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DIENSTENCHEQUES

Twee premies,
honderden
cheques
Dienstenchequers krijgen elk jaar in november een attest in de bus
voor de betaling van de eindejaarpremie en de syndicale premie.

Verantwoordelijke uitgever: Alain Clauwaert - Algemene centrale ABVV - Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

In dit nummer vind je meer uitleg over wat, wanneer en hoe.
Vanaf wanneer heb je recht op een premie? Hoeveel bedragen
die premies?
Dit jaar hebben we naar aanleiding van de betaling van de premies
een klein presentje voor onze leden.
Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel honderden euro’s er door je
handen gaan met al die dienstencheques die je ontvangt?
Als je rekent tegen € 9 per cheque gaat het over letterlijk honderden euro’s
per maand die je worden toevertrouwd.
In onze kantoren kun je vanaf begin november een handig hoesje ophalen,
waarin je je cheques veilig kunt opbergen tot je ze aan de werkgever
bezorgt.
Je vindt er ook ons webadres op: www.abvvdienstencheques.be. Zo weet
je altijd waar je terecht kunt voor meer informatie over de sector of voor de
adressen van onze kantoren.
De ABVV-ploeg

D DJE PR

WANNEER
De werknemers in de sector van de dienstencheques (PC 322.01) hebben recht
op een eindejaarspremie en syndicale premie mits ze voldoende dagen hebben
gewerkt in de sector. Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zorgt voor de
verzending van de nodige documenten.
In november zullen de attesten verstuurd worden.
In deze AC Flash vinden jullie nog even de regels terug over de syndicale premie
en eindejaarspremie en wat je juist moet doen om de premies te bekomen.
Nog vragen, aarzel niet en neem zeker contact op met jouw afdeling!

PRAKTSICH

EINDEJAARSPREMIE

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques bezorgt midden
november aan iedere rechthebbende werknemer twee attesten.
In principe worden de attesten op 7 november verstuurd

Je hebt recht op een eindejaarspremie indien je in
de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 65 dagen
hebt gewerkt in een dienstencheque-onderneming.

Het eerste attest is voor jouw syndicale premie: met dit attest
ga je langs bij jouw lokaal ABVV AC-kantoor. Wij betalen de
syndicale premie onmiddellijk uit.

De eindejaarspremie bedraagt 4,15% van het loon
dat je verdiende in de periode van 1 juli 2013 tot 30
juni 2014.

Het tweede attest geeft het detail van jouw eindejaarspremie.
Kijk zeker na of je rekeningnummer correct ingevuld is.
Wijzigingen of aanvullingen moet je doorgeven aan het Fonds
(het ABVV kan dit ook voor je doen).
Geef je geen reactie dan stort het fonds automatisch de premie
op je rekening op 8 december 2014.
Geen attesten gekregen en je denkt toch recht te hebben op
de premies?
Geen nood: spring binnen op het ABVV, met je loonfiches en
wij kijken het samen met jou na!
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REMIESDD

R EN HOE?
SYNDICALE PREMIE
Wie bij het ABVV is aangesloten
en 65 dagen heeft gewerkt in een
dienstencheque-onderneming in de
periode van juli 2013 tot juni 2014 heeft
in 2014 recht op een syndicale premie.
In de onderhandelingen voor het
sectoraal akkoord zijn we er in geslaagd
de syndicale premie te verhogen tot € 85
vanaf 2014.

WELKE DAGEN TELLEN MEE VOOR DE BEREKENING
VAN DE 65 DAGEN OM RECHT TE HEBBEN OP DE
EINDEJAARPREMIE EN DE SYNDICALE PREMIE?
• alle arbeidsdagen
• feestdagen
• dagen gewaarborgd loon
• dagen arbeidsongeschiktheid vanwege een erkend arbeidsongeval
• dagen klein verlet (huwelijk, geboorte, overlijden, …)
• dagen betaalde vakantie die je hebt opgenomen in de periode van 1 juli 2013 tot
30 juni 2014
• dagen economische werkloosheid
• dagen zwangerschapsverlof worden ook gelijkgesteld met gewerkte dagen. Bovendien
worden de dagen zwangerschapsverlof ook meegenomen in de berekening van de
eindejaarspremie.

Opgelet
Voor de berekening of je al dan niet 65 dagen hebt gewerkt, zullen maximaal 26 dagen
economische werkloosheid worden meegeteld.
Heb je 60 dagen gewerkt en was je 10 dagen economisch werkloos, dan zal je toch recht
hebben op een eindejaarspremie.
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HANDIG HOESJE

ADRESSEN GEWESTELIJKE AFDELINGEN
DE ALGEMENE CENTRALE - ABVV

Breng je attest syndicale premie binnen
in een van onze kantoren. Wij zorgen zo
snel mogelijk voor de betaling van de premie.
En als toemaatje krijg je een handig hoesje om
je cheques in op te bergen!

ANTWERPEN - WAASLAND
• Van Arteveldestraat 17 2060 Antwerpen 6 - 03/220.68.11
• Vermorgenstraat 11 9100 Sint-Niklaas - 03/760.04.20
ac.Antwerpen@accg.be
BRIO
(Brugge-Roeselare-Ieper-Oostende)
• Zuidstraat 22 bus 22
8800 Roeselare - 051/26.00.79
• Zilverstraat 43 - 8000 Brugge
050/44.10.31
• Korte Torhoutstraat 27
8900 Ieper - 057/20.06.67
• J.Peurquaetstraat 27
8400 Oostende - 059/55.60.70
Brio@accg.be
BRUSSEL-VLAAMS BRABANT
• Watteeustraat 2-8 - 1000 Brussel
02/512.79.78 - 02/512.56.46

• Maria Theresiastraat 113
3000 Leuven - 016/22.21.83
016/27.04.95
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be
OOST-VLAANDEREN
• Steendam 44 - 9000 Gent
09/265.97.50
• Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde
052/25.92.50
• Houtmarkt 1 - 9300 Aalst
053/78.78.78
• Stationsstraat 21 - 9600 Ronse
055/21.19.20
ac.Oostvlaanderen@accg.be
KEMPEN - MECHELEN
• Nieuwstraat 102
2440 GEEL - 014/589383
• Zandstraat 42
2200 HERENTALS - 014/211556
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• Zakstraat 16
2800 MECHELEN - 015/29.90.20
• Lichtstoetstraat 4
2400 MOL - 014/31.27.05
• Grote Markt 48
2300 TURNHOUT - 014/400321-22-23
• Dr. Persoonslaan 15/e
2830 WILLEBROEK - 03/886.76.40
ac.m+k@accg.be
KORTRIJK
Conservatoriumplein 9
8500 Kortrijk - 056/26.82.68
ac.Kortrijk@accg.be
LIMBURG
Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt - 011/22.25.47
ac.Limburg@accg.be
website: www.accg.be

