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Beroepsbekwaamheid Lonen op 
1/7/2022 Index Lonen op 

1/10/2022

Cat. I (Ongeschoolde) € 16,011 + 0,291 € 16,302

Cat. I A (1ste ongeschoolde) € 16,808 + 0,305 € 17,113

Cat. II (Geoefende) € 17,070 + 0,310 € 17,380

Cat. II A (1ste geoefende) € 17,921 + 0,325 € 18,246

Cat. III (Geschoolde I) € 18,152 + 0,330 € 18,482

Cat. IV (Geschoolde II) € 19,268 + 0,350 € 19,618

Ploegbaas A (Gesch. I) € 19,967 + 0,363 € 20,330

Ploegbaas B (Gesch. II) € 21,195 + 0,385 € 21,580

Meestergast € 23,122 + 0,420 € 23,542

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) € 18,152 + 0,330 € 18,482

Na 1 jaar en behalen attest (Cat IV)* € 19,268 + 0,350 € 19,618
 

1 . Verhoging van de lonen vanaf 1 oktober 2022

Jongerenbarema

15 jaar € 8,646 + 0,157 € 8,803

15 jaar en 6 maanden € 9,446 + 0,172 € 9,618

16 jaar € 10,247 + 0,186 € 10,433

16 jaar en 6 maanden € 11,848 + 0,215 € 12,063

17 jaar € 13,449 + 0,245 € 13,694

17 jaar en 6 maanden € 15,050 + 0,274 € 15,324

18 jaar € 16,011 + 0,291 € 16,302
 

* Nieuwkomers die gedurende hun eerste jaar ervaring in deze functie niet ingeschreven werden om het 
attest te behalen, gaan automatisch over naar categorie IV.
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3. Uitbetaling getrouwheidszegels
Als je lid bent van het ACV en in de bouw werkt, dan heb je recht op getrouwheidszegels. Vanaf 30 september krijg je 
de premiekaart thuis toegestuurd. 
Van zodra je deze ontvangen hebt: 

• Noteer je rekeningnummer op deze kaart. 
• Let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw vakbondsbijdrage. 
• Steek de ingevulde kaart in een ACV-brievenbus of geef ze af aan een ACV-kantoor. 

Wij zorgen dan voor de uitbetaling van jouw getrouwheidszegels vanaf maandag 24 oktober 2022.  
Het bedrag dat je zal ontvangen, stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon aan 100 % in de periode van  
1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

2 . Kost, huisvesting en toeslag petrochemie 
Vanaf 1 oktober 2022 heb je recht op volgende bedragen:
1. Scheidingsvergoeding: 

a. Huisvesting: € 14,74/dag (+ 0,27)
b. Kost (voeding): € 30,85/dag (+ 0,55)
c. Totaal: € 45,59/dag (+ 0,82)

2. Toeslag petrochemie: € 0,700 (+ 0,012)

4. Hospitalisatieverzekering
De premie voor de hospitalisatieverzekering wordt geïndexeerd. Deze bedraagt voor het jaar 2023: 

• € 184 voor volwassenen. 
• € 90 voor kinderen. 

Koos je ervoor om deze premie af te houden van jouw zegels? Dan krijg je in september een brief van  
Constructiv met meer details. 
Koos je ervoor om de premie via overschrijving te betalen, dan zal je begin december een betalingsuitnodiging  
ontvangen.

5. Rustdagen
De hoofdperiode rustdagen begint op dinsdag 27 december 2022 en eindigt op vrijdag 6 januari 2023. De vergoeding 
voor deze rustdagen wordt in december 2022 uitbetaald. 
Opgelet! Voor maandag 26 december 2022 en maandag 2 januari 2023 zal je geen vergoeding rustdagen ontvangen 
aangezien dit vervangende feestdagen zijn. Dit betekent dat je voor deze dagen feestdagenloon zal ontvangen van 
jouw werkgever en dat je deze dagen niet zal terugvinden op het formulier rustdagen van Constructiv. De rustdagen 
van januari 2023 krijg je pas eind 2023 betaald.

6. Pensioenfiche
Vanaf 10 oktober 2022 ontvang je jouw pensioenfiche waarop staat hoeveel jouw sectoraal aanvullend pensioen op 
dat ogenblik bedraagt.

7. Legitimatiekaart
Vanaf 10 oktober 2022 ontvang je jouw legitimatiekaart die je zorgvuldig dient te bewaren. Deze kaart vormt de basis 
van een aantal voordelen binnen de sector. Zij is geldig van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 en heeft 
betrekking op jouw prestaties geleverd in de sector tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. 


