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WELKOM! 

Wie werkt in de winkel is graag goed geïnformeerd. Hier vind je alles over je 
rechten en plichten als medewerker bij Lidl.

De afspraken die hier staan, zijn er niet vanzelf gekomen. ACV Puls, de 
grootste vakbond van het land, onderhandelt regelmatig met de directie om 
betere loon- en arbeidsvoorwaarden te bekomen, zowel binnen de sector als 
bij Lidl zelf. We volgen steeds van heel dichtbij de nieuwe werkafspraken op.

Stap voor stap verbeteren we de kwaliteit van het werk en zorgen we ervoor 
dat je het beste uit je job kan halen.

Veel leesplezier, 
ACV Puls

Lid worden?

Je blijft op de hoogte van de recente onderhandelingen, zowel nationaal 
als in jouw sector en bedrijf. Je leert wat de algemene afspraken voor je 
persoonlijke situatie betekenen en kan met al je individuele vragen terecht 
bij een afgevaardigde.

Lid zijn kost je minder dan een euro per week, aangezien je jaarlijks dankzij 
de syndicale premie een deel van je lidgeld terugbetaald krijgt. 

Als lid zijnde, geniet je ondersteuning moesten er op een dag problemen zijn 
in je werksituatie. Je bent ook kosteloos beschermd als we juridisch moeten 
tussenkomen.

Als lid van ACV Puls maak je deel uit van de grootste vakbond van ons land, 
en ondersteun je onze beweging voor een menselijke samenleving met 
respect voor medewerkers. 

Schrijf je snel in op www.acv-puls.be



6

Voor voltijdse medewerkers bedraagt de arbeidsduur 35 uur per week. Bij 
Lidl wordt er nog 36 uur per week gewerkt. Er worden daardoor jaarlijks 6 
compensatiedagen (CD-dagen) toegekend. De prestaties worden gespreid 
over 5 werkdagen.

Filiaalmanagers hebben een arbeidsduur van 42 uur. De uren worden ge-
presteerd over 5 werkdagen en FM’s zijn verplicht 2 sluiten per week te doen.

9 Minimum arbeidsduur per dag is 4 uur en max 9 uur (uitgezonderd FM/Fl.)
9 Tussen twee arbeidsprestaties is een minimale rustperiode van 11 uren 

voorzien (uitgezonderd FM/Fl). 
9 Deeltijdse medewerkers moeten een contract hebben van minstens 24 uur. 
9 Medewerkers met een arbeidsovereenkomst van 28 uur of minder hebben 

op eigen verzoek het recht om in een vierdagenweek te werken.
9 De uurroosters moeten voor 3 weken uithangen. Ze mogen, tijdens deze 

periode, slechts worden gewijzigd mits voorafgaand akkoord van de 
medewerker.

ARBEIDSDUUR
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ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEPAALDE DUUR EN 
VERVANGINGSCONTRACT

Het is bij Lidl de gewoonte dat je start met een arbeidsovereenkomst 
van 6 maanden, nadien krijg je een contract van onbepaalde duur. In 
zeer uitzonderlijke gevallen wordt je een tweede contract van 6 maanden 
aangeboden, bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende je onvoldoende kon 
evalueren.

RECHT OP EEN 
VIERDAGENWEEK

Deeltijdse medewerkers met een arbeidsovereenkomst van maximaal 28 uren 
per week hebben recht op een vierdagenweek. De medewerker moet hiertoe 
een wijzigingsfiche invullen: deze is te vinden op het Back Office Portaal of bij 
je ACV Puls afgevaardigde.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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RECHT OP 
CONTRACTVERHOGING

In de huidige cao heb je recht op een verhoging van 4 uur indien je meer 
dan 2u per week extra hebt gepresteerd gedurende de voorbije 6 maanden 
(uitgezonderd juli, augustus en december). Je kan hierover info vragen bij onze 
ACV Puls afgevaardigde. 

DE URENTELLERS

Lidl kent een aantal urentellers. Deze geven aan hoeveel je hebt gepresteerd 
ten opzicht van je contractuele uren. Wanneer je meer uren werkt, kan dit 
recht geven op inhaalrust of extra loon. We geven hieronder een overzicht:

Compensatie-uren
Een compensatie-uur is een uur dat een deeltijdse of voltijdse medewerker 
meer presteert per week dan z’n contractueel overeengekomen arbeidstijd.

Bijvoorbeeld:
Contract:  24 uur per week
Prestaties: 28 uur per week
Compensatie-uren: 4 uur

Compensatie-uren kunnen gerecupereerd worden tijdens het lopende 
kwartaal, voor zover het fi liaal en de organisatie dit toelaten. Uren die niet 
gerecupereerd zijn, worden uitbetaald volgend op het kwartaal. Op die 
manier worden om de 3 maanden de compensatie-uren op nul gezet.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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Directe toeslag
Directe toeslaguren worden gepresteerd als je per dag meer dan 9 uur of 
per week meer dan 36 uur werkt. Op dat moment moet de werkgever je een 
toeslag betalen van 50%, deze wordt maandelijks uitbetaald. Deze toeslag is 
niet van toepassing op fi liaalmanagers en fi liaalleiders.

