
Loonaanpassing
A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen
M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R de aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.  De schaallonen wijzigen niet.
S de aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P

Paritair Comite Naam
Index I

conventie C
loons-

aanpassing Verhoging Commentaar

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf index A 0,96% - vorige lonen x 1,0096

111.01 industriële metaalbewerking

- toekenning recurrente ecocheques voor 250 euro aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders.
- referteperiode van 01/10/2017 tot 30/09/2018
- deeltijdsen pro rata
- Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) 
voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

111.02 ambachtelijke metaalbewerking

- toekenning recurrente ecocheques voor 250 euro aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders.
- referteperiode van 01/10/2017 tot 30/09/2018
- deeltijdsen pro rata
- Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) 
voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

111.03 buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten

- toekenning recurrente ecocheques voor 250 euro aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders.
- referteperiode van 01/10/2017 tot 30/09/2018
- deeltijdsen pro rata
- Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) 
voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel index S 0,1237% - vorige lonen x 1,001237

121 paritair comité voor de schoonmak index - Indexatie dagvergoeding dienstreizen.

Loonsverhoging oktober 2018

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.



124 paritair comité voor het bouwbedrijf index M 0,43033%

- Vorige lonen x 1,0043033
- Index loontoeslag petrochemie.
- Index : Index vergoedingen kost en huisvesting.
- Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018.

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen index S 0,43% - vorige lonen x 1,0043

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

index M 0,43%

- vorige lonen x 1,0043
- te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde o de meer dan geschoolde.
- de andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.
- ARAB-vergoeding

125.03 paritair subcomité voor de houthandel index A 0,43%
- vorige lonen x 1,0043
- vanaf de eerste werkdag van oktober 2018.

127 paritair comité voor de handel in brandstoffen index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

132
paritair comité voor  de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

index A 0,94%
- vorige lonen x 1,0094
- vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018

140.01 openbare autobusdiensten V.VM. En S.R.W.T. index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- niet voor het garagepersoneel

140.01 autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars index A 1,75%
- vorige lonen x 1,0175
- niet voor het garagepersoneel

143 paritair comité voor de zeevisserij index A 0,882% - vorige lonen x 1,00882

152.01
paritair subcomité voor degesubsidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02



209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

-iOndernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend 
pensioen vallen:
* werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 1,77 %: 
toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en 
baremiseerbare bedienden.
- Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018.
- Deeltijdse bedienden pro rata.
- Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien 
in een andere invulling van de koopkracht.
*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt 1,77 % of meer:
- toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en 
baremiseerbare bedienden. 
- Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018.
- Deeltijdsen pro rata.
- Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien 
in een andere invulling van de koopkracht.

215
paritair comité voor de bedienden an het kleding- en 
confectiebedrijf

index M 0,96% - vorige lonen x 1,0096

224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen

- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden.
- referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2017 kan voorzien in een alternatieve 
besteding.
- NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemingsCAO reeds voor een andere 
invulling dan ecocheques hebben gekozen.

225.01
paritair subcomité voor de bedienen van de inrchtingen van 
het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

202.01 paritair comité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven index - index flexi-loon

302 paritair comité voor het hotelbedrijf index
- werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf : 
indexatie forfaitaie daglonen 

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Index A 2,00%
-  vorige lonen x 1,02
- dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte WG)



307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

-Toekenning ecocheques voor 215 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds 
tewerkgestelde werknemers.
- Toekenning ecocheques voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.
- Toekenning ecocheques voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.
- Toekenning ecocheques voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.
- Toekenning ecocheques voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.
- Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018.
- Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2018.
- Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk 
jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

327.01
sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (paritair 
sucomité voor de Vlaamse setor van de beschutte en sociale 
werkplaatsen en de maatwerkbedrijven)

index R 2,00% - doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI : vorige lonen x 1,02

327.01
sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (paritair 
sucomité voor de Vlaamse setor van de beschutte en sociale 
werkplaatsen en de maatwerkbedrijven)

index A 2,00% - omkaderingspersoneel  gesubsidieerd door de Vlaamse overheid : vorige lonen x 1,02

329 paritair comité voor de socio-culturele sector index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector vande 
Vlaamse Gemeenschap

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331
vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 (paritair comité 
voor de Vlaamse welzijds- en gezondheidssector)

Index A 2,00% - trap 2A hoogste : vorige lonen x 1,02

337 paritair comité voor de non-profitsector index A 2,00%

- Vorige lonen x 1,02 (A)
- Niet van toepassing voor de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke 
assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget. 
- Niet van toepassing indien een minstens evenwaardig indexsysteem bestaat in de 
onderneming volgens bedrijfscao, arbeidsreglement of gebruik.
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