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Voorwoord 
De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn een belangrijke zorgverlener voor wie thuis een 
helpende hand kan gebruiken, van net bevallen mama's tot hoogbejaarden. De grootste diensten zijn 
Familiehulp, Thuiszorg en Solidariteit voor het Gezin. De loon-en arbeidsvoorwaarden van vandaag komen niet 
uit de lucht gevallen. Ze zijn het resultaat van herhaaldelijke mobilisaties en vastberadenheid van het personeel 
van de Non-Profit. Dit heeft geleid tot historische akkoorden in de Vlaamse Non-Profit. Die 
meerjarenakkoorden tussen de overheid en de vakbond en werkgevers, hebben een positief effect gehad op de 
loon- en arbeidsvoorwaarden, extra personeel zodat kwaliteit verhoogt en werkdruk verlaagt. De 
meerjarenakkoorden zorgden voor een verregaande harmonisering van de loonvoorwaarden voor het 
personeel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende diensten. 

Het laatst afgesloten meerjarenakkoord, VIA 5, heeft verder gebouwd op de maatregelen van de vorige 
akkoorden. Zo wordt bijvoorbeeld de 13de maand eindelijk verwezenlijkt, gaan de vergoedingen voor 
verplaatsingen in opdracht omhoog en wordt een loonharmonisatie ingezet voor iedereen in barema B2b naar 
barema B2a. Verder werden, onder andere, ook nieuwe systemen van flexibiliteit ingevoerd, met de nodige 
beschermingsmechanismen en vergoedingen. 

De ACLVB staat aan jouw zijde om ook in de toekomst blijven te ijveren voor de verbetering van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de Non-Profit. Het maatschappelijke belang van de sector moet ook 
een meerwaarde blijven voor het personeel van vandaag en morgen. Samen kunnen we verder timmeren aan 
de ingeslagen weg, dankzij syndicale inzet en solidariteit. De behaalde resultaten moeten immers dag na dag 
verworven blijven. De overheid moet blijven gewezen worden op het belang van de Non-Profitsector en de 
nood aan kwaliteitsvolle loon- en arbeidsvoorwaarden. 

Elke werknemer die lid wordt van de liberale vakbond, versterkt de stem van het personeel. Als lid van de 
ACLVB geniet je ook van advies en ondersteuning en nieuws over jouw loon- en arbeidsvoorwaarden. Wil je 
meetrekken aan de syndicale weg, neem dan vrijblijvend contact op met een bestendig secretaris van de 
ACLVB en wie weet kan je in jouw organisatie de stem van jouw personeel mee vertolken. Om u te versterken 
in de taak van afgevaardigde, voorziet de ACLVB een ruim vormingspakket voor zijn leden, militanten en 
afgevaardigden, ook voor de Non-Profitsectoren. 

Aarzel niet om contact op te nemen, wij helpen je graag verder.  

ACLVB, uw helpende hand voor de Non-Profit. 

Tommy Jonckheere 

Sectoraal Verantwoordelijke Vlaamse Non Profit 

Björn De Kerpel 

Sectorconsulent Non-Profit 

Loon-en arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen. Om u op de hoogte te houden 
van wijzigingen, krijgen leden die hun e-mail adres kenbaar maken op het ACLVB-secretariaat op regelmatige 
tijdstippen actuele info via e-mail. 
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Functieclassificatie 

Gezinszorg en logistieke hulp 

Gezinszorg en logistieke hulp 

Diensten en 

functies 
Barema Baremieke anciënniteit 

Minimale 

toegangsvereisten 

I.Verzorgende diensten 

Gezinsverzorgende 

Kraamverzorgende 

Opvang ziek kind 

B2b 20 jaar Over een 

inschrijvingsbewijs 

beschikken of ten 

minste hiervoor in 

aanmerking komen 

(d.w.z. voldoen aan de 

minimale 

erkenningsvoorwaarden 

zoals bepaald in artikel 3 

B, 2° van bijlage 1 van 

het B. VI. Reg. 

18/12/1998 houdende 

erkenning en 

subsidiëring van 

verenigingen en 

welzijnsvoorzieningen in 

de thuiszorg) 

II.Logistieke hulp 

Poetshulp, 

klusjesdienst, 

oppashulp, ... 

B4 18 jaar Geen bijzondere 

bepalingen 

III.Administratieve diensten 

Administratief 

medewerker 

A1 21 jaar Hoger onderwijs 

Administratief 

medewerker 

A2 20 jaar - Hoger secundair 

onderwijs 

- Lager secundair 

onderwijs na 10 jaar 

dienstanciënniteit en 

240 uren bijkomende 

administratieve en/of 

informaticatechnische 

opleiding 

Administratief 

medewerker A3 18 jaar 

Lager secundair 

onderwijs 

Diensthoofd 
B1b 21 jaar Hoger onderwijs 
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administratie 

IV.Begeleidende diensten 

Verantwoordelijke 

hulpverlening 

B1b 21 jaar Voldoen aan de 

minimale 

erkenningsvoorwaarden 

zoals bepaald in artikel 3 

B, 4° van bijlage I van 

het B. VI. Reg. 

18/12/1998 houdende 

erkenning en 

subsidiëring van 

verenigingen en 

welzijnsvoorzieningen in 

de thuiszorg) 

V.Leiding K5 tot K1 

 

Afhankelijk van de 

grootte van de 

voorziening 

Dienstenchequewerknemer 

Dienstenchequewerknemers 

Diensten en functies Barema Minimale toegangsvereisten 

Werknemers tewerkgesteld met 

een arbeidsovereenkomst 

dienstencheques 

DB4 Geen bijzondere bepalingen 

Begeleidend personeel DB1b Hoger onderwijs 

Administratief personeel DA1 

DA2 

DA3 

Hoger onderwijs 

Hoger secundair onderwijs 

Lager secundair onderwijs 
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Loon- en arbeidsvoorwaarden 

Lonen 
De lonen in het PC 318.02 stijgen mee met de lonen van de ambtenaren. Dit gebeurt gemiddeld om de twee 
jaar. De meest recente indexering vond plaats op 1 juli 2017. U vindt alle actuele lonen op onze sectorpagina. 

Barema’s 

Gezinszorg en logistieke hulp (sinds 1 juli 2017) 

Schaal B2B 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 22.576,35 1.881,36 100,39 50,19 11,4253 

1 23.011,75 1.917,65 100,39 50,19 11,6456 

2 23.505,50 1.958,79 100,39 50,19 11,8955 

3 24.391,14 2.032,60 100,39 50,19 12,3437 

4 25.271,45 2.105,95 100,39 50,19 12,7892 

5 25.276,76 2.106,40 100,39 50,19 12,7919 

6 26.531,83 2.210,99 84,97 34,77 13,4270 

7 26.541,80 2.211,82 84,14 33,94 13,4321 

8 27.796,50 2.316,38 50,19 25,10 14,0671 

9 27.810,12 2.317,51 50,19 25,10 14,0739 

10 29.064,82 2.422,07 50,19 25,10 14,7089 

11 29.078,47 2.423,21 50,19 25,10 14,7158 

12 30.333,19 2.527,77 13,92  15,3508 

13 30.346,79 2.528,90 12,79  15,3577 

14 31.601,51 2.633,46   15,9927 

15 31.615,14 2.634,60   15,9996 

16 32.869,85 2.739,15   16,6345 

17 32.883,46 2.740,29   16,6414 

18 34.138,17 2.844,85   17,2764 

19 34.151,82 2.845,99   17,2833 

20 35.406,53 2.950,54   17,9183 

21 35.420,13 2.951,68   17,9252 

https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/documenten/sectoren/loon_arbeidsvoorwaarden/318-02_n.pdf
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22 36.674,84 3.056,24   18,5601 

