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Correct loon - Barema volwassenen 
Bouw | PC 124

 1 Word jij volgens het juiste barema betaald?

Hoeveel bouwvakkers hebben zich al afgevraagd: “Word ik volgens het juiste 
barema betaald?” In deze folder beschrijven we de belangrijkste categorieën 
van de bouwsector en krijg je een antwoord op deze vraag.

 2 Loon van ‘jongere’ of ‘volwassene’?

Om het loon en de categorie van een werknemer te bepalen, moet men eerst een 
onderscheid maken op basis van de leeftijd van de arbeider.

Ben je 18 jaar of ouder, dan zal je betaald worden volgens de categorieën  
‘volwassenen’.

Ben je daarentegen jonger dan 18 jaar, dan zal je betaald worden volgens de 
categorie ‘jongeren’. Deze categorie blijft van toepassing tot je 18 jaar bent.

 3 Welke categorie?

De bouwsector telt zes basiscategorieën: 

      categorie I (ongeschoolde);

      categorie I A (1ste ongeschoolde);

      categorie II (geoefende);

      categorie II A (1ste geoefende);

      categorie III (geschoolde 1ste graad);

      categorie IV (geschoolde 2de graad).

Naast deze basiscategorieën bestaan er een aantal specifieke categorieën. 
Hier volgen de belangrijkste categorieën: 

      ploegbaas (verschillende types);

      meestergast.
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 4 Hoe wordt de juiste categorie bepaald?

4.1 Categorie I (ongeschoolde)

Tot categorie I behoren:

    arbeiders die instaan voor de uitvoering van zeer eenvoudige 
       werken;

    arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen en die geen  
       bouwdiploma hebben behaald na voltijds onderwijs en zij die  
       een opleiding gevolgd hebben met vrucht in het kader van   
       het industrieel leerlingenwezen en de alternerende 
       bouwopleiding.

Uiterlijk na negen maanden evalueert de werkgever de graad van beroeps-
bekwaamheid en verhoogt, in geval van een gunstige evaluatie, het loon tot 
minimaal dat van categorie I A.

Worden beschouwd als zeer eenvoudige werken: opruiming van de  
bouwplaats, reinigen van gebouwen en keet, verplaatsen van materieel en 
materialen.

4.2 Categorie I A (1ste ongeschoolde)

Tot categorie I A behoren:

    arbeiders van categorie I die naar het oordeel van de werkgever  
        blijk geven van een meer dan gemiddelde bekwaamheid;

    arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen en die een  
       bouwdiploma hebben behaald na voltijds onderwijs. 

Na zes maanden bedraagt je loon minimaal dat van categorie II. Binnen een 
periode van maximum 24 maanden vanaf de aanwerving ga je over naar  
categorie II A (bij dezelfde werkgever). Naar het oordeel van de werkgever kan 
de periode van 24 maanden verminderd worden.
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4.3 Categorie II (geoefende)

Tot categorie II behoren arbeiders die bij de uitvoering van hun gewone werk 
enige vaardigheid aan de dag leggen, maar niet de vereiste kennis bezitten 
om aanspraak te maken op categorie III of IV.

Volgende functies en beroepen worden o.m. uitgeoefend door geoefende 
arbeiders: 

    aanstampers van kasseiwerken;

    arbeiders die blootgesteld zijn aan het asbestrisico;*

    bestuurders van betonmengmachines;

    dekapeerders met zandstraal;

    grondwerkers;

    helpmetselaars;

    helpers - plafonneerders;

    laders of lossers in betoncentrales;

    slopers;

    voorbereiders van gegoten asfalt;

     …
* Zie ook  ‘categorie III en IV’.

Asbestverwijderaars en – verwerkers gaan over naar categorie II A na 1 jaar (als 
men een basisopleiding heeft gevolgd) en na 2 positieve evaluaties op basis van 
een sectoraal standaardformulier (vanaf 1/12/2021). 

Ben je nieuw in de job als asbestverwijderaar/ - verwerker en kreeg je van jouw 
baas niet de kans om je in te schrijven in een basisopleiding, dan ga je na 1 jaar 
automatisch over naar categorie II A.

Deze verbetering in de arbeidsvoorwaarden is er gekomen dankzij ACV bouw - 
industrie & energie (ACVBIE) tijdens de laatste sectorale loonsonderhandelingen.
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4.5 Categorie III (geschoolde 1ste graad)

Tot categorie III behoren arbeiders die beantwoorden aan volgende voor-
waarden.

