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 Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" 

A  Alle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen (S) en 
voor de reële lonen (R). 

M  Minimumlonen. De aanpassing wordt berekend op het 
overeenkomstige schaalloon voor de werknemer. Het verschil van het 
reële loon met dat schaalloon of minimumloon blijft behouden. 

R  Reële lonen. De aanpassing wordt alleen op de reële lonen toegepast, 
niet op de schaallonen. 

S  Schaallonen. De aanpassing geldt alleen voor de schaallonen. Geen 

aanpassing van de reële lonen wanneer men boven de nieuwe 
schaallonen betaalt. 

P 
 

De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. 
De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun 

onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, 
echter zonder met die loonspanning rekening te houden. 
 
 
 

INDEXATIES 

 

Nr. P.C Benaming Indexatie 

106.01 Paritair Subcomité voor de 
cementfabrieken 

S   
Vorige lonen x 1,002357 of basislonen 2012 x 
1,052062 

 
Vanaf de eerste dag van de eerste 

betaalperiode van februari 2017. 
 

112.00 Paritair Comité voor het 

garagebedrijf 

P   

Vorige lonen x 1,0138 
 
Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 
en PC 140.05. 
 

117.00 Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en –handel 
 

Vorige lonen x 1,002357 of basislonen 2016 x 

1,0205 

139.00 Binnenscheepvaart ( Paritair 
Comité voor de 
binnenscheepvaart ) 
 

A   
Vorige lonen x 1,02 
 

139.00 Systeemvaart ( Paritair Comité 
voor de binnenscheepvaart ) 

A   
Vorige lonen x 1,02 

 

140.00 Rijdend personeel - Verhuur van 

voertuigen met chauffeur (niet 
taxidiensten) ( Paritair Comité 
voor het vervoer en de logistiek )   

A   

Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet 
taxidiensten): vorige ARAB-vergoeding x 1,02 
en vorige lonen x 1,02 
 

140.01 Garagepersoneel ( Autobussen en 
autocars ) 

P   
Vorige lonen x 1,0138 

 
Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 
en PC 140.05. 
 

 
FEBRUARI 2017 

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN 



 2 

140.05 Garagepersoneel ( Paritair 
Subcomité voor de verhuizing ) 

P   
Vorige lonen x 1,0138 

 
Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 
en PC 140.05. 
 

142.03 Paritair Subcomité voor de 
terugwinning van papier 

A   
Vorige lonen x 1,02 

 

149.02 Paritair Subcomité voor het 
koetswerk 

P   
Vorige lonen x 1,0138 
 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele 
metalen 

P   
Vorige lonen x 1,0138 
 

149.04 Paritair Subcomité voor de 
metaalhandel 

P   
Vorige lonen x 1,0138 
 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf 

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

Vorige lonen x 1,002357 of basislonen januari 
2016 (nieuwe statuten) x 1,0205 
 

 
 
 
CONVENTIONELE VERHOGINGEN  
 

Nr PC Benaming Conventionele Verhogingen 

152.02 Paritair Subcomité voor de 
gesubsidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs van de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige 
Gemeenschap 

A   
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: CAO-

verhoging 0,7212 % 
 
Erratum: Het toepassingsgebied van de CAO-

verhoging is (A) volgens CAO 07.12.2016 en 
niet (S) zoals eerder gemeld. 
 

Vanaf 1 oktober 2016 .  
 

219.00 Paritair Comité voor de diensten 
en organismen voor technische 
controles en 
gelijkvormigheidstoetsing 

Omvorming leeftijdsbarema's: verlenging 
overgangsmaatregel tot 31.03.2017: 
vervanging leeftijdscriterium door criterium 
beroepservaring. Enkel voor gebaremiseerde 

bedienden. 
 
Vanaf 1 januari 2017 

314.00 Paritair Comité voor het 
kappersbedrijf en de 

schoonheidszorgen 

Kappers: aanpassing functieclassificatie. Mits 
een positieve schriftelijke evaluatie kunnen 

kappers een vervroegde overstap naar 
categorie 3 bekomen na 3 jaar 
ondernemingsanciënniteit (op initiatief van de 

werkgever, uiterlijk de maand volgend op) of 
na 3 jaar sectoranciënniteit (op vraag van de 
kapper, uiterlijk de maand volgend op de 
verzending van het aangetekend schrijven). 

 
Overgangsmaatregel voor de kappers wiens 
verjaringstermijn valt tussen 07.12.2016 en 
07.02.2017 : evaluaties dienen uiterlijk 
31.03.2017 te gebeuren. 
 
Vanaf 7 december 2016 
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319.02 Duitstalige Gemeenschap ( 
Paritair Subcomité voor de 

opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -
diensten van de Franse 
Gemeenschap, het Waalse Gewest 

en de Duitstalige Gemeenschap ) 

S   
Aanpassing functieclassificatie met bijhorende 

schaallonen ingevolge CAO van 15.12.2016 
 
Vanaf 1 januari 2017 .  
 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Enkel voor werknemers aangeworven voor 

01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse 
premie van 1.128,72 EUR (samenvoeging van 
de maandelijkse toelage, vorst- en 
productiviteitspremie). Uitbetaling met het loon 
van februari. 

 

 

 
Index en loon februari 2017 

         Basis 2013 

Gezondheidsindex januari:      104,65 

4 maandelijks indexgemiddelde januari:    102,05 

4 maandelijks indexgemiddelde december-januari:  101,93 

4 maandelijks indexgemiddelde november-december-januari: 101,883 

Inflatie op jaarbasis (januari 2017 / januari 2016)  2,65 


