
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.U. Johan Vandycke – Boudewijnlaan 8, 1000 Brussel 

 
 
 

Waarom stijgt mijn loon? 

Jouw loon stijgt omdat de producten in de winkel duurder worden (=indexering). Ook de 
premies die je krijgt, worden aangepast. 

Wanneer krijg ik mijn loonsverhoging? 

Je loon stijgt vanaf 1 oktober 2021. 

Hoeveel stijgt mijn loon? 

Je loon en premies stijgen met 0,85%. De nieuwe minimum uurlonen en premies vind je 
hieronder. 

Opgelet! Het is mogelijk dat je meer verdient dan ondervermeld loon (voor jouw categorie). 
Ook dan zal jouw loon stijgen. 

 
Werk je als arbeider in een houthandel? (PSC 125.03) 

Dan stijgt jouw loon! 
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38 uur/week (geen bezoldigde compensatiedagen) 

Ongeschoolden bij aanwerving 13,72 

Ongeschoolden >6 maand anc. 14,09 

Geoefenden 14,28 

Geschoolden 14,53 

Meer dan geschoolden 14,73 

Industriële leerlingen/leerlingen middenstand/studenten 

Percentage van het loon van de geschoolden  

20 jaar (90%) 13,08 

19 jaar (80%) 11,62 

18 jaar (72%) 10,46 

17 jaar (64%) 9,30 

16 jaar (57%) 8,28 

15 jaar (55%) 7,99 

 

39 uur/week (6 bezoldigde compensatiedagen) 

Ongeschoolden bij aanwerving 13,36 

Ongeschoolden >6 maand anc. 13,73 

Geoefenden 13,91 

Geschoolden 14,16 

Meer dan geschoolden 14,35 
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Industriële leerlingen/leerlingen middenstand/studenten 

Percentage van het loon van de geschoolden  

20 jaar (90%) 12,74 

19 jaar (80%) 11,33 

18 jaar (72%) 10,20 

17 jaar (64%) 9,06 

16 jaar (57%) 8,07 

15 jaar (55%) 7,79 

 
40 uur/week (12 bezoldigde compensatiedagen) 

Ongeschoolden bij aanwerving 13,02 

Ongeschoolden >6 maand anc. 13,39 

Geoefenden 
13,57 

Geschoolden 13,80 

Meer dan geschoolden 
13,99 

Industriële leerlingen/leerlingen middenstand/studenten 

Percentage van het loon van de geschoolden  

20 jaar (90%) 12,42 

19 jaar (80%) 
11,04 

18 jaar (72%) 9,94 

17 jaar (64%) 8,83 

16 jaar (57%) 7,87 

15 jaar (55%) 7,59 
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Werknemers tewerkgesteld als wegvervoerders 

Uurloon 14,28 

ARAB-vergoeding  

Per uur 0,57 

Per dag (max. 12 uur) 6,84 

 

Loonbijslag voor ploegenarbeid + 7% 

Voor het drenken van hout Een bijslag van 0,17 €/uur 

Anciënniteitstoeslag Geïntegreerd in barema 

 

Lid worden? 
 
 

 
 


