
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

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

CAO A 1,10% -  CAO-verhoging 1,1 %

109 paritair comité voor kleding en confectie - aanvullend vakantiegeld

111
paritair comité voorde metaal-, machine- en elektrische 
bouw

Index A 1,95% -vorige lonen x 1,0195

111.01 industriële metaalbewerking Index A 1,95% - vorige lonen x 1,0195

111.01 industriële metaalbewerking CAO S 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 % (stelsel 38u/week).
- De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

111.01 industriële metaalbewerking CAO R 1,10%

- CAO-verhoging 1,1% : Deze verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een 
enveloppe van 1,1% van de loonmassa ingevuld wordt tegen uiterlijk 30 september 2019 
(of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) via een 
ondernemingsCAO. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, 
is de goedkeuring van het paritair comité nodig.)
- Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente 
wijze besteden volgens dezelfde procedure en timing.

111.02 ambachtelike metaalbewerking Index A 1,95% - vorige lonen x 1,0195

111.02 ambachtelike metaalbewerking CAO S 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 % (stelsel 38u/week).
- De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

Loonsverhoging juli 2019

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.



111.02 ambachtelike metaalbewerking CAO R 1,10%

- CAO-verhoging 1,1% : Deze verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een 
enveloppe van 1,1% van de loonmassa ingevuld wordt tegen uiterlijk 30 september 2019 
(of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) via een 
ondernemingsCAO. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, 
is de goedkeuring van het paritair comité nodig.)
- Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente 
wijze besteden volgens dezelfde procedure en timing.

111.03 buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten Index A 1,95% - vorige lonen x 1,0195

111.03 buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten CAO
- indexatie van de scheidingspremie, de kledijvergoeding en de vakantiepremie.
- verhoging 1,1 % van de scheidingspremie, de kledijvergoeding en de vakantiepremie.

111.03 buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten CAO A 1,10%

- CAO verhoging 1,10 %
- Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald op 
ondernemingsvlak in akkoord gesloten uiterlijk op 30.09.2019.
- De verhoging dient toegepast te worden vóór de index.

112 paritair comité voor het garagebedrijf CAO P 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 %
- Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een alternatieve 
invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2019.
- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid - nationaal CAO S
- Verhoging minimumaanvangsuurloon en minimumuurloon vanaf 12 maanden anciënniteit 
met 0,12 EUR (in stelsel 40 u/week) van toepassing op arbeiders die aan schaalloon worden 
betaald.

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid - nationaal CAO - Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid - nationaal CAO S - verhoging ploegenpremies met 1,10% (in stelsel 40 u/week)

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,0562% - vorige lonen x 1,000562

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid + subcomités CAO S - CAO-verhoging 0,16 euro



121 paritair comité voor de schoonmaak index A 0,82% - vorige lonen x 1,0082

124 paritair comité voor het bouwbedrijf index M 0,35743%

- vorige lonen x 1,0035743
- vanaf de eerste betaalperiode van juli 2019
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting
- index studentenuurloon

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO A
- CAO-verhoging per categorie.
- De CAO-verhoging wordt toegepast na de indexaanpassing.

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

CAO - Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2018 tot 30.06.2019.

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

index M 0,35%
- vorige lonen x 1,0035
- te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of meer dan geschoolde.  De 
andere schaallonen en de reële lonen stijgen met éénzelfde bedrag.

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

CAO A 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 % met een minimum van 0,14 EUR. De CAO-verhoging van 1,1% geldt 
ook voor de vaste premies.
- De CAO-verhoging dient toegepast vóór de index.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel CAO - Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2018 tot 30.06.2019.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel CAO A 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 % met een minimum van 0,14 EUR. De CAO-verhoging van 1,1% geldt 
ook voor de vaste premies.
- De CAO-verhoging dient toegepast vóór de index.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel Index A 0,35%
- vorige lonen x 10035
- vanaf de eerste werkdag van juli 2019

132
paritair comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

CAO A

- CAO-verhoging 0,15 euro
- uitbreiding anciënniteitstoeslag
- verhoging van de premies (scheidingsvergoeding en vergoeding voor voeding en 
huisvesting) met 1,10%

140.01
speciale autobusdiensten -bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

index
- index ARAB vergoedig
- niet voor het garagepersoneel



140.01 Garagepersoneel (autobussen en autocars) CAO P 1,10%

-CAO-verhoging 1,1 %
- Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een alternatieve 
invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2019.
- Ook voor het garagepersoneel van  PC 140.05.

140.04 paritair comité voor de grondafhandeling op luchthavens CAO A 1,10% - CAO-verhoging 1,1%

140.05 garagepersoneel (paritair comité voor de verhuizing) CAO P 1,10%

- CAO-verhoging 1,1%
- Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een alternatieve 
invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2019.
- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01.

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2019 ecocheques voor 250,00 EUR. 
- Referteperiode van 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Vanaf 15 juli 2019 .

144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

144 paritair comité voor de landbouw CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

144 paritair comité voor de landbouw CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 5,37 EUR (bedrag onder voorbehoud van index) aan 
seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart hebben 
aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de 
loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt.



