
Vanaf de loonbrief voor de maand 
januari zal je merken dat je loon 
met 2 % verhoogd is. De verhoging 
met 2 % hebben we te danken aan 
het systeem van de indexering van 
de lonen.
Dankzij de indexering worden de 
lonen aangepast aan de stijging van 
de levensduurte. Anders zouden 
de lonen steeds meer achterop 
geraken terwijl het leven duurder 
wordt.
“DE INDEXERING VAN DE 
LONEN, DAT IS TOCH IETS 
VANZELFSPREKENDS”?
Omdat de indexering van de 
lonen al zo lang bestaat lijkt het 
misschien “niet meer dan normaal”. 
De non-profit sectoren hebben 
een systeem van automatische 
indexering van de lonen. 
“Automatisch” betekent dat er 
gelukkig niet elke keer opnieuw 
moet onderhandeld worden om de 
levensduurte te kunnen volgen.

“Automatisch” betekent echter 
niet dat het systeem van de 
loonindexering er vanzelf gekomen 
is. Of evenmin dat het toch gewoon 
maar de wetgeving is.
De indexering van de lonen is in 
elke sector het resultaat van door 
de vakbond onderhandelde 
akkoorden. In de non-profit 
sector gaat het telkens om een 
indexverhoging van 2 %. 
DE INDEXERING VAN DE 
LONEN IS BELANGRIJK. 
Het unieke indexsysteem beschermt 
de lonen van alle werknemers. 
Het spreekt voor zich dat wij 
het systeem van loonindexering 
behouden willen zien en het altijd 
zullen blijven verdedigen.
Natuurlijk is louter de indexering 
niet voldoende om het inkomen 
te verbeteren. De loon- en 
arbeidsvoorwaarden worden 
onderhandeld in de sociale 
akkoorden van de non-profit sector.

Graag meer info? Je kunt altijd terecht bij de ACV Puls afgevaardigden 
op je werk, of contacteer het ACV Puls secretariaat in je regio. 

v.u. ACV Puls, Mark Selleslach, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

Naam                  

Adres                   

Email                 

Tewerkstellingsplaats                                  

Startdatum tewerkstelling                                               

Sector                                   

Rijksregisternummer                              

Ik geef ACV Puls toestemming om in het kader van dienst-
verlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de 
kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op 
elk moment intrekken:

 O akkoord
 O niet akkoord

Strookje terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde van 
ACV Puls op je werk of stuur het naar onderstaand adres. Je 
kan ook online aansluiten op www.acv-puls.be.
Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van de door 
ons bewaarde informatie.
 
Datum                                 
 

Handtekening                               

SAMEN MET EEN STERKE EN ACTIEVE 
VAKBOND OPKOMEN VOOR DE SECTOR?

Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan  
bij ACV-Puls non-profit!
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