
Welkom bij ACLVB! 
Ontdek hier onze service en voordelen!





Meer verhaal, minder kabaal
Welkom bij de positieve vakbond

De ACLVB wil niet de luidste roeper zijn. Wel de strafste onder-
handelaar. Op alle niveaus van het sociaal overleg zetten de 
woordvoerders zich in voor gunstige arbeidsvoorwaarden, sociale 
verbetering en koopkracht. Ze weten wat leeft in hun bedrijven, in 
de sectoren, in hun streek, …

Hun onderhandelingen leveren je écht iets op. Actievoeren of 
staken? Dat is voor het geval alle overlegpogingen tevergeefs 
blijken. De ACLVB trekt altijd eerst de kaart van het overleg om tot 
oplossingen te komen. 

Onze oplossingsgerichte aanpak maakt ons niet toevallig tot de 
meest efficiënte vakbond. Dat beseffen steeds meer werknemers 
en uitkeringsgerechtigden. Lid worden van de ACLVB betekent 
kiezen voor de energie van een positieve, no-nonsense organisatie!



Persoonlijke service, snelle betalingen

• Je stelt je vragen over de berekening van je loon, belastingen,  
pensioen, ziekte- of invaliditeitsuitkering, …?

• Je hebt nood aan (juridische) bijstand na een conflict op het werk  
of bij een geschil met de RVA of een socialezekerheidsinstantie? 

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

• Het bedrijf waar je werkt, gaat in herstructurering?
• Je wil een schuldvordering laten opmaken nu je werkgever failliet 

verklaard werd?
• Je wenst professioneel advies over welke richting je uit moet met  

je loopbaan?
• Je bent slachtoffer of getuige van pesterijen op het werk?
• Je wil je cv laten nalezen?
• Je vraagt je af op welke leeftijd je je aan welk pensioenbedrag mag 

verwachten en wat de impact is van bepaalde keuzes omtrent SWT 
of eindeloopbaantijdskrediet?

Met die en 1001 andere kwesties kan je terecht bij de Liberale 
 Vakbond ACLVB. Onze medewerkers sparen geen enkele moeite  
om aan je vraag tegemoet te komen. 

Op hun beurt worden zij bijgestaan door een sterke ploeg experten, 
specialisten met een vaak jarenlange ervaring. Een volledig team 
zorgt ervoor dat ook jouw dossier tot in de puntjes wordt opgevolgd! 
Meteen een pak minder zorgen voor jou. 

Ook voor de betaling van je uitkeringen kan je bij de Liberale Vakbond 
op beide oren slapen. De ACLVB staat erom bekend een snelle en cor-
recte betaler te zijn! Duizenden leden bevestigen het: je bent in goede 
handen bij de ACLVB!



Je ACLVB-afgevaardigde denkt met je mee

De afgevaardigden van de ACLVB herken je meteen. Het zijn de 
vrouwen en mannen die écht willen dat je vooruitgeholpen wordt. 
Ze nemen de tijd om naar je te luisteren en zoeken een oplossing 
die werkt voor jou en voor je collega’s.

“Vrije visie, eigen stem” is het motto van de Liberale Vakbond. 
Dat betekent dat ACLVB-afgevaardigden geen standpunten 
opgedrongen worden. Zo kunnen ze innoverend toewerken naar 
voorstellen op maat van jouw situatie. Wat een verademing! Doe 
een beroep op je ACLVB-afgevaardigden, ze zijn jouw spreekbuis.

Zin om ook een sociaal engagement op te nemen in je bedrijf? 
Prachtig! Laat het ons zeker weten. We ondersteunen je en bieden 
je gratis opleidingen aan. 



Enkele getuigenissen

Luc: “Onze werkgever zette ons onlangs op tijdelijke werkloosheid. 
Oeps, ik werkloos? Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb me on-
line aangesloten bij ACLVB en de rest volgde vanzelf. Ze vroegen me 
een aantal gegevens en brachten onmiddellijk mijn dossier in orde. 
Spoedig daarna hebben ze netjes mijn uitkering gestort. 
Ging het maar overal zo vlot!”

