
Petroleumsector

De ACLVB verdedigt je belangen,  
ook op  sectorniveau
Ben je werkzaam in de Petroleumsector als arbeider,  bediende 
of als kaderlid, dan ben je bij de Liberale Vakbond aan het 
goede adres. Nationaal verdedigt je Nationaal Sectoraal Verant-
woordelijke jouw belangen in het Paritair Comité 117,  bevoegd 
voor de arbeiders en PC 211, bevoegd voor bedienden. Kader-
leden kunnen dan weer terecht bij de ACLVB –  Kaderwerking, 
die functioneert binnen de Dienst Sectoren.

Ook al hebben beide Paritaire Comités hun eigen bevoegdheid, 
toch wordt meestal samen vergaderd zodat de loon- & arbeids-
omstandigheden goed op elkaar afgestemd worden. Om de 
2 jaar wordt een Nationale eisenbundel opgesteld en onder-
handeld met de werkgevers. In tegenstelling tot vele andere 
sectoren wordt in de sector Petroleum doorgaans een gesloten 
akkoord onderhandeld wat het belang van het sectorniveau 
nog eens extra onderlijnt. Uiteraard betrekken wij onze leden 
maximaal in de besluitvorming. Of er al dan niet een akkoord 
komt bepaal jij mee: tenslotte gaat het over jouw loon- & 
 arbeidsvoorwaarden . Indien er belangrijke items op sector-
niveau worden besproken, horen wij ook graag jouw mening en 
kan je deelnemen aan onze consultaties.

Bij collectieve conflicten in de ondernemingen kan gebruik 
gemaakt worden van een zogenaamde verzoeningsprocedure. 
Tijdens zo’n bemiddeling verdedigt de ACLVB de belangen 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. Kort na die 
ondertekening worden de teksten aangepast en gepubliceerd 
in een sectorale brochure die je via jouw Bestendig Secretaris 
kunt aanvragen. Deze brochure wordt gemeenschappelijk 
uitgegeven door de syndicale organisaties en de Belgische 
Petroleumfederatie. 

Ook voor kaderleden in de petroleumsector!
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, toch worden hun verzuchtingen opgenomen 
in onze sectorale eisenbundel en worden zij maximaal betrok-
ken in de consultaties. Uiteraard kunnen kaders ook terecht bij 
onze specifieke kaderwerking, waar voor deze doelgroep regel-
matig netwerkavonden, vormingen of seminaries op Europees 
niveau worden georganiseerd.

Jouw aanspreekpunt binnen ACLVB  
voor werknemers uit de petroleumsector
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 Petroleumnijverheid, Erik Decoo. 
Welkom bij de ACLVB!

| Erik Decoo
| Poincarélaan 72-74
| 1070 Brussel
| tel. 02 558 51 50
| e-mail erik.decoo@aclvb.be
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http://www.aclvb.be

