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LONEN EN INDEXATIES APRIL 2017 
 

A: De aanpassint teldt voor de schaallonen en de reële lonen. 

M: De aanpassint wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat 

schaalloon blijft behouden. 

R:  De aanpassint teldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen blijven ontewijzitd. 

S:  De aanpassint teldt enkel voor de schaallonen.  

P:   De aanpassint wordt berekend op het schaalloon aan spannint 100. De overite schaallonen 

worden aantepast in functie van hun onderlinte loonspannint. De aanpassint teldt ook voor de 

reële lonen, echter zonder met die loonspannint rekenint te houden. 

 

1. Indexaties 

Nummer Benaming paritair comité Indexatie  

102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der 

hardsteentroeven en der troeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en 

Namen 

Vorite lonen x 1,01 A 

102.03 Paritair Subcomité voor de porfiertroeven in 

de provincies Waals-Brabant en Henetouwen 

en de kwartsiettroeven in de provincie 

Waals-Brabant 

Vorite lonen x 1,01 A 

102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der 

porseleinaarde- en zandtroeven welke in 

openlucht teëxploiteerd worden in de 

provincies Waals-Brabant, Henetouwen, 

Luik, Luxemburt en Namen 

Vorite lonen x 1,01 A 

102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der 

marmertroeven en -zaterijen op het tehele 

trondtebied van het Rijk 

Vorite lonen x 1,01 A 

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de 

troeven van niet uit te houwen kalksteen en 

van de kalkovens, van de bitterspaattroeven 

en -ovens op het tehele trondtebied van het 

Rijk 

Vorite lonen x 1,01 A 

102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der 

leisteentroeven, coticuletroeven en troeven 

van slijpsteen voor scheermessen in de 

provincies Waals-Brabant, Henetouwen, 

Luik, Luxemburt en Namen 

Vorite lonen x 1,01 A 



 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Vorite lonen x 1,003225 of basislonen 

2012 x 1,058454 

Vanaf de eerste dat van de eerste 

betaalperiode van april 2017 

S 

106.02 Paritair Subcomité voor de betonindustrie Vorite lonen x 1,02 A 

106.03 Paritair Subcomité voor de vezelcement Vorite lonen x 1,02 A 

109.00 Paritair Comité voor het kledint- en 

confectiebedrijf 

Vorite lonen x 1,0055 A 

113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Vorite lonen x 1,0055 A 

114.00 Paritair Comité voor de steenbakkerij Vorite lonen x 1,005 A 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid 

en -handel 

Vorite lonen x 1,003225 of basislonen 

2016 x 1,0267 

S 

120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereidint Vorite lonen x 1,0055 P 

120.03 Paritair Subcomité voor het vervaarditen van 

en de handel in zakken in jute of in 

vervantintsmaterialen 

Vorite lonen x 1,011 A 

124.00 Paritair Comité voor het bouwbedrijf Index loontoeslat petrochemie 

Index vertoedinten kost en huisvestint 

Vorite lonen x 1,0040281 

Vanaf de eerste betaalperiode van april 

2017 

M 

125.01 Paritair Subcomité voor de bosonttinninten Vorite lonen x 1,004 S 

125.02 Paritair Subcomité voor de zaterijen en 

aanverwante nijverheden 

Vorite lonen x 1,004 

Te berekenen op het vorit schaalloon 

van de teschoolde of de meer dan 

teschoolde. De andere schaallonen en 

de reële lonen stijten met eenzelfde 

bedrat 

M 

125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel Vorite lonen x 1,004 

Vanaf de eerste werkdat van april 

2017 

 

 

 

A 



 

