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TEWERKSTELLINGSCIJFERS IN DE BOUWSECTOR.
(bron Constructiv)

Vanaf 2015 daalt het aantal reguliere arbeiders minder sterk, het aantal gedeta
cheerde arbeiders daalde voor het eerst in 2017. 

Daartegenover zien we een stijging van het aantal bedienden, zelfstandigen, 
uitzendkrachten en gedetacheerde zelfstandigen.

APP ’ABVV BOUW’
Ontvang het laatste nieuws over de sector via onze 
“app bouw”. Controleer of je verplaatsingskosten 
en mobili teits vergoeding correct werd uitbetaald, 
bereken indien nodig je opzegtermijn en raadpleeg 
de meest actuele lonen. De app van de Algemene 
Centrale ABVV richt zich op alle bouwvakkers 
tewerkgesteld in België. Download nu de APP in de 
App Store (iOS) of in de Google Play Store 
(Android), zoek op ’ABVV Bouw’.
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KNELPUNTBEROEPEN – 
VORMINGSMOGELIJKHEDEN – 
JONGEREN 

De bouwsector is op zoek naar gekwalificeerde arbeidskrachten 
voor heel wat beroepen, die hetzij 'knelpuntberoepen', hetzij 

'kritieke functies' zijn, en dit in de drie gewesten.

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor er een kwanti
tatief tekort aan arbeids krachten bestaat. 

DE BOUWSECTOR TELT 27 KNELPUNTBEROEPEN 
VOOR BELGIË.

Kritieke functies zijn beroepen waarvoor er een kwalitatief 
tekort aan arbeids krachten bestaat. 

De bouwsector telt 33 kritieke functies voor België.

Ook de bouwsector kent een sterke innovatiegolf en is bezig met 
de 4de industriali serings golf Bouw 4.0. 

Om dagdagelijks te kunnen omgaan met de digitalisering van 
de sector op het terrein, zullen bouwvakkers de mogelijkheid 
moeten hebben om zich aan te passen en permanent een 
reeks specifieke competenties te ontwikkelen in heel 
wat domeinen: communicatie, gebruik van techno
logische hulpmiddelen, kennis van de reglementering, 
van de nieuwe materialen, de techno logische innovaties, 
...

In antwoord op de hierboven beschreven uitdagingen 
hebben de sociale partners van de bouwsector via 
Constructiv een erg compleet opleidings beleid uitgewerkt.

De bouwsector heeft sinds kort ook de nadruk gelegd 
op duaal leren. Met "Duaal leren" worden opleidings

systemen bedoeld waarin de betrokken cursisten afwisselend 
op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer 

professionele vaardigheden aanleren. Concreet vertaalt zich 
dat in de invoering van promotieacties en begeleiding van 
zowel het bedrijf als de jongere, voor, tijdens en na het 
traject van duaal leren. Er werd ook een premiesysteem 
ingevoerd.



CAMPAGNE TEGEN  
BLOOTSTELLING AAN ASBEST

Op 25 september 2018 heeft de lancering plaatsgevonden van de nationale 
bewustmakings en preventiecampagne Wees alert voor asbest in de 
Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel, in aanwezigheid van de 

minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, Maggie De Block. De campagne 
is het gezamenlijke initiatief van Fedris, 
het Federaal agentschap voor beroeps
risico’s en Constructiv, dienstverlenende 
organisatie van en voor de bouwsector.

Bij deze gelegenheid, werd een samen
werkingscharter voor de campagne 
officieel ondertekend door de minister en 
de andere aanwezige partners, waaronder 
vertegenwoordigers van Fedris 

en Constructiv.

De ondertekenaars van het charter verbinden zich 
ertoe om, door onderlinge afstemming van eigen en 
gemeenschappelijke acties, maximaal bij te dragen 
tot de gemeenschappelijke doelstellingen: de bloot
stelling aan asbest verminderen en het bewust zijn 
over de asbestproblematiek verhogen.

