
Jouw aanspreekpunt binnen ACLVB voor werknemers uit 
de sector kappers, schoonheidsinstituten en fitnesscentra

Kappers, schoonheidsinstituten 
en fitnesscentra

Welkom bij de ACLVB! 
De aclvb verdedigt je belangen ook op sectorniveau
Ben je werkzaam in de sector Kappers, Schoonheidsinstitu-
ten en fitnesscentra, dan ben je bij de Liberale Vakbond aan 
het goeie adres. Nationaal verdedigt uw Nationaal Sectoraal 
Verantwoordelijke uw belangen in het Paritair Comité 314, 
zowel bevoegd voor arbeiders als voor de bedienden.

Kaderleden kunnen dan weer terecht bij de ACLVB-Kaderwer-
king, die functioneert binnen de Dienst Sectoren. De be-
voegdheden van zo’n Paritair Comité zijn heel divers. Om de 
2 jaar wordt een Nationale eisenbundel opgesteld en onder-
handeld met de werkgevers. In dergelijk sectorakkoord staan 
heel wat bepalingen over bijvoorbeeld uw loon, tijdskrediet, 
SWT, syndicale premie, vorming en nog veel meer.

Uiteraard betrekken wij onze leden maximaal in de besluit-
vorming. Of er al dan niet een akkoord komt bepaalt u mede: 
tenslotte gaat het over uw loon- & arbeidsvoorwaarden.
Indien er andere belangrijke items op sectorniveau worden 
besproken, horen wij dan ook graag uw mening en kan u deel-
nemen aan onze consultaties zowel Nationaal als Regionaal.

Bij collectieve conflicten in de ondernemingen kan gebruik 
gemaakt worden van een zogenaamde verzoeningsproce-
dure. Tijdens zo’n bemiddeling verdedigt de ACLVB de be-
langen van zijn leden in het verzoeningsbureau en trachten 
we het conflict op een constructieve manier op te lossen.

De aclvb informeert je snel en regelmatig   
over wijzigingen in je sector
Zodra de Collectieve Arbeidsovereenkomsten worden onder-
tekend, krijg je de teksten via e-mail toegestuurd zo je je 
e-mailadres doorgeeft aan jouw ACLVB-secretariaat. Kort na 
die ondertekening worden de teksten aangepast en gepubli-
ceerd op onze ACLVB-website op de pagina Sectoren.

Ook voor kaderleden in de sector!
Meer en meer vinden kaderleden de weg naar de Liberale 
Vakbond. Ook al zijn kaderleden of niet- gebaremiseerde 
bedienden vaak uitgesloten van het toepassingsgebied van 
de cao’s in de sector, Uiteraard kunnen kaders ook terecht 
bij onze specifieke kaderwerking, waar voor deze doelgroep 
regelmatig netwerkavonden, vormingen of seminaries op 
Europees niveau worden georganiseerd.

V.
U.

: E
rik

 D
ec

co
, P

oi
nc

ar
él

aa
n 

72
-7

4,
 1

07
0 

Br
us

se
l

Waar op het vlak van de ondernemingen uw aanspreekpunt de afgevaardigde en  Bestendig 
Secretaris is, is dit op het vlak van de sector de Nationaal Sectoraal  Verantwoordelijke voor 
de sector Kappers, Schoonheidsinstituten en Fitnesscentra, Erik Decoo

| Erik Decoo
| Poincarélaan 72 – 74
|1070 Brussel
| 02 558 51 50
| erik.decoo@aclvb.be 


