
LOONAANPASSINGEN PER 1 FEBRUARI 2018  

 

Index januari 2018   (basis 2013)  106,06 

                                      (basis 2004)  129,82 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  106,37 

                                        (basis 2004)  128,46 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     103,93 

 

 

 

 

102.02 Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 

Index bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 november 2017. 

 

102.04 Paritair subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele 

grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 

Vanaf 1 september 2017: 

- Index bestaanszekerheidsvergoeding. 

- Niet voor de ondernemingen uit de provincie Luik: aanpassing ploegenpremies. 

 

102.08 Paritair subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en –zagerijen op het gehele 

grondgebied van het Rijk 

(!) Vanaf 1 januari 2018: 

- Index 1% voor de bestaanszekerheidsvergoeding na de eerste 30 dagen. 

(!) Vanaf 1 oktober 2017: 

- M&R (A) CAO-verhoging 1,1%. 

- Enkel voor de arbeiders in de onderneming ingeschreven op 1 oktober 2017: toekenning 

eenmalige inhaalpremie van 200 EUR bruto. Pro rata het uurrooster en voor de arbeiders 

waarvan de arbeidsovereenkomst start in 2017. 

 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken   

M* (S) Vorige lonen x 1,002025 (+0,2025%) of basislonen 2017 x 1,003089 (+0,3089%). 

 

112.00 Paritair comité voor het garagebedrijf 

M(+spanningen)&R (P) Vorige lonen x 1,0184 (+1,84%). 

 

115.09 Aanvullend paritair comité voor het glas 

Schrapping van de beperking van het aantal dagen werkloosheid per jaar voor de 

bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 juni 2017. 

 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel   

M* (S) Vorige lonen x 1,002025 (+0,2025%) of basislonen 2016 x 1,0393 (+3,93%). 



 

118.11 Paritair subcomité voor de vleesconserven 

Opheffing loonbijslag (5%) voor bepaalde functies. In de bedrijven waar de loonbijslag werd 

toegekend moet op ondernemingsvlak een akkoord worden gesloten over het inkomensverlies. 

Vanaf 1 januari 2018. 

 

120.00 Paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk 

Index vergoeding werkkledij. 

Vanaf 1 januari 2018. 

 

130.00 (130.01)* Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 

Enkel voor de drukkerijen: M&R (A) CAO-verhoging 0,8%. 

Vanaf 1 januari 2018. 

 

132.00 Paritair comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 

Aanpassing loon categorie 1A conform loon seizoenarbeid PC 144. 

Vanaf 1 januari 2018. 

 

140.00 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 

M&R (A) Enkel voor het rijdend personeel van de verhuur van voertuigen met chauffeur (niet-

taxidiensten): vorige lonen en ARAB-vergoeding x 1,02 (+2%). 

 

140.01 (140.01, 140.02 en 140.03)* Paritair subcomité voor de autobussen en autocars 

M(+spanningen)&R (P) Enkel voor het garagepersoneel:  vorige lonen x 1,0184 (+1,84%). 

Vanaf 1 juli 2017: M&R (A) Enkel voor het garagepersoneel en niet van toepassing op de 

effectieve lonen in ondernemingen met een alternatieve invulling tegen 30 september 2017: 

CAO-verhoging 1,1%. 

 

140.05 Verhuisondernemingen 

M(+spanningen)&R (P) Enkel voor het garagepersoneel:  vorige lonen x 1,0184 (+1,84%). 

Vanaf 1 januari 2018: toekenning anciënniteitspremie dienstjaar 2017 (bedrag ongewijzigd). 

Vanaf 1 juli 2017: M&R (A) Enkel voor het garagepersoneel en niet van toepassing op de 

effectieve lonen in ondernemingen met een alternatieve invulling tegen 30 september 2017: 

CAO-verhoging 1,1%. 

 

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0184 (+1,84%). 

 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0184 (+1,84%). 

 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0184 (+1,84%). 

 

202.00 (202.01+202.02)* Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01 (+1%). 

 

301.00 – 301.05 Paritair comité voor het havenbedrijf 

M* (S) Vanaf de morgenshift van 7 februari: vorige lonen x 1,016 (+1,6%). 

 



313.00 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  

M* (S) Vorige lonen x 1,002025 (+0,2025%) of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0393 

(+3,93%). 

M* (S) Vorige lonen x 1,002025 (+0,2025%) of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0393 

(+3,93%). 

Enkel voor werknemers aangeworven voor 1 januari 2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse 

premie van 1.149,52 EUR (samenvoeging maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). 

 

328.01 Paritair subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest 

M&R (A) CAO-verhoging 0,5%. 

 

329.02 (329201)* Paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en 

Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest 

M* (S) Enkel voor de Duitstalige Gemeenschap: eenmalige premie als compensatie van de 

retroactieve verhoging van de loonschalen voor de periode januari 2017 tot 25 juni 2017. 

 

332.00 (332.01+332.02)* Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en 

gezondheidssector 

Enkel voor de werknemers van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school, de 

werknemers van de instellingen en diensten van de sector van de partners van justitiehuizen 

en de sector ‘milieux d’accueil d’enfants’: toekenning van een uitzonderlijke premie van 191,63 

EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers die minstens 15 weken gewerkt hebben in de sector 

in 2017. Deeltijdsen prorata. 

Vanaf 1 december 2017. 

 

333.00 Paritair comité voor toeristische attracties 

Enkel in ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR 

toekenden en niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon 

en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op 

ondernemingsniveau zijn toegekend: index van de jaarlijkse brutopremie. Bedrag vanaf 1 januari 

2018 is 285,12 EUR (arbeiders) en 325,86 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. 

Vanaf 1 januari 2018. 

 

 

 

 

( )* nummering voor intern gebruik 

(!) aanpassing met terugwerkende kracht ten gevolge van een CAO die is afgesloten minder dan 5 werkdagen voor het begin 

van de maand van inwerkingtreding ervan. 

 

 

 

Modaliteiten voor de aanpassing van de lonen 

M&R = A: de aanpassing geldt voor alle lonen (schaallonen en reële lonen) 

M: aanpassing van alle lonen met het verschil tussen het nieuwe schaalloon en het vorige     

     schaalloon 



M* = S: aanpassing van de schaallonen. Geen aanpassing van de reële lonen als men boven het   

             nieuwe schaalloon wordt betaald 
M(+spanningen)&R= P: de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De  
                                       overige schaallonen worden aangepast in functie van hun loonspanning. De   
                                       aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die  
                                       loonspanning rekening te houden. 

R* = R: aanpassing van de reële lonen. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het  

             barema wijzigt niet 

 

 


