
 
 

LOONSCHAAL ARBEIDERS - PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF (PC 124)  
01/07/2012 - 30/09/2012 

 
Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald 
wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk over-
eenstemmen met een bepaald basisbarema. 
 
 

1. Basisbarema 
 

Categorie 
I 

Categorie 
I A 

Categorie 
II 

Categorie 
II A 

Categorie 
III 

Categorie 
IV 

Gemiddeld 
loon 

€ € € € € € € 
13,093 13,746 13,958 14,654 14,844 15,757 14,34200 

 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen 
 
 Categorie 

I 
Categorie 

I A 
Categorie 

II 
Categorie 

II A 
Categorie 

III 
Categorie 

IV 
Gemiddeld 

loon 
 € € € € € € € 

Index + 0,125 + 0,131 + 0,133 + 0,140 + 0,142 + 0,150 + 0,13683 
 
 
Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen 
 
- De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de 

conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoor-
deeld. 

- Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan dat-
gene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen ver-
plichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toe-
passing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven. 

 
2. Loonbijslagen 

 
Categorieën Toepasselijk van 01/07/2012 tot 30/09/2012 

Basisuurloon Toeslag Totaal 
€ 

Meestergast  
(categorie IV + loonbijslag) 

15,757 + 3,151 18,908 

Ploegbaas A  
(categorie III + loonbijslag) 

14,844 + 1,484 16,328 

Ploegbaas B  
(categorie IV + loonbijslag) 

15,757 + 1,576 17,333 

Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie) Wijziging per 01/07/2012 Nieuw bedrag 
+ 0,005 0,580 
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3. Vergoedingen voor kost en huisvesting 

 
Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbei-
ders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet 
dagelijks naar huis terug kunnen keren. 
 

Aard van de 
vergoeding 

Bedragen der vergoedingen 
Van 01/10/2011 
t/m 31/12/2011 

Van 01/01/2012 
t/m 31/03/2012 

Van 01/04/2012 
t/m 30/06/2012 

Van 01/07/2012 
t/m 30/09/2012 

€ € € € 
Huisvesting 12,03 12,09 12,21 12,27 
Kost 25,01 25,16 25,46 25,61 
Totaal 37,04 37,25 37,67 37,88 
 

4. Het bouwleerlingwezen 
 
Er worden 2 specifieke regelingen voor industrieel leerlingwezen georganiseerd in de bouwsector: 
- Het jongerenleerlingwezen (JLW) is voorbehouden aan de jongeren die bij het sluiten van de 

overeenkomst jonger dan 18 jaar zijn en aan de deeltijdse leerplicht zijn onderworpen. 
- De alternerende bouwopleiding (ABO) richt zich in de eerste plaats tot jonge, ongeschoolde 

werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar. Het stelsel richt zich ook tot de jonge werkzoekenden tus-
sen 18 en 25 jaar die houder zijn van een kwalificatiegetuigschrift van een kwalificatietechniek 
van het Buitengewoon Onderwijs, erkend door het FVB. 

 
De leerling ontvangt van de patroon een maandelijkse leervergoeding die zowel voor de praktijkop-
leiding in de onderneming als voor de aanvullende theoretische opleiding en de algemene vorming 
verschuldigd is. De maandelijkse leervergoeding is gelijk aan een percentage van de helft van het na-
tionaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, zoals bepaald voor de werknemers van 21 
jaar bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.  
 
Dit percentage varieert naargelang de leeftijd van de leerling. Tijdens de eerste maand van de over-
eenkomst wordt het percentage toegepast op 1/3de van het nationaal gewaarborgd gemiddeld mini-
mum maandinkomen. Het bedrag van de maandelijkse leervergoeding wordt afgerond naar het ho-
gere veelvoud van 10 cent. 
 
Bedrag vergoedingen: 
 

Leeftijd Vergoeding 
1e maand 

Vergoeding 
volgende 
maanden 

 € € 
15 jaar 314,20 471,20 
16 jaar 343,60 515,40 
17 jaar 373,10 559,60 
18 jaar 402,50 603,70 
19 jaar 432,00 647,90 
20 jaar 461,40 692,10 

21 jaar en + 490,80 736,20 
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5. Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht 
 
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: 
 

 € 
15 jaar 7,070 
15 jaar en 6 maanden 7,725 
16 jaar 8,380 
16 jaar en 6 maanden 9,689 
17 jaar 10,998 
17 jaar en 6 maanden 12,307 
18 jaar 13,093 

 
 

6. Studentenarbeid: loon 
 
Het minimum uurloon voor de studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst 
voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt 
vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling: 
 
 8,776 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 
 9,567 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt. 
 

---------------------------- 