145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.

145.01 Bloementeelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.01 Bloementeelt CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

145.01 Bloementeelt CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145.01 Bloementeelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.



145.03 Boomkwekerij CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.03 Boomkwekerij CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

145.03 Boomkwekerij CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145.03 Boomkwekerij CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.

145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145.05 Fruitteelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.05 Fruitteelt CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag



145.05 Fruitteelt CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145.05 Fruitteelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.

145.06 Groenteteelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.06 Groenteteelt CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

145.06 Groenteteelt CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145.06 Groenteteelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.

145.07 Paddenstoelen-/truffelteelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
-  Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.07 Paddenstoelen-/truffelteelt CAO S - uitbreiding anciëniteitstoeslag

145.07 Paddenstoelen-/truffelteelt CAO A 1,10% - CAO-verhoging van 1,10 %

145.07 Paddenstoelen-/truffelteelt CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.



149.01 paritair comité voor de elektriciens : installatie en distributie CAO P 1,10%
- CAO-verhoging 1,1%
- niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemingsCAO is gesloten voor 
30/09/2019

149.01 paritair comité voor de elektriciens : installatie en distributie CAO
-Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding.

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk CAO P 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 %
- Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een alternatieve 
invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2019.

149.04 paritair comité voor de metaalhandel CAO P 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 % 
- Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een alternatieve 
invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2019.

149.04 paritair comité voor de metaalhandel CAO - verhoging scheidingspremie

202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO A
- CAO-verhoging 26 EUR voor de maandlonen.
- CAO-verhoging geldt ook voor het GMMI.
- Deeltijdsen pro rata.

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid (nationaal)

CAO S
- CAO-verhoging met 20,7996 EUR voor de minimum ervaringsmaandlonen
- Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid (nationaal)

CAO S
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).
- Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

Index A 1,95%
- vorige lonen x 1,0195
- verhoging loonplafond tussenkomst transportkosten



209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO R 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 %, ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen- en 
productiepremies
- Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.
- Deze CAO-verhoging is niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op 
uiterlijk 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) 
een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 1,1% van de loonmassa. In 
ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van 
het paritair comité nodig.

Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze 
besteden volgens dezelfde procedure en timing.

Deze CAO-verhoging is niet (of slechts gedeeltelijk) van toepassing op ondernemingen in 
volgende provincies:
- Namen, Henegouwen, Luxemburg en Luik:
CAO-verhoging van de reële lonen met het eventuele saldo van de loonmarge van 1,1% na 
verhoging van de sectorale eindejaarspremie, tenzij alternatieve invulling van dit saldo 
volgens de procedure en timing hierboven.

- Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
CAO-verhoging van de reële lonen met 0,76% en met het eventuele saldo van de marge van 
0,34% na verhoging van de sectorale eindejaarspremie, tenzij alternatieve invulling volgens 
de procedure en timing hierboven.

Niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische onmogelijkheid 
bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door een sociaal 
programma 2019-2020.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO S

- CAO-verhoging van de nationale minimumlonen en de gewaarborgde minimum 
maandwedde met 52,25 EUR
- Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.
- De verhoging dient toegepast te worden vóór de index.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO - Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid voor bedienden).

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. 
- Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. 
- Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 
- Uitbetaling op 1 juli 2019.

Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord 
gesloten ten laatste op 30.06.2012.

223 nationaal paritair comité voor de sport CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis
 ingevolge CAO van 12.06.2019.



224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen CAO
- Ecocheques: mogelijkheid om een andere en equivalente besteding te kiezen via een 
ondernemingsCAO uiterlijk tegen 31.07.2019.

226
paritair comité voor de bedienden uit de internationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO A 1,10%
- CAO-verhoging 1,1% van de barema's, de werkelijke wedden en de bedrijfsweddeschalen. 
De verhoging van de reële lonen beperkt zich niet tot de eindwedde van klasse 8.

227 paritair comité voor de audiovisuele sector CAO

- Voor ondernemingen opgericht na 30.06.2011: toekenning ecocheques 100,00 EUR voor 
een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode. Voor de andere ondernemingen 
gelden specifieke berekeningsmodaliteiten.
- Referteperiode van 01.07.2018 tot 30.06.2019. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ten laatste 31.07.2019.
- Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig 
voordeel.
- Vanaf 31 juli 2019 .

309 paritair comité voor de beursvennootschappen Index M 0,1406% - vorige lonen x 1,001406

311 paritair comité voor de grote kleinhandelszaken CAO A

- CAO-verhoging 26 EUR voor de maandlonen (bedienden) en 0,1714 EUR voor de uurlonen 
(arbeiders)
- CAO-verhoging geldt ook voor het GMMI.
- Deeltijdsen pro rata.

313 paritair comité voor de apotheken en tarifictiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Pro rata het aantal dagen. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet voor studenten. 
- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord 
gesloten voor 01.07.2019.

313 paritair comité voor de apotheken en tarifictiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Pro rata het aantal dagen. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet voor studenten. 
- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord 
gesloten voor 01.07.2019.
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