Kredieturen
Kredieturen zijn kort gezegd alle bijkomende uren bovenop je geplande 
uren die in de loop van een kwartaal worden verricht. Ook de wijzigingen 
die gebeuren op vraag van leidinggevende vallen hieronder, onderlinge 
wijzigingen tussen werknemers geven geen recht op kredieturen. De eerste 
39 uren op de kredieturenteller zijn fl exibiliteitsuren die aan het normale 
loon worden uitbetaald. Vanaf het 40ste uur is er een toeslag van 50% en dit 
met de uitbetaling volgend op het kwartaal. 

Tip: vraag maandelijks je prestatiestaten op en kijk deze goed na. Bij vragen 
contacteer je ACV Puls afgevaardigde. 
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Planningen mogen opgemaakt worden met een minimum van 12 uur en een 
maximum van 36 uur per week. Uurroosters zijn variabel.

Pauzes worden genomen tussen 8u30 en 18u00. Voor de middagpauze geldt 
als richtlijn tussen 12u00 en 14u00. De pauzes worden niet betaald. In elk 
fi liaal is een overzicht waarop je kan zien op hoeveel pauze je recht hebt op 
basis van de planning van die dag. 

Voor assistenten, hoofdkassiers, fi liaalbedienden en jobstudenten ouder 
dan 18 gelden de volgende pauzeregels:

9 Tussen 4 en 6 uur dagprestaties heb je recht op 15 minuten pauze.
9 Tussen 6 en 8 uur dagprestaties heb je recht op 30 minuten pauze.
9 Werk je meer dan 8 uur per dag, dan heb je recht op 60 minuten

pauze verdeelt over de dag. 

UURROOSTERS 
EN PAUZES
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Voor jobstudenten jonger dan 18 gelden de volgende pauzeregels:
	9 Tussen 4.30 en 6 uur dagprestaties heb je recht op 30 minuten pauze.
	9 Werk je meer dan 6 uur per dag, dan heb je recht op 60 minuten pauze. 

De medewerker moet aan het begin en het einde van de werktijd badgen. 
Ook wanneer je pauze neemt, moet je uit- en inbadgen. 
Controleer zelf je arbeidstijd.

RECHT OP VRIJE 
ZATERDAGEN

Medewerkers bij Lidl hebben recht op een aantal vrije dagen per week  
(afhankelijk van je contractduur). Medewerkers die langer dan 1 jaar bij Lidl 
werken hebben recht op 8 vrije zaterdagen per jaar. Deze worden toegekend 
in een beurtrolsysteem onder toezicht van de filiaalverantwoordelijke. 
De door jezelf als verlof aangevraagde zaterdagen tellen hiervoor niet mee. 

HET LOON

Wanneer ontvang je je loon?

Het voorschot van je loon wordt betaald rond de 25ste van elke maand. 
Wanneer de 25ste in een weekend valt, schuift dit op naar de eerstvolgende 
maandag. Dan wordt 90% van de gepresteerde en geplande uren betaald.  
Op de 7de na de betreffende maand wordt het saldo gestort.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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Je maandloon

Je loon wordt bepaald door je functie en je anciënniteit. In de Lidl-winkels 
bestaan volgende functies:

Filiaalbediende (FB), hoofdkassier (HK), assistent (Ass) en de filiaalmanager 
(FM/FL). Voor de filiaalbediende en de assistent bestaan aparte huis- 
barema’s. De HK volgt het barema van een FB, maar heeft recht op een 
bijkomende premie.

Barema’s 

Je kan de barema’s bekomen in het filiaal. Deze van FM zijn te verkrijgen bij 
de kaderafgevaardigden van ACV Puls.

Wanneer stijgen de lonen?

Je loon kan om verschillende redenen stijgen:

Anciënniteit
Je loon stijgt jaarlijks tot een maximum van 22 jaar. Je krijgt je verhoging de 
maand van de ‘verjaardag’ van je indiensttreding.

Late uren
Wanneer je prestaties na 18u verricht, worden deze betaald aan 150% op 
weekdagen en aan 200% op zaterdag.

Index
Zowel de barema’s als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging 
van de levensduurte. Een indexaanpassing zal automatisch gebeuren 
wanneer het indexcijfer met 1% is gestegen.

Collectieve loonsverhogingen
Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de verbete-
ring van loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit zou dan kunnen resulteren in een 
verhoging van de barema’s met een vast bedrag of met een percentage. 

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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De eindejaarspremie wordt in december betaald. Je hebt recht op deze 
premie wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet:
9 Je bent ten minste 3 maand in dienst op 31 december. 
9 Je ontvangt een eindejaarspremie naargelang de gewerkte periode en pro 

rata voor een deeltijds contract bij Lidl. (Wie bv. 6 maanden bij Lidl werkt 
op 31 december ontvangt een halve eindejaarspremie).

