
LOONAANPASSINGEN PER 1 MAART 2017  

 

Index februari 2017   (basis 2013)  104,67 

                                      (basis 2004)  128,12 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  105,06 

                                        (basis 2004)  126,88 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     102,34 

 

102.01 Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01 

 

102.04 Paritair subcomité voor het beddrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het 

gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-

Brabant 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01 

 

102.07 Paritair subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens 

van het administratief Doornik 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01.  

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). 

 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken   

M* (S) Vorige lonen x 1,002842 of basislonen 2012 x 1,055052. 

 

107.00 Paritair comité voor de meesterkleermakers, de kleermaaksters en naaisters 

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

 

114.00 Paritair Comité voor de steenbakkerij   

M&R (A)  Vorige lonen x 1,005 

 

116.00 (116.00 + 116.01)* Paritair comité voor de scheikundige nijverheid 

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

 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel   

M* (S) Vorige lonen x 1,002842 of basislonen 2016 x 1,0234. 

 

139.00 (139.01)* Paritair comité voor de binnenscheepvaart 

M* (S) Enkel voor de sleepdiensten: Vorige lonen x 1,0079. 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

M  Vorige lonen x 1,02 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

M  Vorige lonen x 1,02 



 

203.00 Paritair comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01 

 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 

M&R (A) Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie: vorige lonen x 1,02 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Niet van toepassing voor de bedienden die reeds in 2009-2010 een gelijkwaardig recurrent 

voordeel hebben ontvangen en op studenten en bedienden tewerkgesteld met overheidssteun: 

toekenning ecocheques voor 150 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 

01.01.2016 tot 31.12.2016. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsvlak kan ten laatste op 31 maart 

2012 voorzien worden in een ander minstens gelijkwaardig voordeel. 

 

301.00 – 301.05 Paritair comité voor het havenbedrijf 

M* (S) Vorige lonen x 1,016. 

Vanaf de morgenshift van 7 maart. 

 

306.00 Paritair comité voor het verzekeringswezen 

Toekenning ecocheques voor 190 EUR aan de werknemers die meer dan 16 EUR boven schaalloon 

worden betaald. Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. Op ondernemingsvlak kan voorzien 

worden in een gelijkwaardig voordeel. 

 

308.00 Paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en 

kapitalisatie 

M  Vorige lonen x 1,0052. 

 

309.00 Paritair comité voor de beursvennootschappen 

M  Vorige lonen x 1,005206. 

 

310.00 Paritair comité voor de banken 

M* (S)  Vorige lonen x 1,0052. 

 

312.00 Paritair comité voor de warenhuizen 

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

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  

M* (S) Vorige lonen x 1,002842 of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0234. 

M* (S) Vorige lonen x 1,002842 of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( )* nummering voor intern gebruik 

 

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 


