
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

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie CAO A 1,10%

-  CAO-verhoging 1,1 %
- verhoging ploegenpremies
- verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen
- vanaf 01/07/2019

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,0094% -vorige lonen x 1,000094

149.03 paritair subcomité voor de edele metalen CAO
-Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 euro
- vanaf 01/07/2019

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO

- Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers.
- Referteperiode van 01.08.2018 tot 31.07.2019. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het loon van augustus 2019.
- Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging 
werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016.

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddeenbedrijven

CAO

- Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers.
- Referteperiode van 01.08.2018 tot 31.07.2019. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het loon van augustus 2019.
- Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging 
werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016.

224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen CAO S 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 % voor het sectoraal weddenbarema en voor de gewaarborgde 
minimumwedde
- Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.
- Vanaf 1 mei 2019 .

Loonsverhoging augustus 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.



224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen CAO R 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 %
- Deze verhoging is niet van toepassing indien op uiterlijk 31.07.2019 een 
ondernemingsCAO is gesloten over een alternatieve invulling van de enveloppe van 1,1 % 
van de loonmassa.
- Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.
- Vanaf 1 mei 2019 .
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