
Loonaanpassing
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

Paritair Comite Naam
Index I

conventie C
loons-

aanpassing verhoging commentaar

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken Index S 0,1726%
-Vorige lonen x 1,001726 of basislonen 2017 x 1,008493
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2018.

107
paritair comité voor de meester-kleermakers, de 
kleermaaksters en naaisters

Index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- erratum : de lonen indexeren vanaf 01/05/2018 en niet vanaf 01/03/2018 zoals eerder 
gemeld.

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,1726% -VVorige lonen x 1,001726 of basislonen 2016 x 1,0449

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO

- 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 sleepdiensten (paritair comité voor de binnenscheepvaart) Index S 0,79% -Vorige lonen x 1,0079

140.04
paritair subcomité voor de grondafhandeling op 
luchthavens

CAO A 0,50% - CAO-verhoging van 0,5 %

216 Paritair comité voor de notarisbedienden Index A 0,61% - vorige lonen x 1,0061

224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen Index A 1,43% - vorige lonen x 1,0143

Loonsverhoging mei 2018

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.



306 paritair comité voor het verzekeringswezen CAO

- 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 paritair comité voor de beursvennootschappen Index M 0,3746% - vorige lonen x 1,003746

310 banken (gemengd) Index S 0,37% - vorige lonen x 1,0037
310 spaarbanken (gemengd) index M 0,37% - vorige lonen x 1,0037

330.01
privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgings-
tehuizen  (Paritair subcomité voor de federale 
gezondsheidsdiensten)

CAO - IFIC. Nieuwe indiensten nà 30 april 2018 verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdienten)

CAO - IFIC. Nieuwe indiensten nà 30 april 2018 verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.01
revalidatiecentr (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdienten)

CAO - IFIC: enkel voor de de federale gezondheidssectoren.
- Nieuwe indiensten nà 30 april 2018: verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.01
wijkgezondheidscentra (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

CAO - IFIC. Nieuwe indiensten nà 30 april 2018 verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.01
diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België 
(paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

CAO - IFIC. Nieuwe indiensten nà 30 april 2018 verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.03 paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven CAO S
5,00%

- CAO-verhoging 5%
- nieuw barema
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