
WELKOM 
EINDEJAARSPREMIE 2019  
PC 327 SOCIALE WERKPLAATSEN

Naam                  

Adres                   

Email                 

Tewerkstellingsplaats                                  

Startdatum tewerkstelling                                                       

Sector                                   

Rijksregisternummer                              

Ik geef ACV Puls toestemming om in het kader van dienstverlening 
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!

Je eindejaarspremie is de optelsom van twee delen. In de tabel geven we de brutobedragen op voltijdse basis (voor deeltijdsen: 
brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober (mét de haard- of standplaatsvergoeding 
inbegrepen, maar zonder andere toeslagen) vermenigvuldigd met 12. Op je loonfiche moet de premie duidelijk vermeld staan.

v.u. Mark Selleslach - Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen- niet op de openbare weg gooien ajb

VAST FORFAITAIR GEDEELTE PERCENTAGE VAN JE 
LOON

productiepersoneel 87% van maandloon juli

omkaderingspersoneel 133,82 euro 7,57% van jaarloon

Goed nieuws. In december komt je 
eindejaarspremie eraan. Het is voor alle 
duidelijkheid niet sinterklaas die ze brengt en 
al evenmin is het de kerstman die passeert. 
Het is eerst en vooral je welverdiende loon 
naar werk, voor al je inzet in de sector.

Maar door werken alleen valt die eindejaarspremie 
ook niet vanzelf uit de lucht. De premie is het 
resultaat van het vakbondswerk van ACV Puls en 
een bewijs dat we voor alle werknemers van de 
sector gaan. Deze premie maakt het eindejaar in 
elk geval een heel stuk minder grijs. De premie is 
meer dan welkom.

Vanaf 2020 zal je een volledige dertiende maand 
krijgen. Dat is één van de verbeteringen die we 
voor jou gerealiseerd hebben in het nieuwe 
sociaal akkoord.

Dat is heel graag gedaan. En maak er een super 
leuk eindejaar van!

Heb je vragen bij je premie of wil je er meer 
inlichtingen over? Je bent altijd welkom bij de 
vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in jouw 
instelling of dienst, of in één van onze talrijke 
secretariaten in Vlaanderen of Brussel.


