
LOONAANPASSINGEN PER 1 FEBRUARI 2017  

 

Index januari 2017   (basis 2013)  104,28 

                                      (basis 2004)  127,64 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  104,65 

                                        (basis 2004)  126,39 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     102,05 

 

 

 

 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken   

M* (S) Vorige lonen x 1,002357 of basislonen 2012 x 1,052062. 

 

112.00 Paritair comité voor het garagebedrijf 

M(+spanningen)&R (P) Vorige lonen x 1,0138. 

 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel   

M* (S) Vorige lonen x 1,002357 of basislonen 2016 x 1,0205. 

 

139.00 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  

Niet voor de sleepdiensten (139.01)*: M&R (A) Vorige lonen x 1,02. 

 

140.01 (140.01, 140.02 en 140.03)* Paritair subcomité voor de autobussen en autocars 

Enkel voor het garagepersoneel: M(+spanningen)&R (P)  vorige lonen x 1,0138. 

 

140.02 (140.06)* Paritair subcomité voor de taxi’s 

Enkel voor het rijdend personeel van de verhuur van voertuigen met chauffeur (niet-

taxidiensten): M&R (A) Vorige lonen en ARAB-vergoeding x 1,02. 

 

140.05 Verhuisondernemingen 

Enkel voor het garagepersoneel: M(+spanningen)&R (P)  vorige lonen x 1,0138. 

 

142.03 Paritair subcomité voor de terugwinning van papier 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02. 

 

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0138. 

 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0138. 

 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0138. 

 



152.02 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 

Enkel voor de instellingen en internaten gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap met 

maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zijn 

ingeschreven bij de RSZ en dit op de Franse taalrol: ERRATUM: M&R (A) CAO-verhoging 

0,7212% voor alle lonen (schaallonen en effectieve lonen) en dus niet enkel voor de schaallonen. 

(!) Vanaf 1 oktober 2016. 

 

319.02 Paritair subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van 

de Franse Gemeenschp, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

Enkel voor de Duitstalige Gemeenschap: M* (S) aanpassing functieclassificatie met bijhorende 

schaallonen. 

Vanaf 1 januari 2017. 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  

M* (S) Vorige lonen x 1,002357 of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0205. 

M* (S) Vorige lonen x 1,002357 of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0205. 

Enkel voor werknemers aangeworven voor 1 januari 2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse 

premie van 1.128,72 EUR (samenvoeging maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )* nummering voor intern gebruik 

(!) aanpassing met terugwerkende kracht ten gevolge van een CAO die is afgesloten minder dan 5 werkdagen voor het begin 

van de maand van inwerkingtreding ervan. 

 

 

Modaliteiten voor de aanpassing van de lonen 

M&R = A: de aanpassing geldt voor alle lonen (schaallonen en reële lonen) 

M: aanpassing van alle lonen met het verschil tussen het nieuwe schaalloon en het vorige     

     schaalloon 

M* = S: aanpassing van de schaallonen. Geen aanpassing van de reële lonen als men boven het   

             nieuwe schaalloon wordt betaald 
M(+spanningen)&R= P: de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De  
                                       overige schaallonen worden aangepast in functie van hun loonspanning. De   
                                       aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die  
                                       loonspanning rekening te houden. 

R* = R: aanpassing van de reële lonen. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het  

             barema wijzigt niet 

 

 


