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LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI 2019 

A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. 

M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat 

schaalloon blijft behouden. 

R:  De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen blijven ongewijzigd. 

S:  De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  

P:   De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen 

worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de 

reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden. 

1 Indexaties 

Nummer Benaming paritair comité Indexaties  

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 

Vorige lonen x 1,01 A 

102.04a Ondernemingen in de provincie 

Luik (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) 

Vorige lonen x 1,01  A 

102.04b Andere ondernemingen (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) 

Vorige lonen x 1,01   

A 

 

 

 

 

 

 

106.01 Paritair Subcomité voor de 

cementfabrieken 

Vanaf de eerste dag van de 

eerste betaalperiode van 

februari 2019  

S 
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Vorige lonen x 1,002264 of 

basislonen 2017 x 

1,0254801660 

112 Paritair Comité voor het 

garagebedrijf 

Vorige lonen x 1,0223  

Ook voor het garagepersoneel 

van PC 140.01 en PC 140.05. 

P 

117 Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en -handel 

Vorige lonen x 1,002264 of 

basislonen 2016 x 1,0625 

S 

139.00a Binnenscheepvaart (Paritair 

Comité voor de 

binnenscheepvaart) 

Vorige lonen x 1,02 A 

139.00c Systeemvaart (Paritair Comité 

voor de binnenscheepvaart) 

Vorige lonen x 1,02 A 

140.01e Garagepersoneel (Autobussen 

en autocars) 

Vorige lonen x 1,0223  

Ook voor het garagepersoneel 

van PC 140.01 en PC 140.05. 

P 

140.05a Garagepersoneel (Paritair 

Subcomité voor de verhuizing) 

Vorige lonen x 1,0223  

Ook voor het garagepersoneel 

van PC 140.01 en PC 140.05. 

P 

142.03 Paritair Subcomité voor de 

terugwinning van papier 

Vorige lonen x 1,02 (A) A 

149.01 Paritair Subcomité voor de 

elektriciens : installatie en 

distributie 

Vorige 

mobiliteitsvergoedingen x 

1,0223. 

 

149.02 Paritair Subcomité voor het 

koetswerk 

Vorige lonen x 1,0223 P 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele 

metal 

Vorige lonen x 1,0223 P 

149.04 Paritair Subcomité voor de 

metaalhandel 

Vorige lonen x 1,0223 P 

312.00 Paritair Comité voor de 

warenhuizen 

Vorige lonen x 1,02 A 
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2. Conventionele verhogingen 

 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

223.00 Nationaal Paritair Comité voor de sport Uitbetaling anciënniteitspremie voor de 

betaalde voetbalspeler en de betaalde 

voetbaltrainer. 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Enkel voor werknemers aangeworven voor 

01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse 

premie van 1.175,18 EUR (samenvoeging van 

de maandelijkse toelage, vorst- en 

productiviteitspremie). Uitbetaling met het 

loon van februari 2019. 

Index : Vorige lonen x 1,002264 of basislonen 

januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,062500 (S) 

Index : Vorige lonen x 1,002264 of basislonen 

januari 2018 (waarborgCAO) x 1,062500 
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3 Retroactieve conventionele verhogingen 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der 

kalksteengroeven, cementfabrieken en 

kalkovens van het administratief 

arrondissement Doornik 

CAOLoonsverhoging : Erratum: 

CAO-verhoging 1,1 % op zowel de 

lonen als de premies, vanaf 

1 januari 2017 en niet zoals 

eerder gemeld vanaf 1 oktober 

2017. (A) 

Hetzelfde percentage geldt voor 

de premies en vergoedingen 

onderworpen aan de RSZ. Voor 

de periode vanaf 01.01.2017 

t.e.m. 30.09.2017 zal per 

individuele werknemer een 

eenmalige compensatiepremie 

worden toegekend bij betaling 

van de lonen van november 2017. 

Retroactief vanaf 01/01/2017 

(Datum invoer 01/02/2019) 

327.01a Sociale werkplaatsen - Vlaamse 

Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de 

Vlaamse sector van de beschutte 

werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 

maatwerkbedrijven) 

Aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding 

(arbeiders en bedienden). 

Retroactief vanaf 01/01/2019 

(Datum invoer 01/02/2019 

327.01b Beschutte werkplaatsen- Vlaamse 

Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de 

Vlaamse sector van de beschutte 

werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 

maatwerkbedrijven) 

Aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding 

(arbeiders en bedienden). 

Retroactief vanaf 01/01/2019 

(Datum invoer 01/02/2019) 

327.03b Beschutte werkplaatsen - Duitstalige 

Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de 

beschutte werkplaatsen van het Waalse 

Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap) 

Aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding. 

Retroactief vanaf 01/01/2018 

(Datum invoer 01/02/2019) 

 