Marijke: “Sinds ik oma werd, overweeg ik om niet langer voltijds te 
werken. Maar wat betekent dat dan voor mijn loon en mijn vakantie-
geld? En wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen? Morgen heb ik een 
afspraak bij de ACLVB, ze hebben een aantal berekeningen voor mij 
gedaan. Zo weet ik waar ik aan toe ben en kan ik de juiste beslissing 
nemen. Schitterend toch?”

Björn: “Huh, hoe weet jij dat?, vragen mijn collega’s wanneer ik ze 
vertel dat de lonen in onze beroepssector deze maand geïndexeerd 
worden. Simpel! Gewoon gelezen in de mail die ACLVB me net stuurde. 
Informatie op maat, zo heb ik het graag. Dankjewel Liberale Vakbond!”

Yassine: “IJskoude douche toen ik vernam dat de firma waar ik al 
17 jaar werkte, de boeken had neergelegd. Gelukkig kon ik rekenen 
op de ACLVB. Ze maakten meteen mijn werkloosheidsdossier klaar. 
Bovendien hebben ze me ingelicht over mijn rechten en plichten als 
schuldeiser, en ze hielpen me met de opmaak van een schuldvorde-
ring. Oef, dat was alvast een advocaat uitgespaard! Helse periode, 
maar ACLVB heeft me veel zorgen en administratieve beslommerin-
gen uit handen genomen.”



De ACLVB werkt met je mee, ook buiten het werk!

Als vakbond doen we dagelijks waar we goed in zijn: we verlenen 
een persoonlijk advies, we geven informatie en begeleiding op 
jouw maat, we komen voor je op, zodat je werkplek een aangena-
me plek is om te vertoeven. Maar omdat ook voor de ACLVB het 
leven meer is dan werken alleen, willen we je van dienst zijn met 
een uniek loket. Jij, je familieleden en je vrienden kunnen er terecht 
met uiteenlopende vragen. We maken als vakbond ook werk van 
jouw leven naast het werk. Met onze 360° dienstverlening bieden 
we je naast onze syndicale en persoonlijke diensten en voordelen, 
ook actueel advies en expertise inzake: 

Fiscaliteit
Is het aangeven van je belastingen voor jou een zware belasting? 
Wij kunnen je helpen met het correct invullen van je belastingbrief  
en andere fiscale administratie. Niemand betaalt toch graag te veel?



Je loopbaan
Wat met je toekomst? Twijfel je over wat je echt wil? Geld versus 
goesting. Nu versus later. Rustiger? Of net uitdagender? We gaan 
samen op zoek naar de juiste balans en brengen zuurstof in je  
loopbaan. Meer info op: www.aclvb.be/nl/loopbaanbegeleiding

Premies en tegemoetkomingen
Gezinsuitbreiding? Eigen woning? Betere isolatie? Renovatie en 
energiebesparing? Je moet de energie maar hebben om uit te 
 zoeken welke premies en tegemoetkomingen er allemaal bestaan! 
Zie je op tegen verandering? Misschien niet als je weet hoeveel  
steun je daarvoor kan krijgen.

Bijverdiensten
Hoeveel mag je bijverdienen en wat brengt het op? Hou het verstandig, 
zorg dat jij of je naasten uiteindelijk geen (te) hoge prijs betalen. En 
misschien brengt de perfecte bijverdienste meer op dan enkel geld?



Grensarbeid
Grenzen zijn er om overschreden te worden. Of je nu naar het  
buitenland gaat werken, of vanuit het buitenland komt werken, 
wij weten waar de grens ligt tussen wat wel of niet in jouw  
voordeel speelt.

Je erfenis
Erfenis- en successierechten komen zelden ter sprake op een 
gepast moment. Dus staan we altijd voor je klaar. Ook als je 
proactief de verdeling van je nalatenschap wil bekijken.  
Beter vroeg dan nooit.