9 Ook de medewerkers die op het ogenblik van de betaling in tijdskrediet, 
palliatief verlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek familielid, 
ouderschapsverlof, langdurig ziek, arbeidsongeval… zijn, hebben recht op 
een eindejaarspremie voor de maanden die zij gepresteerd hebben.

EINDEJAARS-
PREMIE
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Bedrag

Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon 
krijgt een eindejaarspremie die gelijk is aan de basis bruto maandwedde, 
verhoogd met het gemiddelde van late uren, bijkomende uren en overuren 
van de voorbije twaalf maanden.

Aanvullende eindejaarspremie

Daarnaast heb je recht op een aanvullende premie van 148,74 euro. 
	9 Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in 
verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar. 
	9 Deeltijdse medewerkers krijgen een gedeelte van de 148,74 euro, in 
verhouding tot hun arbeidsduur.

Afwezigheden

	9 De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in 
verhouding tot het aantal afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met 
effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof 
zonder wedde, onwettige afwezigheid.
	9 Andere afwezigheden (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, 
arbeidsongeval, klein verlet, anciënniteitverlof, eerste 30 dagen van 
ziekte...) hebben geen invloed op het bedrag van de eindejaarspremie.
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VAKANTIE

Vakantiegeld

Iedere medewerker heeft recht op vakantiegeld voor de periode van tewerk-
stelling of gelijkgestelde periodes. Het vakantiegeld wordt uitbetaald op de 
dagen dat je verlof opneemt.

Dubbel vakantiegeld

Wanneer je vorig kalenderjaar een volledig jaar werkte, heb je dit jaar recht 
op volledig dubbel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld wordt betaald in 
de maand mei. Het bedrag stemt overeen met 92% van je maandwedde.
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Aanvullend vakantiegeld

	9 Naast het gewoon vakantiegeld is er nog aanvullend vakantiegeld voor 
een bedrag van 72,53 euro. 
	9 Deeltijdse medewerkers krijgen een gedeelte van de 72,53 euro, in 
verhouding tot hun arbeidsduur.

Vakantie opnemen bij Lidl

De vakantiedagen moeten worden opgenomen tussen 1 januari en 15 
december.

Om verlof aan te vragen gebruik je het document verlofaanvraag. Dit geef 
je af aan de filiaalverantwoordelijke. Op het middelste gedeelte komt de 
uiteindelijke goed- of afkeuring. Het onderste gedeelte krijg je meteen terug 
met zijn/haar handtekening als bewijs van indiening. 

	9 Je hoofdverlof van minimum 2 weken aaneensluitend tijdens de 
zomervakantie en 1 week aansluitend tijdens de andere schoolvakanties 
voor de periode 15 april – 15 december vraag je ten laatste aan voor 15 
februari. 
	9 De werkgever moet ten laatste op 15 maart een antwoord geven. Als dat 
niet gebeurt, is je verlof automatisch goedgekeurd. Een verlofaanvraag 
buiten de hierboven vastgelegde aanvraagtermijn, zal beoordeeld worden 
in functie van de goede werking van het filiaal.
	9 Bij het vastleggen van de zomervakantie moet er rekening worden 
gehouden met de goede werking van het filiaal. Kom zo veel mogelijk 
overeen met je collega’s en de filiaalverantwoordelijke over de opname 
van het verlof. Als er toch onenigheid is gelden volgende voorrangsregels 
voor verlof tijdens de schoolvakanties: 
 − vast verlof van de partner (bv. bouwverlof)
 − personeel met kinderen
 − anciënniteit in de onderneming
 − historiek van het verlof van vorig jaar
	9 Ander verlof vraag je ten laatste 3 weken op voorhand aan bij je 
winkelverantwoordelijke. Je moet binnen de 21 dagen antwoord hebben. 
Als dat niet gebeurt, is je verlof automatisch goedgekeurd.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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Jeugdvakantie

Je rechten op jaarlijkse vakantie worden opgebouwd in het vorige jaar. Als 
schoolverlater is het daarom onmogelijk om te kunnen genieten van het 
maximum aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Via het systeem van jeugd-
vakantie kan een schoolverlater hier toch van genieten. 
Voorwaarden:
9 Je bent jonger dan 25 jaar op 31 december van het voorafgaande jaar.
9 Je hebt je studie beëindigd of stopgezet in de loop van het voorafgaande 

jaar.
9 Je hebt minstens 1 maand of minstens 70 uren gewerkt in het 

voorafgaande jaar, en dit in de privésector.

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op 4 weken vakantie. 
Dit zijn 24 dagen wanneer je 6 dagen werkt per week en 20 dagen wanneer 
je 5 dagen per week werkt. Het aantal jeugdvakantiedagen wordt wel 
verminderd met het aantal betaalde vakantiedagen waarop je aanspraak 
kan maken. De vergoeding die je krijgt voor jeugdvakantiedagen bedraagt 
65 % van het gemiddelde dagloon en wordt door de RVA betaald. Je kan 
jeugdvakantie aanvragen via het formulier C103 – jeugdvakantie. 

Voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagen opneemt, moet je een nieuw 
berekeningsformulier invullen en bezorgen. Doe je aanvraag via het ACV-
dienstencentrum van jouw regio.
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ANCIËNNITEITS-
VERLOF

Naast de wettelijke vakantie-
dagen (20 dagen) heb je ook 
nog recht op anciënniteit-
verlof. In de tabel vind je 
terug op hoeveel anciënni-
teitsverlof je recht hebt.

Volledige jaren in 
dienst op 1 januari

Anciënniteitsverlof

1 jaar 1 dag

2 jaar 2 dagen

3 jaar 3 dagen

5 jaar 4 dagen

10 jaar 5 dagen

15 jaar 6 dagen

20 jaar 7 dagen

25 jaar 8 dagen

30 jaar 9 dagen
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Check www.PC202.beMEER WETEN?

FEESTDAGEN

Er zijn 10 officiële feestdagen:
• Nieuwjaarsdag (1 januari)
• Paasmaandag
• Dag van de Arbeid (1 mei)
• OLH Hemelvaart
• Pinkstermaandag
• Nationale feestdag (21 juli)
• OLV Hemelvaart (15 augustus)
• Allerheiligen (1 november)
• Wapenstilstand (11 november)
• Kerstdag (25 december)

Wanneer er een feestdag op een rustdag valt, zoals een zondag, kan je die 
op een andere dag inplannen volgens de normale verlofregels.
Deeltijdse medewerkers ontvangen een gemiddeld loon voor de feestdag.

COMPENSATIEDAGEN

Voltijdse medewerkers hebben recht op 6 compensatiedagen. Dat komt 
omdat de arbeidsduur 36 uur bedraagt, wat 1 uur meer is dan wat sectoraal 
is afgesproken. Een heel jaar dat extra uur werken wordt gecompenseerd 
met 6 verlofdagen.
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CORONA RECUP

Wie tijdens de coronacrisis, tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020, aan de 
slag was bij Lidl heeft recht op extra recupdagen. Het aantal recupdagen 
waar je recht op hebt, wordt berekend aan de hand van de effectief gepres-
teerde uren tijdens de coronacrisis tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020. De 
opname van vakantie en klein verlet tijdens die periode wordt gelijkgesteld 
met prestaties.

Een filiaalmedewerker die de volledige periode aan het werk was kan tot  
7 extra recupdagen verdienen.

VM’s en MIV’s die de volledige periode aan het werk waren kunnen tot  
3 extra recupdagen verdienen.

Alle andere niet-filiaalmedewerkers die de volledige periode aan het werk 
waren kunnen tot 1 extra recupdag verdienen.

De extra recupdagen dienen opgenomen te worden voor 30 april 2021. Het 
saldo wordt uitbetaald.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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Sinterklaaspremie

Alle medewerkers in dienst op 1 december ontvangen een sinterklaaspre-
mie van 16 euro uitgegeven in kortingsbonnen van 1 euro te besteden per 
aankoopschijf van 5 euro binnen Lidl.

Cadeaucheque 

Alle medewerkers in dienst bij Lidl op 1 december ontvangen een 
cadeaucheque. 
9 T.w.v. 35 euro wanneer je minimale wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur 

per week bedraagt.
9 T.w.v. 10 euro wanneer je minimale wekelijkse arbeidsduur minder dan 

17,5 uur per week bedraagt.

ANDERE 
LOONVOORDELEN: 
EEN OVERZICHT

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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Anciënniteitspremie

Medewerkers die 10 jaar in dienst zijn bij Lidl hebben recht op een premie 
t.w.v. een half bruto maandloon.

Medewerkers die 25 jaar in dienst zijn bij Lidl hebben recht op een premie 
t.w.v. een volledig bruto maandloon.

Het bedrag van de premie wordt bepaald door het loon op het moment van 
het bereiken van de anciënniteit. Voor het berekenen van de anciënniteit 
worden volledige schorsingen wegens tijdskrediet en verlof zonder wedde 
niet meegerekend.

Alarminterventiepremie

Wanneer de medewerker buiten de normale werkuren wordt opgeroepen voor 
een alarminterventie ontvangt hij een premie t.w.v. 20 euro. Hiervoor dient men 
een onkostenformulier in te vullen. Ook kilometers worden vergoed.

Geboortepremie

Bij de geboorte of adoptie van een kind van een Lidl medewerker en 
wanneer de medewerker meer dan 6 maanden anciënniteit bij Lidl heeft 
ontvangt hij of zij een geboortepremie t.w.v. 30 euro per kind. Wanneer 
beide ouders bij Lidl werken, ontvang je de premie dus maar één keer.

Maaltijdcheques

Lidl medewerkers hebben recht op een maaltijdscheque per gewerkte 
dag. De bijdrage van de medewerker bedraagt 1,09 euro. De medewerkers 
ontvangen hun maaltijdcheques elektronisch op een Monizze kaart. 