Algemene campagnefolder ▼

App « Asbestcheck »

Nuttige sites: 
je vindt ze allemaal via volgende link www.alertvoorasbest.be 

Bouw



Meer info: www.accg.be - www.facebook.com/ABVVBouw/ - App ABVV Bouw

Heb je vragen hierover of heb je bepaalde zaken 
niet ontvangen,  aarzel niet om contact op te 
nemen met je delegee of vakbondsafdeling.
Voor de syndicale actualiteit en recent nieuws 
over je sector: www.accg.be 

LONEN VANAF 1 JANUARI 2019 
cat. I (ongeschoolde) € 14,276 (+ € 0,087)

cat. I A (1ste ongeschoolde) € 14,984 (+ € 0,091)

cat. II (geoefende) € 15,217 (+ € 0,093)

cat. II A (1ste geoefende) € 15,977 (+ € 0,098)

cat. III (geschoolde 1° graad) € 16,184 (+ € 0,099)

cat IV (geschoolde 2° graad) € 17,178 (+ € 0,105)

 

Ploegbaas A € 17,802 (+ € 0,108)

Ploegbaas B € 18,896 (+ € 0,116)

Meestergast € 20,614 (+ € 0,126)

Vergoeding voor kost (€ 27,46) en huisvesting (€ 13,01): 
€ 40,47 per dag.

Toeslag voor werk in petrochemische bedrijven: + € 0,623 
per uur.

Chauffeur betonmixer: € 16,184 (nieuwkomers) en 
€ 17,178 (1 jaar ervaring en attest) per uur.

RUSTDAGEN 2019
Hoofdperiodes: van 2 januari tot en met  4 januari –  
van 23 december tot en met 31 december.
Overige: 19 april, 31 mei, 16 augustus.

RUSTDAGEN 2018
Als uitzendkracht heb je recht op de rustdagen indien je een 
contract hebt en tewerkgesteld bent op 21.12.18.

Indien je een contract hebt op 21.12.18 maar tijdelijk werk
loos of ziek was die dag, blijf je recht hebben op de rustdagen.

In alle andere gevallen niet (bijv. inhaalrust, wettelijk verlof, 
…), gelieve zo snel mogelijk een werkloosheidsuitkering 
aan te vragen voor de periode van de rustdagen.

FEESTDAGEN 2019
Dinsdag, 1 januari (Nieuwjaar) 
Maandag, 22 april (Paasmaandag)
Woensdag, 1 mei (Feest van de arbeid)
Donderdag, 30 mei (O.L.HHemelvaart)
Maandag, 10 juni (Pinkstermaandag)
Zondag, 21 juli  (Nationale feestdag) 
Donderdag, 15 augustus (O.L.V.Hemelvaart)
Vrijdag, 1 november (Allerheiligen)
Maandag, 11 november (Wapenstilstand) 
Woensdag, 25 december (Kerstmis)

BOUWVAKANTIE 2019 - AANBEVELING
Regio Hoofdperiode Vrij te nemen Vervanging feestdag
Antwerpen, Mechelen, Turnhout 15 juli t/m 2 augustus 6 dagen 21 juli door 22 juli

Limburg 15 juli t/m 2 augustus 6 dagen 21 juli door 22

Leuven 8 juli t/m 26 juli 
15 t/m 18 april

2 dagen 21 juli door 22 juli

OostVlaanderen (Aalst  Gent 
 Eeklo  Dendermonde  
Oudenaarde)

15 juli t/m 5 augustus 
15 april t/m 18 april

1 dag 21 juli door 22 juli

Waasland 
Lokeren en Hamme

Sint Niklaas

23 juli t/m 12 augustus 
15 april t/m 18 april

15 juli t/m 5 augustus 
15 april t/m 18 april

1 dag 

1 dag

21 juli door 22 juli

 
21 juli door 22 juli

WestVlaanderen (Brugge  
Kortrijk  Oostende  Roeselare)

15 juli t/m 2 augustus 
15 april t/m 18 april & 30 en 31 oktober

21 juli door 22 juli

Brussel Halle Vilvoorde 1 juli t/m 26 juli  1 dag 21 juli door 22 juli