23 37.943,20 3.161,93   19,2020 

24 39.197,92 3.266,49   19,8370 

25 39.211,52 3.267,63   19,8439 

26 39.211,52 3.267,63   19,8439 

27 39.225,17 3.268,76   19,8508 

28 39.225,17 3.268,76   19,8508 

29 39.225,17 3.268,76   19,8508 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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B4 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 20.713,18 1.726,10 100,39 50,19 10,4824 

1 21.986,66 1.832,22 100,39 50,19 11,1269 

2 22.273,17 1.856,10 100,39 50,19 11,2718 

3 22.560,26 1.880,02 100,39 50,19 11,4171 

4 22.689,47 1.890,79 100,39 50,19 11,4825 

5 22.725,83 1.893,82 100,39 50,19 11,5009 

6 22.954,68 1.912,89 100,39 50,19 11,6167 

7 23.113,94 1.926,16 100,39 50,19 11,6973 

8 23.136,20 1.928,02 100,39 50,19 11,7086 

9 23.213,94 1.934,50 100,39 50,19 11,7479 

10 23.952,70 1.996,06 100,39 50,19 12,1218 

11 23.955,42 1.996,29 100,39 50,19 12,1232 

12 24.498,32 2.041,53 100,39 50,19 12,3979 

13 24.498,32 2.041,53 100,39 50,19 12,3979 

14 25.002,10 2.083,51 100,39 50,19 12,6529 

15 25.002,10 2.083,51 100,39 50,19 12,6529 

16 25.734,98 2.144,58 100,39 50,19 13,0238 

17 25.734,98 2.144,58 100,39 50,19 13,0238 

18 26.446,91 2.203,91 92,04 41,84 13,3841 

19 26.446,91 2.203,91 92,04 41,84 13,3841 

20 27.721,53 2.310,13 50,19 25,10 14,0291 

21 27.721,53 2.310,13 50,19 25,10 14,0291 

22 29.017,13 2.418,09 50,19 25,10 14,6848 

23 30.020,88 2.501,74 39,94 14,85 15,1928 

24 31.347,72 2.612,31   15,8642 

25 31.347,72 2.612,31   15,8642 

26 31.670,92 2.639,24   16,0278 
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27 31.670,92 2.639,24   16,0278 

28 31.994,07 2.666,17   16,1913 

29 31.994,07 2.666,17   16,1913 

30 32.317,25 2.693,10   16,3549 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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A1 (adm medewerker + boekh) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 26.364,59 2.197,05 98,90 48,72 13,3424 

1 26.866,78 2.238,90 57,06 25,10 13,5965 

2 27.641,66 2.303,47 50,19 25,10 13,9887 

3 28.689,64 2.390,80 50,19 25,10 14,5190 

4 29.737,64 2.478,14 50,19 25,10 15,0494 

5 29.737,64 2.478,14 50,19 25,10 15,0494 

6 31.231,34 2.602,61   15,8053 

7 32.891,31 2.740,94   16,6454 

8 32.891,31 2.740,94   16,6454 

9 33.752,46 2.812,71   17,0812 

10 34.218,74 2.851,56   17,3172 

11 34.613,12 2.884,43   17,5168 

12 35.712,42 2.976,04   18,0731 

13 35.712,42 2.976,04   18,0731 

14 37.206,12 3.100,51   18,8290 

15 37.206,12 3.100,51   18,8290 

16 39.299,21 3.274,93   19,8883 

17 40.159,88 3.346,66   20,3238 

18 41.392,19 3.449,35   20,9475 

19 42.252,84 3.521,07   21,3830 

20 42.252,84 3.521,07   21,3830 

21 43.113,50 3.592,79   21,8186 

22 43.180,90 3.598,41   21,8527 

23 44.674,60 3.722,88   22,6086 

24 46.168,31 3.847,36   23,3645 

25 46.168,31 3.847,36   23,3645 

26 46.168,31 3.847,36   23,3645 
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27 46.168,31 3.847,36   23,3645 

28 46.168,31 3.847,36   23,3645 

29 46.168,31 3.847,36   23,3645 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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A2 (adm medewerker) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 22.480,19 1.873,35 100,39 50,19 11,3766 

1 23.402,41 1.950,20 100,39 50,19 11,8433 

2 24.324,64 2.027,05 100,39 50,19 12,3100 

3 25.246,90 2.103,91 100,39 50,19 12,7768 

4 26.169,13 2.180,76 100,39 50,19 13,2435 

5 26.169,13 2.180,76 100,39 50,19 13,2435 

6 27.483,59 2.290,30 50,19 25,10 13,9087 

7 27.483,59 2.290,30 50,19 25,10 13,9087 

8 28.798,04 2.399,84 50,19 25,10 14,5739 

9 28.798,04 2.399,84 50,19 25,10 14,5739 

10 30.112,48 2.509,37 32,31 7,22 15,2391 

11 30.112,48 2.509,37 32,31 7,22 15,2391 

12 31.426,94 2.618,91   15,9043 

13 31.426,94 2.618,91   15,9043 

14 32.741,39 2.728,45   16,5695 

15 32.741,39 2.728,45   16,5695 

16 34.055,84 2.837,99   17,2347 

17 34.055,84 2.837,99   17,2347 

18 35.370,31 2.947,53   17,9000 

19 35.370,31 2.947,53   17,9000 

20 36.684,74 3.057,06   18,5652 

21 36.684,74 3.057,06   18,5652 

22 37.999,19 3.166,60   19,2304 

23 39.313,66 3.276,14   19,8956 

24 40.628,11 3.385,68   20,5608 

25 40.628,11 3.385,68   20,5608 

26 40.628,11 3.385,68   20,5608 
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27 40.628,11 3.385,68   20,5608 

28 40.628,11 3.385,68   20,5608 

29 40.628,11 3.385,68   20,5608 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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A3 (adm medewerker) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 20.691,96 1.724,33 100,39 50,19 10,4716 

1 21.540,84 1.795,07 100,39 50,19 10,9012 

2 22.389,72 1.865,81 100,39 50,19 11,3308 

3 23.238,64 1.936,55 100,39 50,19 11,7604 

4 24.087,51 2.007,29 100,39 50,19 12,1900 

5 24.087,51 2.007,29 100,39 50,19 12,1900 

6 25.297,38 2.108,12 100,39 50,19 12,8023 

7 25.297,38 2.108,12 100,39 50,19 12,8023 

8 26.507,28 2.208,94 87,01 36,82 13,4146 

9 26.507,28 2.208,94 87,01 36,82 13,4146 

10 27.717,19 2.309,77 50,19 25,10 14,0269 

11 27.717,19 2.309,77 50,19 25,10 14,0269 

12 28.927,07 2.410,59 50,19 25,10 14,6392 

13 28.927,07 2.410,59 50,19 25,10 14,6392 

14 30.136,97 2.511,41 30,27 5,17 15,2515 

15 30.136,97 2.511,41 30,27 5,17 15,2515 

16 31.346,87 2.612,24   15,8638 

17 31.346,87 2.612,24   15,8638 

18 32.556,74 2.713,06   16,4761 

19 32.556,74 2.713,06   16,4761 

20 33.766,64 2.813,89   17,0884 

21 33.766,64 2.813,89   17,0884 

22 34.976,55 2.914,71   17,7007 

23 36.186,43 3.015,54   18,3130 

24 37.396,33 3.116,36   18,9253 

25 37.396,33 3.116,36   18,9253 

26 37.396,33 3.116,36   18,9253 
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27 37.396,33 3.116,36   18,9253 

