info

BETONINDUSTRIE | PSC 106.02

APRIL 2022

inhoud

1. Minimumlonen geldig vanaf 1 april 2022
De spilindex in de sector werd overschreden. De lonen stijgen met 2 %.
Vanaf 1 april 2022 zijn dit de nieuwe sectorale minimumuurlonen (regime
38 – urenweek):
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Categorie

Lonen op
1/02/2022

Index +2 %
Lonen op
1/4/2022

Totale
verhoging

Handlangers

€ 16,7976

€ 17,1336

€ 0,3360

Geoefenden 2de categorie

€ 16,9159

€ 17,2542

€ 0,3383

Geoefenden 1ste categorie

€ 17,1279

€ 17,4705

€ 0,3426

Stielmannen 2de categorie

€ 17,5129

€ 17,8632

€ 0,3503

Stielmannen 1ste categorie

€ 18,0624

€ 18,4236

€ 0,3612

Kuisman / kuisvrouw

€ 14,9730

€ 15,2725

€ 0,2995

Ploegenpremies

Premies op
1/02/2022

Index +2 %
premies op
1/4/2022

Totale
verhoging

Morgen en namiddag

€ 0,8884

€ 0,9062

€ 0,0178

Nacht

€ 2,6644

€ 2,7177

€ 0,0533
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2. Tijdskrediet en landingsbaan
De cao’s tijdskrediet en landingsbaan zijn eindelijk ondertekend! Dit betekent dat je tot en met 30/6/2023:
•

Een tijdskrediet met motief zorg voltijds, halftijds of 1/5de kan opnemen (max. 51 maanden, met RVA-uitkering);

•

Een tijdskrediet met motief opleiding voltijds, halftijds of 1/5de kan opnemen (max. 36 maanden, met RVAuitkering);

•

Een landingsbaan op de leeftijd van 55 jaar kan opnemen (halftijds of 1/5de), met RVA-uitkering, indien je:
) een zwaar beroep uitoefent (ploegenarbeid, onderbroken diensten, nachtarbeid) en dit gedurende minstens
5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar en na 25 jaar beroepsverleden
of,
) 35 jaar beroepsverleden hebt of,
) werkt in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

•

Een landingsbaan op de leeftijd van 50 jaar kan opnemen (één dag of 2 halve dagen per week), zonder RVAuitkering, indien je:
) een zwaar beroep uitoefent (ploegenarbeid, onderbroken diensten, nachtarbeid) en dit gedurende minstens
5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar en na 25 jaar beroepsverleden
of,
) een beroepsloopbaan van minstens 28 jaar hebt.

Voor de volledigheid vermelden we ook nog de mogelijkheden van een landingsbaan (halftijds of 1/5de) op de
leeftijd van:
• 55 jaar na 25 jaar loopbaan zonder RVA-uitkering,
• 60 jaar na 25 jaar loopbaan met RVA-uitkering.
Dit is een algemeen recht waarvoor geen sectorale cao vereist is (in tegenstelling tot de hierboven opgesomde mogelijkheden).
Nieuw! (vanaf 1/1/2022)
Neem jij vanaf 55 jaar of ouder een 1/5de of een 1/2de landingsbaan met RVA-uitkering, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding van €30 bruto per maand, betaald door het Sociaal Fonds van de Betonindustrie.
Heb je nog vragen?
Neem dan zeker contact op met jouw ACVBIE-afgevaardigde of plaatselijk ACVBIE-kantoor. Zij helpen je verder met
informatie en het aanvraagformulier voor de aanvullende vergoeding.
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