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Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen 
niet-rijdend personeel goederenvervoer en 

logistiek vanaf 01.01.2018

Transport en logistiek: indexering van lonen en vergoedingen

In de sector ‘transport en logistiek’ is bij CAO vastgelegd dat ieder jaar in januari de lonen en vergoedingen aan de 
index worden aangepast. De verhoging bedraagt deze keer 1,78%. Deze beperkte index komt er na de zware ingreep 
van de regering De Wever - Michel in 2016 : een indexsprong van 2%. Die indexsprong van 2% is dus voor altijd ver-
loren, en dat zal je je heel carrière meeslepen. De gevolgen voel je niet enkel in cash, maar ook in de berekening van 
je pensioen... Meer weten? Surf dan naar http://www.abvv.be/-/hoeveel-verlies-ik-met-de-indexsprong.
 
Lonen niet-rijdend personeel  goederenvervoer en logistiek 

Op basis van de jaarlijkse indexatie werden de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel verhoogd
met ingang van 01.01.2018

De ploegenpremie (u voor 07.00 u of na 19.00 u en bijkomende voorwaarden) 
bedraagt 7,50% van het barema-uurloon.
De nachtpremie (u tussen 20.00 u en 06.00 u en bijkomende voorwaarden) 
bedraagt 12,50% van het barema-uurloon. 
De nachtpremie en de ploegenpremie kunnen niet worden gecumuleerd.   

Klasse Functie

Uurloon in € Uurloon in €
38 u/week 39 u/week

met 6 betaalde
compensatiedagen

Klasse 1 Magazijnmedewerker type 1 12,0065 11,698

Klasse 2

Schoonmaker

12,5645 12,242

Magazijnmedewerker type 2
Magazijnmedewerker type 3
Magazijnmedewerker type 5
Klusjesman (M/V)

Klasse 3
Magazijnmedewerker type 4

12,8935 12,564Magazijnmedewerker type 6
Magazijnmedewerker type 7

Klasse 4
Magazijnmedewerker type 8

13,2235 12,8845
Superviserende magazijnfunctie type 1

Klasse 5
Superviserende magazijnfunctie type 2

13,5535 13,206
Kwaliteitscontroleur

Klasse 6 Superviserende magazijnfunctie type 3 13,833 13,4775

Klasse 8 Superviserende magazijnfunctie type 4 14,1125 13,751
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Anciënniteitsvergoeding in € per uur

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar 0,0535
Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 3 jaar 0,1095
Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 5 jaar 0,1655
Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 8 jaar 0,2215
Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 10 jaar 0,2775
Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 15 jaar 0,3335
Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 20 jaar 0,3895


