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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 

104.00 Paritair Comité voor de 
ijzernijverheid 

A   
Vorige lonen x 1,02  
 

105.00 Paritair Comité voor de non-
ferrometalen 

A   
Vorige lonen x 1,0207 

 

106.01 Paritair Subcomité voor de 

cementfabrieken 

S   

Vorige lonen x 1,003409 of basislonen 2012 x 
1,062062 
 
Vanaf de eerste dag van de eerste 
betaalperiode van mei 2017 
 

115.00 Paritair Comité voor het 
glasbedrijf 

A   
Vorige lonen x 1,02 
 
Tevens indexatie ploegenpremies. 
 

115.03 Spiegelmakerij A   
Vorige lonen x 1,02 
 
Tevens indexatie ploegenpremies. 

 

115.09 Aanvullend P.C. Glas A   

Vorige lonen x 1,02 
 
Tevens indexatie ploegenpremies 
 
 

117.00 Paritair Comité voor de 

petroleumnijverheid en -handel 

S   

Vorige lonen x 1,003409 of basislonen 2016 x 
1,0302 
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130.00 Paritair Comité voor het 
drukkerij-, grafische kunst- en 

dagbladbedrijf 

M   
Vorige lonen x 1,02 

 
Vanaf maandag 8 mei 2017. 
 

130.00 Drukkerijen (uitgezonderd 

dagbladen) ( Paritair Comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- 

en dagbladbedrijf ) 

M   

Vorige lonen x 1,02 
 

Vanaf maandag 8 mei 2017. 
 

130.00 Dagbladen ( Paritair Comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- 
en dagbladbedrijf ) 

M   
Vorige lonen x 1,02 
 

Vanaf maandag 8 mei 2017. 
 

139.00 Sleepdiensten ( Paritair Comité 
voor de binnenscheepvaart ) 

S   
Vorige lonen x 1,0079 
 

142.02 Paritair Subcomité voor de 
terugwinning van lompen 

A   
Vorige lonen x 1,02 
 

202.00 Paritair Comité voor de 
bedienden uit de kleinhandel in 

voedingswaren 

A   
Vorige lonen x 1,01 

 

210.00 Paritair Comité voor de 
bedienden van de ijzernijverheid 

A   
Vorige lonen x 1,02 
 
Niet voor de lonen buiten categorie. 
 

211.00 Paritair Comité voor de 
bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel 

A   
Vorige lonen x 1,02 
 

216.00 Paritair Comité voor de 

notarisbedienden 

A   

Vorige lonen x 1,0072 
 

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

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. 

 
Vanaf 1 april 2017 
 

224.00 Paritair Comité voor de 
bedienden van de non-
ferrometalen 

A   
Vorige lonen x 1,0207 
 

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

kapitalisatie 

M   
Vorige lonen x 1,0066 
 

309.00 Paritair Comité voor de 
beursvennootschappen 

M   
Vorige lonen x 1,006645 
 

310.00 Paritair Comité voor de banken S   
Vorige lonen x 1,0066 
 

314.00 Paritair Comité voor het 

kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen 

A   

Vorige lonen x 1,02 
 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf 

S   
Vorige lonen x 1,003409 of basislonen januari 
2016 (waarborgCAO) x 1,0302 
 ***** 
S   
Vorige lonen x 1,003409 of basislonen januari 

2016 (nieuwe statuten) x 1,0302 
 ***** 
Index vakantiepremie. 
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CONVENTIONELE VERHOGINGEN  
 

Nr PC Benaming Conventionele Verhogingen 

124.00 Paritair Comité voor het 
bouwbedrijf 

Toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle 
voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. 
Deeltijdsen pro rata.  
 
NIET van toepassing op ondernemingen die 

vóór 31.01.2017 voor een ander voordeel dan 
ecocheques hebben gekozen 

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

Enkel voor gebaremiseerde bedienden: géén 
verlenging overgangsmaatregel (barema's op 
basis van beroepservaring).  
 

Vanaf 1 april 2017 

332.00 Duitstalige Gemeenschap ( 
Paritair Comité voor de Franstalige 
en Duitstalige welzijns- en 
gezondheidssector ) 

S   
Erkende en/of gesubsidieerde instellingen en 
diensten in de Duitstalige Gemeenschap: 
verhoging schaallonen ingevolge CAO 

17.03.2017 
 
Vanaf 1 januari 2017  
 

 

 

 
Index en loon mei 2017 

         Basis 2013 

Gezondheidsindex april:      105,46 

4 maandelijks indexgemiddelde april:    103,02 

4 maandelijks indexgemiddelde maart-april:   102,845 

4 maandelijks indexgemiddelde februari-maart-april:  102,677 

Inflatie op jaarbasis (april 2017 / april 2016)   2,28 


