
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

CAO A 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 %
- Verhoging ploegenpremies met 1,1 %.
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen.

111
Paritair comité voor de metaal-, machine- en 
elektrische bouw

Index A 1,69% - Vorige lonen x 1,0169

111.01/111.02
indusriële metaalbewerking
ambachtelijke metaalbewerking

CAO

- Ondernemingen met eindejaarspremie evenwaardig of hoger dan de 
provinciale/regionale eindejaarspremie: - Enveloppe van 1,1 % van de loonmassa op 
ondernemingsniveau. Via cao gesloten tegen 30.06.2017 of 30.09.2017 (indien in overleg 
beslist werd om de termijn te verlengen);- indien geen cao tegen 30.06.2017 of 
30.09.2017: verhoging met 1,1 % van de effectieve en baremieke lonen en van de niet in 
procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies (behoudens andere afspraken op 
ondernemingsniveau).
Provincies/regio's zonder eindejaarspremie of lager dan volledige 13e maand: invoering 
van een eindejaarspremie van 1,1 % of verhoging met 1,1 % (tenzij de onderneming al op 
of boven eindejaarspremie toekent of een gelijkwaardige premie).
Uitzonderingen: geldt niet voor ondernemingen die zich in de onmogelijkheid bevinden om 
de voordelen toe te kennen, in herstructurering zijn, en ondernemingen gedekt door een 
sociaal programma 2017-2018.

111.01/111.02 indusriële metaalbewerking CAO S
- CAO-verhoging 1,1 % (stelsel 38u/week)
- Aanpassing vergoedingen van de industriële leerlingen.

111.01/111.02 indusriële metaalbewerking CAO

- Ondernemingen vrijgesteld van het sectoraal aanvullend pensioen : ondernemingsplan 
verhogen met 0,10%. Indien plan reeds gelijk aan verhoogde bijdrage: gelijkwaardig 
voordeel 0,10%.
Melden aan Fonds voor 31 augustus 2017.

Loonsverhoging juli  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.

Opgelet: in tal van sectoren zijn de onderhandelingen op 30 juni nog lopende. 
De kans dat deze tabel nog wordt aangepast is dus groot. 



112 paritair comité voor het garagebedrijf CAO P

- 1,1 %. Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een 
alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2017 
(Ondernemingen met SD: dubbel akkoord WG en alle vertegenwoordigde organisaties. 
Ondernemingen zonder SD: dubbel akkoord tussen all in PSC vertegenwoordigde 
organisaties). Komt er geen cao tegen 30.09.2017 dan retroactieve verhoging lonen met 
1,1% op 01.07.2017.

118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid CAO A

- 0,9 %. Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald 
bij ondernemingscao gesloten uiterlijk op 30.06.2017. Een verlenging van deze termijn is 
mogelijk, mits het afsluiten van een CAO met bewarende maatregelen op uiterlijk 
30.06.2017. Deze enveloppe dekt de periode 01.07 t.e.m. 31.12.2017.
Niet van toepassing voor de subsector van de vleesconserven indien tegen 30.06.2017 een 
sectorale functieclassificatie is gesloten.

119 paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO A
- CAO-verhoging 1,1 %
- Niet voor PC 119.03 (slagerijen): verhoging ploegenpremie en namiddagpremie.

119.03 slagerijen CAO A - CAO-verhoging 1,1 %

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO A
- CAO-verhoging 1,1 %
- Niet voor PC 119.03 (slagerijen): verhoging ploegenpremie en namiddagpremie.

121 paritair comité voor de schoonmaak CAO R
- CAO-verhoging 0,1411 euro
- de CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing

121 paritair comité voor de schoonmaak Index A 1,41% - Vorige lonen x 1,0141
- indexatie dagvergoeding dienstreizen.

124 paritair comité voor het bouwbedrijf Index M 0,90024%

- Vorige lonen x 1,0090024
- Vanaf de eerste betaalperiode van 07/2017
- index studentenuurloon
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO M - Verhoging van 1,1%.

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen Index S 0,90% - Vorige lonen x 1,009

125.02
paritair subcomité voro de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

CAO
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR. Referteperiode van 01.07.2016 tot 30.06.2017.

125.02
paritair subcomité voro de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

Index M 0,90%
- Vorige lonen x 1,009
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 CAO
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR. Referteperiode van 01.07.2016 tot 30.06.2017.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel Index A 0,90% - Vorige lonen x 1,009
- vanaf de eerste werkdag van juli 2017



126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO A
- CAO-verhoging 1,1 %

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking Index M 1,37% - vorige lonen x 1,0137
-dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever)

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

Index A 0,79%
- vorige lonen x 1,0079
- vanaf de eerste betaalperiode van juli 2017

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

CAO
- 

140.00
Rijdend personeel - verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten) Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek)

CAO

- Toekenning ecocheques van 120 EUR. Referteperiode 01.07.2016 - 30.06.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Uitbetaling in juli 2017.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.00
garagepersoneel (Paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

CAO

- Toekenning ecocheques van 120 EUR. Referteperiode 01.07.2016 - 30.06.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Uitbetaling in juli 2017.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.00
garagepersoneel (Paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

CAO A - CAO-verhoging 0,6 %

140.02
speciale autobusdiensten - Bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

Index
- vorige ARAB vergoeding x 1,016937
- niet voor het garagepersoneel

140.02
speciale autobusdiensten - Bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

CAO
- CAO-verhoging 1,1 % : baremalonen, reële lonen en nachtvergoeding
vanaf 01/06/2017

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing CAO A
- CAO verhoging met 1,1 % van de reële lonen en alle vergoedingen die zijn onderworpen 
aan de RSZ

140.06 rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's) CAO

- Toekenning ecocheques van 120 EUR. Referteperiode 01.07.2016 - 30.06.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Uitbetaling in juli 2017.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.06 rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's) CAO A - CAO-verhoging 0,6%

140.06 Garagepersoneel (Taxi's) CAO

- Toekenning ecocheques van 120 EUR. Referteperiode 01.07.2016 - 30.06.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Uitbetaling in juli 2017.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.06 Garagepersoneel (Taxi's) CAO A - CAO-verhoging 0,6%

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2017 ecocheques voor 250 EUR. 
- Referteperiode van 01.07.2016 tot 30.06.2017. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Vanaf 15 juli 2017 .



144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 55 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2016 tot 30.06.2017. 
- Deeltijdsen prorata.
Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2017. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en 
gelegenheidspersoneel .
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (alle subcomités)

- Toekenning forfaitaire premie van 55 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2016 tot 30.06.2017. 
- Deeltijdsen prorata. 
Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2017. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf Index A 1,37%
- vorige lonen x 1,0137
- vanaf de eerste werkdag van juli 2017

149.01
paritair subcomité voor de elektriciiens : installatie en 
distributie

CAO P

- 1,1 %. Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen met syndicale 
afvaardiging waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 
30.09.2017. Komt er geen cao tegen 30.09.2017 dan retroactieve verhoging lonen met 
1,1% op 01.07.2017.

149.01
paritair subcomité voor de elektriciiens : installatie en 
distributie

CAO
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid omwille van 
economische redenen).

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk CAO P

- 1,1 %. Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een 
alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2017 
(Ondernemingen met SD: dubbel akkoord WG en alle vertegenwoordigde organisaties. 
Ondernemingen zonder SD: dubbel akkoord tussen alle in PSC vertegenwoordigde 
organisaties.) Komt er geen cao tegen 30.09.2017 dan retroactieve verhoging lonen met 
1,1% op 01.07.2017.

149.03 paritair subcomité voor de edele metalen CAO - Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR.

149.04 paritair subcomité voor de metaalhandel CAO P

- 1,1 %. Met uitzondering voor de effectieve lonen in ondernemingen waar er een 
alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau tegen 30.09.2017 
(Ondernemingen met SD: dubbel akkoord WG en alle vertegenwoordigde organisaties. 
Ondernemingen zonder SD: dubbel akkoord tussen all in PSC vertegenwoordigde 
organisaties). Komt er geen cao tegen 30.09.2017 dan retroactieve verhoging lonen met 
1,1% op 01.07.2017.

202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO A
- CAO-verhoging: voor de bedienden 25 EUR/maand. 
- Deeltijdsen pro rata.



209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO R

- Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Ondernemingen die een 
volwaardige eindejaarspremie voorzien of ondernemingen in provincies zonder/lager dan 
een volledige 13e maand, en waar een evenwaardige of hogere eindejaarspremie wordt 
voozien dan de provinciale/regionale eindejaarspremie: CAO verhoging 1,1 % van de reële 
lonen. Met uitzondering waar er een alternatieve invulling is voorzien via een 
ondernemingscao tegen 30.06.2017, tenzij akkoord over uitstel tot 30.09.2017. Indien 
geen cao tegen 30.06.2017 of 30.09.2017: verhoging met 1,1 % van de effectieve lonen en 
van de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies (behoudens andere 
afspraken op ondernemingsniveau).

Uitzonderingen: geldt niet voor ondernemingen die zich in de onmogelijkheid bevinden om 
de voordelen toe te kennen, in herstructurering zijn, en ondernemingen gedekt door een 
sociaal programma 2017-2018.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO S - Verhoging van de nationale minimumlonen met 50 euro (exclusief index).