• De eerste 6 maanden in dienst t.w.v. 3,84 euro per maaltijdcheque. 
• Vanaf 6 maanden anciënniteit t.w.v. 7,5 euro per maaltijdcheque voor alle 

functies.
• Vanaf 6 jaar anciënniteit t.w.v. 8 euro per maaltijdcheque, enkel voor 

filiaalbedienden.
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Openbaar vervoer en privévervoer

Lidl is verplicht om bij te dragen in de verplaatsingskosten en dit gebaseerd 
op de tabel van de NMBS met prijzen van de treinkaarten, ongeacht het 
gebruikte transportmiddel.

Maak je gebruik van het openbaar vervoer, dan komt de werkgever gemid-
deld 80% tussen in de kosten.

Kom je met de eigen wagen naar het werk, dan komt de werkgever gemid-
deld 75% tussen in de verplaatsingskosten. 

Je vindt de tabel met de exacte bedragen op  
www.pc202.be/atotz/verplaatsingskosten/

Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer moet je de vervoerbewijzen 
kunnen voorleggen die uitgereikt worden door de NMBS, De Lijn…  
De terugbetaling van de reiskosten gebeurt maandelijks.

VERPLAATSINGS-
KOSTEN
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Check www.PC202.beMEER WETEN?

Fietsvergoeding

Wie met de fi ets naar het werk komt heeft recht op een vergoeding van 0,24 
euro per kilometer. De afstand woonplaats-werkplaats wordt geteld op basis 
van het aantal werkelijk afgelegde kilometers heen en terug.

Extra verplaatsingskosten

Wanneer je kortstondig (minder dan 4 weken) in een ander fi liaal werkt dan 
je stamfi liaal, je je verder moet verplaatsen voor een opleiding of tijdens de 
dag naar een ander fi liaal of een distributiecentrum moet, dan vergoedt Lidl 
de onkosten aan 0,3542 euro per kilometer. De kilometervergoeding wordt 
ieder jaar op 1 juli herzien en kan dan lichtjes dalen of stijgen.
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CORONA ECOCHEQUES

Wie tijdens de coronacrisis tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020 aan het 
werk was, heeft recht op ecocheques. Als je de hele periode aan de slag 
was heb je recht op het onderstaande bedrag, afhankelijk van je effectief 
gepresteerde uren (contracturen + meeruren gemiddeld over de periode).

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag

Vanaf 27u/week 250 euro

Vanaf 20u/week en minder dan 27u/
week

200 euro

Minder dan 20u/week 170 euro

Dat bedrag is een maximumbedrag dat je kan verdienen wanneer je de hele 
periode gewerkt zou hebben. Dagen vakantie, moederschapsverlof en ziekte 
gedekt door gewaarborgd loon zijn gelijkgesteld. Het effectieve bedrag van 
de ecocheques zal berekend worden op basis van de dagen die je hebt 
gewerkt tijdens deze periode. 

De ecocheques worden uiterlijk in de loop van september 2020 uitbetaald.

CORONA 
KORTINGSBONNEN

Werknemers die geen recht hebben op ecocheques ontvangen 170 euro 
kortingsbonnen. 1 euro korting per aankoopschijf van 3 euro bij Lidl.

Check www.PC202.beMEER WETEN?



27

Lo
on

- e
n 

ar
be

id
sv

oo
rw

aa
rd

en

CORONA 
TELEWERKVERGOEDING

Collega’s op het hoofdkantoor en de DC’s die omwille van de coronacrisis van 
thuis uit werken ontvangen een dagvergoeding om onkosten, zoals elektrici-
teit en gebruik van internet te dekken. Dit is een nettovergoeding van 3 euro 
per dag. Deze regeling geldt voorlopig enkel voor gepresteerde thuiswerkda-
gen tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020.

ONTSLAG

We wensen het niemand toe, maar een werkgever kan medewerkers ontslaan. 
Dit kan omwille van economische reden (bv. sluiting van een verlieslatende 
winkel) of omdat een medewerker volgens de werkgever niet voldoet.

Wanneer dat gebeurt moet de werkgever de wettelijke opzegtermijnen 
respecteren. Dat wil zeggen dat je (afhankelijk van je anciënniteit) nog een 
aantal weken blijft werken bij Lidl. Je kan bij ACV Puls altijd nagaan of de 
correcte termijnen gevolgd worden. Lidl kan het loon dat gelijk staat met de 
opzegtermijn ook in één keer uitbetalen. Dat heet een verbreking en in dat 
geval stopt de tewerkstelling onmiddellijk. Die verbrekingsvergoeding kan je 
ook altijd laten narekenen bij ACV Puls.

