
Loonaanpassing
A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen
M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R de aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.  De schaallonen wijzigen niet.
S de aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P

Paritair Comite Naam
Index I

conventie C
loons-

aanpassing verhoging commentaar

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf CAO A 1,10%
- CAOverhoging 1,1 %
-  Alternatieve invulling op ondernemingsvlak mogelijk mits akkoord voor 30.09.2017.

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Index A 1,03% - vorige lonen x 1,0103

110 paritair comité voor de textielverzorging CAO A 1,10% - CAO verhoging 1,1 %

111.01 paritair comité voor de industriële metaalbewerking CAO

-Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. 
- Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) 
voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

111.02 paritair comité voor de ambachtelijke  metaalbewerking CAO

-Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. 
- Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) 
voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

111.03
paritair comité voor de buitenmonteerders bruggen en 
metalen gebinten  

CAO

-Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. 
- Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 of 30.09.2017 (indien in overleg 
beslist werd om de termijn te verlengen) voorzien in een andere invulling van de 
koopkracht.

Loonsverhoging oktober  2017

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.



117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,29%
- vorige lonen x 1,00029

120.02 paritair subcomité voor de vlasbereiding Index P 1,03% - vorige lonen x 10103

124 paritair comité voor het bouwbedrijf Index M 0,24245%

-vorige lonen x 1,0024245
- vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2017
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting

125,01 paritair subcomité voor de bosontginningen Index S 0,24%
- vorige lonen x 1,0024

125,02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanvewante 
nijverheden

Index M 0,24%
- vorige lonen x 1,0024
- te bereken op het vorig schaalloon van de geshoolde of de meer dan geschoolde.  De 
andere schaallonen en de reeële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.

125,03 paritair subcomité voor de houthandel Index A 0,24%
- vorige lonen x 1,0024
- vanaf de eerste werkdag van oktober 2017

140 Autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars) CAO A 1,10%
- Verhoging schaallonen en vergoedingen, ook ARAB-vergoeding met 1,1%.
- Niet voor het garagepersoneel.

140 Autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars) Index A 1,64%
- Vorige lonen x 1,0164
- niet voor het garagepersoneel

142.03 paritair subcomité voor de terugwinning van papier CAO A - CAO-verhoging 0,14 euro

143 paritair comité voor de zeevisserij Index A 0,7305% -  vorige lonen x 1,007305

148 paritair comité voor het bont en kleinveld Index A 1,03% - vorige lonen x 1,0103



149.03 paritair comit" voor de edele metalen CAO P 0,60% - CAO-verhoging 0,60%

200 aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO A 1,10%

- 1,1 %. Niet van toepassing voor bedienden die gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen 
en/of andere voordelen op ondernemingsvlak krijgen in de periode 2017-2018. 
Ondernemingen met syndicale afvaardiging: bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30/09/2017. 
Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging: schriftelijke en individuele informatie van 
de werkgever bij de betaling van het loon van oktober 2017.
- niet van toepassing voor het GMMI

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO S
- Aanpassing bedragen gemiddeld minimum maandinkomen ingevolge de CAO van 
04.09.2017.
- Vanaf 1 augustus 2017 .

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Index A

-Wijziging indexatiemechanisme. Voor 01.08.2017 werd de index toegepast op het 
schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon bleef behouden. Vanaf 
01.08.2017 wordt de index toegepast op zowel de minimumlonen als de reële lonen.
- Vanaf 1 augustus 2017 .

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

CAO S
- Aanpassing bedragen gemiddeld minimum maandinkomen ingevolge de CAO van 
04.09.2017.
- Vanaf 1 augustus 2017 .

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

Index A

-Wijziging indexatiemechanisme. Voor 01.08.2017 werd de index toegepast op het 
schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon bleef behouden. Vanaf 
01.08.2017 wordt de index toegepast op zowel de minimumlonen als de reële lonen.
- Vanaf 1 augustus 2017 .



209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO

- Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: *werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 
1,77 %: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. 
- Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. 
- Deeltijdse bedienden pro rata. 
- Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien 
in een andere invulling van de koopkracht. *werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt 1,77 % of 
meer:

toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en 
baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdsen pro 
rata. Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) 
voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

215
paritair comité voor de bedienden van het kleding- en 
confectiebedrijf

CAO A 1,10%
- 1,1 % voor de gebaremiseerde bedienden. Alternatieve invulling op ondernemingsvlak 
mogelijk mits akkoord voor 30.09.2017.

215
paritair comité voor de bedienden van het kleding- en 
confectiebedrijf

Index M 1,03% - vorige lonen x 1,0103

224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen CAO

-Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 
- Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2017 kan voorzien in een alternatieve 
besteding.
- NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO reeds voor een andere 
invulling dan ecocheques hebben gekozen.

302 paritair comité voor het hotelbedrijf CAO A 0,50% - CAO-verhoging 0,50%



307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

CAO

- Toekenning ecocheques voor 215 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds 
tewerkgestelde werknemers.
- Toekenning ecocheques voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.
-Toekenning ecocheques voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.
- Toekenning ecocheques voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.
- Toekenning ecocheques voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.
- Referteperiode van 01.12.2016 tot 30.11.2017.
- Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2017.
- Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk 
jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

CAO A 1,10%
- Schoonheidszorgen: CAO-verhoging 1,1 %.
- Vanaf 1 september 2017 .

323
paritair comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

CAO S 1,10% - verhoging van de barema's met 1,1%


