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PAPIER- EN KARTONBEWERKING | PC 136JANUARI 2018

 ) Verhoging ten gevolge van de cao-onderhandelingen: + 1,1 %
 ) Indexaanpassing: + 0,44 %

Klasse Oud minimum Cao-verhoging Nieuw minimum op 1/1/2018

B.C. € 13,6791 € 13,8296 € 13,8905

1 € 13,5216 € 13,6703 € 13,7304

2 € 13,1613 € 13,3061 € 13,3646

3 € 12,6635 € 12,8028 € 12,8591

4 € 12,3468 € 12,4826 € 12,5375

5 € 11,7049 € 11,8337 € 11,8858

6 € 11,3427 € 11,4675 € 11,5180

7 € 11,2190 € 11,3424 € 11,3923

Regime: 37u/week.
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 1. Minimumuurlonen vanaf 1 januari 2018
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De koopkracht uit het sectorakkoord 2017-2018 wordt als volgt ingevuld:
• Loonnorm van 1,1 % wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

 ) Bedrijf zonder verschil arbeiders - bedienden inzake groepsverzekeringen/ 
andere extralegale voordelen: 

 ; Onderhandeling bedrijfsakkoord binnen de 1,1 %. 
 ; Wanneer geen akkoord tegen 31/12/2017: verhoging reële brutolonen 

met 1,1 % op 1/1/2018.
 ) Bedrijf met verschillen arbeiders - bedienden inzake groepsverzekeringen/ 

andere extralegale voordelen: 
 ; Prioritair besteding 0,4 % aan groepsverzekering arbeiders. Indien men 

kiest voor andere harmonisatiemaatregelen: 0,3 %. Dit vanaf 1/1/2017.
 ; Daarbovenop vrije bedrijfsonderhandelingen voor 0,8 %.
 ; Wanneer geen akkoord tegen 31/12/2017: verhoging reële brutolonen 

met 0,8 % op 1/1/2018.
 ; Wanneer werkgever niets onderneemt om groepsverzekering te organise-

ren tegen 31/12/2017: verhoging reële brutolonen met 1,1 % op 1/1/2018.
 ) De sectorale baremalonen stijgen met 1,1 % op 1/1/2018 (zie loontabel  

bovenaan).
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Meer koopkracht 

dankzij de ACVBIE-Plus kaart!

  Exclusieve voordelen en kortingen voor leden van ACVBIE

Naast een optimale dienstverlening willen wij onze leden belonen voor hun lidmaatschap door nog 
extra koopkracht te bieden. Met de ACVBIE-Pluskaart verenigen wij onze leden als consumenten. Dit  
genereert lagere prijzen en dus ook meer koopkracht. Bekijk steeds jouw actuele ledenvoordelen 
op www.acvbieplus.be. Hierbij enkele voorbeelden op 1 januari 2017:

Supermarkten (5 % korting)
Carrefour, ...
Kleren & schoenen (van 5 tot 10 % korting)
Jack & Jones, Zeb, Veritas, e5mode, A.S. Adventure, Maasmechelen Village, Hunkemöller, Brantano, Torfs, Avance, Shoe 
Discount, ...
TV, Hifi, Video & Electro
Alle grote merken in video, audio, kleine en grote huishoudapparaten tot 30 % korting en tot 17 % korting bij Apple 
Online Store, ...
Daguitstappen en attractieparken (tot 30 % korting)
Walibi, Aqualibi, Plopsa Coo, Efteling, Toverland, Plopsa Indoor, SeaLife, Aquatopia, Domaines des grottes de Han,  
Snowworld, Océade, Bellewaerde, Zoo Antwerpen en Planckendael, ...
Bioscooptickets (tot 25 % korting)
Kinepolis, UGC, Utopolis, Imagix, ...
Restaurants (tot 10 % korting)
Lunch Garden, Pizza Hut, ...
Lenzen, monturen en glazen (tot 15 % korting)
Pearle Opticiens, Lensonline.be, ...
Cadeaubonnen (van 5 tot 10 % korting)
ColliShop, DreamLand, Dreambaby, BONGO, Vivabox, Cadeaubox, 
Gift.be, ICI Paris XL, ...
Wagen 
Cardoen, Carglass, Hertz Car Rental, Octa+, DATS 24 (korting aan de pomp), ...
Bloemenwinkels (van 7 % tot 11 % korting)
Aquarelle.com, Fleurop Interflora, Walter Van Gastel, ...

Registreer u op   www.acvbieplus.be

LIDKAART 2017 - 2018

 geldig indien in orde met ledenbijdrage ACV
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Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet je je eerst registreren op www.acvbieplus.be. 
Bekijk op deze website hoe je precies jouw kortingen kan verzilveren. 
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              blijft de reispartner bij uitstek voor onze leden. Zij krijgen nog steeds 25 % korting in de compleet  
vernieuwde Vayamundoclubs in Oostende en in Houffalize alsook in onze nieuwe club l’Espinet-Quillan in Frankrijk. 


