	je	werkgever	een	akkoord	maken	dat	je	je	arbeidsprestaties	halveert;
•	 Voltijds	gewerkt	hebben	in	de	sector	in	de	12	maanden	voorafgaand	aan	de	aanvraag	tot	vermin-

dering van de arbeidsprestaties;
•	 Recht	hebben	op	werkloosheidsvergoedingen	(beroepsverleden	van	minstens	25	jaar	en	minstens	

624 dagen gewerkt hebben in de 3 voorafgaande jaren).

Propaganda van de vorming in de sector
Vorming tijdens de actieve loopbaan is belangrijk voor iedere 
werk nemer.
Daarom hebben werknemers in het pc 314 recht op 16 uren 
professionele en/of technische vorming per jaar.

om levenslang leren aan te moedigen, geeft de sector een opleidings-
vergoeding aan de werknemers die een opleiding volgen, geregistreerd 
door het sectoraal fonds.

De opleidingsvergoeding hangt af van het soort opleiding je volgt en wordt, ten laatste 6 weken nadat 
je de opleiding gevolgd hebt, betaald.
een werknemer krijgt maximaal 750 euro bruto opleidingsvergoeding per jaar.

Hoe vinden jullie een opleiding?
het is eenvoudig, surf naar de website www.coachbelgium.be en ontdek de vormingsgids.

coach VzW is ontstaan uit de schoot van het fonds van Bestaanszekerheid van paritair comité 314 
(fBz pc 314), met als doel de drie sectoren binnen het paritair comité 314, zijnde de haartooi, schoon-
heidszorgen en fitness te professionaliseren en jullie een aantrekkelijke korting te bieden bij het 
inschrijven bij ‘campus coach’.
zo betaalt u slechts 50 euro om toegang te hebben tot het volledig programma opleidingen van cam-
pus coach. het fonds voor bestaanszekerheid biedt u dus een korting van 100 euro.

coach brengt tweemaal per jaar een vormingsgids uit; surf snel door naar de gids, kies de opleiding 
die je wil volgen en volg de opleidingen in een van de vijf vormingcentra (Brussel, Antwerpen, roese-
lare, Luik en charleroi).

www.coachbelgium.be
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Interessante websites
www.aclvb.be 
De site van de Algemene centrale der Liberale Vakbonden van België 

Fonds voor Bestaanszekerheid 
Contactgegevens:
Vijfwindgatenstraat 21f – 9000 Gent
tel. 09 224 18 73 – fax 09 233 42 19
e-mail: info@fbz-pc314.be
www.fbz-pc314.be

Coach vzw 
coach VzW is ontstaan uit de schoot van het fonds van Bestaanszekerheid van paritair comité 314 
(fBz pc 314), met als doel een instrument (tool) te zijn ten dienste van de drie sectoren binnen dit 
paritair comité 314, zijnde de haartooi, schoonheidszorgen en fitness.
www.coachbelgium.be

Knappe kapper
Via knappe kapper ontdekt u de goede praktijken voor het ontplooien van uw artistieke talenten met 
vertrouwen en zonder risico voor uzelf en voor uw klanten.
www.knappekapper.be

Fitnessfaculty
Dfo en BBf&W zijn de initiatiefnemers van fitness faculty en hebben een samenwerkingsverband 
om het opleidingsaanbod in kaart te brengen, instructors te erkennen, opleidingen/bijscholingen in 
te richten… 
De fitnessorganisatie is als sportfederatie uiteraard vooral actief op het sportieve domein, terwijl de 
beroepsvereniging zich meer toespitst op de sociaaleconomische ondersteuning.
www.fitnessfaculty.be

www.aclvb.be
www.coachbelgium.be
www.knappekapper.be
www.fitnessfaculty.be
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Adressenlijst
ACLVB Algemene centrale der Liberale Vakbonden van België
Koning Albertlaan 95 – 9000 Gent
tel. 09 222 57 51 – fax 09 221 04 74
e-mail: aclvb@aclvb.be
www.aclvb.be

Aalst-Ninove aalst.ninove@aclvb.be
9300 AALst Kerkhoflaan 14-16 053 70 20 70
9400 ninoVe centrumlaan 6 054 33 24 52
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 11/1 02 206 67 11
1030 BrUsseL r. Vandeveldestraat 66 02 242 09 57
1070 BrUsseL poincarélaan 72 02 558 52 40

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 stationsstraat 74 050 72 06 58
9040 st-AMAnDsBerG Antwerpsesteenweg 127 09 218 07 30
9060 zeLzAte Burg. De clercqstraat 1 09 345 88 99

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 14 053 68 06 62
1800 ViLVoorDe stationlei 78/1 02 252 09 82

www.aclvb.be
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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 359 A 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 Marktplein 16 055 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

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 spoorwegstraat 96 052 49 95 50
9160 LoKeren zand 18 09 340 53 30
9100 sint-niKLAAs stationsplein 9 03 760 17 50
9140 teMse Vrijheidstraat 30 03 771 24 16
9230 Wetteren Brugstraat 2 09 365 45 61
9240 zeLe Lokerenbaan 22 052 45 84 40



KAppers, fitness en schoonheiDszorGen > 21

West-Vlaanderen west-vlaanderen@aclvb.be
8000 BrUGGe houtkaai 23/1 050 33 25 97
8900 ieper sur. de Volsberghestraat 48 057 20 01 15
8300 KnoKKe Gemeenteplein 35-37 050 63 05 40
8500 KortriJK Groeninghelaan 40 056 22 10 62
8930 Menen esplanadestraat 18 056 51 12 40
8400 oostenDe hendrik serruyslaan 46 059 70 12 09
8970 poperinGe ieperstraat 96 057 33 35 50
8940 WerViK sint-Maartensplein 1A 056 31 11 82



AANSLUITINGSFORMULIER F.33

ALGEMENE GEGEVENS (drukletters a.u.b.)

Naam Voornaam

Straat  Postnr. Gemeente

Rijksregisternr. Geslacht:  man  vrouw
(achterkant identiteitskaart)

 Geboortedatum  

Nationaliteit Taalrol:  Nederlands  Frans  Burgerlijke stand

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 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.

In geval van domiciliëring, gelieve naam + bankrekening 
in te vullen in het linkervak en te ondertekenen. Stempel secretariaat ACLVB

BERICHT VAN DOMICILIERING

Ik ondergetekende (naam wie betaalt)
 ............................................................................................................................................................................................................................................

geef toelating aan de ACLVB om de bijdrage

voor (naam lid) .............................................................................................................................................................................................

met refertenummer

 Zone Bode Ronde Lidnummer

te innen door debet van mijn rekeningnummer

IBAN

BIC

Handtekening Datum ................................................................................................

VOORBEHOUDEN VOOR DE BANK

Domiciliëringsnummer

Identificatienummer van de schuldeiser:
 ....................................................................................................................... ....................................................................

Handtekening Datum ..........................................................................

Bij stopzetting van de domiciliëring, dient de schuldtitelmandataris (ACLVB) verwittigd te worden.



Poincarélaan 72-74 – 1070 Brussel
tel. 02 558 51 50 – fax 02 558 51 51
socialezetel@aclvb.be

socialezetel@aclvb.be



