
LOONAANPASSINGEN PER 1 NOVEMBER 2015  

 

Index oktober 2015   (basis 2013)  101,50 

                                      (basis 2004)  124,24 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  102,27 

                                        (basis 2004)  123,51 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

107.00 Paritair comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters 

Afschaffing jongerenbarema’s. 

Vanaf 1 januari 2015. 

 

136.00 Paritair comité voor de papier- en kartonbewerking 

Niet voor de fabricage van papieren buisjes: verhoging bestaanszekerheidsvergoeding 

Vanaf 1 september 2015. 

 

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie  

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.10.2014 tot 30.09.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2015. Een ondernemings-CAO 

kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

 

222.00 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding 

Vanaf 1 september 2015. 

 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen  

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 15.09.2009, respectievelijk 30.11.2011 bij 

ondernemings-CAO reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen: 

toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 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:  

- loonsverhoging van 250 EUR per jaar;  

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

- invoering of 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. 

Vanaf 1 oktober 2015. 

 

330.00 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen- en diensten 

Privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, 

rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, 

revalidatiecentra, thuisverpleging, geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, diensten voor 

het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-pediatrische centra en 

wijkgezondheidscentra: jaarlijkse toekenning van de attractiviteitspremie (in de loop van het laatste 

kwartaal). Bedrag 2015 is 629,47 EUR. 

 



332.00 (332.02)* Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en 

gezondheidssector 

Enkel voor de instellingen en diensten door het FCUD gesubsidieerd tot 31 december 2014 en 

vanaf 1 januari 2015 overgenomen en gesubsidieerd door de RVA en enkel voor de 

werknemers die over lagere barema’s beschikken dan voorzien in de CAO van 17 december 

2012 of barema’s die niet gelijkwaardig zijn of als gelijkwaardig worden beschouwd: toekenning 

compensatiepremie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Bedrag voor 

2015: maximum 1.000 EUR van het verschil tussen de lonen uitbetaald in 2015 (maandloon, 

vakantiegeld, eindejaarspremie) en de (hogere) loonschalen bepaald in de CAO van 17 december 

2012 met inbegrip van de eindejaarspremie. Uitbetaling ten laatste op 31 december 2015, tenzij het 

bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag van de eindejaarspremie 2015. 

Vanaf 16 oktober 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 

 

 

 


