
LOONAANPASSINGEN PER 1 OKTOBER 2015  

 

Index september 2015   (basis 2013)  101,15 

                                      (basis 2004)  123,81 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  101,85 

                                        (basis 2004)  123,00 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen 

Verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen. 

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 30 september 2011 bij ondernemings-CAO 

reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2014 tot 30.09.2015. 

Deeltijdsen pro rata.  

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30 juni 2014 voorzien in een andere invulling van de 

koopkracht:  

- loonsverhoging van 250 EUR per jaar;  

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering ter waarde van 250 EUR per jaar;  

- verbetering van een aanvullend pensioenplan ter waarde van 250 EUR per jaar;  

- of een combinatie van de 3 bovenstaande mogelijkheden ter waarde van 250 EUR per jaar. 

 

109.00 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0011 

 

111.01 en 111.02 (111.01 – 111.29)* Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische 

bouw 

M* (S) Verhoging nationaal minimumloon 

Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 

Referteperiode van 01.10.2014 tot 30.09.2015. Deeltijdsen pro rata.  

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30 juni 2014 voorzien in een andere invulling van de 

koopkracht.  

Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging kunnen uitsluitend kiezen uit: 

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering; 

- invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan; 

- een loonsverhoging van 0,0875 EUR (stelsel 38 uren/week). 

 

111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten  

Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 

Referteperiode van 01.10.2014 tot 30.09.2015. Deeltijdsen pro rata.  

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30 juni 2014 voorzien in een andere invulling van de 

koopkracht.  

Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging kunnen uitsluitend kiezen uit: 

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering; 

- invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan; 

- een loonsverhoging van 0,0875 EUR (stelsel 38 uren/week). 

 



113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen 

Aanpassing schaallonen door CAO 18 september 2015. 

Vanaf 1 januari 2015. 

 

119.02 Slagerijen 

Aanpassing schaallonen (minimumbedrag) voor de hulpfuncties in de slagerij (slagerijvoorbereiders). 

 

120.02 Paritair subcomité voor de vlasbereiding 

M(+spanningen)&R (P) Vorige lonen x 1,0011 

 

136.00 Paritair comité voor de papier- en kartonbewerking  

Niet voor de fabricage van papieren buisjes: stopzetting betaling aanvullende vergoeding bij 

volledige werkloosheid. 

Vanaf 1 juli 2015. 

 

140.01 (140.03) Paritair subcomité voor de autobussen en de autocars (autocars) 

M&R (A) Enkel voor de autocars en niet voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,0041 

 

148.00 Paritair comité voor het bont en kleinvel 

M&R (A) Vorige lonen x 1,0011 

 

209.00 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennnijverheid 

Ondernemingen die niet onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen 

vallen:  

*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 1,77 %: toekenning saldo 

ecocheques aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden (een 

ondernemings-CAO gesloten vóór 30 juni 2014 kon opteren voor de verbetering van het aanvullend 

pensioenplan op ondernemingsvlak voor de bedienden).  

*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,77 %:  

- toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en 

baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2014 tot 30.09.2015. Deeltijdsen pro rata. Een 

ondernemings-CAO kan ten laatste op 30 juni 2014 voorzien in een andere invulling van de 

koopkracht. Ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging voor bedienden kunnen toetreden en 

uitsluitend kiezen uit:  

- loonsverhoging van 250 EUR per jaar (13,30 EUR per maand); 

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering; 

- invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan. 

 

215.00 Paritair comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 

M Vorige lonen x 1,0011 

 

307.00 Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 

Niet van toepassing indien omgezet voor 31 maart 2014 in een gelijkwaardig voordeel: 

toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds en minstens 80% deeltijdse tewerkgestelde 

werknemers, 100 EUR aan deeltijdsen tussen 60% en 80%, 75 EUR aan deeltijdsen tussen 50% en 

60%, 62,50 EUR aan halftijdsen en 50 EUR voor minder dan halftijds tewerkgestelden. 

Referteperiode van 01.12.2014 tot 30.11.2015. 

Uitbetaling in het 4
de

 kwartaal van 2015. 

 

 



320.00 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen  

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde 

werknemers, voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %, voor 150 EUR aan deeltijdsen 

tussen 50 % en 60 % en van 1 EUR per begonnen schijf van 7 uren (gepresteerde of gelijkgestelde 

uren zoals voorzien in de regelgeving vakantiedagen) indien minder dan halftijds tewerkgesteld. 

Referteperiode van 01.10.2014 tot 30.09.2015. Een ondernemings-CAO kan voor 1 januari 2012 

voorzien in een omzetting in maaltijdcheques. 

330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  

Serviceflats: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR voor elke werknemer die de volledige periode van 1 

januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2015. 

Deeltijdsen pro rata.   

 

 

 

( )* 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 

 

 

 


