
LOONAANPASSINGEN PER 1 AUGUSTUS 2018  

 

Index juli 2018    (basis 2013)  107,43 

                                      (basis 2004)  131,49 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  107,44 

                                        (basis 2004)  129,76 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     104,94 

 

 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,001718 (+ 0,1718%) of basislonen 2017 x 1,012837 (+ 1,2837%). 

 

115.01 – 115.09 Paritair comité voor het glasbedrijf 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

Indexatie ploegenpremies. 

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,001718 (+ 0,1718%) of basislonen 2016 x 1,0494 (+ 4,94%). 

 

130.00 (130.01 en 130.02)* Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en 

dagbladbedrijf 

M Vorige lonen x 1,02 (+2%).  

Voor de drukkerijen (130.01)* vanaf 1 augustus 2018 en voor de dagbladen (130.02)* vanaf 13 

augustus 2018. 

 

142.02 Paritair subcomité voor de terugwinning van lompen 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 1 januari 2016: toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR 

aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.08.2017 tot 31.07.2018. 

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus. 

 

202.00 (202.01 en 202.02)* Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 

voedingswaren 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01 (+1%). 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 1 januari 2016: toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR 

aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.08.2017 tot 31.07.2018. 

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus. 

 



 

310.00 Paritair comité voor de banken 

Enkel voor de spaarbanken en enkel voor werknemers in dienst voor 1 juli 2017: aanpassing 

barema uitvoerende bedienden door de integratie van de spaarbanken naar PC 310. 

Vanaf 1 januari 2018. 

Enkel voor de spaarbanken en enkel voor werknemers in dienst voor 1 juli 2017: aanpassing 

barema inspecteurs door de integratie van de spaarbanken naar PC 310. 

Vanaf 1 juli 2017. 

 

311.00 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

314.00 (314.01 – 314.03)* Paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

322.00 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of 

–diensten leveren 

- verlenging pensioenpremie PC 116: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC’s 116 een premie van 0,63% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2018.  

Vanaf 1 juli 2018. 

- verlenging pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC’s 118 een premie van 1,09% van zijn 

brutoloon. Voor de bedrijven die beslist hebben de verhoogde bijdrage toe te passen: 1,39% van het 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2019.  

Vanaf 1 juli 2018. 

- verlenging pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC’s 118 een premie van 1,09% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2018.  

Vanaf 1 januari 2018. 

- verlenging pensioenpremie PC 207: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC’s 207 een premie van 0,16% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2018.  

Vanaf 1 juli 2018. 

 

326.00 Paritair comité voor het gas-en electriciteitsbedrijf 

M* (S) Vorige lonen x 1,001718 (+ 0,1718%) of basislonen januari 2018 (waarborgCAO) x 1,0494 (+ 

4,94%). 

M* (S) Vorige lonen x 1,001718 (+ 0,1718%) of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,0494 (+ 

4,94%). 

 

 

 

 

 

( )* nummering voor intern gebruik 

(!) aanpassing met terugwerkende kracht ten gevolge van een CAO die is afgesloten minder dan 5 werkdagen voor het begin van 

de maand van inwerkingtreding  ervan 

 

 



Modaliteiten voor de aanpassing van de lonen 

M&R = A: de aanpassing geldt voor alle lonen (schaallonen en reële lonen) 

M: aanpassing van alle lonen met het verschil tussen het nieuwe schaalloon en het vorige     

     schaalloon 

M* = S: aanpassing van de schaallonen. Geen aanpassing van de reële lonen als men boven het   

             nieuwe schaalloon wordt betaald 
M(+spanningen)&R= P: de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De  
                                       overige schaallonen worden aangepast in functie van hun loonspanning. De   
                                       aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die  
                                       loonspanning rekening te houden. 

R* = R: aanpassing van de reële lonen. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het  

             barema wijzigt niet 


