Word lid van
ACV Politie

De juiste keuze!
ACV Politie, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Een job bij de politie, dat
is meer dan een beroep.
24 uur op 24, zeven dagen
op zeven, zet de politie
zich in. Dat verdient
bijzondere aandacht en
ondersteuning.

De juiste keuze!
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ACV Politie begeleidt jou door:


aanwezig te zijn op
examens en selectieproeven waar we jouw
rechten verdedigen;



je bij te staan in geval
van arbeidsongeval en
evaluatie, niet enkel op
papier, maar door
menselijk contact;



antwoord te bieden op
allerlei vragen over het
statuut, met de nodige
tijd en aandacht voor
het juiste antwoord;



haar afgevaardigden op
de werkvloer, stuk voor
stuk dragen zij als vrijwilliger onze waarden
mee uit. Dankzij hun
sterke inzet en de door-

gedreven opleidingen kunnen
ze je met kennis van zaken
bijstaan.
 te ijveren voor de veiligheid
van iedere politieman of
-vrouw.
Dat doen we onder andere
door te werken aan een
betere uitbouw van de
psychosociale begeleiding
voor de politiemensen,
blijvend de aandacht te
vestigen op de problematiek
van agressie en door het
opvangnet voor ongeschiktheid om medische redenen
te verbeteren.
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ACV Politie, dat is …
Deel van een groter geheel
ACV Politie behartigt jouw belangen op de werkvloer. Wij maken deel uit van ACV Openbare
Diensten. Als grootste vakbond van het land
worden wij als volwaardige en betrouwbare
partner beschouwd door de werkgevers en
kunnen wij wegen op beslissingen.

Overleg en dialoog
ACV Politie zet in de eerste plaats in op sociaal
overleg. Actie is altijd het laatste redmiddel. Wij
gaan voluit voor elke onderhandeling en willen
samen een oplossing bereiken die voor iedereen
aanvaardbaar is. Onze mensen doen dat met de
nodige kennis van zaken en zijn aanwezig op
diverse overlegcomités, zowel in de politiezones
als op het federale niveau.
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ACV Politie, dat is …
Ledenbeweging
De leden maken de vakbond. Met jouw lidmaatschap financieren wij onze werking. En hoe groter
ons ledenaantal, hoe sterker we staan in een
onderhandeling.

Solidair zijn
Lid zijn van een vakbond, dat is solidair zijn.
Vakbonden komen op voor de rechten van alle
werknemers.
Als individu sta je in een zwakke positie om betere
arbeidsvoorwaarden te onderhandelen met je
werkgever. Door lid te worden van een vakbond
stel je ook niet alleen jouw eigen rechten veilig, je
medecollega’s worden eveneens beschermd door
onze collectieve onderhandelingen.
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Lidgeld
Wist je dat je van jouw ledenbijdrage het jaar nadien wel tot
90 euro terugbetaald krijgt?
Zo betaal je in werkelijkheid nog
geen 10 euro per maand.
Voor dat bedrag ben je lid van
een vakvereniging die je niet in
de kou laat staan wanneer je
echt in de problemen zit. En
geloof ons, op zoiets moet je
zeker niet besparen.
Bezoek zeker ook eens de
website van ACV Openbare
Diensten om de andere
categorieën van lidgeld te
ontdekken. We vragen onder
meer lagere ledenbijdragen voor
halftijds werkenden, voor leden
zonder beroepsinkomen, voor
werknemers met loopbaanonderbreking, …

Als lid krijg je van ons:
Bescherming
Als lid van ACV Politie ben je
beter beschermd tegen een
eventueel conflict, geschillen
of onrechtvaardigheden op de
werkvloer, want desgewenst
komen wij tussen om te
bemiddelen, zowel individueel
als collectief.
Informatie
Onze leden zijn beter op de
hoogte van de werksituatie.
Via onze website, Facebookpagina, nieuwsbrieven of
informatievergaderingen
geven we belangrijke info
mee. Daarnaast krijg je tien
keer per jaar ons razend
interessant ledenmagazine in
de bus.

Vragen over het lidgeld? Onze
contactgegevens vind je wat
verder in deze brochure.
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Een bredere kijk
ACV Politie maakt deel uit van de
grootste overheidsvakbond en
dat kan tellen. Naast de specifieke informatie voor de politie
ben je bij ons steeds op de
hoogte van de laatste actua.

zitten, maar kijken vooruit
en nemen zelf het voortouw
om initiatieven te nemen
met als doel de werksituatie
voor alle personeelsleden te
verbeteren.

Een moderne vakbond
ACV Politie wil een moderne
vakbond zijn waarbij dienstverlening centraal staat. Wij
blijven niet bij de pakken

We besteden bijzondere
aandacht aan de opvolging
van de welzijnsdomeinen en
het respecteren van ons
statuut.

