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Terugbetaling van meer dan de helft
van je bijdrage 2011 !

Bij het lezen van dit artikel dient u reeds in het bezit gesteld te 
zijn van het formulier voor het aanvragen van de vakbondspremie 
referentiejaar 2011, uitgereikt door uw administratie, u 
toegestuurd op uw persoonlijk adres en dit vóór 31 maart 2012.

De personeelsleden van een overheidsdienst die in orde zijn met 
hun bijdragen voor het jaar 2011 en bij onze groep Financiën of 
via de ACLVB betalen zullen recht hebben op een volledige of 
een gedeeltelijke uitbetaling van een syndicale premie a rato van 
de betaalde bijdrage.
Indien U in 2011 bij twee verschillende overheidsdiensten was 
tewerkgesteld, kan U slechts één formulier indienen (het origineel 
document).

Wie tijdens het referentiejaar 2011 aangesloten was bij een 
andere representatieve vakbond dient de bewijzen van de daar 
betaalde bijdragen aan het aanvraagformulier toe te voegen 
(attest van de vorige vakbond).
De exact bij die vakbond betaalde bijdragen moeten vermeld 
worden. Op dit attest moet de periode van tewerkstelling in en 
voor de openbare sector, het aantal betaalde bijdragen en het 
bedrag genoteerd worden.

Het aanvraagformulier dient UITERLIJK OP 30 JUNI 2012 
ingediend te worden na zorgvuldig uw gegevens nagezien te 
hebben op de juistheid, het aanbrengen van uw rekeningnummer, 
te tekenen voor gelezen en goedgekeurd en te dateren en 
gestuurd te worden naar :
ZIJ DIE BETALEN BIJ HET VSOA :
VSOA Groep Financiën
Centrumgalerij – Blok 2
Kleerkopersstraat 15-17 Bus 252 - 1000 BRUSSEL

ZIJ DIE BETALEN VIA HET ACLVB :
Het correct ingevulde aanvraagformulier overhandigen aan het 
plaatselijk secretariaat van het ACLVB waar ze hun bijdragen 
betalen.

Opgelet : fotokopieën en gefaxte documenten komen NIET in 
aanmerking en kunnen NIET worden uitbetaald. Enkel originele 
formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig.

Indien U voor dit referentiejaar geen formulier heeft ontvangen, 
of het document structurele fouten bevat of bij verlies van het 
formulier, neem dan contact op met ons secretariat.

In geen geval mag een duplikaat formulier bij de personeeldienst 
worden aangevraagd. In die gevallen ligt de beslissing tot 
eventuele uitbetaling UITSLUITEND bij de Controlecommissie 
van de vakbondspremies.

NOG DIT : de vzw Arbeid en Verdienste is het enige officieel 
uitbetalingsorganisme van de vakbondspremie voor de leden van 
het VSOA en de leden van het VSOA die hun bijdragen betalen 
via de ACLVB.

DE DATUM VAN 30 JUNI 2012
ZAL STRIKT WORDEN NAGELEEFD

ALGEMENE OPROEP NAAR DE LEDEN TOE
• Zij die betalen per domiciliëring en veranderen van financiële 

instelling is het aangewezen dit onmiddellijk mede te delen 
aan de Nationale Penningmeester die dan de nodige richtlijnen 
zal geven om alles tot een goed einde te brengen betreffende 
de betalingen ;

• Aan zij die verhuizen of veranderen van dienst vragen wij 
de nieuwe gegevens zo vlug mogelijk naar ons nationaal 
secretariaat door te sturen.
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