BOUWBEDRIJF
Lonen vanaf 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 ondergaan de lonen de gewone indexering met de factor 1,014174668.
De nieuwe lonen met ingang van 1 januari 2022 (en de verhoging t.o.v. 31 december 2021) bedragen
bijgevolg:
Basisbarema

per uur

cat. I
cat. IA
cat. II
cat. IIA
cat. III
cat. IV

15,207
15,963
16,212
17,020
17,240
18,300

wijziging t.o.v.
31.12.2021
0,213
0,223
0,227
0,238
0,241
0,256

Arbeiders met bijzondere
kwalificatie
ploegbaas A – cat. III
ploegbaas B – cat. IV
meestergast

per uur
18,964
20,130
21,960

wijziging t.o.v.
31.12.2021
0,265
0,282
0,307

Loontoeslag petrochemie

0,653

0,009

Vergoeding kost en
huisvesting
Kost
Huisvesting
Totaal

28,78
13,75
42,53

wijziging
t.o.v.
31.12.2021
0,40
0,20
0,60

Beroepsclassificatie
Sedert 1 juli 2007 zijn er 6 categorieën van arbeiders. De specifieke categorieën “eerste
ongeschoolde” en “eerste geoefende” zijn verdwenen en werden opgenomen in de vroegere 4
basiscategorieën, onder resp. IA en IIA.
Arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen in de bouwsector vallen onder categorie I of IA. Tot de
categorie I behoren de arbeiders:
- die instaan voor de uitvoering van zeer eenvoudige werken, zoals de opruiming van de bouwplaats,
het reinigen van de gebouwen en van de keet, alsmede de uitvoering van werken waarvoor geen
enkele specialisatie vereist is, zoals voor het verplaatsen van materieel en materialen;
- die hun beroepsloopbaan beginnen en die geen bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald,
alsook diegenen die een opleiding gevolgd hebben met vrucht in het kader van het Industrieel
leerlingenwezen en de Alternerende bouwopleiding. Voor deze arbeiders evalueert de werkgever
uiterlijk na 9 maand de graad van beroepsbekwaamheid en verhoogt, in geval van gunstige
evaluatie, het loon tot minimaal dat van categorie IA.
Tot de categorie IA behoren:
- de arbeiders van categorie I die naar het oordeel van de werkgever blijk geven van een meer
dan gemiddelde bekwaamheid;
- de arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen en die een bouwdiploma na voltijds
onderwijs hebben behaald. Na 6 maanden bedraagt hun loon minimaal dat van categorie II.
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-

Binnen een periode van maximum 24 maanden vanaf de aanwerving, gaan zij over naar cat.
IIA (zelfde werkgever). Naar het oordeel van de werkgever kan de periode van 24 maanden
verminderd worden;
de arbeiders die aangeworven worden na het voltooien van een “individuele
beroepsopleiding” (IBO via VDAB), een “formation professionnelle individuelle en entreprise”
(FPIe via Bruxelles Formation), een “Plan Formation-Insertion” (PFI via FOREM) en een
“Individuelle Berufsausbildung im Unternehmen (IBU via ADG). Na 6 maanden bedraagt hun
loon minimaal dat van categorie II. Binnen een periode van maximum 24 maanden vanaf de
aanwerving, gaan zij over naar categorie IIA (zelfde werkgever). Naar het oordeel van de
werkgever kan de periode van 24 maanden verminderd worden.

Vergoedingen voor leerlingen verbonden door een overeenkomst alternerende
opleiding (overeenkomsten gesloten vanaf 1.09.2016)
De vergoedingen zijn een percentage van het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI).
Ingevolge de indexering op 1 september 2021 werden de leervergoedingen vanaf deze datum
verhoogd:
-

480,90 euro/maand: tijdens het eerste jaar van de alternerende opleiding;
530,70 euro/maand: wanneer de leerling het eerste opleidingsjaar van een alternerende
opleiding met succes beëindigd heeft, of de 2e graad van het secundair onderwijs met succes
beëindigd heeft;
572,10 euro/maand: wanneer de leerling het tweede opleidingsjaar van een alternerende
opleiding met succes beëindigd heeft, of het eerste jaar van de 3e graad van het secundair
onderwijs met succes beëindigd heeft, of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair
onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd heeft.

De verhoging naar het volgend opleidingsjaar ging in op 1 september.
Jongerenbarema
Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen
aan de deeltijdse leerplicht, als volgt vastgelegd:
Leeftijd
15 jaar
15 jaar 6 m
16 jaar
16 jaar 6 m
17 jaar
17 jaar 6 m
18 jaar

per uur
8,212
8,972
9,732
11,253
12,774
14,295
15,207

Studentenloon
Per 1 juli 2021 (wordt jaarlijks geïndexeerd):
voor diegenen die een bouwopleiding volgen: 10,534 euro/uur
voor diegenen die geen bouwopleiding volgen: 9,664 euro/uur
- in beide gevallen is de zegelbijdrage niet verschuldigd.
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