28 37.396,33 3.116,36   18,9253 

29 37.396,33 3.116,36   18,9253 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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B1B (diensthoofd administratie – verantwoordelijke hulpverlening) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 30.030,94 2.502,58 39,11 14,01 15,1978 

1 30.539,36 2.544,95   15,4551 

2 31.047,74 2.587,31   15,7124 

3 31.555,57 2.629,63   15,9694 

4 32.204,84 2.683,74   16,2980 

5 32.426,88 2.702,24   16,4104 

6 33.813,77 2.817,81   17,1122 

7 33.824,39 2.818,70   17,1176 

8 35.422,66 2.951,89   17,9264 

9 35.433,33 2.952,78   17,9318 

10 37.031,56 3.085,96   18,7407 

11 37.042,23 3.086,85   18,7461 

12 38.640,46 3.220,04   19,5549 

13 38.652,74 3.221,06   19,5611 

14 40.250,97 3.354,25   20,3699 

15 40.268,36 3.355,70   20,3787 

16 41.866,59 3.488,88   21,1875 

17 41.883,96 3.490,33   21,1963 

18 43.482,19 3.623,52   22,0052 

19 43.499,59 3.624,97   22,0140 

20 45.097,82 3.758,15   22,8228 

21 45.115,20 3.759,60   22,8316 

22 46.713,47 3.892,79   23,6404 

23 48.329,10 4.027,43   24,4580 

24 49.927,33 4.160,61   25,2669 

25 49.944,72 4.162,06   25,2757 

26 49.944,72 4.162,06   25,2757 
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27 49.962,06 4.163,51   25,2844 

28 49.962,06 4.163,51   25,2844 

29 49.962,06 4.163,51   25,2844 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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B1Bbis (verantwoordelijke hulpverlening) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 31.325,80 2.610,48 15,8531 

1 31.834,21 2.652,85 16,1104 

2 32.342,59 2.695,22 16,3677 

3 32.850,44 2.737,54 16,6247 

4 33.499,69 2.791,64 16,9533 

5 33.721,75 2.810,15 17,0657 

6 35.108,63 2.925,72 17,7675 

7 35.119,25 2.926,60 17,7729 

8 36.717,52 3.059,79 18,5817 

9 36.728,19 3.060,68 18,5871 

10 38.326,42 3.193,87 19,3960 

11 38.337,08 3.194,76 19,4014 

12 39.935,31 3.327,94 20,2102 

13 39.947,60 3.328,97 20,2164 

14 41.545,82 3.462,15 21,0252 

15 41.563,23 3.463,60 21,0340 

16 43.161,45 3.596,79 21,8428 

17 43.178,81 3.598,23 21,8516 

18 44.777,07 3.731,42 22,6605 

19 44.794,44 3.732,87 22,6693 

20 46.392,67 3.866,06 23,4781 

21 46.410,06 3.867,51 23,4869 

22 48.008,32 4.000,69 24,2957 

23 49.623,95 4.135,33 25,1133 

24 51.222,18 4.268,52 25,9222 

25 51.239,58 4.269,97 25,9310 

26 51.239,58 4.269,97 25,9310 
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27 51.256,91 4.271,41 25,9397 

28 51.256,91 4.271,41 25,9397 

29 51.256,91 4.271,41 25,9397 
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K5 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 34.514,26 2.876,19 17,4667 

1 35.509,87 2.959,16 17,9706 

2 36.546,97 3.045,58 18,4954 

3 37.584,03 3.132,00 19,0203 

4 38.828,54 3.235,71 19,6501 

5 40.446,41 3.370,53 20,4688 

6 40.446,41 3.370,53 20,4688 

7 42.105,73 3.508,81 21,3086 

8 42.105,73 3.508,81 21,3086 

9 43.765,07 3.647,09 22,1483 

10 43.765,07 3.647,09 22,1483 

11 45.839,26 3.819,94 23,1980 

12 45.839,26 3.819,94 23,1980 

13 47.706,01 3.975,50 24,1427 

14 47.706,01 3.975,50 24,1427 

15 49.572,78 4.131,07 25,0874 

16 49.572,78 4.131,07 25,0874 

17 51.646,95 4.303,91 26,1371 

18 51.646,95 4.303,91 26,1371 

19 51.646,95 4.303,91 26,1371 

20 53.513,69 4.459,47 27,0818 

21 53.513,69 4.459,47 27,0818 

22 55.587,88 4.632,32 28,1315 

23 57.662,06 4.805,17 29,1812 

24 59.321,39 4.943,45 30,0209 

25 59.321,39 4.943,45 30,0209 

26 59.321,39 4.943,45 30,0209 

27 59.321,39 4.943,45 30,0209 
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28 59.321,39 4.943,45 30,0209 

29 59.321,39 4.943,45 30,0209 
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K3 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 35.841,74 2.986,81 18,1385 

1 36.875,62 3.072,97 18,6618 

2 37.952,62 3.162,72 19,2068 

3 39.029,57 3.252,46 19,7518 

4 40.321,95 3.360,16 20,4058 

5 42.002,03 3.500,17 21,2561 

6 42.002,03 3.500,17 21,2561 

7 43.725,18 3.643,77 22,1281 

8 43.725,18 3.643,77 22,1281 

9 45.448,35 3.787,36 23,0002 

10 45.448,35 3.787,36 23,0002 

11 47.602,31 3.966,86 24,0902 

12 47.602,31 3.966,86 24,0902 

13 49.540,86 4.128,41 25,0713 

14 49.540,86 4.128,41 25,0713 

15 51.479,43 4.289,95 26,0523 

16 51.479,43 4.289,95 26,0523 

17 53.633,37 4.469,45 27,1424 

18 53.633,37 4.469,45 27,1424 

19 53.633,37 4.469,45 27,1424 

20 55.571,91 4.630,99 28,1234 

21 55.571,91 4.630,99 28,1234 

22 57.725,85 4.810,49 29,2135 

23 59.879,83 4.989,99 30,3036 

24 61.602,98 5.133,58 31,1756 

25 61.602,98 5.133,58 31,1756 

26 61.602,98 5.133,58 31,1756 

27 61.602,98 5.133,58 31,1756 
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28 61.602,98 5.133,58 31,1756 

29 61.602,98 5.133,58 31,1756 
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K2 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 37.121,79 3.093,48 18,7863 

