
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

113 paritair comité voor het ceramiekbedrijf Index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

116
kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO A
- CAO-verhoging 0,14 EUR (in stelsel 40u/week). Verhoging referte-uurloon met 0,19 EUR 
(in stelsel 40u/week).
- Vanaf 1 oktober 2017 .

116
kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO A

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,50 EUR.
- Ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen op 30.09.2017, met een 
werkgeversbijdrage gelijk aan 6,91 EUR of hoger dan 6,41 EUR (5,91 EUR voor de arbeiders 
die permanent tewerkgesteld zijn in weekend- of overbruggingsploegen met een 
arbeidsprestatie van 12 uur per gewerkte dag) en lager dan 6,91 EUR: omzetting in een 
verhoging van het effectieve basisuurloon.
- Vanaf 1 oktober 2017 .

116
kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO A

- Aanpassing modaliteiten bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval).
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).
- vanaf 01 oktober 2017

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,12570% - Vorige lonen x 1,001257 of basislonen 2016 x 1,0355

140
speciale autobusdiensten - bjzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

Index A 2,00%
-Vorige lonen x 1,02
- Niet voor het garagepersoneel.

Loonsverhoging november  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.



149.01
paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

CAO

-Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling op 15.11.2017.
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

301 paritair comité voor het havenbedrijf CAO S 1,10%

- Havenarbeiders algemeen contingent en vaklui en de logistieke werknemers: CAO 
verhoging 1,1 %.
- Vanaf 1 september 2017 .

309 paritair comité voor de beursvennootschappen Index M 0,1548% - vorige lonen x 1,001548

329

Sportcentra met hoofdkantoor in het Waals Gewest of 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de Franstalige 
taalrol en die niet onder 329.02a, 329.02b, 329.02c, 329.02d 
en 329.02e toebehoren ( Paritair Subcomité voor de socio-
culturele sector van de Franstalige en Duitstalige 
Gemeenschap en het Waalse Gewest )

Index S 2,00%
- Invoering nieuwe functieclassificatie en schaallonen. 
- Indexatie van de schaallonen met 2% ingevolge CAO 20.02.2017.
- Vanaf 1 juli 2017 .

330 paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Index

- (NIET voor de serviceflats) Privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, 
initiatieven van beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, 
dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, thuisverpleging, geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-
pediatrische centra en wijkgezondheidscentra: index van het forfaitair gedeelte van de 
attractiviteitspremie (bedrag 2017 is 647,53 EUR)

330.03 paritair comité voor de dentaaltechnische bedrijven CAO - Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques.


