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Promoties en loonsverhogingen bij de 
afsluiting van het jaar: verlies de 
gevolgen van indexatie niet uit het oog 

 

 

Het einde van het jaar is dikwijls een moment waarop 
ondernemingen een stand van zaken opmaken en terugblikken 

op het voorbije jaar.  De afsluiting van het jaar gaat in veel 
ondernemingen ook gepaard met beslissingen over promoties, 

loonsverhogingen, bonussen, etc.   
 

Verlies indexatie niet uit het oog  

In januari stijgen lonen vaak ook door het 

indexatiemechanisme van toepassing in verscheidene 
paritaire comités. Dat betekent dat lonen automatisch stijgen 
met een percentage bepaald in functie van de evolutie van de 

index van de consumptieprijzen.  
 

Dat is bijvoorbeeld het geval binnen het aanvullend paritair 
comité nr. 200 voor bedienden, paritaire comités nr. 118 en 

nr. 220 voor de voedingsindustrie en vele anderen. 
 

Anticipeer op mogelijke neveneffecten 

Als algemene regel geldt dat indexaties van het loon bovenop 

eventuele loonsverhogingen komen die op 
ondernemingsniveau werden toegekend vóór de indexatie.  
  

Indien de loonsverhoging die toegekend is op 
ondernemingsniveau bovendien al van kracht was vóór of op 

hetzelfde moment als de indexatie, zal het percentage 
waarmee de lonen worden verhoogd op het volledige loon 
worden toegepast (met inbegrip van de loonsverhoging 



toegekend door de onderneming). De impact van de indexatie 
neemt in die hypothese bijgevolg toe.  

 
In de mate dat de onderneming indexatie dan niet kan 

verrekenen met voorafgaande of gelijktijdige 
loonsverhogingen, kan zij dus worden geconfronteerd met 

onverwachte stijgingen van de loonkost.  
 

Hoe kan Laga helpen? 

Laga’s Employment, Pensions & Benefits team kan u bijstaan 

bij het bepalen hoe uw onderneming op indexatie kan 
anticiperen en de neveneffecten ervan wettig kan beperken. 
 

Het onderstaande team is beschikbaar om u bij te staan bij 
eventuele vragen of om u hierover verdere informatie te 

bezorgen.  

Stijn Demeestere, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel: + 32 2 800 
71 42, Email: sdemeestere@laga.be   

Julien Hick, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel: + 32 2 800 70 
66, Email: juhick@laga.be 

Astrid Herremans, Advocaat/Avocat, Tel: + 32 2 800 70 85, Email: 
aherremans@laga.be 

Robert Invijajev, Advocaat/Avocat, Tel: + 32 2 2 639 48 36, Email: 
rinvijajev@laga.be 
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