1 38.192,59 3.182,72 19,3282 

2 39.308,05 3.275,67 19,8927 

3 40.423,51 3.368,63 20,4572 

4 41.762,01 3.480,17 21,1346 

5 43.502,11 3.625,18 22,0152 

6 43.502,11 3.625,18 22,0152 

7 45.286,83 3.773,90 22,9184 

8 45.286,83 3.773,90 22,9184 

9 47.071,52 3.922,63 23,8216 

10 47.071,52 3.922,63 23,8216 

11 49.302,37 4.108,53 24,9506 

12 49.302,37 4.108,53 24,9506 

13 51.310,19 4.275,85 25,9667 

14 51.310,19 4.275,85 25,9667 

15 53.317,98 4.443,17 26,9828 

16 53.317,98 4.443,17 26,9828 

17 55.548,83 4.629,07 28,1118 

18 55.548,83 4.629,07 28,1118 

19 55.548,83 4.629,07 28,1118 

20 57.556,64 4.796,39 29,1279 

21 57.556,64 4.796,39 29,1279 

22 59.787,49 4.982,29 30,2568 

23 62.018,39 5.168,20 31,3858 

24 63.803,10 5.316,93 32,2890 

25 63.803,10 5.316,93 32,2890 

26 63.803,10 5.316,93 32,2890 

27 63.803,10 5.316,93 32,2890 
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28 63.803,10 5.316,93 32,2890 

29 63.803,10 5.316,93 32,2890 
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K1 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 38.401,85 3.200,15 19,4341 

1 39.509,62 3.292,47 19,9947 

2 40.663,53 3.388,63 20,5787 

3 41.817,39 3.484,78 21,1626 

4 43.202,11 3.600,18 21,8634 

5 45.002,16 3.750,18 22,7744 

6 45.002,16 3.750,18 22,7744 

7 46.848,42 3.904,04 23,7087 

8 46.848,42 3.904,04 23,7087 

9 48.694,65 4.057,89 24,6430 

10 48.694,65 4.057,89 24,6430 

11 51.002,46 4.250,21 25,8110 

12 51.002,46 4.250,21 25,8110 

13 53.079,49 4.423,29 26,8621 

14 53.079,49 4.423,29 26,8621 

15 55.156,52 4.596,38 27,9132 

16 55.156,52 4.596,38 27,9132 

17 57.464,34 4.788,70 29,0811 

18 57.464,34 4.788,70 29,0811 

19 57.464,34 4.788,70 29,0811 

20 59.541,35 4.961,78 30,1323 

21 59.541,35 4.961,78 30,1323 

22 61.849,15 5.154,10 31,3002 

23 64.156,94 5.346,41 32,4681 

24 66.003,18 5.500,27 33,4024 

25 66.003,18 5.500,27 33,4024 

26 66.003,18 5.500,27 33,4024 

27 66.003,18 5.500,27 33,4024 
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28 66.003,18 5.500,27 33,4024 

29 66.003,18 5.500,27 33,4024 
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Dienstenchequewerknemers (sinds 1 juli 2017) 

Schaal DB4 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

  0 21.917,86 1.826,49 11,0920 

1 23.191,34 1.932,61 11,7365 

2 23.477,84 1.956,49 11,8815 

Schaal DA1 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 27.551,42 2.295,95 13,9430 

1 27.551,42 2.295,95 13,9430 

2 28.244,00 2.353,67 14,2935 

Schaal DA2 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 23.684,86 1.973,74 11,9863 

1 24.607,09 2.050,59 12,4530 

2 25.529,33 2.127,44 12,9197 

Schaal DA3 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 21.896,65 1.824,72 11,0813 

1 22.745,52 1.895,46 11,5109 

2 23.594,40 1.966,20 11,9405 

Schaal DB1B 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 30.500,23 2.541,69 15,4353 

1 30.539,36 2.544,95 15,4551 

2 31.047,74 2.587,31 15,7124 
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Premies 

Eindejaarspremie gezinszorg en logistieke hulp 
Voor 2017 bedraagt de eindejaarspremie 132,81 euro (berekening o.b.v. index oktober 2017) plus 7,57% van 
het jaarloon. Vanaf 2019 krijgen alle medewerkers een volwaardige 13de maand! 

Eindejaarspremie dienstenchequemedewerkers 
Voor 2017 bedraagt de eindejaarspremie 343,16 euro (berekening o.b.v. index oktober 2017) plus 55,08 euro 
(vast bedrag) en 2,5% van het jaarloon. 

De dagen, die voor de reglementering inzake jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld (bv. ziekte, ongeval, 
zwangerschapsverlof), worden voor de berekening van de eindejaarspremie eveneens gelijkgesteld. 

De bedragen worden pro rata vastgesteld : 

• bij in- of uitdiensttreding in de loop van de referentieperiode 

• bij deeltijdse tewerkstelling 

De eindejaarspremie wordt in eenmaal uitbetaald in de loop van de maand december van het in aanmerking 
genomen jaar. 

Er is geen eindejaarstoelage verschuldigd: 

• bij ontslag om dringende reden; 

• bij beëindiging van de overeenkomst tijdens de proefperiode; 

• bij vervangingscontracten waarbij de vervangen werknemer de eindejaarspremie geheel of gedeeltelijk 
ontvangt; 

• bij een studentencontract; 

• voor de werknemers die zich in een proefperiode bevinden op het ogenblik van de betaling van de 
eindejaarspremie. 

Haard- en standplaatstoelage 
Een haardtoelage wordt toegekend: 

• aan het gehuwd of wettelijk samenwonend personeelslid, behalve wanneer de toelage aan hun 
echtgeno(o)t(e) of partner wordt toegekend. 

• aan de andere werknemers, die één of meer kinderen ten laste hebben voor wie ze kinderbijslag(en) 
ontvangen, behalve als zij samenwonen met een werknemer van het andere geslacht die de haardtoelage 
geniet. 

Als beide partners werknemers zijn van eenzelfde instelling, wordt de haardtoelage toegekend aan degene die 
het laagste loon geniet. Bij gelijke jaarbedragen kunnen de partners met wederzijds akkoord bepalen wie van 
beiden begunstigde zal zijn van de haardtoelage. 

Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemers die geen haardtoelage bekomen. 

Maandlonen welke € 2.195,56 niet te boven gaan 

Haardtoelage Standplaatstoelage 

€ 100,39 € 50,19 

Maandlonen welke hoger zijn dan € 2.195,56 doch 2.491,49 niet te boven gaan 

Haardtoelage Standplaatstoelage 

€ 50,19 € 25,10 

Wanneer - door het overschrijden van de hoger vermelde maandlonen en het daaraan gekoppelde verlies van 
de volledige of gehalveerde toelage - de bezoldiging zou dalen, wordt het verschil toegekend onder de vorm 
van een gedeeltelijke toelage. 

De bedragen van de toelagen en de hoger vermelde grensbedragen zijn geactualiseerde cijfers, die gekoppeld 
zijn aan het indexcijfer. 
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Bij deeltijdse prestaties worden zowel de toelagen als de grensbedragen pro rata verrekend. 

De haard – of standplaatstoelage wordt in maandelijkse schijven betaald, samen met het loon van de maand 
waarop zij betrekking heeft. 

Toeslagen voor onregelmatige prestaties 
Thuiszorg veronderstelt een bepaalde vorm van continuïteit in de dienstverlening. Daartoe kan, onder de 
hierna vermelde voorwaarden, gewerkt worden buiten de normale arbeidsuren, met uitsluiting van iedere 
vorm van onderbroken dienst. 

De werknemer heeft bovenop het basisloon, recht op volgende vergoedingen voor buitengewone prestaties: 

• Voor werk op zaterdag: 30 %. 

