
LOONAANPASSINGEN PER 1 AUGUSTUS 2017  

 

Index juli 2017    (basis 2013)  105,15 

                                      (basis 2004)  128,70 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  105,63 

                                        (basis 2004)  127,57 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     103,34 

 

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) CAO-verhoging 0,20 EUR. 

Vanaf 1 juli 2017. 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,000678 (+ 0,0678%) of basislonen 2012 x 1,065361 (+ 6,5361%). 

 

113.00 Paritair subcomité voor het ceramiekbedrijf 

M&R (A) CAO-verhoging 0,16 EUR. Niet voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een 

alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau in een akkoord neergelegd tegen 31 

december 2017. 

Vanaf 1 juli 2017. 

Aanpassing ploegenpremie uitgedrukt in vaste bedragen. 

Vanaf 1 juli 2017. 

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 juli 2017. 

 

115.01 - 09 (uitgezonderd PC 115.03) Paritair comité voor het glasbedrijf 

M&R (A) CAO-verhoging 0,8% en verhoging ploegenpremies met 0,8%. 

R* (R) CAO-verhoging 0,3% en verhoging ploegenpremies met 0,3%, tenzij er een akkoord is op 

ondernemingsniveau tegen uiterlijk 31 december 2017 over de invulling van deze 0,3%.  

(!) Vanaf 1 juni 2017. 

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. 

(!) Vanaf 1 juni 2017. 

 

115.03 Paritair subcomité voor de spiegelmakerij 

M&R (A) CAO-verhoging 1,1% en verhoging ploegenpremies met 1,1%. 

(!) Vanaf 1 juni 2017. 

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. 

(!) Vanaf 1 juni 2017. 

Vorige aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid x 1,02 (+ 2%). 

(!) Vanaf 1 juni 2017. 

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,000678 (+ 0,0678%) of basislonen 2016 x 1,0334 (+ 3,34%). 



 

118.11 Paritair comité voor de vleesnijverheid 

R* (R) Enkel voor de vleesconserven en voor arbeiders in dienst voor 1 juli 2017: CAO-

verhoging 0,9%. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemings-

CAO gesloten op uiterlijk 30 juni 2017. 

(!) Vanaf 1 juli 2017. 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

M&R (A) CAO-verhoging 20 EUR bruto per maand. Deeltijdsen prorata. 

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 01.08.2016 tot 31.07.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon 

van augustus.Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging 

werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

M&R (A) CAO-verhoging 20 EUR bruto per maand. Deeltijdsen prorata. 

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 01.08.2016 tot 31.07.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon 

van augustus.Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging 

werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. 

 

203.00 Paritair comité voor de hardsteengroeven 

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

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Toekenning jaarlijks wederkerende premie. Bedrag voor 2017 is 177,11 EUR bruto. Referteperiode 1 

januari 2017 tot 31 augustus 2017. Deeltijdsen pro rata.  

 

302.00 Paritair comité voor het hotelbedrijf 

Enkel voor werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd: indexatie forfaitaire 

daglonen. 

Vanaf 1 juli 2017. 

 

303.03 Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 

M&R (A) CAO-verhoging 1,1% en verhoging premies. 

(!) Vanaf 1 juli 2017. 

 

315.02 Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen 

M&R (A) CAO-verhoging 1,1%, met uitsluiting van de vaste premies. Collectieve verhogingen worden 

verrekend in de maximale bedrijfsmarge (1,1%), met uitzondering van de baremieke verhogingen en 

indexaties. 

Verhoging bedrag GGMMI met 1,1%, met uitsluiting van de jobstudenten. 

 

320.00 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen 

M&R (A) CAO-verhoging 1,1%. 

(!) Vanaf 1 juli 2017. 

 

 

 

 



322.00 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of 

–diensten leveren 

- verlenging pensioenpremie PC 111.01 en 111.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht 

ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC’s 111.01 en 111.02 een premie 

van 1,58% (Vlaamse provincies + Cofely Fabricom NV en Cofey Fabricom Industrie Sud NV) en 

1,45% (Waalse provincies en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van Cofely Fabricom 

NV en Cofey Fabricom Industrie Sud NV ) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke brutoafrekening tot 

en met 31 december 2018.  

Vanaf 1 juli 2017. 

 

326.00 Paritair comité voor het gas-en electriciteitsbedrijf 

M* (S) Vorige lonen x 1,000678 (+ 0,0678%) of basislonen januari 2016 (waarborgCAO) x 1,0334 (+ 

3,34%). 

M* (S) Vorige lonen x 1,000678 (+ 0,0678%) of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0334 (+ 

3,34%). 

 

327.03 Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de 

Duitstalige Gemeenschap 

M&R (A) Enkel voor het Waalse Gewest: CAO-verhoging 0,10 EUR (uurlonen) en 16,47 EUR 

(maandlonen). 

(!) Vanaf 1 juli 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

( )* 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 