Ontslag wegens dringende reden
 
In geval van ernstige feiten zoals bv. diefstal (zelfs bij het eten van nog niet 
betaalde goederen) of een zware fout kan Lidl ook overgaan tot een ontslag 
wegens dringende reden. De medewerker wordt dan onmiddellijk uit dienst 
gezet zonder enige opzegtermijn of een vergoeding. 
Je bent in de meeste gevallen dan ook geschorst bij de RVA.
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Wanneer je beschuldigd wordt van bepaalde feiten volgt meestal een gesprek 
met leidinggevend personeel. Voor het gesprek zal de leidinggevende vragen of 
je bijstand van je ACV Puls afgevaardigde wenst: laat je altijd bijstaan!

Binnen de drie dagen volgend op dat gesprek moet Lidl een beslissing nemen. 
Als het ontslag wegens dringende reden onterecht is, kunnen leden van ACV Puls 
beroep doen op de rechtskundige dienst en wordt het ontslag aangevochten.

AFWEZIGHEDEN

Regels bij ziekte of ongeval
 
Wat moet je doen in geval van ziekte of ongeval?
	9 Onmiddellijk het filiaal verwittigen 
Je brengt zo snel mogelijk je filiaalverantwoordelijke op de hoogte. 
Nadien maak je een afspraak met je huisarts en bel je naar Securex. 
Indien je naar de controle moet, zal Securex een afspraak geven. 

	9 Een medisch attest bezorgen 
Wanneer je ziek bent, moet je binnen de twee werkdagen een attest 
wegens ziekte aan de filiaalverantwoordelijke bezorgen, deze moet je een 
bewijs van ontvangst geven. Dit geldt zelfs voor één dag ziekte. Zo heb je 
recht op het gewaarborgd loon.  
 
Je kan het ziekteattest ook aangetekend naar de hoofdzetel sturen 
(medewerkers vliegende ploeg zijn zelfs verplicht dit zo te doen): 
 
Personeelsdienst Lidl 
Guldensporenpark 90J 
9820 Merelbeke 
 
Dezelfde regels gelden ook wanneer je in de loop van de dag ziek valt. 

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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	9 Gewaarborgd loon 
De eerst 30 dagen ziekte geven recht op gewaarborgd loon. Dan word je 
doorbetaald door de werkgever. Wanneer je langer ziek bent val je terug 
op een uitkering van het RIZIV.

Hoe is de controle geregeld?
	9 Op controle bij Securex of de controlearts bij je thuis 
Wanneer je naar Securex belt kan het zijn dat je een afspraak krijgt om op 
controle te gaan. Hierbij moet je aanwezig zijn. Wanneer je omwille van je 
ziekte de woning niet kan verlaten, laat je dit duidelijk weten aan Securex. 
Dan komt een controlearts bij je thuis.

	9 De controlerend geneesheer kan twee houdingen aannemen
 − Ofwel gaat hij akkoord met het aantal afwezigheidsdagen die door je 

behandelende arts toegekend zijn. Dan blijft je ziektebriefje van je 
huisarts gelden.

 − Ofwel vindt hij dat je het werk vroeger moet hervatten dan aangege-
ven op je medisch attest. In dat geval :
• Dient dit duidelijk vermeld te worden op het attest dat hij/zij 

verplicht aan je moet afleveren en hervat je het werk op de datum 
aangegeven door de controlearts. 

• Indien je niet akkoord gaat met een vervroegde werkhervatting 
dien je dit duidelijk aan te duiden op het attest van de con-
trolearts. De controlearts dient ook in dat geval contact op te 
nemen met je behandelend geneesheer om de ziekteperiode te 
bespreken. Indien er geen akkoord is tussen de beide artsen dan 
dient een arts-scheidsrechter te worden aangesteld. Best neem 
je meteen contact op met je behandelend geneesheer zodat hij/
zij de procedure voor je opstart. De arts-scheidsrechter zal dan 
zijn/haar visie geven omtrent de ziekteperiode. De kosten van de 
arts-scheidsrechter zijn ten laste van de verliezende partij.  

	9 Wie geen gevolg geeft aan de werkhervatting en de beslissing van 
de controlearts niet aanvecht, heeft na de voorziene datum van 
werkhervatting geen recht meer op het gewaarborgd loon.
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Klein verlet

Zoals voorzien in de wetgeving krijg je betaalde vrije dagen voor bijzondere 
gebeurtenissen (zoals huwelijk, geboorte, overlijden van familieleden...).
Samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten, op voorwaarde dat 
zij dezelfde woonplaats hebben.

Familiaal verlof

Je kan 10 dagen per jaar onbetaald thuis blijven. 
Er moet wel een geldige reden zijn, die je ook moet meedelen aan de 
werkgever. De aard van de reden moet betrekking hebben op dringende, 
onvoorziene omstandigheden van familiale of sociale aard, bijvoorbeeld 
een ongeval of ziekte van een kind, brand in de woning, e.d. Deze zijn niet 
aaneensluitend op te nemen.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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Er bestaan uiteenlopende systemen van tijdskrediet en loopbaanverminde-
ring. De algemene regels zoals vervat in cao 103 worden uitvoerig toegelicht 
in een brochure van het ACV. Leden kunnen de brochure gratis verkrijgen in 
elk ACV & ACV Puls dienstencentrum. Meer info vind je ook via 
www.tijdskrediet.be.

