
JE EINDEJAARSPREMIE 2022

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!

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 persoon-
lijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van 
de door ons bewaarde informatie.
 
Datum                                 
 

Handtekening                               

Dat 2022 een bewogen jaar was, is 
zeker. ACV Puls heeft niet stilgezeten 
want dankzij het VIA6-akkoord dat we 
afgesloten hebben, zijn de lonen in de 
kinderopvang gestegen. 
Dat betekent niet alleen een hoger maandloon, maar 
ook een hogere eindejaarspremie. Die laatste krijg je 
uitbetaald met het loon van december. Zo maakt ACV 
Puls ook werk van extra koopkracht.

Dankzij ACV Puls kan je vanaf januari 2023 ook 
rekenen op het loon van je collega’s in de trap 2A. 
Want ACV Puls doet waar het voor staat: gelijk loon 
voor gelijk werk. 

We blijven ook ijveren voor minder kinderen per 
begeleider en een lagere werkdruk, want negen is te 
veel!

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de 
vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je 
instelling, of in één van onze secretariaten. De 
adressen vind je terug op: www.hetacv.be/acv-
puls

PC 331 Kinderopvang subsidietrap 2B

Je eindejaarspremie is de optelsom van twee delen. In de tabel geven we het brutobedrag op voltijdse basis (voor 
deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober vermenig-
vuldigd met 12. Dit betekent voor je berekening: Vast (forfairtair gedeelte + percentage brutojaarloon) x 55,53%
Op je loonfiche moet de premie duidelijk vermeld staan.

VAST FORFAITAIR 
GEDEELTE

PERCENTAGE VAN JE 
BRUTOJAARLOON

Eindejaarspremie 156,77 euro 7,57%

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


