
LOONAANPASSINGEN PER 1 APRIL 2017  

 

Index maart 2017   (basis 2013)  104,91 

                                      (basis 2004)  128,41 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  105,32 

                                        (basis 2004)  127,19 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     102,67 

 

102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen   

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

 

102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de 

kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant   

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

 

102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in 

openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg 

en Namen   

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

 

102.08 Paritair subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en –zagerijen op het gehele 

grondgebied van het Rijk 

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

 

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en 

van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk   

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

 

102.11 Paritair subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van 

slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg 

en Namen 

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

 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken   

M* (S) Vorige lonen x 1,003225 of basislonen 2012 x 1,058454. 

 

106.02 Paritair subcomité voor de betonindustrie 

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

 

106.03 Paritair subcomité voor de vezelcement 

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

 

109.00 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0055. 



 

113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0055. 

 

114.00 Paritair Comité voor de steenbakkerij   

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

 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel   

M* (S) Vorige lonen x 1,003225 of basislonen 2016 x 1,0267. 

 

120.02 Paritair subcomité voor de vlasbereiding  

M(+spanningen)&R (P) Vorige lonen x 1,0055. 

 

120.03 Paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in jute of in 

vervangingsmaterialen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,011. 

 

124.00 Paritair Comité voor het bouwbedrijf   

M Vorige lonen x 1,0040281. 

Index vergoedingen kost en huisvesting en loontoeslag petrochemie. 

 

125.01 Paritair subcomité voor de bosontginningen 

M* (S) Vorige lonen x 1,004. 

 

125.02 Paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden 

M Vorige lonen x 1,004. 

 

125.03 Paritair subcomité voor de houthandel 

M&R (A) Vorige lonen x 1,004. 

 

127.00 Paritair comité voor de handel in brandstoffen 

Indexatie verblijfsvergoedingen. 

 

128.00 – 128.05 Paritair comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0055. 

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

 

132.00 Paritair comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0055. 

 

133.01 – 133.03 Paritair comité voor het tabaksbedrijf 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0055. 

 

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

Schrapping van de anciënniteitsvoorwaarde (6 maanden ondernemingsanciënniteit) voor de toekenning 

van de ecocheques.  

(!) Vanaf 1 juli 2016. 

 

143.00 Paritair comité voor de zeevisserij 

M&R (A) Vorige lonen x 1,009042. 



Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een 

ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. 

 

148.00 Paritair comité voor het bont en kleinvel 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0055. 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van 

ecocheques of een jaarlijks brutopremie (inclusief sociale werkgeversbijdrage). Referteperiode van 1 

april 2016 tot 31 maart 2017. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een 

syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken. 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van 

ecocheques of een jaarlijks brutopremie (inclusief sociale werkgeversbijdrage). Referteperiode van 1 

april 2016 tot 31 maart 2017. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een 

syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken. 

 

215.00 Paritair comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 

M Vorige lonen x 1,0055. 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Toekenning jaarlijkse premie van 254,99 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 

Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. Deeltijdsen pro rata. 

Niet van toepassing indien een effectieve koopkrachtverhoging op ondernemingsniveau is toegekend: 

- Invoering of verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,60 EUR indien 

werkgeversbijdrage voor 8 april 2016 lager of gelijk is aan 5,31 EUR; 

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,00 EUR indien werkgeversbijdrage voor 

8 april 2016 5,31 EUR tot en met 5,91 EUR bedraagt en toekenning van een brutopremie van 

71,40 EUR 

 

219.00 Paritair comité voor de diensten en organismen voor technische controles en 

gelijkvormigheidstoetsing 

R* (R) Vorige lonen x 1,02. 

Aangezien er géén sectorale barema’s meer zijn, dient de index enkel toegepast te worden op de reële 

lonen. 

Enkel voor gebaremiseerde bedienden: géén verlenging overgangsmaatregel (barema’s op basis van 

beroepservaring). 

 

303.00 Paritair comité voor het filmbedrijf 

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

 

303.01 Paritair subcomité voor de filmproductie 

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

 

303.03 Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 

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

Indexatie sector-eigen premie. 

 

 



307.00 Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen  

M* (S) Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen.  

 

320.00 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen 

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

 

321.00 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 

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

 

326.00 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 

M* (S) Vorige lonen x 1,003225 of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0267. 

M* (S) Vorige lonen x 1,003225 of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0267. 

 

330.00 (330206, 330208 en 330209)* Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  

M* (S) Enkel voor de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (330208)*: 

optrekken schaallonen tot het gewaarborgd minimumloon en enkel voor deze schaallonen CAO-

verhoging 0,6%. 

Invoering schaalloon categorie 6 voor verplegend personeel. 

(!) Vanaf 1 december 2016.  

M* (S) Enkel voor de instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten (330206 en 

330209)*: optrekken schaallonen tot het gewaarborgd minimumloon en enkel voor deze schaallonen 

CAO-verhoging 0,6%. 

Eerste fase in de harmonisering van de loonbarema’s tot op het niveau van de Externe Diensten voor 

Preventie en Bescherming op het werk: de lonen worden opgetrokken met 20% van het verschil. 

(!) Vanaf 1 december 2016. Van toepassing vanaf 1 januari 2017 indien een ondernemings-CAO 

voorzag in de betaling van een eindejaarspremie aan de werknemers op basis van 

arbeidsprestaties in 2016. 

 

340.00 Paritair comité voor de orthopedische technologieën 

M&R (A) Enkel voor de arbeiders: vorige lonen x 1,0055. 

 

 

 

( )* 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 