• Voor werk op zondag 100 %. 

• Voor werk op feestdag: 100 %. 

• Voor werk 's avonds en 's nachts: 30 %. 

Nachtarbeid is arbeid die verricht wordt tussen 22u en 7u. Voor elke prestatie tussen deze uren moet 8 uur 
loon uitbetaald worden. 

Toeslagen voor uurroosterverstoring 
Een uurroosterverstoring is een verstoring van je uurrooster met meer dan 1 uur op vraag van de werkgever, 
minder dan 5 dagen voor het uitoefenen van de prestatie. Hierna de toeslagen voor uurroosterverstoring: 

• 6 euro als de wijziging zich voordoet op de 4de, 3de of 2de werkdag voor de prestatie. 

• 12 euro als de wijziging zich voordoet op de werkdag voor de dag van de prestatie. 

• 15 euro als de wijziging zich voordoet op de dag van de prestatie zelf. 

Toeslag voor bereikbaarheid omkaderingspersoneel 
Om de continuïteit van diensten te verzekeren, heeft men niet enkel nood aan verzorgend en logistiek 
personeel, maar ook aan omkaderingspersoneel voor een coördinerende of probleemoplossende rol. Hiervoor 
werd een systeem van bereikbaarheid mogelijk gemaakt. Men is niet verplicht om dit op ondernemingsniveau 
te installeren.  

Een wachtdienst voor omkaderingspersoneel ziet er als volgt uit: 

• Men moet telefonisch bereikbaar zijn. 

• De wachtdienst moet buiten het uurrooster plaatsvinden. 

• Geen aanwezigheid op de werkvloer en vrijheid om zich te verplaatsen voor privé-doeleinden. 

Als dergelijk systeem toch ingevoerd wordt, moet minstens de volgende compensatieregeling voorzien zijn: 

• Een forfaitaire bruto-vergoeding van 55 euro voor een wachtperiode van 24 uur. Indien de wachtperiode 
korter is, wordt de vergoeding pro rata aangepast. 

• De vergoedingen voor weekends, feestdagen en avond/nachtwerk worden toegepast op dit bedrag. 

• Een telefonische oproep en eventueel bijkomende prestaties tellen als werktijd van minstens een kwartier. 

Vergoeding voor reinigen en onderhouden van werkkledij 
Voor het onderhoud van werkkledij die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt en door de 
werknemer onderhouden moet worden, betaalt de werkgever 0,1 euro per aangevatte werkdag. Indien er 
gunstigere regelingen getroffen werden in de onderneming, blijven die van toepassing 
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Arbeidsduur | Flexibiliteit 
De maximale wekelijkse arbeidsduur is 38 uur. Hier kan enkel van afgeweken worden indien men in een flexibel 
systeem instapt. 

Minimale arbeidsduur 
De minimale arbeidsduur voor een dag kan vastgelegd worden op twee uur in bepaalde, vastgelegde situaties. 
Dit is het geval voor cliëntenoverleg, wijkwerking, medisch onderzoek en cliëntgerichte vormingen die op de 
werkvloer georganiseerd moeten worden. 

Flexibiliteit en variabele tewerkstelling 
Men kan kiezen om in een flexibel systeem te stappen door een addendum aan de arbeidsovereenkomst te 
ondertekenen. 

Om uit dit systeem te stappen volstaat een schriftelijke aanvraag om over te schakelen naar het systeem waar 
je voordien in werkte. De werkgever moet hierop ingaan binnen de 6 maanden na de aanvraag. 

Bij het instappen in dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 

• Elke werknemer krijgt na onderling overleg een referentie-uurrooster dat dient als uitgangspunt voor de 
werkregeling, gespreid over 5 werkdagen voor voltijdse werknemers. 

• De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet over een referteperiode van 1 jaar nageleefd worden 
(annualisering). 

• Uren die tijdens een week de gemiddelde arbeidsduur overschrijden zijn plusuren; uren die minder 
gepresteerd worden zijn minuren. 

• Als je meer dan halftijds werkt is het aantal plusuren begrensd op 48 uur; voor minuren is dit 16 uur. 

• Als je halftijds of minder werkt ligt de grens op 24 plusuren en 8 minuren. 

• Wanneer deze grens bereikt wordt, moeten de plus- of minuren eerst worden weggewerkt vooraleer er 
bijkomende plus- of minuren op de teller kunnen komen. 

• Als je meer dan halftijds werkt, mag je maximum 24 uur meenemen naar de volgende referteperiode. 

• Als je halftijds of minder werkt, ligt dit maximum op 16 uur. 

• De dagelijkse arbeidstijd mag niet meer zijn dan 9 uur. 

• De wekelijkse arbeidstijd mag niet meer zijn dan 45 uur. 

• Indien men toch meer werkt, wordt dit gerekend als overwerk en mag je dit compenseren door een opname 
in ofwel 100% rust en 50% geld of 150% rust. 

• Voor deeltijdse werknemers: uren die je contractuele arbeidsduur overschrijden zonder de voltijdse 
arbeidsduur te overschrijden zijn bijkomende prestaties. Hiervoor is tot een maximum van 208 uren (per 
referteperiode) geen overloon verschuldigd. 

• In dit systeem mag je een vast vrij dagdeel aanduiden waarop je niet tewerkgesteld wil worden. Dit wordt 
ook vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 

• Het loon wordt betaald op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur; meer of minder werken ten 
opzichte hiervan heeft dus geen invloed op je loon. 

• Als je plusuren wil inzetten (of minuren wil laten optekenen), kun je dit op ten laatste de donderdag twee 
weken vooraf laten weten aan de leidinggevende. Deze zal hier dan mee rekening houden en kan de vraag 
enkel weigeren als de continuïteit van de dienst niet verzekerd kan worden. 
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Vervoerskosten 

Woon-werkverkeer 
Woon-werkverkeer met openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald door de werkgever. 

Met een privé-voertuig (uitgezonderd fiets, motor- of bromfiets) wordt een bijdrage van 80% terugbetaald 
vanaf de derde kilometer, berekend o.b.v. 4/5 van de prijs van een treinticket 2de klasse van de NMBS voor het 
aantal afgelegde kilometers. U vindt de tabellen op onze website : 

Afstand in km 
Treinkaart voor 1 

week 

Treinkaart voor 1 

maand 

Treinkaart voor 3 

maanden 

Treinkaart voor 1 

jaar 

Railflex 

0-3  6,7  22,3  62,0  224,0  7,4  

4  7,3  24,4  68,0  243,0  8,6  

5  7,9  26,0  74,0  264,0  9,5  

6  8,4  28,0  78,0  280,0  10,3  

7  8,9  30,0  83,0  297,0  1110  

8  9,4  31,0  88,0  314,0  11,6  

9  9,9  33,0  93,0  331,0  12,1  

10  10,4  35,0  98,0  348,0  12,6  

11  11,0  37,0  103,0  366,0  13,1  

12  11,5  38,5  108,0  383,0  13,6  

13  12,1  40,0  113,0  402,0  14,2  

14  12,6  42,0  118,0  420,0  14,6  

15  13,1  43,5  122,0  436,0  15,0  

16  13,6  45,0  127,0  455,0  15,5  

17  14,1  47,5  132,0  472,0  15,9  

18  14,6  49,0  137,0  489,0  16,4  

19  15,3  51,0  142,0  507,0  16,9  

20  15,8  53,0  147,0  524,0  17,3  

21  16,3  54,0  152,0  542,0  17,7  

22  16,8  56,0  157,0  560,0  18,2  

23  17,4  58,0  162,0  579,0  18,7  

24  17,9  59,0  167,0  596,0  19,1  

25  18,4  62,0  172,0  614,0  19,5  

26  19,1  63,0  177,0  632,0  20,2  

https://www.aclvb.be/nl/woon-werkverkeer
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27  19,5  65,0  182,0  650,0  20,6  

28  19,9  67,0  187,0  667,0  21,0  

29  20,6  68,0  191,0  684,0  21,3  

Indien men, voor de uitoefening van zijn/haar werk op vraag van de werkgever, zich met het privé-
vervoermiddel naar de werkplaats begeeft om tijdens de arbeidstijd verplaatsingen om dienstredenen met dit 
privé-vervoermiddel te kunnen verrichten, draagt de werkgever vanaf de eerste kilometer bij in de 
vervoersonkosten. 