Je hebt:

    een grondige kennis van het vak verworven dankzij  
       een leertijd in een werkplaats of bouwplaats of in een vak- 
       school;

    je oefent dit vak sinds drie jaar uit met een normale vaardig-  
       heid en een normaal rendement.

(Deze periode kan naar het oordeel van jouw werk-
gever verminderd worden als je een einddiploma  
uitgereikt door een vakschool bezit, voor afbrekers en  
verwijderaars van asbest of asbesthoudende materialen en 
voor arbeiders actief in de verwerking en het afvoeren van 
zwak gebonden asbestafval.)

Volgende functies en beroepen worden uitgeoefend door arbeiders van  
categorie III, voor zover zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden: 

    asfaltwerkers;

    bedienaars van grondwerkmachines;

4.4 Categorie II A (1ste geoefende)

Tot categorie II A behoren arbeiders van categorie II die volgens de werkgever 
blijk geven van een meer dan gemiddelde bekwaamheid.

In ondernemingen van marmerbewerking en ondernemingen waar witte en 
blauwe steen gehouwen wordt, worden arbeiders van categorie II automa-
tisch beschouwd als arbeiders van de categorie II A. Chauffeurs van bedrijfs-
voertuigen met een laadvermogen van minder dan 18 ton worden ook 
automatisch beschouwd als arbeiders van categorie II A.7.

Asbestverwijderaars en – verwerkers gaan over naar categorie III na 2 jaar 
en na een positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier 
(vanaf 1/12/2021).

Deze verbetering in de arbeidsvoorwaarden is er gekomen dankzij ACVBIE 
tijdens de laatste sectorale loonsonderhandelingen.
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    behangers;

    bestuurders van motorvoertuigen met een nuttig draagver- 
        mogen van 18 ton en meer; *

    bestuurders van stamp- en trilmachines voor wegenwerken;

    betonpolijsters - specialisten;

    betonwerkerspecialisten;

    bevloerders;

    bouwslopers-specialisten;

    cementeerders;

    glazenmakers;

    helper bij productie, helper bij de pomp in betoncentrales;

    ijzervlechters;  

    kasseiers;

    kraanmannen; 

     metselaars;

    lei- of pannendekkers; 

     steigermakers;

    loodgieters-zinkbewerkers;   

     spiegelplaatsers;

    machinisten van mechanische werktuigen;

    marmerhouwers;    

     schilders;

    mecaniciens voor het onderhoud;  

     schrijnwerkers;

    monteerders van pylonen;   

    voegers;

    monteerders van thermische isolatie;

    monteerders van verluchtingsinstallaties;

    nivelleerders en leggers van kantstenen voor wegenwerken;

    nivelleerders - spoorleggers;



7

4.6 Categorie IV (geschoolde 2de graad)

Tot categorie IV behoren arbeiders met een beroepsbekwaamheid die kenne-
lijk hoger ligt dan deze van arbeiders van categorie III.

Bestuur je één van onderstaande machines (vermogen van minstens 50 PK)  
en heb je minstens twee jaar praktijkervaring, dan hoor je het loon van cate-
gorie IV te krijgen:

(De praktijkperiode wordt teruggebracht tot één jaar als je in 
een centrum voor bestuurders van machines van burgerlijke 
bouwkunde, erkend door het Fonds voor Vakopleiding voor 
het Bouwbedrijf, met succes vakcursussen of cursussen voor 
versnelde beroepsopleiding hebt gevolgd.)

    dieselwalsrollen;

    hydraulische bediende lepelexcavatoren en graafmachines;

    lepelexcavatoren, grijpers of draglines op vrachtwagen  
       gemonteerd;

    portaalkranen;

    parketleggers;

    plafonneerders;

    rioolkolkleggers-nivelleerders;

    rioolleggers-nivelleerders;

    steenhouwers van witte of blauwe steen;

    tegelleggers; 

    timmerlieden;

    timmerlieden-bekisters; 

    voor de deelsector betoncentrales: nieuwkomers in het  
       beroep van betonmixerchauffeur en pompbedienaar. 

* Bestuurders van motorvoertuigen met een nuttig draagvermogen van 18 ton en 
meer worden automatisch gelijkgesteld met arbeiders van categorie III. De bestuurders 
van de andere vrachtwagens (draagvermogen van minder dan 18 ton) worden ook 
gelijkgesteld met arbeiders van categorie III als je minstens drie jaar ervaring hebt. 
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    torenkranen met een minimumcapaciteit van 50 ton/m;

    trilafwerkmachines;

    wegenschaafmachines voor koolwaterstofverhardingen.

