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1. MINIMUMUURLONEN VANAF 1 APRIL 2023
Op 1 april 2023 zal er een indexering van 1.86% plaatsvinden. Hierdoor zullen vanaf 1 april 2023 de 
minimumuurlonen stijgen tot:

MINIMUMLONEN WERKNEMERS – 38U/WEEK

Ongeschoolde bij aanwerving € 15,82
Ongeschoolden, na 6 maanden € 16,19
Geoefenden € 16,41
Geschoolden € 16,69
Bijzonder geschoolden € 16,92

MINIMUMLOON ARBEIDER WEGVERVOERDER

Minimumloon € 16,41
ARAB € 0,65

MINIMUMLONEN STUDENTEN – 38U/WEEK

15 jaar € 9,18
16 jaar € 9,51
17 jaar € 10,68
18 jaar € 12,02
19 jaar € 13,35
20 jaar € 15,02

INHOUD

1 Minimumuurlonen vanaf  
1 april 2023

2 Anciënniteitsverlof
3 Anciënniteitspremie
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2. ANCIËNNITEITSVERLOF 
Arbeiders die 10 jaar tewerkgesteld zijn bij hun werkgever of een anciënniteit van 15 jaar binnen de 
houtsector kunnen aantonen (bosontginning, zagerijen of houthandel), hebben recht op 1 bijkomende 
betaalde verlofdag.
Deze dag wordt jaarlijks toegekend en een eerste maal in het kalenderjaar waarin aan bovenstaande 
voorwaarden wordt voldaan.

3. ANCIËNNITEITSPREMIE 
Arbeiders met een hoge anciënniteit bij hun werkgever hebben recht op een premie vanuit de sector:

ONDERNEMINGSANCIËNNITEIT PREMIE

25 jaar € 400 en een diploma
35 jaar € 800

Deze premie wordt samen met het sociaal voordeel uitbetaald.
Let op! Deze premie wordt niet automatisch uitbetaald, maar moet aangevraagd worden door jouw 
werkgever, jezelf of door ACVBIE. Voldoe je aan de voorwaarden, aarzel dan zeker niet om contact op te 
nemen met je plaatselijk ACVBIE-secretariaat.
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• Ontvang het nieuws uit je sector  
• Bereken je nettoloon, vakantiedagen en opzegtermijn
• Bekijk je ledenvoordelen
• Vind snel je weg naar het ACV
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