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1 . VERHOGING VAN DE LONEN VANAF 1 APRIL 2023

BEROEPSBEKWAAMHEID
LONEN OP 

1/1/2023 INDEX 
LONEN OP 

1/4/2023

Cat. I (Ongeschoolde) € 16,844 + € 0,313 € 17,157 

Cat. I A (1ste ongeschoolde) € 17,682 + € 0,329 € 18,011 

Cat. II (Geoefende) € 17,958 + € 0,334 € 18,292 

Cat. II A (1ste geoefende) € 18,853 + € 0,351 € 19,204 

Cat. III (Geschoolde I) € 19,097 + € 0,355 € 19,452 

Cat. IV (Geschoolde II) € 20,271 + € 0,377 € 20,648 

Ploegbaas A (Gesch. I) € 21,007 + € 0,390 € 21,397 

Ploegbaas B (Gesch. II) € 22,298 + € 0,415 € 22,713 

Meestergast € 24,325 + € 0,453 € 24,778

Studenten (bouwopleiding) € 11,345 = € 11,345

Studenten (zonder bouwopleiding) € 10,407 = € 10,407

CHAUFFEURS MIXERVRACHTWAGENS EN POMPBEDIENAARS (ZIE CAT. III EN CAT. IV)

Nieuwkomers in het beroep (Cat III) € 19,097 + € 0,355 € 19,452

Na 1 jaar en behalen attest (Cat IV)* € 20,271 + € 0,377 € 20,648

JONGERENBAREMA

15 jaar € 9,096 + € 0,169 € 9,265

15 jaar en 6 maanden € 9,938 + € 0,185 € 10,123

16 jaar € 10,780 + € 0,200 € 10,980

16 jaar en 6 maanden € 12,465 + € 0,231 € 12,696

17 jaar € 14,149 + € 0,263 € 14,412

17 jaar en 6 maanden € 15,833 + € 0,295 € 16,128

18 jaar € 16,844 + € 0,313 € 17,157

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

2. KOST, HUISVESTING EN TOESLAG PETROCHEMIE
Sinds 1 januari 2023 heb je recht op volgende bedragen:
1. Scheidingsvergoeding

 █ Huisvesting: € 15,510 (+ € 0,280)
 █ Kost (voeding): € 32,470 (+ € 0,59)
 █ Totaal = € 47,980 (+ € 0,87)

2. Toeslag petrochemie: € 0,737 (+ € 0,013)
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Scan en
ontdek de

ACV-CSC app!



3. WEERVLET 

Als bouwvakker uit de ruwbouw heb je recht op weerverletzegels 
om een deel van het loonverlies wegens slecht weer te compense-
ren. Het brutobedrag hiervan stemt overeen met 2% van jouw ver-
diende brutoloon aan 100% in de periode van 1 januari 2022 t.e.m. 
31 december 2022.

Als je lid bent van ACVBIE, dan worden jouw weerverletzegels uit-
betaald op basis van een document dat aan jou werd bezorgd. Dit 
document wordt eind maart verzonden. Bezorg dit document aan 
jouw plaatselijk ACVBIE-kantoor en wij zorgen voor de betaling. 
De betaling gebeurt vanaf 24 april 2023.

4. LAAT JE GELD NIET LIGGEN!

Arbeidsongeval gehad of langdurig ziek geweest in 2022? 

Ben je langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt geweest, dan heb je 
recht op een vergoeding. Vanaf de 31ste tot en met de 56ste kalender-
dag bedraagt deze dagvergoeding € 7,65 en vanaf de 57ste tot de 
337ste kalenderdag bedraagt deze € 8,70 bruto per dag.

Opgelet! Je dient zelf een aanvraag in te dienen! Contacteer 
jouw plaatselijk ACVBIE-kantoor en wij regelen de formaliteiten.

Krijg geld voor je hypothecaire lening 

Ben je een hypothecaire lening aangegaan en voldoe je aan de voor-
waarden, dan heb je per jaar recht op 1% van het kapitaal dat je nog 
moet aflossen, met een maximum van € 383 netto.
Belangrijkste voorwaarden:

 █ Je hebt een hypothecaire lening aangegaan voor jouw hoofd-
verblijfplaats (om te bouwen, verbouwen, installatie zonnepa-
nelen, …);

 █ Jouw lening loopt al minstens één jaar;
 █ Je bent in het bezit van 3 legitimatiekaarten (vrieskaarten).

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij jouw delegee, secre-
taris van ACVBIE of jouw plaatselijk ACVBIE-kantoor, ze helpen je 
graag verder. 

5. AANVULLEND PENSIOEN

De bouwsector beschikt over een sectoraal aanvullend pensioenstel-
sel, ‘Plan Construo’. Het bedrag varieert naargelang jouw anciënni-
teit in de sector. Hoe meer legitimatiekaarten je bezit, hoe groter de 
bijdrage die gestort wordt op jouw individuele rekening. M.a.w., de 

getrouwheid aan de bouwsector wordt beloond: hoe meer jaren je 
werkt in de sector, hoe groter jouw aanvullend pensioen. 
De bijdrage stemt overeen met een percentage van het loon dat je 
krijgt voor effectieve prestaties en van het fictief loon voor bepaalde 
periodes waarin je geen prestaties leverde (bijvoorbeeld door ziekte). 
Dankzij ACVBIE wordt vanaf 1 januari 2023 het bijdragepercenta-
ge voor de arbeiders tot en met 9 legitimatiekaarten verhoogd tot 
1,10%. 

De bijdragepercentages zijn de volgende:

AANTAL LEGITIMATIEKAARTEN
(rechthebbende of niet-rechthebbende) 

WERKGEVERS- 
BIJDRAGE 

0 tot 4 1,10%* 

5 tot 9 1,10%* 
10 tot 14 1,10% 
15 tot 19 1,35% 
20 tot 24 1,65% 
25 tot 29 2,20% 

30 en meer 2,65% 
*Tot 1 januari 2023 krijg je 0,25% bij 0 tot 4 legitimatiekaarten en 0,45% 
bij 5 tot 9 legitimatiekaarten. 
Alle info hierover vind je in de ACVBIE-folder ‘aanvullend pensioen 
bouw’.

6. DE AG HEALTH APP AL GEDOWNLOAD?

Als arbeider in de bouwsector geniet je van een hospitalisatieverze-
kering bij AG Insurance. AG heeft een Health app ontwikkeld om het 
maximum uit jouw gezondheidszorgverzekering te halen. 
Waarvoor gebruik je de AG Health-app?

 █ Bekijk je waarborgen waar en wanneer je wil;
 █ Stuur snel en makkelijk je medische kosten door;
 █ Hou via de app het overzicht over alle kosten die je al indien-
de en de terugbetalingen.

Download de app op Google Play of in de App Store en profiteer van 
alle voordelen.
Gebruik je My Global Benefits – gegevens of de klantreferentie op je 
My Healthcare Card om te registeren.
Wil je meer weten over de app? Ga dan naar de website AG Health 
app – AG Insurance.
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