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1. MINIMUMUURLONEN VANAF 1 JANUARI 2023

Indexaanpassing + 2%
Vanaf 1 januari 2023 zijn volgende minimumlonen van toepassing (regime 38 – urenweek):

CATEGORIEËN MINIMUMLONEN JOBSTUDENTEN (90%)

Categorie 5 € 13,63 € 12,27 

Categorie 4B, na 6 maanden  € 14,33  € 12,90 

Categorie 4A  € 13,99  € 12,59 

Categorie 3B, na 6 maanden  € 15,08  € 13,57 

Categorie 3A  € 14,33  € 12,90 

Categorie 2  € 15,99  € 14,39 

Categorie 1B  € 16,33  € 14,70 

Categorie 1A  € 17,56  € 15,80 

VERGOEDINGEN

1. Ploegenpremie voor werk in opeenvolgende ploegen: +10 %.
2. Anciënniteitstoeslag: geïntegreerd in barema.

INHOUD

1 Minimumuurlonen vanaf 
1 januari 2023

2 Aanvullende  
werkloosheidsuitkering bij 
economische werkloosheid

3 Aanvullende uitkering 
wegens ziekte of ongeval
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2. AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSUITKERING BIJ ECONOMISCHE
WERKLOOSHEID 

Ben je tijdelijk werkloos om economische redenen, dan krijg je een aanvullende werkloosheidsuitkering. 
Vanaf 1 januari 2023 heb je recht op € 9 per dag (maximum 30 dagen), betaald door het Sociaal Fonds.

Opgelet: je dient zelf een aanvraag in te dienen! Contacteer ons en wij regelen de formaliteiten. 

3. AANVULLENDE UITKERING WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL

Indien je langer dan 60 dagen aan één stuk arbeidsongeschikt(*) bent geweest, heb je recht op een 
uitkering ter aanvulling van jouw ziekte- en invaliditeitsuitkering. Vanaf 1 januari 2023 heb je recht op 
volgende bedragen, betaald door het Sociaal Fonds:

 � € 82,31 na de eerste 60 dagen;
 � + € 119,68 na de eerste 120 dagen;
 � + € 142,17 na de eerste 180 dagen;
 � + € 164,59 na de eerste 240 dagen;

Per kalenderjaar wordt er maximum € 508,77 toegekend. 
Opgelet: je dient zelf een aanvraag in te dienen! Contacteer ons en wij regelen de formaliteiten. 
(*) niet van toepassing bij een arbeidsongeval of beroepsziekte.
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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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