Bij gebruik van fiets, motor- of bromfiets wordt 0,23 euro per kilometer bijgedragen door de werkgever. 

Verplaatsingen in opdracht 
Voor verzorgenden en logistieke hulpen wordt vanaf 1 juli 2019 0,346 euro per kilometer betaald.  

Voor dienstenchequemedewerkers is een vergoeding van 0,28 euro per kilometer voorzien. 

Voor verplaatsingen in opdracht met de wagen die het gevolg zijn van afspraken tussen cliënt en dienst wordt 
de vergoeding 0,3573 euro per kilometer. 

Voor omkaderingspersoneel en administratief personeel is de tussenkomst 0,3573 euro per kilometer. 

Opgelet! De werkgever kan een omniumverzekering afgesloten hebben voor dergelijke verplaatsingen. Dit kan 
als gevolg hebben dat het werkelijke bedrag minder bedraagt dan hierboven beschreven!  
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Verlofstelsels 

Feestdagen 
Elke werknemer heeft jaarlijks recht op 10 wettelijke betaalde feestdagen. 

• Nieuwjaar (1 januari) 

• Nationale feestdag (21 juli) 

• Paasmaandag 

• O.L.V. Hemelvaart (15 augustus) 

• Dag van de Arbeid (1 mei) 

• Allerheiligen (1 november) 

• O.L.H. Hemelvaart 

• Wapenstilstand (11 november) 

• Pinkstermaandag 

• Kerstdag (25 december) 

Leeftijdsdagen (Verzorging, logistiek en LDE) 
Werknemers in de sector hebben recht op extra verlofdagen: 

• 5 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 35 jaar 

• 12 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 45 jaar 

• 24 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar  

• 36 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar  

Leeftijdsdagen voor dienstenchequemedewerkers 
Werknemers die op 31 december 2005 in dienst waren, tussen de 35 en 44 jaar waren en recht hadden op 5 
aanvullende verlofdagen tussen 35-44 jaar, behouden deze verlofdagen. 

Werknemers die op 31 december 2005 in dienst waren en in 2006 de leeftijd van 35 jaar bereikten, hebben 
recht op 5 aanvullende verlofdagen tussen 35-44 jaar. 

Dienstenchequemedewerkers die na deze periode in dienst getreden zijn, hebben geen recht op deze dagen. 

Anciënniteitsverlof (inclusief dienstenchequewerknemers) 
Aan de werknemers met 5 jaar of meer dienstanciënniteit wordt een dag anciënniteitsverlof toegekend. 

De anciënniteitsverlofdag wordt pro rata toegekend aan deeltijds personeel. Het recht op anciënniteitsverlof 
gaat in op 1 januari, volgend op het jaar waarin de 5 jaar dienstanciënniteit wordt bereikt. Het loon voor de 
anciënniteitsverlofdag wordt berekend zoals het loon voor de feestdagen. 

Anciënniteitsverlof (exclusief dienstenchequemedewerkers) 
Aan de werknemers met 10 jaar of meer dienstanciënniteit wordt een tweede dag anciënniteitsverlof 
toegekend. 

Conventionele verlofdagen 
Aan de werknemers worden 5 aanvullende verlofdagen toegekend vanaf de leeftijd van 35 jaar tot en met de 
leeftijd van 44 jaar. Deze aanvullende verlofdagen worden toegekend met ingang van het kalenderjaar waarin 
de werknemer de leeftijd van 35 jaar bereikt. 

Vrijstelling van arbeidsprestaties 
De algemene regeling met betrekking tot de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de 
leeftijd van 45 jaar is voor een voltijdse werknemer als volgt: 

• 12 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 45 jaar 

• 24 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar 

• 36 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar 
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Gewettigde afwezigheid om dwingende familiale redenen 
De werknemer heeft het recht op een niet-bezoldigde afwezigheid van maximum 10 dagen per jaar in de 
volgende gevallen: 

• ongeval, ziekte of overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere persoon die tot 
het gezin behoort; 

• ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of afstammeling; 

• noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer; 

• aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer. 

Deze dagen zijn, wat de sociale zekerheid betreft, gelijkgesteld met arbeidsdagen. 

De werknemer moet de werkgever hiervan vooraf op de hoogte brengen of, indien onmogelijk, hem 
onmiddellijk verwittigen. 

De reden van de afwezigheid moet door gepaste documenten worden bewezen of, bij gebreke hieraan, door 
om het even welk ander rechtsmiddel. 

De afwezigheid mag nooit minder bedragen dan één dag, tenzij de werknemer om één van hoger vermelde 
redenen zijn werk dringend moet verlaten. 

In dat laatste geval wordt elke afwezigheid van meer dan 4 uren gelijkgesteld met een afwezigheid van een dag 
en elke afwezigheid van minder dan 4 uren, met deze van een halve dag. Alle reeds gepresteerde uren van die 
dag moeten vergoed worden. 

Tijdskrediet 
Het gemotiveerd tijdskrediet geeft de werknemer met 24 maanden anciënniteit de mogelijkheid zijn 
arbeidsprestaties voltijds, halftijds of met 1/5e te onderbreken gedurende 36 maanden  voor het motief 
‘opleiding’ , of gedurende 51 maanden voor de motieven : ‘zorg voor het kind jonger dan 8 jaar’ , ‘palliatieve 
verzorging’, ‘zwaar ziek kind of familielid’ of ‘gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar’. 

De werknemer moet zijn gemotiveerde aanvraag kunnen bewijzen. 

Voor het gemotiveerd tijdskrediet betaalt de RVA wel een vergoeding om het inkomensverlies te compenseren. 

De vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 60 jaar of ouder, biedt aan personen die dat 
willen de kans om hun arbeidsritme te verminderen, naar het einde van hun loopbaan toe, door over te 
stappen, hetzij op een 4/5-tijds (voor de voltijdse werknemers of die een 4/5 tijdskrediet opnemen), hetzij op 
halftijds (voor personen die minstens 3/4-tijds zijn tewerkgesteld).  Er is geen maximale duur voorzien.  In dit 
geval is een bedrijfsanciënniteit van 24 maanden vereist (of minder indien de partijen dit overeenkomen) en 
moet men een beroepsloopbaan van 25 jaar kunnen aantonen. 

