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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 

102.01 Paritair Subcomité voor het 
bedrijf der hardsteengroeven en 
der groeven van uit te houwen 

kalksteen in de provincie 
Henegouwen 

A   
Vorige lonen x 1,01  
 

102.04 Paritair Subcomité voor het 
bedrijf van de zandsteen- en 
kwartsietgroeven op het gehele 

grondgebied van het Rijk, 
uitgezonderd de 
kwartsietgroeven van de 
provincie Waals-Brabant 

A   
Vorige lonen x 1,01 
 

102.04 Ondernemingen in de provincie 
Luik ( Paritair Subcomité voor het 

bedrijf van de zandsteen- en 
kwartsietgroeven op het gehele 
grondgebied van het Rijk, 
uitgezonderd de 
kwartsietgroeven van de 
provincie Waals-Brabant ) 

A   
Vorige lonen x 1,01 

 

102.04 Andere ondernemingen ( Paritair 
Subcomité voor het bedrijf van de 

zandsteen- en kwartsietgroeven 
op het gehele grondgebied van 
het Rijk, uitgezonderd de 
kwartsietgroeven van de 

provincie Waals-Brabant ) 

A   
Vorige lonen x 1,01 

 

102.07 Paritair Subcomité voor het 
bedrijf der kalksteengroeven, 
cementfabrieken en kalkovens 
van het administratief 
arrondissement Doornik 

A   
Vorige lonen x 1,01 
 
Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). 
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106.01 Paritair Subcomité voor de 
cementfabrieken 

S   
Vorige lonen x 1,002842 of basislonen 2012 x 

1,055052 
 
Vanaf de eerste dag van de eerste 
betaalperiode van maart 2017. 

 

107.00 Paritair Comité voor de meester-

kleermakers, de kleermaaksters 
en naaisters 

A   

Vorige lonen x 1,02 
 

114.00 Paritair Comité voor de 
steenbakkerij 

A   
Vorige lonen x 1,005 
 

116.00 Paritair Comité voor de 
scheikundige nijverheid 

A   
Algemeen : Vorige lonen x 1,02 
 

117.00 Paritair Comité voor de 
petroleumnijverheid en -handel 

S   
Vorige lonen x 1,002842 of basislonen 2016 x 

1,0234 
 

139.00 Sleepdiensten ( Paritair Comité 
voor de binnenscheepvaart ) 

S   
Vorige lonen x 1,0079 
 

201.00 Paritair Comité voor de 
zelfstandige kleinhandel 

M   
Vorige lonen x 1,02 
 

202.01 Paritair Subcomité voor de 
middelgrote 

levensmiddelenbedrijven 

M   
Vorige lonen x 1,02 

 

203.00 Paritair Comité voor de 
bedienden uit de 
hardsteengroeven 

A   
Vorige lonen x 1,01 
 

207.00 Paritair Comité voor de 
bedienden uit de scheikundige 
nijverheid 

A   
Vorige lonen x 1,02 
 
Enkel voor functies opgenomen in de 
functieclassificatie, niet voor lonen buiten 
categorie. 
 

301.00 Paritair Comité voor het 
havenbedrijf 

S   
Vorige lonen x 1,016 

 
Vanaf de morgenshift van 7 maart 2017 
 

301.01 Paritair Subcomité voor de haven 
van Antwerpen, Nationaal Paritair 
Comité der haven van Antwerpen 
genaamd 

S   
Vorige lonen x 1,016 
 
Vanaf de morgenshift van 7 maart 2017 
 

301.02 Paritair Subcomité voor de haven 
van Gent 

S   
Vorige lonen x 1,016 
 
Vanaf de morgenshift van 7 maart 2017. 
 

301.03 Paritair Subcomité voor de haven 
van Brussel en Vilvoorde 

S   
Vorige lonen x 1,016 
 
Vanaf de morgenshift van 7 maart 2017. 

 

301.04 Paritair Subcomité voor de 

havens van Oostende en 
Nieuwpoort 

S   

Vorige lonen x 1,016 
 
Vanaf de morgenshift van de zevende dag na 
publicatie in het B.S. 
 

301.05 Paritair Subcomité voor de haven 

van Zeebrugge-Brugge 

S   

Vorige lonen x 1,016 
 
Vanaf de morgenshift van 7 maart 2017. 
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308.00 Paritair Comité voor de 
maatschappijen voor 

hypothecaire leningen, sparen en 
kapitalisatie 

M   
Vorige lonen x 1,0052 

 

309.00 Paritair Comité voor de 
beursvennootschappen 

M   
Vorige lonen x 1,005206 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken S   
Vorige lonen x 1,0052 
 

312.00 Paritair Comité voor de 
warenhuizen 

A   
Vorige lonen x 1,02 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf 

S   
Vorige lonen x 1,002842 of basislonen januari 
2016 (waarborg CAO) x 1,0234 
 ***** 
S   

Vorige lonen x 1,002842 of basislonen januari 
2016 (nieuwe statuten) x 1,0234 
 

 
 
 
CONVENTIONELE VERHOGINGEN  
 

Nr PC Benaming Conventionele Verhogingen 

209.00 Paritair Comité voor de bedienden 
der metaalfabrikatennijverheid 

S   
Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare 
bedienden: verlenging tot 31.12.2018 van de 
(tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen 
 

Vanaf 1 januari 2017 
 

216.00 Paritair Comité voor de 
notarisbedienden 

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan alle 
voltijds tewerkgestelde bedienden. 
Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. 
Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 

31.03.2017.  
 
Op ondernemingsvlak kan ten laatste op 

31.03.2012 voorzien worden in een ander 
minstens gelijkwaardig voordeel.  
 

Niet van toepassing voor de bedienden die 
reeds in 2009-2010 een gelijkwaardig 
recurrent voordeel hebben ontvangen. 
 
Niet van toepassing op studenten en bedienden 
tewerkgesteld met overheidssteun (opleidings-
, arbeidsinpassings- of 

omscholingsprogramma's). 
 
Vanaf 31 maart 2017 

306.00 Paritair Comité voor het 
verzekeringswezen 

Toekenning ecocheques voor 190 EUR aan de 
werknemers die meer dan 16 EUR boven 
schaalloon worden betaald (zie 01.01.2012). 

Referteperiode 01.01.2016 tot 31.12.2016. 

Uitbetaling ten laatste 31.03.2017.  
 
Niet van toepassing indien op 
ondernemingsniveau voorzien is in een 
gelijkwaardig voordeel.  

 
Vanaf 31 maart 2017 
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Index en loon maart 2017 

         Basis 2013 

Gezondheidsindex februari:      105,06 

4 maandelijks indexgemiddelde februari:    102,34 

4 maandelijks indexgemiddelde januari-februari:   102,195 

4 maandelijks indexgemiddelde december-januari-februari: 102,067 

Inflatie op jaarbasis (februari 2017 / februari 2016)  2,97 


