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 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Categorieën Vanaf 01/09/2019

Groep  1 € 13,3596

Groep  2 € 13,8863

Groep  3 € 14,4425

Groep  4 € 14,8676

De werknemers die op 1 september 2019 in de onderneming zijn ingeschre-
ven, hebben recht op een eenmalige inhaalpremie voor een bedrag van 
€ 225,00 bruto; deze premie wordt betaald samen het loon van septem-
ber 2019. Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers en werknemers die in 
de loop van 2019 zijn aangeworven, wordt het bedrag van de premie naar 
verhouding van de prestaties berekend.

 2 Ploegenpremies
 

Ploegen Vanaf 01/09/2019

Ochtendploeg € 0

Namiddagploeg € 0,8902

Nachtploeg € 2,6352
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 3 Maaltijdcheques

De werknemer ontvangt per werkelijk gepresteerde dag een maaltijdcheque 
van € 6,75.  (Werknemersaandeel van € 1,09 inbegrepen).



 7 Anciënniteitsverlof

Er wordt jaarlijks een dag anciënniteitsverlof toegekend aan de werknemers 
met 20 jaar dienst in de onderneming. Deze dag moet opgenomen worden in 
afspraak met de werkgever.  Bij gebrek aan een dag verlof wordt een anciën-
niteitspremie voor een gelijkwaardig bedrag betaald.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de voorwaarde van 20 jaar dienst verlaagd naar 
15 jaar dienst.

Samengevat, vanaf 1 januari 2020:

Anciënniteit Leeftijd Verlof

15 jaar ---- 1 dag

25 jaar 50 jaar 1 dag

 6 Eindeloopbaanverlof

Er wordt jaarlijks een dag eindeloopbaanverlof toegekend aan de werkne-
mers die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en een effectieve anciënniteit 
van 25 jaar hebben in de onderneming.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de leeftijdvoorwaarde verlaagd van 55 naar 50 
jaar.

 4 Eindejaarspremie

164,66 x individueel uurloon op 30 november (38-urenweek).

De werkgever betaalt deze premie vóór 31 december.

Referteperiode: van 1 december van het voorgaande jaar tot 30 november 
van het lopend jaar.

 5 Syndicale premie

De werkgever bezorgt het attest aan de werknemer in de loop van de maand 
maart. De premie bedraagt € 145. 

De referteperiode loopt van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar.

De betaling wordt door ACV bouw - industrie & energie uitgevoerd na 
ontvangst van het attest.



 8 Bestaanszekerheiden bij tijdelijke werkloosheid

De werkgever betaalt een vergoeding van € 6,9759/dag in geval van tijdelijke 
werkloosheid, voor de 30 eerste dagen. Voor de volgende dagen bedraagt de 
vergoeding € 2,0606.

 10 Kosten voor aankoop en onderhoud van onderkleding

De werkgever betaalt een forfaitair bedrag van € 0,3260 per gewerkte dag 
voor de kosten m.b.t. de aankoop en het onderhoud van deze kleding.

 9 Bestaanszekerheiden bij langdurige ziekte

In geval van ziekte met schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft de 
werknemer met minstens 5 jaar dienst in de onderneming recht op een 
maandelijkse uitkering van € 40 voor de maanden die volgen op de zes eer-
ste maanden van schorsing van de arbeidsovereenkomst (op voorwaarde 
dat deze dagen recht hebben gegeven op een sociale zekerheidsuitkering). 
Deze tussenkomst wordt door de werkgever één keer per maand uitbetaald.

 11 Verplaatsingskosten

Financiële tussenkomst betaald vanaf de 1ste kilometer aan 100% van het 
sociaal abonnement (vanaf 1 september 2019).

Fietsvergoeding: € 0,24/km voor het effectief aantal per fiets afgelegde 
kilometers tussen de woonplaats en de werkplaats (vanaf 1 september 2019).

 12 Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag
       (SWT / vroeger brugpensioen)

Vanaf 59 jaar (2019, 2020 of ten laatste 30 juni 2021) en 40 jaar loopbaan.



 13 Tijdskrediet

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op tijdskrediet 
en het recht op een onderbrekingsvergoeding van de RVA.

Tijdskredietstelsels waarop de werknemers een beroep kunnen doen:

• Met motief (zorg of opleiding);

• In het kader van een eindeloopbaanstelsel.

De sectorale CAO bepaalt dat werknemers die op de leeftijd van 57 jaar 
hun prestaties met 50% verminderen en werknemers die op de leeftijd van 
55 jaar hun prestaties met 1/5de verminderen, de volgende anciënniteit 
moeten hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van de 
vermindering van prestaties aan de werkgever:

• Hetzij minstens 35 jaar als loontrekkende;

•  Hetzij gedurende de 10 laatste jaren gerekend van datum tot datum, 
minstens 5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep;

• Hetzij gedurende de 15 laatste jaren gerekend van datum tot datum, 
minstens 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep . 

Algemeen

Het betreft hier minimale sectorale bepalingen die op ondernemingsvlak 
kunnen worden verbeterd of aangepast.

Voor bijkomende inlichtingen raadpleeg je best jouw afgevaardigde of het 
dichtstbijzijnde secretariaat van ACVBIE (zie adressen hierna).

En indien je de werknemers van jouw onderneming wilt vertegenwoordigen 
(= vakbondsafgevaardigde zijn), weet dat dit kan in elke onderneming van de 
sector! Wij zullen je ondersteunen bij het opnemen van dit mandaat!



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 Mgr. Broekxplein 6 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.

U.
: A

CV
 b

ou
w

 - 
in

du
st

rie
 &

 e
ne

rg
ie

, K
on

in
gs

st
ra

at
 4

5,
 1

00
0 

Br
us

se
l /

 N
ov

em
be

r 2
01

9

Koningsstraat 45
1000 Brussel

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


