
 

Handel | premies & ecocheques! 

V.U. Stijn Vandercruysse – Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel 15/6/18 
 

Werk je voor een kleinhandel in voedingswaren, een grote 
kleinhandelszaak of warenhuis? Dan heb je - samen met je loon van juni - 
recht op premies en ecocheques! 
 

Wat is de referteperiode voor de berekening van deze voordelen? 
 

Zowel voor de premies als voor de cheques is de referteperiode 01/06/2017 – 31/05/2018. Heb je de 

volledige periode gewerkt? Dan heb je recht op 12/12. Heb je maar 9 maanden gewerkt, wordt het 

voordeel pro rata berekend. In het geval van 9 maanden gewerkt, dus 9/12. 

De bedragen in onderstaand overzicht zijn bruto en voltijds. Voor deeltijdsen is het bedrag pro rata. 

Opgelet : de voordelen zijn enkel van toepassing voor de ondernemingen die deze voordelen via een 

ondernemingsCAO niet hebben omgezet naar een minstens gelijkwaardig voordeel. Het kan dus zijn 

dat je onderneming iets anders voorziet voor jou. 
 

Hoeveel bedragen de voordelen? Hierna een overzicht per paritair comité : 
 

Paritair Comité Brutopremie 1 Brutopremie 2 Ecocheques (*) 

PC 202 € 257,58 € 70 € 250 

PC 311 € 250 € 70 € 250 

PC 312 € 260,10 € 70 € 250 

(*) degressieve waarde volgens het aantal uren tewerkstelling : 

 € 250 : voor werknemers vanaf 27 uur/week ; 

 € 200 : voor werknemers vanaf 20 uur/week en minder dan 27 uur/week ; 

 € 150 : voor werknemers vanaf 17,5 uur/week en minder dan 20 uur/week ; 

 € 100 : voor werknemers minder dan 17,5 uur/week ; 

 € 75 : voor werknemers met een contract van 8 uur/week en de ééndagscontracten. 
 

Wanneer worden de voordelen uitbetaald? 
 

Samen met je loon van juni 2018. 
 

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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