De huurwet
Wie doet of moet wat? Wat zegt de wet en wat leert de praktijk? 
Als (ver)huurder van alles op de hoogte zijn, is niet gemakkelijk. 
Onze experts helpen je verder en weten steeds waar jij aan het 
juiste adres bent.



Samenlevingsvormen
Klaar om samen de stap te zetten? Maar welke richting uit? Samen-
wonen? Feitelijk of wettelijk? Trouwen? Beslissingen met soms ver-
regaande gevolgen. Wij zetten de verschillen voor jou op een rijtje.

Digitale ondersteuning
Heb jij het vaak moeilijk met alles wat het ons gemakkelijker zou 
moeten maken? Wij maken je wegwijs in de digitale wereld van 
vandaag. Zodat je niet meer het gevoel moet hebben dat je voort-
durend verloren loopt.

Mobiliteit
Hoe mobiel ben jij in je mobiliteit? Vind je je weg in de talrijke 
(nieuwe) vervoersopties? Wil je groener op pad? Komen je ver-
plaatsingen in aanmerking voor een tegemoetkoming? Blijf niet 
langer rondjes draaien, wij brengen je zonder omwegen naar je 
mobiliteitsoplossing.



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

Voor de betaling van je uitkeringen kan je bij de Liberale Vakbond 
op beide oren slapen. De ACLVB staat erom bekend een snelle en 
correcte betaler te zijn! Ben je werkzoekend of tijdelijk werkloos? 
Dan kan je  rekenen op de ACLVB als erkende uitbetalingsinstelling 
van de werkloosheidsuitkeringen. 

Het is weliswaar de RVA die je rechten bepaalt, maar het zijn de 
uit betalingsinstellingen die je dossier behandelen en je de centen 
bezorgen. ACLVB heeft de reputatie om stipt en snel te betalen  
en om je correct en op een persoonlijke manier te begeleiden bij  
de administratie.



• Wij zullen je wegwijs maken in de wirwar  
van paperassen en verplichtingen.

• We zorgen dat je over alle nodige inlichtingen  
en documenten beschikt.

• We helpen je bij het invullen van formulieren  
en dienen je dossier in bij de RVA.

• Daarnaast zijn wij tussenpersoon tussen jou en de RVA bij alle aan-
giften van wijzigingen, bv. veranderingen in de familiale toestand.

• We lichten je in over de rechten en plichten die je als werkloze hebt.

De werkloosheidsreglementering is zo ingewikkeld en verscheiden 
dat je zonder deskundige hulp niet dreigt te krijgen waar je recht op 
hebt. Een uitbetalingsinstelling die je correct en volledig informeert 
is dan ook onontbeerlijk. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij 
onze secretariaten. Duizenden leden bevestigen het: je bent in 
goede handen bij de ACLVB!



Verwerking
ACLVB

Volgende
betaaldag

Aangie
werkloosheid

Verwerking
bank

Ontvangst
op je rekening



Je lidmaatschap wordt nóg voordeliger
dankzij premies en tegemoetkomingen

Syndicale premie
In heel wat beroepssectoren kunnen de werknemers die lid zijn van
de Liberale Vakbond aanspraak maken op een syndicale premie. Op
die manier wordt het lidmaatschap bij de ACLVB wel heel voordelig!

Hoe ontvang je je syndicale premie?
In sommige sectoren krijgen leden dit automatisch gestort,
in andere sectoren wordt een formulier bezorgd door de werkgever.
Als je wil weten hoe dit bij jou gebeurt, contacteer je best je
ACLVB-afgevaardigde in je bedrijf of je ACLVB-secretariaat.

Wanneer de betalingsperiode van de syndicale premie voor je
sector eraan komt, brengt de Liberale Vakbond je ook per e-mail
op de hoogte.