Instappen in dit algemeen systeem van tijdskrediet eindeloopbaan geeft wel recht op een RVA vergoeding om 
het inkomensverlies te compenseren. 

Het paritair comité 318.02 heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de leeftijd die toegang geeft tot de 
onderbrekingsuitkeringen te verlagen tot 55 jaar voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties 
bevinden: 

• ze zijn op de aanvangsdatum van hun vermindering van prestaties tewerkgesteld in een onderneming die is 
erkend als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden; 

• op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever kunnen ze 35 jaar beroepsloopbaan als 
loontrekkende bewijzen, in de zin van de reglementering ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’; 

• op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever waren ze: 

o ofwel ten minste 5 jaar gedurende de 10 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar 
beroep; 

o ofwel ten minste 7 jaar gedurende de 15 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar 
beroep; 

o ofwel ten minste 20 jaar tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid. 

Onder ‘zwaar beroep’ wordt verstaan dat men heeft gewerkt in ‘wisselende ploegen van 2 werknemers die 
zowel qua inhoud als qua omvang hetzelfde werk doen’, 

• gewerkt hebben in een uurrooster met onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in 
dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
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van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken 
dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke 
dienst wordt tewerkgesteld, 

• gewerkt in een arbeidsregime met nachtprestaties 

In het PC 318.02 heeft de werknemer wel recht om deze tijdskredietformule vanaf 50 jaar op te nemen onder 
de volgende vormen, echter zonder dat de RVA hiervoor een vergoeding betaalt: 

• halftijds op voorwaarde dat de werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend dat bovendien voorkomt in 
de lijst van de knelpuntberoepen; 

• 4/5-tijds als de werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend of een 28-jarige loopbaan kan voorleggen; 

• halftijds of 4/5-tijds wanneer het bedrijf van de werknemer erkend is als onderneming in moeilijkheden of in 
herstructurering. 

Thematisch verlof 
Elke werknemer heeft recht op het nemen van een thematische verlof. Hiermee wordt de werknemer bedoeld 
die zijn/haar loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreekt in het kader van : 

• palliatief verlof; 

• verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid; 

• ouderschapsverlof. 

De werknemers, die één van deze thematische verloven opnemen, krijgen van de Federale Overheid een 
compenserende vergoeding in de vorm van een RVA-vergoeding. 

De Vlaamse overheid geeft de werknemer die een thematisch verlof opneemt om zorg te verlenen aan een 
kind ten laste tot en met de leeftijd van 7 jaar (of tot en met de leeftijd van 11 jaar voor kinderen die voor de 
kinderbijslag een handicap hebben van tenminste 66%), een moeder/vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek 
gezins- of familielid of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte onder bepaalde voorwaarden een 
extra aanmoedigingspremie bovenop de RVA vergoeding. 

Eindeloopbaan (SWT/brugpensioen) 

Regime Leeftijd/loopbaanvereiste Geldig tot 

Algemeen stelsel 

Vanaf 62 jaar  

-mannen:  

40 jaar loopbaan  

-vrouwen:  

34 jaar loopbaan (2018)  

35 jaar loopbaan (2019) 

Duur CAO: tot 

31/12/2018 

SWT zwaar beroep Vanaf 59 jaar  

35 jaar loopbaan 

Duur CAO: tot 

31/12/2018 

SWT nachtarbeid, bouw en zware beroepen Vanaf 59 jaar  

33 jaar loopbaan 

Duur CAO: tot 

31/12/2018 

SWT lange loopbaan Vanaf 59 jaar  

40 jaar loopbaan 

Duur CAO: tot 

31/12/2018 

Landingsbaan (lange loopbaan, zwaar beroep of 

onderneming in herstructurering of moeilijkheden) 

Vanaf 55 jaar  

35 jaar loopbaan 

Duur CAO: tot 

31/12/2018 
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Syndicale rechten 

Syndicale premie 
De premie bedraagt 86,76 euro per jaar voor werknemers die voltijdse syndicale bijdragen betalen. Ook 
werknemers die deeltijdse syndicale bijdragen betalen, krijgen 86,76 euro per jaar. 

Om de volledige premie te ontvangen moet je van 1 januari tot 31 december gewerkt hebben in de sector en 
lid zijn bij een vakbond. Als je de niet de volledige periode gewerkt hebt, krijg je per maand dat je wel gewerkt 
hebt 7,23 euro. 

De premie wordt pro rata toegekend voor de gepresteerde maanden bij pensionering in de loop van de 
referteperiode, ontslag ingevolge medische reden, loopbaanonderbreking en overlijden. 

Wat moet je juist doen? Je ontvangt een attest per post. Breng dit ingevulde attest binnen bij je ACLVB- 
secretariaat. Het attest moet voorzien zijn van jouw lidnummer, je rekeningnummer en de datum waarop je lid 
werd. 

Syndicale afvaardiging 
In ondernemingen van 20 en meer werknemers kan een syndicale afvaardiging opgericht worden. Dit kan door 
een schriftelijke aanvraag aan de werkgever.  

Het aantal effectieve afgevaardigden is als volgt vastgelegd: 

• 20 tot 75 werknemers: 2 afgevaardigden 

• 76 tot 250 werknemers: 3 afgevaardigden 

In de onderneming zelf kunnen afspraken gemaakt worden over een groter aantal afgevaardigden. 

Om de functie van effectief afgevaardigde of plaatsvervanger te vervullen moeten de werknemers voldaan aan 
de volgende voorwaarden : 

• van Belgische nationaliteit zijn of een onderdaan van de E.E.G. of houder van een arbeidsvergunning A; 

• de leeftijd van ten volle 18 jaar bereikt hebben; 

• als werknemer gewerkt hebben sedert : 

o minstens drie jaar in de E.E.G. en 

o minstens twaalf opeenvolgende maanden aanwezig zijn in de onderneming. 

• niet in vooropzeg zijn op het ogenblik van de voordracht; 

• aangesloten zijn bij één der vakbonden die deze collectieve overeenkomst ondertekend hebben; 

• de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben. 

  

https://www.aclvb.be/nl/secretariaten
https://www.aclvb.be/nl/secretariaten
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Tweede pensioenpijler 
Van zodra men zes maanden ononderbroken gewerkt heeft in de Vlaamse Non-Profitsector wordt men 
aangesloten bij het Pensioenfonds. Wanneer de aangeslotene met pensioen gaat, kan deze aanspraak maken 
op het kapitaal dat het Fonds tijdens de loopbaan voor het lid opgespaard heeft. Bij een vroegtijdig overlijden 
wordt het opgespaarde kapitaal uitgekeerd aan de rechthebbende(n).  

Het Fonds trad officieel in werking in 2011, dit heeft enkele gevolgen voor zowel de hoogte van de 
toekenningen als voor de manier van toekennen. 

Periode 2006-2010 
Werknemers die op 1 januari 2010 of later in de sector hebben gewerkt, hebben recht op een toekening. 

Voor elk trimester voltijds werken wordt 10 euro op de pensioenspaarrekening gezet. Bij halftijds of minder is 
dit 5 euro. 

Periode vanaf 2011 
Na 2011 zijn de bedragen afhankelijk van de organisatie waar men tewerkgesteld is. 

