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INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN  

 

 

Index 

  Basis 2013 

Gezondheidsindex april 106,89 

4 Maandelijks indexgemiddelde april 104,49 

4 Maandelijks indexgemiddelde maart-april 104,40 

4 Maandelijks indexgemiddelde februari-maart-april 104,30 

Inflatie op jaarbasis (april 2018 / april 2017) 1,52% 

 

Indexaties en loonsverhogingen 

(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) = 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. 

 

 

 



102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf 

der hardsteengroeven en der 

groeven van uit te houwen 

kalksteen in de provincie 

Henegouwen 

Andere : - Aanpassing barema b) 

mechanisch houwen - Slijper 

ingevolge CAO van 30.11.2017. 

- De barem's voor Tweede 

mecanicien, Tweede 

electromecanicien, Bedienaar 

zaagmachine en Bedienaar-

technieker zaagmachine, zijn 

weggevallen in de CAO van 

30.11.2017. 

- Aanpassing "Bijslag voor de non-stop 

diamantzagers ingevolge CAO van 

30.11.2017. 

- Aanpassing van de vergoeding 3) 

Premie 4. ingevolge CAO van 

30.11.2017. - Aanpassing van de 

bedragen "terugbetaling van de 

vervoerskosten" ingevolge CAO van 

30.11.2017. 

Retroactief vanaf 01/01/2017 (Datum 

invoer 01/05/2018) 

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf 

van de groeven van niet uit te 

houwen kalksteen en van de 

kalkovens, van de 

bitterspaatgroeven en -ovens op 

het gehele grondgebied van het 

Rijk 

Index : Vorige lonen x 1,01 (A) 

105.00 Paritair Comité voor de non-

ferrometalen 

Index : Vorige lonen x 1,0143 (A) 

Andere : Erratum: Retroactieve 

aanpassing bedragen aanvullende 

vergoeding bij volledige werkloosheid 

wegens technische of economische 

redenen (stopgezet voor arbeiders 

ontslagen vanaf 01.07.2015). 

Retroactief vanaf 01/05/2017 (Datum 

invoer 01/05/2018) 

106.01 Paritair Subcomité voor de 

cementfabrieken 

Index : Vorige lonen x 1,001726 of 

basislonen 2017 x 1,008493 (S) 

Vanaf de eerste dag van de eerste 

betaalperiode van mei 2018. 



107.00 Paritair Comité voor de meester-

kleermakers, de kleermaaksters en 

naaisters 

Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

Erratum: de lonen indexeren vanaf 

1 mei 2018 en niet vanaf 1 maart 2018 

zoals eerder gemeld. 

117.00 Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en -handel 

Index : Vorige lonen x 1,001726 of 

basislonen 2016 x 1,0449 (S) 

124.00 Paritair Comité voor het bouwbedrijf Andere : Toekenning ecocheques 

voor 100 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 01.04.2017 tot 

31.03.2018. Deeltijdsen pro rata. 

NIET van toepassing op 

ondernemingen die vóór 31.01.2018 

voor een ander voordeel dan 

ecocheques hebben gekozen. 

139.00b Sleepdiensten (Paritair Comité voor 

de binnenscheepvaart) 

Index : Vorige lonen x 1,0079 (S) 

140.04 Paritair Subcomité voor de 

grondafhandeling op luchthavens 

CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 

0,5 % (A) 

203.00 Paritair Comité voor de bedienden 

uit de hardsteengroeven 

Index : Vorige lonen x 1,01 (A) 

216.00 Paritair Comité voor de 

notarisbedienden 

Index : Vorige lonen x 1,0061 (A) 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden 

van de non-ferrometalen 

Index : Vorige lonen x 1,0143 (A) 

306.00 Paritair Comité voor het 

verzekeringswezen 

Andere : Eenmalige premie van 

400 EUR netto. Deeltijdsen pro rata, 

tenzij andere regels op 

ondernemingsniveau. Uitbetaling op 

uiterlijk 31 mei 2018. Niet van 

toepassing indien een gelijkwaardig 

voordeel is voorzien vóór 31 mei 2018. 

309.00 Paritair Comité voor de 

beursvennootschappen 

Index : Vorige lonen x 1,003746 (M) 

310.00a Banken (Paritair Comité voor de 

banken) 

Index : Vorige lonen x 1,0037 (S) 

310.00b Spaarbanken (Paritair Comité voor 

de banken) 

Index : Vorige lonen x 1,0037 (M) 



326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Index : Vorige lonen x 1,001726 of 

basislonen januari 2018 

(waarborgCAO) x 1,0449 (S) 

Index : Vorige lonen x 1,001726 of 

basislonen januari 2018 (nieuwe 

statuten) x 1,0449 (S) 

Index : Index vakantiepremie. 

330.01a Privé-ziekenhuizen en 

psychiatrische verzorgingstehuizen 

(Paritair subcomité voor de federale 

gezondheidsdiensten) 

Andere : IFIC. Nieuwe indiensten nà 

30 april 2018 verlonen op basis van 

barema's van IFIC. 

330.01c Thuisverpleging (Paritair subcomité 

voor de federale 

gezondheidsdiensten) 

Andere : IFIC. Nieuwe indiensten nà 

30 april 2018 verlonen op basis van 

barema's van IFIC. 

330.01d Revalidatiecentra (Paritair 

subcomité voor de federale 

gezondheidsdiensten) 

Andere : IFIC: enkel voor de de 

federale gezondheidssectoren. 

Nieuwe indiensten nà 30 april 2018: 

verlonen op basis van barema's van 

IFIC. 

330.01e Wijkgezondheidscentra (Paritair 

subcomité voor de federale 

gezondheidsdiensten) 

Andere : IFIC. Nieuwe indiensten nà 

30 april 2018 verlonen op basis van 

barema's van IFIC. 

330.01f Diensten voor het Bloed van het 

Rode Kruis van België (Paritair 

subcomité voor de federale 

gezondheidsdiensten) 

Andere : IFIC. Nieuwe indiensten nà 

30 april 2018 verlonen op basis van 

barema's van IFIC. 

330.03 Paritair subcomité voor de 

dentaaltechnische bedrijven 

CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 

5 % (S) 

 


