
 

 

     AUGUSTUS  2018  

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN  

 

 

Index 

  Basis 2013 

Gezondheidsindex juli 107,44 

4 Maandelijks indexgemiddelde juli 104,94 

4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli 104,85 

4 Maandelijks indexgemiddelde mei-juni-juli 104,783 

Inflatie op jaarbasis (juli 2018 / juli 2017) 2,17% 

 

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. 

 

 

 



106.01 Paritair Subcomité voor de 

cementfabrieken 

Index : Vorige lonen x 1,001718 of 

basislonen 2017 x 1,012837 (S) 

Vanaf de eerste dag van de eerste 

betaalperiode van augustus 2018. 

115.00 Paritair Comité voor het glasbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

Tevens indexatie ploegenpremies. 

115.03 Spiegelmakerij Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

Tevens indexatie ploegenpremies. 

115.09 Aanvullend P.C. Glas Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

Tevens indexatie ploegenpremies. 

117.00 Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en -handel 

Index : Vorige lonen x 1,001718 of 

basislonen 2016 x 1,0494 (S) 

130.00 Paritair Comité voor het drukkerij-, 

grafische kunst- en dagbladbedrijf 

Index : Vorige lonen x 1,02 (M) 

130.00a Drukkerijen (uitgezonderd 

dagbladen) (Paritair Comité voor het 

drukkerij-, grafische kunst- en 

dagbladbedrijf) 

Index : Vorige lonen x 1,02 (M) 

130.00b Dagbladen (Paritair Comité voor het 

drukkerij-, grafische kunst- en 

dagbladbedrijf) 

Index : Vorige lonen x 1,02 (M) 

Vanaf maandag 13 augustus 2018. 

142.02 Paritair Subcomité voor de 

terugwinning van lompen 

Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

201.00 Paritair Comité voor de zelfstandige 

kleinhandel 

Andere : 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. 

Niet van toepassing indien omgezet 

op ondernemingsniveau in 

verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 

01.01.2016. 

202.00 Paritair Comité voor de bedienden uit 

de kleinhandel in voedingswaren 

Index : Vorige lonen x 1,01 (A) 



202.01 Paritair Subcomité voor de 

middelgrote 

levensmiddelenbedrijven 

Andere : 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. 

Niet van toepassing indien omgezet 

op ondernemingsniveau in 

verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 

01.01.2016. 

310.00 Paritair Comité voor de banken Andere : Spaarbanken (ex-308.00) - 

voor werknemers in dienst vóór 

01/07/2017: aanpassing barema 

uitvoerende bedienden door de 

integratie van de spaarbanken naar 

het PC 310 (banken). (A) 

Retroactief vanaf 01/01/2018 

(Datum invoer 01/08/2018) 

Andere : Spaarbanken (ex-308.00) - 

voor werknemers in dienst vóór 

01/07/2017: aanpassing barema 

inspecteurs door de integratie van 

de spaarbanken naar het PC 310 

(banken). 

Retroactief vanaf 01/07/2017 

(Datum invoer 01/08/2018) 

311.00 Paritair Comité voor de grote 

kleinhandelszaken 

Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

314.00 Paritair Comité voor het 

kappersbedrijf en de 

schoonheidszorgen 

Index : Vorige lonen x 1,02 (A) 

319.02b Jeugdbijstand en opvangdiensten 

gespecialiseerd in la Petite Enfance 

(Paritair Subcomité voor de 

opvoedings- en 

huisvestingsinrichtingen en -diensten 

van de Franse Gemeenschap, het 

Waalse Gewest en de Duitstalige 

Gemeenschap) 

 

cao Loonsverhoging : Aanpassing 

schaallonen ingevolge CAO van 

28.06.2018. 

Retroactief vanaf 01/07/2018 

(Datum invoer 01/08/2018) 



322.00 Paritair Comité voor de uitzendarbeid 

en de erkende ondernemingen die 

buurtwerken of -diensten leveren 

Andere : Verlenging pensioenpremie 

PC 118: het uitzendbureau betaalt 

aan de uitzendkracht ter beschikking 

gesteld aan gebruikers die 

ressorteren onder het PC 118 

(voedingsnijverheid) 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. 

Retroactief vanaf 01/07/2018 

(Datum invoer 01/08/2018) 

Andere : Verlenging pensioenpremie 

PC 207.00: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers 

die ressorteren onder PC 207.00 

(scheikundige nijverheid) een 

premie van 0,16 % van zijn brutoloon. 

Toekenning bij elke loonafrekening 

tot en met 31 december 2018. 

Retroactief vanaf 01/07/2018 

(Datum invoer 01/08/2018) 

Andere : Verlenging pensioenpremie 

PC 116.00: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers 

die ressorteren onder PC 116.00 

(scheikundige nijverheid) een 

premie van 0,63 % van zijn brutoloon. 

Toekenning bij elke loonafrekening 

tot en met 31 december 2018. 

Retroactief vanaf 01/07/2018 

(Datum invoer 01/08/2018) 

Andere : Verlenging pensioenpremie 

PC 118: het uitzendbureau betaalt 

aan de uitzendkracht ter beschikking 

gesteld aan gebruikers die 

ressorteren onder het PC 118 

(voedingsnijverheid) een premie van 

1,09% van zijn brutoloon. Toekenning 

bij elke loonafrekening tot en met 

30 juni 2018. 

Retroactief vanaf 01/01/2018 

(Datum invoer 01/08/2018) 



326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Index : Vorige lonen x 1,001718 of 

basislonen januari 2018 (waarborg 

CAO) x 1,0494 (S) 

Index : Vorige lonen x 1,001718 of 

basislonen januari 2018 (nieuwe 

statuten) x 1,0494 (S) 

 