Algemene afspraak

Na het nemen van tijdskrediet heeft de medewerker het recht terug te keren 
naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of 
vergelijkbare functie. De plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn.

TIJDSKREDIET 
EN LOOPBAAN-
VERMINDERING
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Ouderschapsverlof
 
Alle medewerkers hebben recht op ouderschapsverlof. Zij mogen voortaan 
4 maanden verlof nemen om voor hun kind te zorgen. Het verlof moet wel 
ingaan vóór het kind 12 jaar wordt (voor een gehandicapt kind is de leeftijd 
21 jaar). Voor een geadopteerd kind kan het verlof genomen worden vanaf 
de inschrijving van het kind in het gezin en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt 
(voor een gehandicapt kind is de leeftijd 21 jaar).

Zowel de vader als de moeder hebben elk recht op het ouderschapsverlof 
indien ze gedurende de laatste 15 maanden, 12 maanden in dienst waren van 
de werkgever.

Zorgverlof
 
Voluit heet dit stelsel: verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek 
gezins- of familielid.

Bij Lidl heb je het recht om de uitvoering van je arbeidsovereenkomst 
volledig te schorsen of om je arbeidsprestaties te verminderen. 
Elke medewerker (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, 
gedurende een maximumperiode van 12 maanden de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze onderbrekingen kunnen 
telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en 
maximum 3 maanden.

Elke voltijdse of deeltijdse medewerker die minstens ¾ is tewerkgesteld, 
kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 24 maanden zijn ar-
beidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Ook deze onderbrekingen kunnen 
telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en 
maximum 3 maanden.

Met een gezinslid wordt bedoeld: elke persoon die met de medewerker 
samenwoont. Onder een familielid wordt verstaan: een bloed- of aanverwant 
tot de tweede graad.
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Check www.PC202.beMEER WETEN?

Met een zware ziekte wordt bedoeld: elke ziekte of medische ingreep die de 
behandelende geneesheer als dusdanig bestempelt en waarvan de genees-
heer meent dat elke vorm van sociale, familiale of psychologische bijstand 
noodzakelijk is voor het herstel.

Voor de medewerker die alleenstaand is, wordt, in geval van zware ziekte van 
zijn kind dat hoogstens 16 jaar oud is, de maximumperiode van 12 maanden 
volledige schorsing uitgebreid naar 24 maanden en wordt de maximumpe-
riode van 24 maanden vermindering van arbeidsprestaties uitgebreid naar 
48 maanden. Ook deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden 
genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Een alleenstaande medewerker is een medewerker die uitsluitend en 
effectief samenwoont met 1 of meerdere van zijn/haar kinderen.

Er zijn ook Vlaamse aanmoedigingspremies voor wanneer je zorgverlof moet 
nemen. Heb je graag een simulatieberekening? Neem contact op met het ACV 
Puls-secretariaat van je woonplaats

Palliatief verlof
 
Bij Lidl heeft elke medewerker het recht om de uitvoering van zijn arbeids- 
prestaties volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen 
met de bedoeling zich te wijden aan de verzorging van een persoon die aan 
een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze persoon hoeft geen familielid te zijn.
Palliatieve verzorging is elke vorm van bijstand, dus zowel medische, sociale, 
administratieve als psychologische bijstand, en verzorging van personen die 
aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase lijden.
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Je hebt recht op een 1/5 landingsbaan wanneer je voldoet aan volgende 
voorwaarden:
9 Je bent 55 jaar of ouder.
9 Je hebt een loopbaan van 35 jaar.
9 Je werkt reeds 2 jaar bij Lidl.
9 Je werkt voltijds.
In dat geval kan je je arbeidsprestaties tot 4/5 verminderen met een 
uitkering van de RVA. 

Je hebt recht op een ½ landingsbaan wanneer je voldoet aan volgende 
voorwaarden:
9 Je bent 57 jaar of ouder.
9 Je hebt een loopbaan van 35 jaar.
9 Je werkt reeds 2 jaar bij Lidl.
9 Je werkt minstens ¾. 
In dat geval kan je je arbeidsprestaties tot ½ verminderen met een uitkering 
van de RVA.

LANDINGSBANEN
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Wanneer je niet zeker bent van je loopbaan kan je altijd eens een kijkje 
nemen op mycareer.be. Als je hierover vragen hebt, of je wil de nodige 
aanvraagdocumenten bekomen, kan je altijd terecht op een ACV-secretariaat.
Wie een halftijdse landingsbaan neemt kan een bijkomende vergoeding t.w.v. 
148,74 euro per maand bekomen bij het sociaal fonds van het paritair comité 
202. Een aanvraagformulier kan je altijd bekomen op een ACV-secretariaat.

SWT (BRUGPENSIOEN)
 

In de volksmond spreekt men nog steeds van brugpensioen, maar de 
regering gaf het kind een nieuwe naam: SWT. Dat staat voor Stelsel van 
Werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ga bij je ACV Puls afgevaardigden of op 
een ACV-secretariaat na of je recht hebt op SWT.

