
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

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie Index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Index A 0,55% - Vorige lonen x 1,0055

113.04 paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Index A 0,55% - Vorige lonen x 1,0055

114 paritair comité voor de steenbakkerij Index A 0,50% - Vorige lonen x 1,0050

117
paritair comité voor de petroleumnijverheid
en -handel

Index S 0,3225% - Vorige lonen x 1,003225

124 paritair comité voor het bouwbedrijf Index M 0,40281%

'- Vorige lonen x 1,0040281
- vanaf de eerste betaalperiode van april 2017
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen Index S 0,40% - Vorige lonen x 1,0040

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

Index M 0,40%

- Vorige lonen x 1,0040
- Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan 
geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel Index A 0,40%
- Vorige lonen x 1,0040
- vanaf de eerste werkdag van april 2017

132
paritair comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

Index A 0,55%
- Vorige lonen x 1,0055
- vanaf de eerste betaalperiode van april 2017

Loonsverhoging april  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.



143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien 
een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. (enkel 
kengetal 086)

143 paritair comité voor de zeevisserij Index A 0,9042% - Vorige lonen x 1,009042

148 paritair comité voor het bont en kleinvel Index A 0,55% - Vorige lonen x 1,0055

201 paritair comite voor de zelfstandige kleinhandel CAO

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.
- In de vorm van ecocheques (250 euro ) of een jaarlijkse bruto premie (188 euro).
- Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. Deeltijdsen pro rata.
- Niet voor studenten.
- Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een 
ondernemingseigen regeling afspreken.

202.01
paritair comité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

CAO

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.
- In de vorm van ecocheques (250 euro ) of een jaarlijkse bruto premie (188 euro).
- Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. Deeltijdsen pro rata.
- Niet voor studenten.
- Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een 
ondernemingseigen regeling afspreken.

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

Index M 0,55% - Vorige lonen x 1,0055

307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

CAO S - Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen

320
paritair comité voor de begrafenisondernemngen Index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

321
paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in 
geneesmiddelen

Index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

330.04
paritair subcomité voor de residuaire instelling : externe 
diensten voor preventie en bescherming op het werk 

CAO S
- Optrekken van de schaallonen tot het niveau van het gewaarborgd minimumloon 
en enkel voor deze schaallonen vervolgens CAO-verhoging 0,6%
- Vanaf 1 december 2016 .



330.04
paritair subcomité voor de residuaire instelling : externe 
diensten voor preventie en bescherming op het werk 

CAO S
- Verplegend personeel: invoering schaalloon cat. 6
- Vanaf 1 december 2016 .

330.04
paritair subcomité voor de residuaire instellingen : 
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten 

CAO S

- Eerste fase in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 
330.04 (Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk): de lonen 
worden opgetrokken met 20 % van het verschil
- Niet van toepassing in 2016 indien een ondernemingscao voorzag in de betaling 
van een eindejaarspremie aan de werknemers obv arbeidsprestaties in 2016.
- Vanaf 1 december 2016 .

330.04
paritair subcomité voor de residuaire instellingen : 
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten 

CAO S
- Optrekken van de schaallonen tot het niveau van het gewaarborgd minimumloon 
en enkel voor deze schaallonen vervolgens CAO-verhoging 0,6%
- Vanaf 1 december 2016 .