Bestaanszekerheid
In een aantal sectoren zijn aanvullende vergoedingen voorzien in geval 
van tijdelijke werkloosheid, SWT, ziekte, etc. De Liberale   Vakbond  
neemt de uitbetaling op zich van die aanvullende vergoedingen.
Tussenkomsten voor bestaanszekerheid zijn afhankelijk van je sector.

Enkele hiervan kan je alvast via ‘mijn sector’ terugvinden op
www.aclvb.be. Contacteer je ACLVB-secretariaat om te vernemen
waarop jij in jouw sector recht hebt en hoe je dit kan verkrijgen.



Solidariteitspremies
Bij heuglijke gebeurtenissen in je leven, zoals de geboorte of
adoptie van je kind, je huwelijk of het afsluiten van je samenle-
vingscontract, en bij je pensioen, verwent de ACLVB leden die een 
gewone lidmaatschapsbijdrage betalen, met een solidariteitspremie.
• geboorte/adoptie: 50 euro
• huwelijk/samenlevingscontract: 75 euro
• pensioen: 4 euro per jaar onafgebroken aansluiting bij een 

 erkende vakbond (met een max. van 180 euro). Dus ook 
de jaren waarin je eventueel bij een andere vakbond was 
 aan gesloten, tellen mee.

Bezorg een document (vb. geboorteakte, huwelijkskaartje, ...)  
dat de gebeurtenis staaft aan je ACLVB-secretariaat. Je dient
minstens 1 jaar aangesloten te zijn (transfert van andere vakbond
inbegrepen) om de premie te kunnen ontvangen.



Levenslang leren dankzij de ACLVB

Werk je en ben je lid bij de Liberale Vakbond dan kan je gratis 
opleidingen volgen bij Comé, de vormingsdienst van de ACLVB. 
Voor al onze leden organiseren wij regelmatig zonale info-avonden.

Comé staat voor ‘Competent in Engagement’. Het versterkt en 
verbindt werknemers in hun engagement, dat gebaseerd is op 
vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid.
Neem een kijkje op www.comé.be en ontdek het volledige  
overzicht aan cursussen. 

Naargelang het soort opleiding kan je vorming volgen onder 
het stelsel van Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief  
verlof, syndicaal verlof en/of in je vrije tijd.



Dadelijk wijzer met de Weetwijzer

Een vraag over je rechten en plichten als werknemer?
En je verwacht informatie die meteen correct, betrouwbaar,  
waterdicht en actueel is?

Daarvoor heeft de ACLVB de Weetwijzer: een eigen publicatie van 
de Liberale Vakbond die tweejaarlijks in boekvorm verschijnt. Het 
is een handige juridische gids waarin een antwoord aangereikt 
wordt op de meest voorkomende vragen van werknemers en 
sociaal verzekerden.

Er bestaat ook een online versie van de Weetwijzer, die permanent 
wordt geactualiseerd, en die je als lid van de ACLVB gratis kan 
consulteren via www.weetwijzer.be. Log in met je lidnummer 
en ga na hoe het zit met de sociale wetgeving rond een bepaald 
thema. Dit is een exclusief voordeel voor leden van  
de Liberale Vakbond!



Altijd op de hoogte

Het ledenblad Vrijuit – digitaal of op papier beschikbaar – houdt je op 
de hoogte van de sociale actualiteit, belicht wijzigingen in de wet-
geving die een weerslag hebben op je rechten als werknemer  
of uitkeringsgerechtigde, en stelt je nieuwe ledenvoordelen voor.

Neem regelmatig ook een kijkje op onze website www.aclvb.be.  
Die wordt dagelijks geactualiseerd. Een ruime waaier thema’s en 
standpunten komt er gedetailleerd aan bod. Je vindt er eveneens  
een overzicht van alle thematische informatiebrochures van de  
Liberale Vakbond. Interessant!

De dagelijkse polsslag van de ACLVB-werking op het terrein voelen? 
Dat doe je door de ACLVB te volgen op Facebook. 
Via www.facebook.com/ACLVB informeren we je 7 dagen op 7. 
Like onze berichten en deel ze volop! 

