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Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Beroepsbekwaamheid Lonen op 
1/7/2020 Index Lonen op 

1/10/2020

Cat. I (Ongeschoolde) € 14,722 + € 0,018 € 14,740

Cat. I A (1ste ongeschoolde) € 15,453 + € 0,019 € 15,472

Cat. II (Geoefende) € 15,693 + € 0,020 € 15,713

Cat. II A (1ste geoefende) € 16,477 + € 0,021 € 16,498

Cat. III (Geschoolde I) € 16,690 + € 0,021 € 16,711

Cat. IV (Geschoolde II) € 17,716 + € 0,022 € 17,738

Ploegbaas A (Gesch. I) € 18,359 + € 0,023 € 18,382

Ploegbaas B (Gesch. II) € 19,488 + € 0,024 € 19,512

Meestergast € 21,259 + € 0,027 € 21,286

Studenten (bouwopleiding) € 10,473 - € 10,473

Studenten (zonder bouwopleiding) €  9,607 - €  9,607

Chauffeurs mixervrachtwagens en pompbedienaars (zie Cat. III en Cat. IV)

Nieuwkomers in het beroep (Cat III) € 16,690 + € 0,021 € 16,711

Na 1 jaar en behalen attest (Cat IV)* € 17,716 + € 0,022 € 17,738
 

1 . Verhoging van de lonen vanaf  1 oktober 2020

Jongerenbarema

15 jaar € 7,950 + € 0,010 € 7,960

15 jaar en 6 maanden € 8,686 + € 0,011 € 8,697

16 jaar € 9,422 + € 0,012 € 9,434

16 jaar en 6 maanden € 10,894 + € 0,014 € 10,908

17 jaar € 12,366 + € 0,016 € 12,382

17 jaar en 6 maanden € 13,839 + € 0,017 € 13,856

18 jaar € 14,722 + € 0,018 € 14,740
 

Scheidingsvergoeding: huisvesting € 13,38 + kost (voeding) € 27,97 = € 41,35/dag (+€ 0,02).
Toeslag petrochemie: € 0,636 (+€ 0,001).

* Nieuwkomers die gedurende hun eerste jaar ervaring in deze functie niet ingeschreven werden om het 
attest te behalen, gaan automatisch over naar categorie IV.



Koningsstraat 45 | 1000 Brussel | T 02 285 02 11 | acvbie@acv-csc.be | www.hetacv.be/acvbie

BOUW | PC 124

2 . Uitbetaling getrouwheidszegels 

Als je lid bent van het ACV en in de bouw werkt, dan heb je recht op getrouwheidszegels. Je ontvangt uiterlijk 
op 31 oktober 2020 een getrouwheidskaart per post. 

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.
• Geef de ingevulde kaart af in een ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACVBIE.

Het ACV zorgt dan voor de uitbetaling van jouw getrouwheidszegels vanaf maandag 26 oktober. 

Het bedrag dat je zal ontvangen, stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon aan 100 % in de  
periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

 3. Een nieuw thematisch verlof: mantelzorgverlof
Mantelzorgers bieden regelmatig hulp aan een persoon die erkend is als behoeftige of zorgen er doorlopend 
voor. Het gaat om ouders, kinderen, echtgenoten, familieleden of zelfs vrienden die broodnodige zorgen en  
bijstand verstrekken. Tot nog toe zetten deze vrijwillige krachten zich zonder enige erkenning in en werden hier 
op geen enkele manier voor vergoed. Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om als werknemer mantelzorg-
verlof aan te vragen. Net als bij andere thematische verloven kan je als mantelzorger afwezig blijven van het 
werk én een uitkering via de RVA ontvangen.

Om voor mantelzorgverlof in aanmerking te komen en een vergoeding te ontvangen, moet je:

• erkend zijn als mantelzorger (door de mutualiteit);
• je hoofdverblijf in België hebben;
• minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar hulp en bijstand verlenen.

Werk je voltijds, dan kan je je arbeidsovereenkomst schorsen voor 1 maand (volledig) of 2 maanden (halftijds 
of 1/5de), per persoon die hulp ontvangt. Verspreid over je loopbaan kan je tot maximaal 6 maanden verlof  
(volledige schorsing) of 12 maanden verlof (halftijds of 1/5de) opnemen. Ook als je deeltijds werkt, kan je het 
mantelzorgverlof opnemen.

Ben je geïnteresseerd? Ga dan zeker een kijkje nemen op onze website (www.hetacv.be), waarbij je mantelzorg 
ingeeft in de zoekfunctie) of neem dan zeker contact op met je plaatselijk ACV-kantoor.


