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LONEN EN INDEXATIES APRIL 2018 

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  

102.01 Paritair Subcomité voor het 

bedrijf der hardsteengroeven en 

der groeven van uit te houwen 

kalksteen in de provincie 

Henegouwen 

Vorige lonen x 1,01 A 

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 

Vorige lonen x 1,01 A 
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kwartsietgroeven van de 

provincie Waals-Brabant 

102.07 Paritair Subcomité voor het 

bedrijf der kalksteengroeven, 

cementfabrieken en kalkovens 

van het administratief 

arrondissement Doornik 

Vorige lonen x 1,01  

 

Dezelfde coëfficiënt geldt voor 

de werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (gedeelte 

werkgever). 

A 

106.01 Paritair Subcomité voor de 

cementfabrieken 

Vorige lonen x 1,002017 of 
basislonen 2017 
x 1,006756  

 

Vanaf de eerste dag van de 

eerste betaalperiode van april 

2018. 

S 

109.00 Paritair Comité voor het 

kleding- en confectiebedrijf 

Vorige lonen x 1,0069 A 

113.04 Paritair Subcomité voor de 

pannenbakkerijen 

Vorige lonen x 1,0047 A 

114.00 Paritair Comité voor de 

steenbakkerij 

Vorige lonen x 1,005 A 

116.00 Paritair Comité voor de 

scheikundige nijverheid 

Vorige lonen x 1,02 A 

117.00 Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en –handel 

Vorige lonen x 1,002017 of 
basislonen 2016 x 1,0431 

S 

120.02 Paritair Subcomité voor de 

vlasbereiding 

Vorige lonen x 1,0069 P 

120.03 Paritair Subcomité voor het 

vervaardigen van en de handel 

in zakken in jute of in 

vervangingsmaterialen 

Vorige lonen x 1,0101 A 

124.00 Paritair Comité voor het 

bouwbedrijf 

Index vergoedingen kost 
en huisvesting. 

 

Index loontoeslag 
petrochemie. 

 

Vorige lonen x 1,0041997 

 

Vanaf de eerste 
betaalperiode van april 
2018. 

M 

125.01 Paritair Subcomité voor de 

bosontginningen 

Vorige lonen x 1,0041 S 
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125.02 Paritair Subcomité voor de 

zagerijen en aanverwante 

nijverheden 

Vorige lonen x 1,0041 

 
Te berekenen op het vorig 
schaalloon van de 
geschoolde of de meer dan 
geschoolde. 
De andere schaallonen en de 
reële lonen stijgen met 
eenzelfde bedrag. 

M 

125.03 Paritair Subcomité voor de 

houthandel 

Vorige lonen x 1,0041 

 

Vanaf de eerste werkdag 
van april 2018. 

A 

126.00 Paritair Comité voor de 

stoffering en de houtbewerking 

Vorige lonen x 1,0087 

 

Dezelfde coëfficiënt geldt 
voor de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever). 

M 

127.00 Paritair Comité voor de handel 

in brandstoffen 

Indexatie 
verblijfsvergoedingen. 

 

128.00 Paritair Comité voor het huiden- 

en lederbedrijf en 

vervangingsproducten 

Vorige lonen x 1,0046 

 

Dezelfde coëfficiënt geldt 
voor de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever). Vanaf de 
eerste dag van de eerste 
loonuitbetaling van april 
2018. 

A 

128.01 Paritair Subcomité voor de 

leerlooierij en de handel in 

ruwe huiden en vellen 

Vorige lonen x 1,0046 

 

Dezelfde coëfficiënt geldt 
voor de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever). Vanaf de 
eerste dag van de eerste 
loonuitbetaling van april 

2018. 

A 

128.02 Paritair Subcomité voor de 

schoeiselindustrie, de 

laarzenmakers en de 

maatwerkers. 

Vorige lonen x 1,0046 
Dezelfde coëfficiënt geldt 
voor de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever). Vanaf de eerste 
dag van de eerste 
loonuitbetaling van april 
2018. 

