
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

112 paritair comité voor het garagebedrijf index P 2,23% -  Vorige lonen x 1,0223 

117
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid
en -handel

index S 0,2264% - Vorige lonen x 1,002264

140.01 garagepersoneel (autobussen en autocars) index P 2,23% - Vorige lonen x 1,0223

140.05 garagepersoneel (paritair subcomité voor de verhuizing) Index P 2,23% - Vorige lonen x 1,0223

142.03 paritair subcomité voor de terugwinnng van papier index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

149.01
paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

index - vorige mobiliteitsvergoeding x 1,0223

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk index P 2,23% - vorige lonen x 1,0223

149.03 paritair subcomité voor de edele metalen index P 2,23% - vorige lonen x 1,0223

149.04 paritair subcomité voor de metaalhandel index P 2,23%
- vorige lonen x 1,0223
- ook index stand-by premie

223 nationaal paritair comité voor de sport
- Andere : uitbetalinge anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler en de betaalde 
voetbaltrainer

Loonsverhoging februari 2019

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.



327.01

sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair 
Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven)

- Andere : Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (arbeiders en bedienden).
- Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/02/2019)

327.01

Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap (Paritair 
Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven)

- Andere : Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (arbeiders en bedienden).
- Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/02/2019
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