
 

 
 

English version below 

KU Leuven trekt laagste lonen op 

   Vanaf vandaag verhoogt de KU Leuven de 

minimumlonen aan onze universiteit. Onze Fight for 

14 campagne wordt daarmee succesvol afgerond aan 

onze instelling. Een loon, die naam waardig, moet 

minstens 2.300 euro per maand of 14 euro per uur 

bedragen. Dat is het minimum indien men na aftrek 

van kosten voor huisvesting, energie, medische 

uitgaven, voeding en andere basisbehoeften toch nog 

iets wil overhouden voor sparen en ontspanning. Bij 

een lager inkomen kunnen mensen al snel onder de 

armoedegrens duiken. Daarom zullen alle 

personeelsleden vanaf nu minstens 2.393 euro bruto 

per maand verdienen bij een voltijdse tewerkstelling. 

Hiermee geven we met de KU Leuven een belangrijk 

signaal en lost de rector één van zijn verkiezings-

beloftes aan ons in, waarvoor dank! 

  

Nood aan een structuur- & cultuuromslag 

 

  

De recente onthullingen in de 

media en de Panoreportage van 

16 maart hebben het onderwerp 

grensoverschrijdend gedrag in 

de spotlight geplaatst. Als 

vakbondsvertegenwoordigers 

hebben we de pijnpunten van 

ons intern meldpunt, het systeem 

van zelfcontrole en het gebrekkig 

tuchtbeleid al meermaals aangekaart. We roepen de universiteit op om werk te maken van 

oplossingen. Op het CPBW van 16 maart dienden wij een nota in met een overzicht van de 

pijnpunten en 6 concrete en constructieve voorstellen om een structuur- en cultuuromslag 

te bewerkstelligen. Bekijk onze speerpunten via deze link. 

https://www.abvv-kul.org/home/rectorverkiezingen-2021/
https://www.abvv-kul.org/home/rectorverkiezingen-2021/
https://www.abvv-kul.org/home/grensoverschrijdend-gedrag-1/


  

Invaliditeitsverzekering 

 

Na de fietsvergoeding en de 

telewerkvergoeding is er is nu ook een 

akkoord bereikt over een nieuwe 

loonwaarborgregeling voor ATP. De nieuwe 

regeling zal ingaan vanaf 1/1/2023 en 

vervangt vanaf dan het systeem van de 

bestaanszekerheidsdagen. Tijdens de 

primaire arbeidsongeschiktheid (eerste 12 

maanden ziekte) zal er bijgepast worden tot 

het belastbaar loon. Wie langer dan 12 

maanden arbeidsongeschikt is, zal via een 

invaliditeitsverzekering een aanvullende 

vergoeding krijgen ter waarde van 20% van 

het loon tot de ZIV grens en tot 80% van het 

loon gelegen boven de ZIV grens. 
  

Openbaar vervoer volledig terugbetaald! 

Spring vanaf vandaag op elke bus, boot, 

tram of trein om naar het werk te komen. Het 

openbaar vervoer wordt vanaf vandaag 

100% terugbetaald. Meer klik op deze link 

  

 

  

Met vriendelijke groeten 

Uw ABVV-vertegenwoordigers 

Volg onze onze website, facebook en twitter of mail ons je vragen op abvv@kuleuven.be. 

 

  

KU Leuven raises the lowest wages 

  From today onwards, KU Leuven will raise the 

minimum wages at our university. Our Fight for 14 

campaign is, therefore, successfully concluded. A 

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/loon-grensbedrag.aspx
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/woonwerkverkeer/kosten
https://www.abvv-kul.org/
https://www.facebook.com/ABVVKULEUVEN
https://twitter.com/abvvkuleuven
mailto:abvv@kuleuven.be


 
decent salary is at least 2300 euros per month or 14 

euros per hour. That is the minimum for saving or 

leisure if you deduct the cost of housing, energy, 

medical expenses, food, and other necessities. A 

lower wage poses a risk of dipping below the poverty 

line. Therefore all employees of this university will 

earn at least a gross income of 2393 euros per month 

in a full-time contract. With this, KU Leuven is 

sending out an important signal. The rector has 

fulfilled his campaign promises to us, for which we 

are grateful! 

  

We need a structural and cultural change 

 

  

The recent media revelations and 

the Pano documentary have put 

transgressive behaviour in the 

spotlight. As trade unionists, we 

have repeatedly raised the issues 

of our internal trust network, the 

system of self-monitoring, and 

the flawed disciplinary policy. 

We call on the university to work 

on solutions.  

At the CPBW of 16 March, we submitted a plan with an overview of the obstacles and six 

concrete and constructive proposals to change our structure and culture. See our 

recommendations via this link. 

  

Disability insurance 

 

After the bicycle allowance and the telework 

allowance, an agreement has been reached 

on a new wage guarantee scheme for ATP. 

The new regulation will take effect as of 

1/1/2023 and replace the existing security 

system. During the primary work disability 

(first 12 months of illness), an allowance will 

be paid up to the taxable wage. Those who 

are work-disabled for longer than 12 months 

will receive an additional compensation via 

an invalidity insurance of 20% of the salary 

up to the ZIV limit and up to 80% of the 

salary above the ZIV limit. 

  

https://www.abvv-kul.org/home/rectorverkiezingen-2021/
https://www.abvv-kul.org/home/grensoverschrijdend-gedrag-1/


  

Public transport fully refunded! 

Jump on any train, tram, bus, or boat to get 

to work. Public transport is 100% refunded 

as of today! More info? Click on this link  

  

 

  

Kind regards 

Your ABVV representatives 

Follow us on our website, facebook, twitter or contact us if you have any questions 

abvv@kuleuven.be. 
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https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/woonwerkverkeer/kosten
https://www.abvv-kul.org/
https://www.facebook.com/ABVVKULEUVEN/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/abvvkuleuven
mailto:abvv@kuleuven.be
https://www.abvv-kul.org/