 

A 
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128.03 Paritair Subcomité voor het 

marokijnwerk en de 

handschoennijverheid 

Vorige lonen x 1,0046  

 
Dezelfde coëfficiënt geldt 
voor de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever). Vanaf de eerste 
dag van de eerste 
loonuitbetaling van april 
2018. 

A 

128.05 Paritair Subcomité voor de 

zadelmakerij, de vervaardiging 

van riemen en industriële 

artikelen in leder 

Vorige lonen x 1,0046 

 
Dezelfde coëfficiënt geldt 
voor de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever). Vanaf de eerste 
dag van de eerste 
loonuitbetaling van april 
2018. 

A 

132.00 Paritair Comité voor de 

ondernemingen van technische 

land- en tuinbouwwerken 

Vorige lonen x 1,0092 

 
Vanaf de eerste 
betaalperiode van april 
2018. 

A 

133.00 Paritair Comité voor het 

tabaksbedrijf 
Vorige lonen x 1,0047 
 
Vanaf de eerste 
betaalperiode van april 
2018. 

A 

133.02 Rook-, pruim- en 

snuiftabakondernemingen 
Vorige lonen x 1,0047 

 

Vanaf de eerste 
betaalperiode van april 
2018. 

A 

133.03 Ondernemingen die sigaren en 

cigarillo’s vervaardigen 
Vorige lonen x 1,0047 
 
Vanaf de eerste 
betaalperiode van april 
2018. 

A 

143.00 Paritair Comité voor de 

zeevisserij 
Vorige lonen x 1,008606 A 

146.00 Paritair Comité voor het 

bosbouwbedrijf 
Vorige lonen x 1,0087 
 
Vanaf de eerste werkdag van 
april 2018. 

A 

148.00 Paritair Comité voor het bont en 

kleinvel 
Vorige lonen x 1,0069 A 
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201.00 Paritair Comité voor de 

zelfstandige kleinhandel 
Vorige lonen x 1,02 A 

202.01 Paritair Subcomité voor de 

middelgrote 

levensmiddelenbedrijven 

Vorige lonen x 1,02 A 

207.00 Paritair Comité voor de 

bedienden uit de scheikundige 

nijverheid 

Vorige lonen x 1,02 
 
Enkel voor functies 
opgenomen in de 
functieclassificatie, niet 
voor lonen buiten 
categorie. 

A 

215.00 Paritair Comité voor de 

bedienden van het kleding- en 

confectiebedrijf 

Vorige lonen x 1,0069 M 

219.00 Paritair Comité voor de 

diensten en organismen voor 

technische controles en 

gelijkvormigheidstoetsing 

Vorige lonen x 1,016 A 

312.00 Paritair Comité voor de 

warenhuizen 
Vorige lonen x 1,02 A 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Vorige lonen x 1,002017 of 

basislonen januari 2016 

(waarborgCAO) x 1,0431  

 

Vorige lonen x 1,002017 of 

basislonen januari 2016 

(nieuwe statuten) x 1,0431  

 

S 

340.00 Paritair Comité voor de 

orthopedische technologieën 

Arbeiders: vorige lonen x 

1,0046 

 
Vanaf de eerste dag van 
de eerste loonuitbetaling 
van april 2018. 

A 
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2 Conventionele verhogingen 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige 

kleinhandel 
Toekenning jaarlijkse premie aan alle 
voltijds tewerkgestelde werknemers. 
In de vorm van ecocheques van 250 
EUR of een jaarlijkse bruto premie 
van 188 EUR. Referteperiode van 
01.04.2017 tot 31.03.2018. 
Deeltijdsen pro rata. Niet 
voor studenten. 
 
Ondernemingen met een syndicale 
vertegenwoordiging kunnen een 
ondernemingseigen regeling 
afspreken. 

