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LONEN EN INDEXATIES AUGUSTUS 2017 
 

A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. 

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

schaalloon blijft behouden. 

R:  De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen blijven ongewijzigd. 

S:  De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  

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. 

 

1. Indexaties 
 

Nummer Benaming paritair comité Indexatie  

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Vorige lonen x 1,000678 of basislonen 

2012 x 1,065361. 

Vanaf de eerste dag van de eerste 

betaalperiode van augustus 2017. 

S 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid 

en -handel 

Vorige lonen x 1,000678 of basislonen 

2016 x 1,0334. 

S 

201.00 Paritair Comité voor de zelfstandige 

kleinhandel 

CAOLoonsverhoging : Verhoging met 

20 EUR bruto per maand. Prorata voor 

deeltijdsen.  

A 

202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote 

levensmiddelenbedrijven 

CAOLoonsverhoging : Verhoging met 

20 EUR bruto per maand. Prorata voor 

deeltijdsen. 

A 

203.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de 

hardsteengroeven 

Vorige lonen x 1,01. A 

315.02 Paritair Subcomité voor de 

luchtvaartmaatschappijen 

CAOLoonsverhoging : 1,1%, met 

uitsluiting van de vaste premies. 

Collectieve verhogingen zullen worden 

verrekend in de maximale 

bedrijfsmarge (1,1 %), met 

uitzondering van de baremieke 

verhogingen of indexaties.  

CAOLoonsverhoging : Verhoging 

bedrag GMMI met 1,1%, met 

uitsluiting van de jobstudenten.  

 

A 

 

 

 

 

S 



 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Vorige lonen x 1,000678 of basislonen 

januari 2016 (waarborgCAO) x 1,0334. 

Vorige lonen x 1,000678 of basislonen 

januari 2016 (nieuwe statuten) x 

1,0334. 

S 

  



 

2. Conventionele verhogingen 
 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging  

201.00 Paritair Comité voor de 

zelfstandige kleinhandel 

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 Paritair Subcomité voor de 

middelgrote 

levensmiddelenbedrijven 

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. 

216.00 Paritair Comité voor de 

notarisbedienden 

Toekenning jaarlijks wederkerende premie aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. Bedrag voor 2017 is 

177,11 EUR bruto. Referteperiode van 1 januari 2017 tot 31 

augustus 2017. 

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van 

augustus 2017. 

  



 

3. Retroactieve indexaties 
Nummer Benaming paritair comité Indexatie  

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 

CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,20 EUR. 

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

A 

113.00 Paritair Comité voor het 

ceramiekbedrijf 

CAOLoonsverhoging : Tweede fase harmonisatie 

van de lonen voor de categorieën 1, 2 en 3 

(Onderhoud): voor 1/3 (in totaal al harmonisatie 

voor 2/3).  

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,16 EUR per 

uur. Met uitzondering voor de effectieve lonen in 

ondernemingen waar er een alternatieve invulling 

is voorzien op ondernemingsniveau in een 

akkoord neergelegd tegen 31.12.2017. Bij gebreke 

aan een akkoord zullen de lonen met retroactieve 

werking tot 01.07.2017 worden verhoogd met 

0,16 EUR/uur.  

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017) 

S 

 

 

 

 

A 

115.00 Paritair Comité voor het 

glasbedrijf 

Onder voorbehoud: CAOLoonsverhoging : Niet 

voor PC 115.03 (Spiegelmakerij). 

 verhoging met 0,8 % van de 

minimumlonen, de reële lonen en de 

ploegenpremies; 

 de overige 0,3 % kan vrij op 

ondernemingsniveau worden 

onderhandeld. Indien geen akkoord tegen 

31.12.2017: verhoging reële lonen en 

ploegenpremies met 0,3 % vanaf 

01.06.2017. 

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

A 

 

 

 

R 

115.03 Spiegelmakerij Onder voorbehoud: CAOLoonsverhoging : 1,1%: 

verhoging van de minimumlonen, de reële lonen 

en de ploegenpremies.  

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

A 



 

ONDER VOORBEHOUD: verhoging 

bestaanszekerheidsvergoeding. Retroactief vanaf 

01.06.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

Index : Vorige aanvullende vergoeding bij tijdelijke 

werkloosheid x 1,02. 

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

115.09 Aanvullend P.C. Glas Onder voorbehoud: CAOLoonsverhoging : Niet 

voor PC 115.03 (Spiegelmakerij).  

 Verhoging met 0,8 % van de 

minimumlonen, de reële lonen en de 

ploegenpremies; 

 De overige 0,3 % kan vrij op 

ondernemingsniveau worden 

onderhandeld. Indien geen akkoord tegen 

31.12.2017: verhoging reële lonen en 

ploegenpremies met 0,3 % vanaf 

01.06.2017. 

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

A 

 

 

 

R 

118.11 Vleesconserven, worsten, 

pekelvlees, gerookt vlees, 

vleesderivaten, vetsmelterijen, 

darmfabrieken, het bewerken en 

behandelen van ruwe, droge 

vellen, het kalibreren en plakken 

inbegrepen, slachthuizen en 

pluimveeslachterijen 

CAOLoonsverhoging : ENKEL VOOR DE 

VLEESCONSERVEN: CAO-verhoging 0,9 % voor 

arbeiders in dienst voor 01.07.2017.  

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig 

voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten 

op uiterlijk 30.06.2017. Rekening houdende met 

het feit dat op 1 januari 2018 een nieuw barema 

van toepassing zal zijn voor de vleesconserven.  

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

R 

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAOLoonsverhoging : Niet voor PC 119.03 

(slagerijen): verhoging ploegenpremie en 

namiddagpremie. 

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

 

142.04 Paritair Subcomité voor de 

terugwinning van allerlei 

producten 

CAOLoonsverhoging : Verhoging van de baremieke 

uurlonen met 0,61%.  

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

S 

303.03 Paritair Subcomité voor de 

exploitatie van bioscoopzalen 

CAOLoonsverhoging : 1,1 %.  

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

A 



 

Verhoging van de premies: 1,1 %. 

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

317.00 Paritair Comité voor de 

bewakings- en/of 

toezichtsdiensten 

CAOLoonsverhoging : 1,1%. 

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 

01.08.2017). 

A 



 

4. Retroactieve verhogingen 
 

Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

113.00 Paritair Comité voor het 

ceramiekbedrijf 
Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. Retroactief vanaf 

01.07.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

Aanpassing ploegenpremies. Retroactief vanaf 01.07.2017 

(Datum invoer 01.08.2017). 

115.00 Paritair Comité voor het glasbedrijf Onder voorbehoud: Verhoging 

bestaanszekerheidsvergoeding. 

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

115.03 Spiegelmakerij Onder voorbehoud: Verhoging 

bestaanszekerheidsvergoeding. 

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

115.09 Aanvullend P.C. Glas Onder voorbehoud: Verhoging 

bestaanszekerheidsvergoeding. 

Retroactief vanaf 01.06.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

142.01 Paritair Subcomité voor de 

terugwinning van metalen 

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. 

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden 

van de non-ferrometalen 

Het loonplafond voor de tussenkomst in de kosten van het 

privévervoer wordt afgeschaft. 

Retroactief vanaf 01.01.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

302.00b Forfaitaire daglonen (Paritair 

Comité voor het hotelbedrijf) 

Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden 

bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen. 

Retroactief vanaf 01.07.2017 (Datum invoer 01.08.2017). 

 

 


