
LOONAANPASSINGEN PER 1 SEPTEMBER 2017  

 

Index augustus 2017   (basis 2013)  105,22 

                                      (basis 2004)  128,79 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  105,68 

                                        (basis 2004)  127,63 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     103,39 

 

 

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 (+1%). 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,000484 (+0,0484%) of basislonen 2012 x 1,065876 (+6,5876%).  

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,000484 (+0,0484%) of basislonen 2016 x 1,0339 (+3,39%).  

 

120.00 Paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk 

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

 

120.02 Paritair subcomité voor de vlasbereiding 

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,88 EUR. 

 

121.00 Paritair comité voor de schoonmaak 

Invoering categorieën 8D (magazijnier) en 8E (garagepersoneel). 

Vanaf 1 juli 2017.  

 

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

M&R (A) CAO-verhoging 0,6%. 

Vanaf 1 juli 2017. 

Aanpassing scheidingsvergoeding en vergoeding voor voeding en huisvesting. 

Vanaf 1 juli 2017. 

 

140.02 (140.06) Paritair subcomité voor de taxi’s 

M&R (A) Enkel voor de verhuur van voertuigen met chauffeur en het garagepersoneel: CAO-

verhoging 0,6%. 

(!) Vanaf 1 juli 2017. 

 

142.02 Paritair subcomité voor de terugwinning van lompen 

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

 



144.00 Paritair comité voor de landbouw 

M&R (A) CAO-verhoging 0,9%. 

Niet voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders: aanpassing bedrag forfaitaire premie tot 56,12 EUR. 

Referteperiode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Deeltijdsen pro rata. Deze premie kan worden omgezet in 

een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-CAO, neergelegd uiterlijk op 1 mei 2018. Bij een 

omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 

Enkel voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart 

hebben aangegeven: aanpassing bedrag forfaitaire premie tot 5,11 EUR. Referteperiode 1 januari 

2017 tot 31 december 2017. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen 

zijn bereikt. 

 

145.01 – 145.07 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf 

M&R (A) Niet voor PC 145.05: CAO-verhoging 0,9%. 

M* (S) Enkel voor PC 145.03, 145.05 en 145.06: invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende 

schaallonen. 

Niet voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders: aanpassing bedrag forfaitaire premie tot 56,12 EUR. 

Referteperiode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Deeltijdsen pro rata. Deze premie kan worden omgezet in 

een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-CAO, neergelegd uiterlijk op 1 mei 2018. Bij een 

omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 

Enkel voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart 

seizoenarbeid hebben aangegeven: aanpassing bedrag forfaitaire premie tot 10,20 EUR. 

Referteperiode 1 januari 2017 tot 31 december 2017. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de 

maand waarin 50 dagen zijn bereikt. 

 

152.01 Paritair subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Uitbreiding sectorale barema’s tot 45 jaar anciënniteit. 

 

214.00 Paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 

M&R (A) Enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie: CAO-verhoging 1,1%. 

 

216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0076 (+0,76%). 

 

226.00 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de 

logistiek 

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

 

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

kapitalisatie   

M  Vorige lonen x 1,0012 (+0,12%). 

Vanaf 1 juli 2017: eerste fase harmonisatie introductie van de spaarbanken onder de bevoegdheid 

van het PC 310. 

 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen   

M  Vorige lonen x 1,001162 (+0,1162 %). 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken   

M* (S)  Enkel voor de banken: vorige lonen x 1,0012 (+0,12%). 

M Enkel voor de spaarbanken: vorige lonen x 1,0012 (+0,12%). 



Vanaf 1 juli 2017: eerste fase harmonisatie introductie van de spaarbanken onder de bevoegdheid 

van het PC 310. 

 

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

–diensten leveren 

Verlenging pensioenpremie PC 111.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 111.03 een premie van 1,58% van 

zijn brutoloon verschuldigd vanaf 1 juli 2017. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 

december 2018. 

Vanaf 1 juli 2017. 

 

322.01 Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten 

leveren 

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

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf   

M* (S)  Vorige lonen x 1,000484 (+0,0484%) of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0339 (+ 

3,39%). 

M* (S)  Vorige lonen x 1,000484 (+0,0484%) of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0339 (+ 

3,39%). 

 

327.01 (327011)* Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale 

werkplaaten erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 

Enkel voor het omkaderingspersoneel van de beschutte werkplaatsen toekenning jaarlijkse 

premie. Bedrag voor 2017 is –192,62 EUR (negatief bedrag), verhoogd met 5,07% van de jaarwedde 

(gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2016 - 31.08.2017).  

 

330.01 (330.01 en 330201)* Paritair comité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele 

organisaties 

Enkel voor de ziekenhuizen én de rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen:  

toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere 

beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.229,75 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel 

(BBT) van 3.689,35 EUR. 

Niet meer van toepassing op de rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en 

categorale ziekenhuizen (dit zijn geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor 

behandeling en revalidatie) in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 2 september 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

( )* 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 

 

 

 