202.01 Paritair Subcomité voor de 

middelgrote 

levensmiddelenbedrijven 

Toekenning jaarlijkse premie aan alle 
voltijds tewerkgestelde werknemers. 
In de vorm van ecocheques van 250 
EUR of een jaarlijkse bruto premie 
van 188 EUR. Referteperiode van 
01.04.2017 tot 31.03.2018. 
Deeltijdsen pro rata. Niet 
voor studenten. 
 
Ondernemingen met een syndicale 
vertegenwoordiging kunnen een 
ondernemingseigen regeling 
afspreken.  

 

216.00 Paritair Comité voor de 

notarisbedienden 

Toekenning jaarlijkse premie van 250 
EUR (basisbedrag - indexgebonden) aan 
alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 
Referteperiode van 01.04.2017 tot 
31.03.2018. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in april 2018. NIET van 
toepassing indien volgende 
koopkrachtverhoging op 
ondernemingsniveau werd 
toegekend: 

- invoering of verhoging 
werkgeversbijdrage maaltijdcheques 
met 1,60 EUR indien de 
werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 

maximaal 5,31 EUR bedroeg, of - 
verhoging werkgeversbijdrage 
maaltijdcheques met 1 EUR indien de 
werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 
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lag tussen 5,31 EUR tot en met 5,91 
EUR en de toekenning van een 
brutopremie van 70 EUR (basisbedrag 
- indexgebonden). 

 
  



 

 

8 
 

3 Retroactieve conventionele verhogingen 

Nummer Benaming paritair comité Retroactieve verhoging 

130.00b Dagbladen (Paritair Comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- 
en dagbladbedrijf) 

CAOLoonsverhoging : CAO- verhoging 
0,93 %  
 
Retroactief vanaf 01/10/2017 (Datum 
invoer 01/04/2018) 

139.00b Sleepdiensten (Paritair Comité 

voor de binnenscheepvaart) 

ERRATUM: T.g.v. de CAO van 28/02/2018 

tot invulling van de loonnorm 2017-2018 

die de CAO van 14/12/2017 tot invulling 

van de loonnorm 2017-2018 vervangt, 

GEEN CAO- verhoging van 1,1% zoals 

eerder gemeld.  

 

Retroactief vanaf 01/01/2018 (Datum 

invoer 01/04/2018) 

140.01b Société Régionale Wallonne de 

Transport (SRWT) - Geregeld 

Vervoer (Autobussen en 

autocars) 

CAOLoonsverhoging : Rijdend personeel: 
Waalse vervoersmaatschappij (SRWT): 
CAO-verhoging 1,1% (A) 
Rijdend personeel: Waalse  
vervoermaatschappij (SRWT): Eénmalige 
brutopremie van 246 EUR voor de 
periode 1/1/2017 - 31/10/2017. 
 
Uitbetaling samen met het loon van 
december 2017. Deeltijdse pro rata. 
 
Retroactief vanaf 01/11/2017 (Datum 
invoer 01/04/2018) 

140.05 Paritair Subcomité voor de 

verhuizing 
Aanpassing van de bedragen van de 
verblijfsvergoeding ingevolge CAO van 
15.02.2018. (voortaan afronden op 4 
decimalen) 

 
Retroactief vanaf 01/12/2017 (Datum 
invoer 01/04/2018) Andere : Aanpassing 
van het bedrag van de 
verwijderingsvergoeding ingevolge CAO 
van 15.02.2018. 
 
Retroactief vanaf 01/11/2017 (Datum 
invoer 01/04/2018) 

143.00 Paritair Comité voor de 

zeevisserij 
Sector pakhuizen: jaarlijkse 
brutopremie van 150 EUR.  
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Niet van toepassing indien een 
ondernemingsakkoord een 
andere regeling voorziet. 
Deeltijdsen pro rata. 
 
CAOLoonsverhoging : Sector 
pakhuizen: CAO-verhoging 1,1%.  
 
Eénmalige brutopremie van 100 EUR 
(referteperiode 1/7/2017 - 
31/10/2017). 
Deeltijdsen pro rata.  
 