Overtuigd?
Word lid van ACV Politie
Ga naar www.acvpolitie.be of scan deze QR-code

Tip: Verder in deze brochure vind je ook het inschrijvingsformulier en een domiciliëringsopdracht. Vul beide documenten in,
onderteken ze en maak ze over aan je plaatselijke of provinciaal vast afgevaardigde.
En wil je het nog sneller, scan dan de ingevulde en ondertekende formulieren in en mail ze naar ledenwerving@acvpolitie.be.
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Contact opnemen?
Algemene coördinatie
Stijn Kwanten, secretaris
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 24 26 en 0475 22 50 71
stijn.kwanten@acv-csc.be
____________________________________

Joery Dehaes, secretaris
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 24 24 en 0476 21 94 79
joery.dehaes@acv-csc.be
____________________________________

Secretariaat
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 24 21
politie@acv-csc.be
____________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Provincie Oost-Vlaanderen

Rudy Harnie, vast afgevaardigde
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 24 25 en 0470 61 22 10
rudy.harnie@acv-csc.be

Pascal Baetens, vast afgevaardigde
Poel 7, 9000 Gent
0476 86 15 53
pascal.baetens@acv-csc.be

____________________________________

____________________________________

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Koen Dooms, vast afgevaardigde
Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
059 55 25 26 en 0473 53 86 64
koen.dooms@acv-csc.be

Kristof Ceulemans, vast afgevaardigde
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0473 43 51 41
kristof.ceulemans@acv-csc.be

____________________________________

____________________________________

Provincie Limburg en Vlaams-Brabant
Manu Gilmont, vast afgevaardigde
Mgr. Broekxplein 6 te 3500 Hasselt
0477 99 04 53
manu.gilmont@acv-csc.be
____________________________________
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ACV
Politie

INSCHRIJVINGSFORMULIER
* Verplicht invullen

Persoonlijke gegevens
Taal*(Nl/Fr/Du):

Geslacht*:

Ops/CALog*:

Stamnummer*:

Naam*:
Voornaam*:
Straat*:
Huisnr.*:
Postcode*:
Geboortedatum*:

Bus:
Gemeente*:

Land:
Rijksregisternummer:

Nationaliteit:

Bankrekeningnr. IBAN*:
BIC (enkel i.g.v. buitenlands rek.nr.):
Ik wil mijn bijdrage betalen via:

domiciliëring (SEPA-mandaat)

GSM-nummer:

overschrijving per post

overschrijving per mail

Telefoonnummer:

E-mail (privé):
Ik kom over van (ABVV, ACLVB, ...)*:

en was daar aangesloten sinds:

Ik wens lid te worden vanaf*:

Huidige of laatste werkgever (of voornaamste opdrachtgever freelancer/zelfstandige zonder personeel)
Naam politiezone of federale politiedienst*:
Adres (straat, huisnummer, bus)*:
Postcode*:

Gemeente*:

GSM-nummer (op het werk):
E-mailadres (op het werk):

Telefoon (op het werk):

Ik werk (voltijds/deeltijds)*:

(uren voltijds arbeidsregime)/

RVA-toeslag (Ja/Nee):

Meerdere tewerkstellingen (Ja/Nee):

Datum begin tewerkstelling*:
Arbeider
Bediende
Onderwijzend personeel

Statuut:

Ik werk niet door:

(uren jouw arbeidsregime)

Datum einde tewerkstelling:
Kader
Ambtenaar

Onthaalouder
Freelancer/zelfstandige

Artiest
Andere

Ziekte
Werkloosheid
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Student
Loopbaanonderbreking voltijds
Gepensioneerd
Inschakelingsuitkering
Beroepsinschakelingstijd
Andere

Ik werk met loopbaanonderbreking:
Halftijds met vergoeding
Ik werk in het buitenland:
Nederland
Frankrijk
Duitsland

Zonder vergoeding RVA
Luxemburg

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te gebruiken. We behandelen deze met de grootste zorg en respect voor de
privacy. Zo geven we je persoonsgegevens nooit door aan andere organisaties zonder jouw toestemmen. Meer info vind je op:
http://gdpr.acv-online.be of in de brochure ‘Hoe gaat het ACV om met je persoonsgegevens’.
*

Ik heb de privacyregels gelezen en ga akkoord

Dankzij je e-mailadres en gsm-nummer kunnen we je, indien nodig, veel beter informeren over je dossier, je betalingen, je premies, je rechten,
enz. Gelieve daarom aan te duiden dat we je e-mailadres en gsm-nummer mogen gebruiken.
*

Akkoord

Niet akkoord

Ik geef het ACV toestemming om in het kader van de dienstverlening mijn gegevens op de kruispuntbank te kunnen raadplegen.
*
Akkoord

Datum*

Handtekening*

Europese domiciliëringsaanvraag
Lidnummer:
www.acv-online.be
Schuldeisersidentificatie:
BE81ZZZ0001498649

INSZ :

1 Vul de gegevens aan.
Voornaam:

Naam:

Straat:

Nr:

Postcode:

Bus:

Plaats:

Land:

2 Vul de financiële gegevens aan
Rekeningnummer - IBAN:

SWIFT - BIC:

Type betaling:
Terugkerende invordering (standaard)

Eenmalige invordering

3 Vul datum in en onderteken de aanvraag
Door het ondertekenen van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan het ACV een opdracht te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw
rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van het ACV. U kunt een Europese domiciliëring
laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet
binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. Bij
uw bank kunt u informatie inwinnen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.
Datum:

DDMMJJ

Handtekening:

4 Verstuur dit formulier naar de bijdragendienst van uw ACV verbond

De door het lid meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt door het ACV als verantwoordelijke voor de verwerking. De
doeleinden van de verwerking zijn: beheer van betalingen via domiciliëring, archivering van domiciliëringsmandaten voor
bewijsredenen. De hierboven vermelde gegevens van het lid kunnen worden meegedeeld aan met het ACV verbonden
ondernemingen en derden, die werken en/of verkopen in naam en voor rekening van het ACV, voor dezelfde doeleinden. U hebt
toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien nodig. Neem hiervoor contact op met het ACV.