Ook op Instagram en YouTube laat je vakbond van zich horen, hou ons in 
de gaten. Alle informatie wordt regelmatig aangevuld met specifieke in-
lichtingen, op maat van jouw beroeps- of inactiviteits situatie. Zorg er dus 
zeker voor dat je ACLVB-secretariaat beschikt over je correct e-mailadres.



Alles voor jouw koopkracht: kortingen bij de vleet

De Liberale Vakbond zet zich dag na dag in voor jouw koopkracht. 
Dat ervaar je meteen. We bieden een waaier van voordelen aan 
met de missie: de koopkracht van onze leden verhogen en meer 
ruimte creëren om van het leven te genieten! 

Het volledige voordelenpakket vind je op  
www.voordelen.aclvb.be. Neem er regelmatig een kijkje,  
het kortingenaanbod wordt doorlopend vernieuwd.

Registreer je vandaag nog; zo krijg je onmiddellijk toegang  
tot kortingen bij vele winkels en webshops.

Scan de QR-code om je  
voordelen te ontdekken!



Want leven is meer dan werken alleen:  
ontdek de vakantieplekjes van de ACLVB

Er even tussenuit knijpen en ontsnappen aan de dagelijkse sleur? 
Dat kan naar hartenlust in de vakantieverblijven van de Liberale 
Vakbond. Grasduin in het aanbod: er zijn ACLVB-vakantie-
accommodaties aan de Belgische kust (Westende, Middelkerke, 
De Panne, Blankenberge en Oostende), in de Ardennen en zelfs 
in het zuiden van Frankrijk. 

Je kan dus via de ACLVB goedkoper op vakantie. Cazura staat garant 
voor een topverblijf in één van onze moderne appartementen of 
vakantiehuisjes. Je zal meteen in vakantiestemming zijn!

www.cazura.be



Lid worden van de ACLVB?

Voor slechts een geringe bijdrage ben je slim verzekerd en geniet 
je  van een ruime professionele service doorheen alle fases van je 
 loopbaan. Spring even binnen in een ACLVB-secretariaat in  
je buurt. De adressen van alle  ACLVB-kantoren vind je op  
www.aclvb.be/secretariaten. 

Of maak het jezelf gemakkelijk: sluit je online aan. 
Op www.aclvb.be lees je hoe je lid wordt en hoeveel  
de maandelijkse ledenbijdragen bedragen.

Overtuig je collega’s, familieleden en vrienden van de vele voor-
delen van het ACLVB-lidmaatschap. Met hoe meer leden we zijn, 
hoe krachtiger we onze stem kunnen laten weerklinken en voor 
hoe meer werknemers en uitkeringsgerechtigden we solidariteit 
echt kunnen waarmaken. Ook wie in het buitenland woont en in 
België werkt (of omgekeerd), is welkom bij de Liberale Vakbond!



Freezbe, dat is de jongerenvakbond van ACLVB. 

Wij komen op voor de rechten van jobstudenten, schoolverlaters, 
werkzoekenden, en jonge werknemers. We helpen je op weg met 
een heleboel informatie en advies. Zit je met een probleem? 
Dan zijn wij er om jou te helpen!

Contacteer ons: 02 509 16 13 of freezbe@aclvb.be
Like ons zeker ook op facebook.com/ilikefreezbe
www.freezbe.be
Gratis voor studenten tot 25 jaar!



De ACLVB, de positieve vakbond
met een persoonlijke service!

Van jongs af aan, 
tijdens je loopbaan 
en in jouw privéleven.

De ACLVB werkt met je mee,
in alle omstandigheden,
heel je leven lang.

Scan de QR-code om
lid te worden!



www.aclvb.be

www.facebook.com/ACLVB

www.twitter.com/ACLVB

www.linkedin.com/company/ACLVB

www.instagram.com/ACLVB

Volg ons:


