
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

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken Index S 0,1636%
-Vorige lonen x 1,001636 of basislonen 2017 x 1,004729
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2018.

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken CAO
- Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350 EUR per jaar.
- Vanaf 1 juni 2017 .

107
paritair comité voor de meester-kleermakers, 
de kleermaaksters en naaisters

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

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,1636% - Vorige lonen x 1,001636 of basislonen 2016 x 1,041

139
binnenscheepvaart (paritair comité voor de 
binnenscheepvaart)

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

139
binnenscheepvaart (paritair comité voor de 
binnenscheepvaart)

CAO S 1,10%
- CAO-verhoging 1,1 % voor de schaalllonen en de baremieke vergoedingen.
- vanaf 01/01/2018

139 sleepdiensten (paritair comité voor de binnenscheepvaart) CAO S
- CAO-verhoging 1,1 % voor de schaalllonen en de baremieke vergoedingen.
- vanaf 01/01/2018

139 systeemvaart (paritair comité voor de binnenscheepvaart) Index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

139 systeemvaart (paritair comité voor de binnenscheepvaart) CAO S
- CAO-verhoging 1,1 % voor de schaalllonen en de baremieke vergoedingen.
- vanaf 01/01/2018

142.03 paritair comité voor de terugwining van papier Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

Loonsverhoging maart 2018

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.



216 paritair comité voor de notarisbedienden CAO

- Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 
- Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ten laatste op 31.03.2018.
- 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).

306 paritair comité voor het verzekeringswezen CAO

- Toekenning ecocheques voor 190 EUR aan de werknemers die op 01.01.2012 meer dan 16 
EUR boven schaalloon betaald werden (zie 01.01.2012). 
- Referteperiode 01.01.2017 tot 31.12.2017. 
- Uitbetaling ten laatste 31.03.2018.
- Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig 
voordeel.

309 paritair comité voor de beursvennootschappen Index M 0,3664% - vorige lonen x 1,003664

310 Banken (gemengd) Index S 0,37%
- vorige lonen x 1,0037

310 spaarbanken (gemengd) Index M 0,37% - vorige lonen x 1,0037
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