Worden ook beschouwd als arbeiders van de categorie IV: 

     tegelplaatsers-plaatsers van gleiswerk;

     polyvalente arbeiders;

     werkhuismecaniciens werkzaam in het werkhuis of die  
        herstellingen uitvoeren op de bouwplaats;

     mecaniciens die voertuigen kunnen onderhouden en  
        herstellen;

     monteerders-lassers;

     de arbeiders die zelfstandig de werkplaats kunnen klaarma- 
        ken in de ondernemingen voor afbraak, verwijdering,  
        verwerking en/of het afvoeren van asbest of van  
        asbesthoudende materialen;

     betonmixerchauffeur en pompbedienaar, na één jaar ervaring  
        in dit beroep op voorwaarde dat het attest van betonmixer- 
        chauffeur en/of pompbedienaar behaald werd.  
        De nieuwkomers die gedurende hun eerste jaar ervaring in  
        deze functie niet ingeschreven werden in de opleiding om  
        het bedoelde attest te halen gaan automatisch over naar  
        categorie IV;

     chauffeur bulldozer, kraanmachinist, doseerder, dispatcher,  
        geschoolde laborant met een erkend certificaat in de basis- 
        kennis in de betontechnologie.

4.7 Ploegbaas

De ploegbaas is de arbeider die geholpen wordt door verschillende arbeiders 
en die toezicht houdt op de uit te voeren werken waarbij hij handenarbeid 
moet verrichten.

De ploegbaas heeft recht op een uurloon dat minstens 10 % hoger ligt dan 
datgene wat overeenkomt met zijn eigen beroepsbekwaamheid.
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4.8 Meestergast

De meestergast is de persoon die over een beroepsbekwaamheid beschikt 
die onder meer aan volgende kenmerken beantwoordt: 

   technische en praktische kennis nodig voor het organiseren,  
      het leiden en coördineren van het werk van verschillende  
      arbeidersploegen;

   in staat zijn moeilijkheden op te lossen die zich stellen bij de  
      uitvoering van de richtlijnen die hij van zijn meerdere heeft  
      gekregen;

   de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de goede uitvoe- 
      ring van werken verricht door personeel onder zijn gezag.

Voorbeeld 1

Een arbeider die een beroep uitoefent dat valt onder de categorie III 
staat aan het hoofd van een ploeg bestaande uit vier andere arbei-
ders uit categorie III. 

De ploegbaas krijgt hier het loon van een arbeider uit  
categorie III, verhoogd met 10 %.

Wanneer de ploeg bestaat uit arbeiders met verschillende beroepsbekwaam-
heden, dan krijgt de ploegbaas het loon van de arbeider met de hoogste 
beroepsbekwaamheid, verhoogd met 10 %.

Voorbeeld 2

Een arbeider die een beroep uitoefent dat valt onder de categorie III 
staat aan het hoofd van een ploeg bestaande uit twee arbeiders uit  
categorie II, twee arbeiders uit categorie III en één arbeider uit cate-
gorie IV.  

De ploegbaas krijgt hier het loon van een arbeider uit cate-
gorie IV, verhoogd met 10 %.
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 5 Welk loon voor welke categorie?

BOUW | PC 124

info
inhoud

APRIL  2022

1 Verhoging van de lonen  
vanaf 1 april 2022

2 Weerverlet
3 Laat je geld niet liggen!
4 C3.2A-controlekaart 

Koningsstraat 45 | 1000 Brussel | T 02 285 02 11 | acvbie@acv-csc.be | www.hetacv.be/acvbie

Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Download onze 
ledenapp ACVBIE-CSCBIE
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Beroepsbekwaamheid Lonen op 
1/1/2022 Index Lonen op 

1/4/2022

Cat. I (Ongeschoolde) € 15,207 + 0,426 € 15,633

Cat. I A (1ste ongeschoolde) € 15,963 + 0,448 € 16,411

Cat. II (Geoefende) € 16,212 + 0,455 € 16,667

Cat. II A (1ste geoefende) € 17,020 + 0,477 € 17,497

Cat. III (Geschoolde I) € 17,240 + 0,483 € 17,723

Cat. IV (Geschoolde II) € 18,300 + 0,513 € 18,813

Ploegbaas A (Gesch. I) € 18,964 +  0,531 € 19,495

Ploegbaas B (Gesch. II) € 20,130 +  0,564 € 20,694

Meestergast € 21,960 + 0,616 € 22,576

Studenten (bouwopleiding) € 10,534 = € 10,534

Studenten (zonder bouwopleiding) € 9,664 = € 9,664

Chauffeurs mixervrachtwagens en pompbedienaars (zie Cat. III en Cat. IV)

