
LOONAANPASSINGEN PER 1 SEPTEMBER 2015  

 

Index augustus 2015   (basis 2013)  101,08 

                                      (basis 2004)  123,72 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  101,61 

                                        (basis 2004)  122,71 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

 

 

102.07 Paritair subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens 

van het administratief arrondissement Doornik 

Invoering maandelijkse premie van 22,50 EUR bruto en verhoging aanvullende vergoeding SWT met 

22,50 EUR bruto. 

Vanaf 1 januari 2014. 

Verhoging maandelijkse premie tot 22,73 EUR bruto. 

Vanaf 1 januari 2015. 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden   

M&R (A) Vorige lonen x 1,0009. 

Toekenning jaarlijks wederkerende premie. Bedrag voor 2015 is 127,52 EUR bruto. Deeltijdsen pro 

rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2015. 

Vanaf 1 augustus 2015. 

 

304.00 (304.01)* Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 

Enkel voor de Vlaamse podiumkunsten (gesubsidieerde organisaties die onder het 

kunstendecreet vallen): invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen. Voor 

werknemers in dienst op 1 september 2015 blijven de oude functieclassificatie en lonen van 

toepassing tot en met 31 december 2016. 

 

327.01 (327011)* Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale 

werkplaaten erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 

Enkel voor het omkaderingspersoneel van de beschutte werkplaatsen toekenning jaarlijkse 

premie. Bedrag voor 2015 is –197,84 EUR (negatief bedrag), verhoogd met 5,07% van de jaarwedde 

(gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2014 - 31.08.2015).  

 

330.00 (330.01 en 330201)* Paritair comité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele 

organisaties 

Enkel voor de ziekenhuizen én de rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen:  

toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere 

beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.205,58 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel 

(BBT) van 3.616,84 EUR.  

 



 

 

332.00 (332.01)* Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en 

gezondheidssector 

Enkel voor de ontmoetingsruimten in het Waals Gewest: invoering functieclassificatie met 

bijhorende schaallonen 

Vanaf 19 juni 2015. 

 

 

 

( )* 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 

 

 

 