Pensioentoelage per trimester 2011 2012 2013 2014-2015 2016-2017 

Gewerkt in organisatie NIET 

vrijgesteld van RSZ-bijdrage 

33,75 euro 30,00 euro 30,00 euro 30,00 euro 30,00 euro 

Gewerkt in organisatie vrijgesteld van 

RSZ-bijdrage 

6,00 euro 5,00 euro 13,50 euro 12,00 euro 13,76 euro 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Fonds: www.pensioensocialesector.org. 

  

http://www.pensioensocialesector.org/
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Vormingen 
Elk ACLVB-lid kan bij vzw Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond, GRATIS vorming volgen. Dit kan 
onder betaald educatief verlof of onder syndicaal verlof. 

Project 3030 
Reeds enkele jaren loopt het project 3030; een project voor opleidingen voor niet-verzorgend personeel tot 
verzorgende of zorgkundige. Het project is het resultaat van samenwerking tussen vakbonden en de Vlaamse 
diensten voor gezinszorg. 

Om deel te nemen aan het project moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Minstens 5 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever 

• Minstens halftijds tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur 

• Niet in een procedure zitten die kan leiden tot ontslag 

• Niet tewerkgesteld zijn als verzorgende en geen diploma hebben waarmee men in aanmerking komt voor de 
functie ‘polyvalent verzorgende’. 

• De werkgever is op de hoogte gebracht van de inschrijving 

• De aanvraag is volledig en tijdig ingevuld. 

Eens geselecteerd ziet de opleiding er als volgt uit: 

Een voltijdse opleiding in dagonderwijs tot verzorgende of zorgkundige die bestaat uit twee blokken theorie 
(totaal 5 maanden) en twee stages (één in een woon- en zorgcentrum en één in de eigen thuiszorgdienst 
(totaal 5 maanden)).  

Aansluitend kan een module zorgkundige gevolgd worden, die 4 weken duurt en bestaat uit 70 uur theorie en 
50 uur stage. 

Vele kandidaten schrijven zich al jaren in en hopen telkens opnieuw om ‘eindelijk’ geloot te worden. 

Voor het schooljaar 2018-2019 beslisten de beheerders van het vormingsfonds gezinszorg om tegemoet te 
komen aan deze ‘volhouders’. Dit betekent dat we in december 2017 geen nieuwe oproep lanceren. In 
december 2017 contacteren we die kandidaten die zich minstens 2 keer ingeschreven hebben de laatste 4 
jaren. Wie nog interesse heeft en beantwoordt aan alle criteria, wordt begin 2018 uitgenodigd voor de VDAB-
proeven.  

Voor het schooljaar 2019-2020 kan iedereen die aan alle voorwaarden voldoet wel opnieuw inschrijven. 

Voor meer info rond het project 3030 en andere opleidingen kunt u terecht op 
https://www.vivosocialprofit.org/gezinszorg. 

Specifieke vorming Non-Profit voor afgevaardigden 
Deze vorming is voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van OR, CPBW en/of SD die werken in een 
Non-Profitsector. 

Tijdens deze residentiële vorming wordt ingegaan op specifieke regelgeving van de Non-Profit. Voor 2019 
vallen de data op 14-16 januari en 14-15 maart. 

Inschrijven kan via de website van Comé: http://www.comé.be/aanbod/residentieel-non-profit.  

Syndicale vorming voor verkozenen 
Leden van de OR, CPBW en/of SD kunnen zich inschrijven voor een vorming rond de werking van deze organen. 
Dit zijn residentiële vormingen. Wie niet kan/wil overnachten, kan de vorming ook provinciaal volgen. 

Andere vormingen 
Ook voor niet-mandatarissen zijn interessante opleidingen voorzien. Enkele onderwerpen zijn digitalisering & 
informatica, rechten en plichten, tax-on-web,…  

Alle informatie is beschikbaar op http://www.comé.be.   

  

http://www.comé.be/
https://www.vivosocialprofit.org/gezinszorg
http://www.comé.be/aanbod/residentieel-non-profit
http://www.comé.be/
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Lid worden? Het is je geld waard! 
Bij de Liberale Vakbond ben je geen nummer. Dat voel je meteen als je binnenstapt. 

Persoonlijke service, snelle betalingen 
• Je stelt je vragen over de berekening van je loon, belastingen, pensioen, ziekte, invaliditeit,…? 

• Je wilt professioneel advies over welke richting je uit moet met je loopbaan? 

• Je hebt nood aan (juridische) bijstand in geval van conflict of ontslag? Lees in dat geval ook ons Charter 
juridische geschillen. 

• Je wilt geholpen worden door een consulent in je zoektocht naar werk? 

• Je bent op zoek naar een vakbond die je (werkloosheids-)uitkering snel en correct uitbetaalt? 

• Je wilt mooie momenten extra vieren met een geboorte- of adoptiepremie, huwelijkspremie, premie voor 
samenwonenden of rustpremie? 

• Je wilt een deel van je lidgeld recupereren via een syndicale premie, voorzien via je sector? 

Dan kan je terecht bij een van de honderd ACLVB-kantoren, verspreid over het ganse land. 

Sterk op het werk 
Bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Pas 
wanneer alle onderhandelingsmogelijkheden uitgeput zijn, gaan we tot actie over. Het engagement van onze 
afgevaardigden en militanten wordt bovendien ondersteund door een professioneel syndicaal team en andere 
specialisten. 

Sterk in sociaal overleg 
Tegenover politici, in de bedrijven, met sectorfederaties,…. vertegenwoordigt de Liberale Vakbond werknemers 
en uitkeringsgerechtigden op alle niveaus van het sociaal overleg. We leggen mee loonafspraken vast, ijveren 
voor werkbaar werk, vechten voor betere sociale uitkeringen en we beschermen je koopkracht. 

Blij met de indexering van je salaris? Ook dat is het resultaat van volgehouden inspanningen achter de 
schermen. Niet de luidste roepers, wel de vinnigste verdedigers, de ACLVB-onderhandelaars ! 

Je ledenbijdrage snel terugverdiend 
Een uitmuntende service en een doortastende verdediging van je belangen, voor minder gaan we niet. 
Daarbovenop geniet je van een overvloed aan voordelen. Met een lidmaatschap bij de ACLVB win je over de 
hele lijn! Met onze Merits & Benefits kaart heb je recht op tal van voordelen bij honderden handelaars, 
winkelketens en webshops! 

Ledenbijdragen 
De maandelijkse ledenbijdragen zijn beschikbaar via http://www.aclvb.be/nl/ledenbijdragen. 

Voor studenten is het lidmaatschap helemaal gratis en krijg je er nog heel wat specifieke voordelen bovenop: 
gratis juridische bijstand voor studentenarbeid, info over jeugdvakanties, vakantiewerk, studietoelagen, 
studeren in het buitenland,… en goedkoper reizen en winkelen. 

Overtuigd? Vul dan het lidmaatschapsformulier op de volgende pagina in of ga naar www.aclvb.be/nl/word-
lid/registreren! 

Facebook 
Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via 
https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/. 

https://www.aclvb.be/nl/charter-juridische-geschillen
https://www.aclvb.be/nl/charter-juridische-geschillen
https://www.aclvb.be/nl/secretariaten
https://www.aclvb.be/nl/voordelen
https://www.aclvb.be/nl/word-lid
http://www.aclvb.be/nl/ledenbijdragen
http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren
http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren
https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/


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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