Nieuwkomers in het beroep (Cat III) € 17,240 + 0,483 € 17,723

Na 1 jaar en behalen attest (Cat IV)* € 18,300 + 0,513 € 18,813
 

1 . Verhoging van de lonen vanaf 1 april 2022

Jongerenbarema

15 jaar € 8,212 + 0,230 € 8,442

15 jaar en 6 maanden € 8,972 + 0,251 € 9,223

16 jaar € 9,732 + 0,273 € 10,005

16 jaar en 6 maanden € 11,253 + 0,315 € 11,568

17 jaar € 12,774 + 0,358 € 13,132

17 jaar en 6 maanden € 14,295 + 0,400 € 14,695

18 jaar € 15,207 + 0,426 € 15,633
 

* Nieuwkomers die gedurende hun eerste jaar ervaring in deze functie niet ingeschreven werden om het 
attest te behalen, gaan automatisch over naar categorie IV.

Scheidingsvergoeding: huisvesting € 14,13 + voeding € 29,59 = € 43,72/dag (+1,19).
Toeslag petrochemie: € 0,672 (+0,019).

Opgelet!
Het kan zijn dat je recht hebt op een hoger loon in toepassing van een  
ondernemingsakkoord. In dit geval is de werkgever verplicht dat akkoord toe 
te passen en jou het hogere loon te betalen zoals afgesproken in dat akkoord. 

Is je loon niet correct?
Stel je vast dat jouw loon lager ligt dan het minimumloon voor jouw categorie? 
Contacteer dan jouw vakbondsafgevaardigde of secretaris bij ACVBIE. 

Ook via mail kan je steeds bij ons terecht: acvbie@acv-csc.be. Heb je  
vragen of problemen, wij helpen jou graag verder.

De lonen voor deze verschillende categorieën 
worden elk kwartaal gepubliceerd in de ‘nieuws-
brief bouw’ uitgegeven door ACVBIE.  

Deze nieuwsbrief is beschikbaar in de beroeps-
verbonden van ACVBIE (zie achterzijde) of kan je 
downloaden op www.hetacv.be/acvbie. 

Wil je graag de nieuwsbrief ontvangen?
Contacteer dan het beroepsverbond in jouw 
buurt en vraag naar de secretaris die de bouw 
opvolgt. Hij/zij zal ervoor zorgen dat je elk kwar-
taal op de hoogte bent van de nieuwste lonen 
in de bouwsector.

 6 Meer koopkracht dankzij je lidmaatschap bij ACVBIE!

Met de ACVBIE-Pluskaart genieten leden 
van ACVBIE van exclusieve voordelen en 
kortingen. Bekijk steeds jouw actuele 
ledenvoordelen op www.acvbieplus.be.  
Om van deze voordelen te kunnen  
genieten, moet je je eerst registreren 
op www.acvbieplus.be. Bekijk op deze 
website hoe je precies jouw kortingen 
kan verzilveren. © Shutterstock

mailto:acvbie%40acv-csc.be?subject=
http://www.acvbieplus.be
http://www.acvbieplus.be
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GENIET TAL VAN VOORDELENGENIET TAL VAN VOORDELEN
MET DE ACVBIE-CSCBIE APP!MET DE ACVBIE-CSCBIE APP!

Applicatie beschikbaarApplicatie beschikbaar
op Google playop Google play

en in de App Storeen in de App Store

Scan
en ontdek!

Nieuws
Laatste lonen, sectornieuws, 
publicaties, ...

Voordelen
Exclusieve voordelen en
kortingen voor leden ACVBIE

Tools
Opzegtermijnen calculator,
bruto-netto calculator, ...

Contact
Secretariaten ACVBIE in jouw 
buurt, contactgegevens, ...

©shutterstock
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Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Frans Massystraat 11 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 01

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 144 bus 2 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Koning Albert-I-laan 132
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 31 V.
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Koningsstraat 45
1000 Brussel

T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be
www.hetacv.be/acvbie

Koningsstraat 45
1000 Brussel

T 02 285 02 11

ACVBIE - CSCBIEacvbie.vakbond

Download onze ledenapp ACVBIE-CSCBIE