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO
- verhoging plafond vervoerkosten
- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid voor bedienden).

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO

- In provincies/regio's met een eindejaarspremie lager dan een volledige 13e 
maand:verhoging van de eindejaarspremie met 1,1 % van de loonmassa.

Provincies/regio's zonder eindejaarspremie: invoering van een eigen regeling ten belope 
van 1,1 % van de loonmassa via een CAO.

Ondernemingen die nog geen recurrente (eindejaars)premie toekennen die gelijkwaardig 
is als hetgeen op provinciaal/regionaal niveau, verhoogd met 1,1 %:verhoging van de 
eindejaarspremie tot op niveau op provinciaal/regionaal vlak. Het niet gebruikte saldo van 
1,1 % kan worden ingevuld op ondernemingsniveau. Via cao gesloten tegen 30.06.2017 of 
30.09.2017 (indien in overleg beslist werd om de termijn te verlengen).

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

Index A 1,69% - vorige lonen x 1,0169

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. Referentieperiode van 1 juli 
tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 
juli 2017.

Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord 
gesloten ten laatste op 30.06.2012.



220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO A

- CAO-verhoging: 0,9 %. Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig 
voordeel is bepaald bij ondernemingscao en rekening houdende met de reeds toegekende 
verhoging van de sectorale minimumlonen.

Bij gebreke aan een ondernemingsCAO verhogen de reële lonen met 0,9 % op 01.07.2017, 
behalve indien een ondernemingscao met bewarende maatregelen wordt afgesloten.

223 Nationaal paritair Comité voor de sport CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 
15.03.2017.
- nieuw bedrag : 20.400 euro

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

- Toekenning premie van 100 EUR bruto pro rata het aantal maanden dienst tijdens de 
periode van 01.01.2017 tot en met 30.06.2017. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 30.06.2017 bij ondernemings-CAO een 
gelijkwaardig voordeel hebben gegeven in het kader van de harmonisering van de statuten 
arbeiders/bedienden. Geen omzetting noodzakelijk indien dit in het kader van het akkoord 
2015-2016 reeds werd gedaan.

Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

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

- CAO-verhoging 1,1 %. Met uitzondering voor de reële lonen waar er een alternatieve 
invulling is voorzien via een ondernemingscao tegen 30.06.2017. Enkel voor de 
gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Vanaf 1 mei 2017 .

226
paritair comité voor de bedienden uit de international 
handel, het vervoer en de logistiek

Index A 1,40%
- vorige lonen x 1,014
- de verhoging van de reële lonen beperkt zich tot de eindwedde van klasse 8

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever)

307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

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

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 125 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Pro rata het aantal dagen. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet voor studenten. 
- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij 
bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2017.

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

CAO S - Fitness: CAO-verhoging 2,5 % voor de categorieën 3, 4, 6 en 7

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

CAO S
- Kappers: CAO-verhoging 0,20 EUR (uurlonen) voor categorie 2 (uitgestelde verhoging - 
3de schijf)



314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

CAO S
- Kappers: CAO-verhoging 0,25 EUR (uurlonen) of 41,17 EUR (maandlonen) voor categorie 
3, 4 en 5 (uitgestelde verhoging - 3de schijf)

315.01
paritair subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en 
opleiding in de luchtvaartsector

CAO A

- CAO-verhoging 1,1%: verhoging voor de reële lonen als de baremieke lonen.

NIET van toepassing voor leidinggevenden, kaderpersoneel en vertrouwenspersonen.

NIET van toepassing indien een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2017 (of mits 
akkoord op 30.09.2017) voorziet in een andere invulling van de koopkracht. Zonder tijdige 
een CAO worden de reële lonen verhoogd met 1,1 % vanaf 01.07.2017, met uitzondering 
van de forfaitaire premies.

CAO-verhoging van 1,1 % van de jaarlijkse recurrente premie.

319.01
paritair subcomité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap

Index S 2,00% - vorige lonen x 1,02

322.01
paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren

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

327.01

sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (paritair 
subcomité voor de Vlaamse setor van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven)

index A 2,00%
- Doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02 (R). 
Omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid: vorige lonen x 1,02

329 paritair comité voor de socio-culturele sector Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

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

331
paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector

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

337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Index 2,00%

- Vorige lonen x 1,02

Niet van toepassing indien een minstens evenwaardig indexsysteem bestaat in de 
onderneming volgens bedrijfscao, arbeidsreglement of gebruik. Niet van toepassing voor 
de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het 
kader van een persoonlijk assistentie-budget.