128.00 Paritair Comité voor het huiden- en 

lederbedrijf en vervantintsproducten 

Vorite lonen x 1,0055 

Dezelfde coëfficiënt teldt voor de 

werkloosheid met bedrijfstoeslat 

(tedeelte werktever). Vanaf de eerste 

dat van de eerste loonuitbetalint van 

april 2017 

A 

128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de 

handel in ruwe huiden en vellen 

Vorite lonen x 1,0055 

Dezelfde coëfficiënt teldt voor de 

werkloosheid met bedrijfstoeslat 

(tedeelte werktever). Vanaf de eerste 

dat van de eerste loonuitbetalint van 

april 2017 

A 

128.02 Paritair Subcomité voor de 

schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de 

maatwerkers 

Vorite lonen x 1,0055 

Dezelfde coëfficiënt teldt voor de 

werkloosheid met bedrijfstoeslat 

(tedeelte werktever). Vanaf de eerste 

dat van de eerste loonuitbetalint van 

april 2017 

A 

128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en 

de handschoennijverheid 

Vorite lonen x 1,0055 

Dezelfde coëfficiënt teldt voor de 

werkloosheid met bedrijfstoeslat 

(tedeelte werktever). Vanaf de eerste 

dat van de eerste loonuitbetalint van 

april 2017 

A 

128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de 

vervaarditint van riemen en industriële 

artikelen in leder 

Vorite lonen x 1,0055 

Dezelfde coëfficiënt teldt voor de 

werkloosheid met bedrijfstoeslat 

(tedeelte werktever). Vanaf de eerste 

dat van de eerste loonuitbetalint van 

april 2017 

A 

132.00 Paritair Comité voor de onderneminten van 

technische land- en tuinbouwwerken 

Vorite lonen x 1,0055 

Vanaf de eerste betaalperiode van april 

2017 

A 

133.00 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Vorite lonen x 1,0055 

Vanaf de eerste betaalperiode van april 

2017 

A 

133.02 Rook-, pruim- en snuiftabakonderneminten Vorite lonen x 1,0055 

Vanaf de eerste betaalperiode van april 

2017 

A 



 

133.03 Onderneminten die sitaren en citarillo's 

vervaarditen 

Vorite lonen x 1,0055 

Vanaf de eerste betaalperiode van april 

2017 

A 

143 Paritair Comité voor de zeevisserij Vorite lonen x 1,009042 A 

148.00 Paritair Comité voor het bont en kleinvel Vorite lonen x 1,0055 A 

215.00 Paritair Comité voor de bedienden van het 

kledint- en confectiebedrijf 

Vorite lonen x 1,0055 M 

219.00 Paritair Comité voor de diensten en 

ortanismen voor technische controles en 

telijkvormitheidstoetsint 

Vorite lonen x 1,02 A 

303.00 Paritair Comité voor het filmbedrijf Ex-PC 303.02 en ex-PC 303.04: vorite 

lonen x 1,02 

A 

303.01 Paritair Subcomité voor de filmproductie Vorite lonen x 1,02 A 

303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van 

bioscoopzalen 

Vorite lonen x 1,02 

Tevens indexatie sector-eiten premie 

A 

320.00 Paritair Comité voor de 

betrafenisonderneminten 

Vorite lonen x 1,02 A 

321.00 Paritair Comité voor de troothandelaars-

verdelers in teneesmiddelen 

Vorite lonen x 1,02 A 

326.00 Paritair Comité voor het tas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Vorite lonen x 1,003225 of basislonen 

januari 2016 (waarbortCAO) x 1,0267 

Vorite lonen x 1,003225 of basislonen 

januari 2016 (nieuwe statuten) x 

1,0267 

S 

340.00 Paritair Comité voor de orthopedische 

technolotieën 

Arbeiders: vorite lonen x 1,0055 

Vanaf de eerste dat van de eerste 

loonuitbetalint van april 2017 

A 

 

  



 

2. Conventionele verhogingen 
 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging  

127.00 Paritair Comité voor de handel in 

brandstoffen 

Indexatie verblijfsvertoedinten 

143.00 Paritair Comité voor de zeevisserij Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet 

van toepassint indien een ondernemintsakkoord een andere 

retelint voorziet. Deeltijdsen pro rata 

201.00 Paritair Comité voor de zelfstandite 

kleinhandel 

Toekennint jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds 

tewerktestelde werknemers. 

In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse bruto premie 

(incl. sociale werkteversbijdrate). 

Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. Deeltijdsen 

pro rata. 

Niet voor studenten. 

Onderneminten met een syndicale vertetenwoorditint 

kunnen een ondernemintseiten retelint afspreken. 

202.01 Paritair Subcomité voor de 

middeltrote 

levensmiddelenbedrijven 

Toekennint jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds 

tewerktestelde werknemers. 

In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse bruto premie 

(incl. sociale werkteversbijdrate). 

Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. Deeltijdsen 

pro rata. 

Niet voor studenten. 

Onderneminten met een syndicale vertetenwoorditint 

kunnen een ondernemintseiten retelint afspreken 

216.00 Paritair Comité voor de 

notarisbedienden 

Toekennint jaarlijkse premie van 254,99 EUR aan alle voltijds 

tewerktestelde bedienden. Referteperiode van 01.04.2016 

tot 31.03.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetalint in april 

2017. 

NIET van toepassint indien een effectieve 

koopkrachtverhotint op ondernemintsniveau is toetekend 

voltens modaliteiten: 

-invoerint of verhotint werkteversbijdrate maaltijdcheques 

met 1,60 EUR indien werkteversbijdrate (vóór 08.04.2016) 

later of telijk is aan 5,31 EUR ; 

-toekennint van een brutopremie van 71,40 EUR en 

verhotint werkteversbijdrate maaltijdcheques met 



 

1,00 EUR indien werkteversbijdrate (vóór 08.04.2016) litt 

tussen 5,31 EUR tot en met 5,91 EUR. 