Retroactief vanaf 01/11/2017 (Datum 
invoer 01/04/2018) 

207.00b Kunststofverwerkende 

ondernemingen in West-

Vlaanderen (Paritair Comité 

voor de bedienden uit de 

scheikundige nijverheid) 

Enkel voor de baremiseerbare 
bedienden van de 
kunststofverwerkende nijverheid in 
West- Vlaanderen: verhoging 
maaltijdcheques. Voor ondernemingen 
die reeds maaltijdcheques toekennen: 
verhoging van de werkgeversbijdrage 
met 0,50 EUR, begrensd tot 6,91 EUR. 
Verhoging van de reële lonen met het 
gedeelte boven 6,91 EUR 
vermenigvuldigd met een factor 16,31.  

 
Retroactief vanaf 01/02/2018 (Datum 
invoer 01/04/2018)  
 
CAOLoonsverhoging : Enkel voor de 
baremiseerbare bedienden van de 
kunststofverwerkende nijverheid in 
West- Vlaanderen: CAO-verhoging van 
25 EUR voor de schaallonen. Dit 
betekent een invoering van nieuwe 
schaallonen PC 207.00b 
Kunststofverwerkende ondernemingen 
in West- Vlaanderen. 

 
Retroactief vanaf 01/01/2018 (Datum 
invoer 01/04/2018)  
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Voor de baremiseerbare bedienden van 
de kunststofverwerkende nijverheid van 
West- Vlaanderen: 

Invoering hogere 

bestaanszekerheidsvergoeding en voor alle 

dagen economische werkloosheid. 

Retroactief vanaf 01/01/2018 (Datum 

invoer 01/04/2018) 

 

CAOloonsverhoging: Enkel voor de 

baremiseerbare bedienden van de 

kunststofverwerkende nijverheid in West-

Vlaanderen: CAO-verhoging 25 EUR voor 

de reële lonen. Reeds toegekende 

weddeverhogingen in 2017 worden in 

rekening gebracht, behalve de 

weddeverhogingen  (*zie 01/05/2017) die 

toegekend werden om te voldoen aan de 

schaallonen PC 207.00a Nationaal.  

 

Retroactief vanaf 01/01/2018 (Datum 

invoer 01/04/2018) 

322.00 Paritair Comité voor de 

uitzendarbeid en de erkende 

ondernemingen die 

buurtwerken of –diensten 

leveren 

Verlenging pensioenpremie PC 116.00: 
het uitzendbureau betaalt aan de 
uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 
gebruikers die ressorteren onder PC 
116.00 (scheikundige nijverheid) een 
premie van 0,63 % van zijn brutoloon. 
Toekenning bij elke loonafrekening tot en 
met 

30 april 2018. 

 
Retroactief vanaf 01/03/2018 (Datum 
invoer 01/04/2018)  
 
Verlenging pensioenpremie PC 207.00: 
het uitzendbureau betaalt aan de 
uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 
gebruikers die ressorteren onder PC 
207.00 (scheikundige nijverheid) een 
premie van 0,16 % van zijn brutoloon. 
Toekenning bij elke loonafrekening tot en 
met 30 april 2018. 
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Retroactief vanaf 01/03/2018 (Datum 
invoer 01/04/2018)  
 
Verhoging pensioenpremie PC 144.00: 
het uitzendbureau betaalt aan de 
uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 
gebruikers die ressorteren onder PC 
144.00 (landbouw) een premie van 1,23% 
van zijn brutoloon. Toekenning bij elke 
loonafrekening tot en met 31 december 
2019. 
 
Retroactief vanaf 01/03/2018 (Datum 
invoer 01/04/2018)  
 
Verhoging pensioenpremie PC 145: het 
uitzendbureau betaalt aan de 
uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 
gebruikers die ressorteren onder PC 145 
(tuinbouwbedrijf) een premie van 1,23% 
van zijn brutoloon. Toekenning bij elke 
loonafrekening tot en met 31 december 
2019.  
Retroactief vanaf 01/03/2018 (Datum 
invoer 01/04/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


