
LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI 2015  

 

Index mei 2015   (basis 2013)  100,86 

                                      (basis 2004)  123,45 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  101,16 

                                        (basis 2004)  122,17 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

 

 

102.03 Paritair subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en 

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 

Toekenning van ecocheques voor: 

- 250 EUR indien voltijds of minstens 80% deeltijds 

- 200 EUR indien tussen 60% en 80% deeltijds 

- 150 EUR indien tussen 50% en 60% deeltijds 

- 100 EUR indien minder dan 50% halftijds 

Referteperiode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015. 

 

112.00 Paritair Comité voor het garagebedrijf  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.12.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2015. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

 

140.01 (140.01, 140.02 en 140.03)* Autobussen en autocars  

Enkel voor het garagepersoneel: toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. 

Uitbetaling op 15 juni 2015. 

 

140.01 (140.02)* Bijzonder geregeld vervoer 

Enkel voor het rijdend personeel met minstens 5 jaar ondernemingsanciënniteit in januari 2015: 

toekenning ecocheques voor 125 EUR. Referteperiode van 01.01.2014 tot 31.12.2014. Deeltijdsen 

pro rata. Specifieke berekeningsmodaliteiten. 

 

140.01 (140.03)* Autocars 

Enkel voor chauffeurs met minstens 5 jaar ondernemingsanciënniteit op 1 januari 2015: 

toekenning ecocheques voor 125 EUR. Referteperiode van 01.01.2014 tot 31.12.2014. Deeltijdsen 

pro rata. Specifieke berekeningsmodaliteiten. 

 

142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.12.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 juni 2015. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling. 



 

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.12.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15 juni 2015. Een 

ondernemingsakkoord gesloten vóór 1 oktober 2011 kan voorzien in een andere invulling van de 

koopkracht. Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques 

hebben kunnen deze afwijking verlengen.  

 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.12.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15 juni 2015. Een 

ondernemingsakkoord gesloten kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. 

 

200.00 (+ 200.18)* Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden  

Toekenning van ecocheques voor: 

- 250 EUR indien voltijds of minstens 80% deeltijds 

- 200 EUR indien tussen 60% en 80% deeltijds 

- 150 EUR indien tussen 50% en 60% deeltijds 

- 100 EUR indien minder dan halftijds 

Referteperiode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015. 

Niet van toepassing indien omgezet vóór 31 oktober 2014 (voor nieuwe ondernemingen 31 mei 2015) 

in een gelijkwaardig voordeel. 

 

202.00 (202.01 en 202.02)* Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 

voedingswaren  

Jaarlijkse premie van 5 EUR per volledig gepresteerde of gelijkgestelde maand. Referteperiode van 

juni 2014 tot en met mei 2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2015. Niet 

van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemings-CAO gesloten voor 30 

november 2005. 

Niet voor studenten: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 

werknemers. Referteperiode van 01.06.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemings-

CAO kan ten laatste op 30 september 2014 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

 

311.00 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken  

Jaarlijkse premie van 5 EUR per volledig gepresteerde of gelijkgestelde maand. Referteperiode van 

juni 2014 tot en met mei 2015. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig 

voordeel is bepaald bij ondernemings-CAO gesloten voor 30 november 2005. 

Niet voor studenten: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 

werknemers. Referteperiode van 01.06.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemings-

CAO kan ten laatste op 30 september 2014 voorzien in een andere invulling van de koopkracht. 

 

312.00 Paritair Comité voor de warenhuizen  

Jaarlijkse premie van 5 EUR per volledig gepresteerde of gelijkgestelde maand. Referteperiode van 

juni 2014 tot en met mei 2015. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig 

voordeel is bepaald bij ondernemings-CAO gesloten voor 28 februari 2006. 

Niet voor studenten: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 

werknemers. Referteperiode van 01.06.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemings-

CAO kan ten laatste op 30 september 2014 voorzien in een andere invulling van de koopkracht. 

 

 



321.00 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  

Niet voor studenten: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 

werknemers. Referteperiode van 01.06.2014 tot 31.05.2015. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemings-

CAO kan ten laatste op 30 oktober 2009 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

 

( )* nummering voor intern gebruik 

 

Modaliteiten voor de aanpassing van de lonen 

M&R = A: de aanpassing geldt voor alle lonen (schaallonen en reële lonen) 

M: aanpassing van alle lonen met het verschil tussen het nieuwe schaalloon en het vorige     

     schaalloon 

M* = S: aanpassing van de schaallonen. Geen aanpassing van de reële lonen als men boven het   

             nieuwe schaalloon wordt betaald 
M(+spanningen)&R= P: de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De  
                                       overige schaallonen worden aangepast in functie van hun loonspanning. De   
                                       aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die  
                                       loonspanning rekening te houden. 

R* = R: aanpassing van de reële lonen. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het  

             barema wijzigt niet 

 

 

 

 