De vergoeding van het SWT bestaat uit twee delen: 
	9 De werkloosheidsvergoeding.
	9 Een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever. Deze bedraagt 
50% van het verschil tussen de werkloosheidsvergoeding en het laatste 
nettoloon.

Het ACV Puls-secretariaat maakt voor jou graag een berekening.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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ONDERHANDELINGEN 
WERKDRUK

De te hoge werkdruk leidde in het voorjaar van 2018 tot een grote staking bij 
Lidl. Sindsdien onderhandelen vakbonden en de werkgever over manieren 
om die werkdruk te verminderen. Er liggen voorstellen op tafel rond de 
uitbreiding van de vliegende ploeg, een interne commerciële ploeg voor 
POS, spiegeling en inventaris, een externe poetsploeg… We willen dat die 
onderhandelingen snel resultaat opleveren (het heeft al genoeg voeten in 
de aarde gehad). We informeren onze leden per mail en pamflet over deze 
onderhandelingen.

VEILIG WERKEN IN TIJDEN 
VAN CORONA

ACV Puls wil voor alle medewerkers bij Lidl een veilige werkplek. We zien 
er op toe dat alle werknemers toegang hebben tot mondmaskers en 
handgels, dat de afstandsregels in de winkels gerespecteerd worden en het 
aantal klanten beperkt wordt. We zien er ook op toe dat er in iedere winkel 
plexiglas aan de kassa is. Wanneer het te druk wordt in je winkel kan je de 
deuren tijdelijk sluiten. Aarzel niet om ACV Puls vakbondsafgevaardigden te 
contacteren mochten er zich situaties voordoen die de gezondheid van de 
medewerkers in gevaar kan brengen.

Check www.PC202.beMEER WETEN?
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KINDEROPVANG

Voor wie?
Alle medewerkers die:
9 gedurende minstens 12 maanden in de sector werken op 31/12 van het 

opvangjaar;
9 die kinderen hebben van jonger dan 3 jaar;
9 die hun kinderen naar een door Kind en Gezin erkende opvang (kribbe, 

peutertuin, onthaalmoeder) brachten in het opvangjaar.
9 Wanneer de beide ouders werken voor Lidl of een bedrijf dat behoort 

tot het paritair comité 202, 312 of 311, hebben beide ouders recht op de 
terugbetaling.

Welk bedrag?
3 euro per dag effectieve opvang van het kind tot zolang het de leeftijd van 3 
jaar niet heeft bereikt, met als maximum bedrag 600 euro per jaar.
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Speciaal voor medewerkers tot 25 jaar is er nu ACV GO. In plaats van het 
standaard lidgeld, betaal je tijdens je eerste aansluitingsjaar maar 10 euro 
per maand of 33 cent per dag.

Waarom je deze korting krijgt? Als beginnende medewerker is het altijd wel 
uitkijken wat je met je zuurverdiende centjes doet. De eerste keer huur, 
eten en rekeningen zelf betalen… en dat allemaal met een startersloon. Niet 
eenvoudig! Maar toch is de bescherming die wij je bieden essentieel voor 
een goeie en kwaliteitsvolle loopbaan. Speciaal om jouw vliegende
start te ondersteunen, is er dus nu ACV GO.

Voor alle duidelijkheid: studerende jongeren blijven nog altijd gratis lid via 
ACV Enter. ACV GO start pas wanneer je bent afgestudeerd en je effectief aan 
de slag gaat.

START EXTRA 
VOORDELIG 
MET ACV GO
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START NOG VOORDELIGER 
MET ACV ENTER

Jobstudenten kunnen gratis lid worden van ACV Puls. Als lid: 
9 ontvang je het ledenblad “Puls magazine”;
9 krijg je regelmatig informatie over de ontwikkelingen in jouw sector;
9 kun je altijd bij één van plaatselijke ACV Puls-secretariaten terecht met 

vragen en problemen;
9 bieden wij rechtsbijstand als arbeidsconflicten te erg op de spits 

worden gedreven. Eventueel komen we tussen bij je werkgever. Indien 
nodig pleiten we je dossier - kosteloos welteverstaan - voor de 
arbeidsrechtbank - bijvoorbeeld bij problemen rond je arbeidscontract, je 
statuut, je vakantiegeld, bij ontslag of als je met SWT gaat.

VAKBONDSPREMIE

Wanneer je lid bent van ACV Puls krijg je bovendien jaarlijks een 
vakbondspremie. In ruil voor het attest dat je in mei van je werkgever krijgt, 
ontvang je van je vakbond een premie van 145 euro. Wie een verminderde 
bijdrage betaalt ontvangt een syndicale premie van 72,5 euro. Medewerkers 
van Lidl zijn daarmee lid van ACV Puls voor 16 eurocentjes per dag. Voor die 
prijs hoef je het dus niet te laten!



www.acv-puls.be