307.00 Paritair Comité voor de makelarij en 

de verzekerintsatentschappen 

Invoerint nieuwe functieclassificatie met bijhorende 

schaallonen 

 

3. Retroactieve conventionele verhogingen 
 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging  

140.00b Rijdend personeel - Verhuur van 

voertuiten met chauffeur (niet 

taxidiensten) (Paritair Comité voor 

het vervoer en de lotistiek) 

Toekennint ecocheques van 120 EUR aan de arbeiders 

(schrappint van de anciënniteitsvoorwaarde van minstens 6 

maanden ondernemintsanciënniteit op 01.07.2016). 

Referteperiode 01.07.2015- 30.06.2016. Deeltijdsen pro rata. 

Uitbetalint in juli 2016. Werktevers die reeds in 2016 (vóór 

21 april 2016) ecocheques op ondernemintsniveau hebben 

toetekend moten de ecocheques uitbetalen vóór 31 januari 

2017. 

Terutbetalint door het Sociaal Fonds. 

Retroactief vanaf 01/07/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 

140.00c Garatepersoneel (Paritair Comité 

voor het vervoer en de lotistiek) 

Toekennint ecocheques van 120 EUR aan de arbeiders 

(schrappint van de anciënniteitsvoorwaarde van minstens 6 

maanden ondernemintsanciënniteit op 01.07.2016). 

Referteperiode 01.07.2015- 30.06.2016. Deeltijdsen pro rata. 

Uitbetalint in juli 2016. Werktevers die reeds in 2016 (vóór 

21 april 2016) ecocheques op ondernemintsniveau hebben 

toetekend moten de ecocheques uitbetalen vóór 31 januari 

2017. 

Terutbetalint door het Sociaal Fonds. 

Retroactief vanaf 01/07/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 

140.02a Rijdend personeel - Taxichauffeurs 

(Taxi's) 

Toekennint ecocheques van 120 EUR aan de arbeiders 

(schrappint van de anciënniteitsvoorwaarde van minstens 6 

maanden ondernemintsanciënniteit op 01.07.2016). 

Referteperiode 01.07.2015- 30.06.2016. Deeltijdsen pro rata. 

Uitbetalint in juli 2016. Werktevers die reeds in 2016 (vóór 

21 april 2016) ecocheques op ondernemintsniveau hebben 

toetekend moten de ecocheques uitbetalen vóór 31 januari 

2017. 

Terutbetalint door het Sociaal Fonds. 

Retroactief vanaf 01/07/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 



 

140.02c Garatepersoneel (Taxi's) Toekennint ecocheques van 120 EUR aan de arbeiders 

(schrappint van de anciënniteitsvoorwaarde van minstens 6 

maanden ondernemintsanciënniteit op 01.07.2016). 

Referteperiode 01.07.2015- 30.06.2016. Deeltijdsen pro rata. 

Uitbetalint in juli 2016. Werktevers die reeds in 2016 (vóór 

21 april 2016) ecocheques op ondernemintsniveau hebben 

toetekend moten de ecocheques uitbetalen vóór 31 januari 

2017. 

Terutbetalint door het Sociaal Fonds. 

Retroactief vanaf 01/07/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 

330.04a Externe diensten voor preventie en 

beschermint op het werk (Paritair 

subcomité voor de residuaire 

instellinten) 

CAOLoonsverhotint : Optrekken van de schaallonen tot het 

niveau van het tewaarbortd minimumloon en enkel voor 

deze schaallonen vervoltens CAO-verhotint 0,6% (S) 

Retroactief vanaf 01/12/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 

CAOLoonsverhotint : Verpletend personeel: invoerint 

schaalloon cat. 6 (S) Retroactief vanaf 01/12/2016 (Datum 

invoer 01/04/2017) 

330.04i Instellinten waarvoor teen 

specifieke CAO werd tesloten 

(Paritair subcomité voor de 

residuaire instellinten) 

CAOLoonsverhotint : Eerste fase in de harmoniserint van de 

loonbarema's tot op het niveau van PC 330.04a (Externe 

diensten voor preventie en beschermint op het werk): de 

lonen worden optetrokken met 20 % van het verschil (S) 

Niet van toepassint in 2016 indien een ondernemintscao 

voorzat in de betalint van een eindejaarspremie aan de 

werknemers obv arbeidsprestaties in 2016. 

Retroactief vanaf 01/12/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 

CAOLoonsverhotint : Optrekken van de schaallonen tot het 

niveau van het tewaarbortd minimumloon en enkel voor 

deze schaallonen vervoltens CAO-verhotint 0,6% (S) 

Retroactief vanaf 01/12/2016 (Datum invoer 01/04/2017) 

 

 


