
LOONAANPASSINGEN PER 1 MEI 2019  

 

Index april 2019   (basis 2013)  108,91 

                                      (basis 2004)  133,31 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  108,98 

                                        (basis 2004)  131,62 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     106,65 

 

 

102.02 Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 

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

 

102.03 Paritair subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en 

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 

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

 

105.00 Paritair comité voor de non-ferrometalen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0207 (2,07%). 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,001220 (+0,1220%) of basislonen 2017 x 1,029341 (+2,9341%). 

 

106.03 Paritair subcomité voor de vezelcement 

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

 

113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen 

Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen. 

(!) Vanaf 1 januari 2019. 

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,001220 (+0,1220%) of basislonen 2016 x 1,0665 (6,65%).  

 

124.00 Paritair comité voor het bouwbedrijf 

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 31 januari 2019 voor een ander voordeel dan 

ecocheques hebben gekozen : toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2018 tot 31.03.2019. Deeltijdsen pro rata. 

 

216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0076 (+0,76%). 

 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0207 (+2,07%). 

(!) Erratum CAO-verhoging 1 mei 2017: verhoging 1,1% op reële lonen (R* (R)) ipv alle lonen (M&R 

(A)).  



 

303.03 Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 

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

Index sector-eigen premie. 

 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen   

M  Vorige lonen x 1,002538 (+0,2538%). 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken   

M* (S)  Vorige lonen x 1,0025 (+0,25%). 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf   

M* (S)  Vorige lonen x 1,001220 (+0,1220%) of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,0665 

(+6,65%). 

M* (S)  Vorige lonen x 1,001220 (+0,1220%) of basislonen januari 2018 (waarborg-CAO) x 1,0665 

(+6,65%). 

Index vakantiepremie. 

 

327.01 (327011 en 327012)* Paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 

werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 

Niet indien dit op ondernemingsniveau wordt omgezet in een gelijkwaardig voordeel in 

maaltijdcheques: toekenning ecocheques voor 50 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 1 mei 2018 tot 30 april 2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling voor 20 mei. 

 

 

 

 

( )* 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 

 


