
LOONAANPASSINGEN PER 1 MAART 2016  

 

Index februari 2016   (basis 2013)  101,65 

                                      (basis 2004)  124,42 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  102,53 

                                        (basis 2004)  123,83 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

 

 

18/03/2016: aanpassing voor PC 140.02 (140.06)* taxi’s 

 

 

 

102.06 Paritair subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht worden 

geëxploiteerd in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en 

Vlaams-Brabant 

Niet voor de witzandexploitaties: M&R (A) CAO-verhoging 0,5%. 

Vanaf 1 januari 2016. 

Niet voor de witzandexploitaties: verhoging dienstjarenpremie en verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques. 

Vanaf 1 januari 2016. 

Niet voor de witzandexploitaties: verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen. 

Vanaf 1 september 2015. 

 

118.11 Paritair subcomité voor de vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, 

vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge 

vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen 

Enkel voor de vleesconserven: invoering schaalloon voor nieuwe arbeiders aangeworven vanaf 1 

januari 2016 in bepaalde functies. 

Vanaf 1 januari 2016. 

Enkel voor de vleesconserven: aanpassing koudepremie. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

119.01 – 119.03 Paritair comité voor de handel in voedingswaren 

Invoering aparte loonschalen: loonschaal I (bestaande barema’s) en loonschaal II (bestaande 

barema’s + 0,0875 EUR). Loonschaal II is van toepassing op: 

- Ondernemingen waar de ecocheques niet werden omgezet in een ander voordeel bij 

ondernemings-CAO voor 30 oktober 2009 en op ondernemingen waar de ecocheques niet 

werden omgezet in een andere voordeel bij ondernemings-CAO voor 31 oktober 2011, noch 

werden omgezet in een verhoging van de maaltijdcheques met 1,08 EUR 

- Ondernemingen opgericht vanaf 1 januari 2016 

- Ondernemingen die maar vanaf 1 januari 2016 voor het eerst arbeiders in dienst nemen. 

Vanaf 1 januari 2016.  

 



140.02 (140.06)* Taxi’s 

Taxichauffeurs: aanpassing toekenningsmodaliteiten van het  gewaarborgd gemiddeld 

minimumuurloon voor taxichauffeurs met minder dan 3 maanden anciënniteit en verhoging ARAB-

vergoeding. 

Verhuur van voertuigen met chauffeurs: verhoging ARAB-vergoeding. 

 

144.00 Paritair comité voor de landbouw 

Invoering bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid bij technische stoornis) 

Vanaf januari 2016. 

Enkel voor de seizoens- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart 

hebben aangegeven: invoering forfaitaire premie van 5 EUR. Referteperiode 01.01.2016 tot 

31.12.2016. Betaling met de loonafrekening van de maand waarin de 25 dagen worden bereikt. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

145.01 – 145.07 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf 

Niet voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: aanpassing bestaanszekerheidsvergoedingen. 

Vanaf januari 2016. 

Enkel voor de seizoens- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart 

seizoenarbeid hebben aangegeven: invoering forfaitaire premie van 10 EUR. Referteperiode 

01.01.2016 tot 31.12.2016. Betaling met de loonafrekening van de maand waarin de 50 dagen worden 

bereikt. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Niet van toepassing voor de bedienden die reeds in 2009-2010 een gelijkwaardig recurrent 

voordeel hebben ontvangen en op studenten en bedienden tewerkgesteld met overheidssteun: 

toekenning ecocheques voor 150 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 

01.01.2015 tot 31.12.2015. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsvlak kan ten laatste op 31 maart 

2012 voorzien worden in een ander minstens gelijkwaardig voordeel. 

 

306.00 Paritair comité voor het verzekeringswezen 

Toekenning ecocheques voor 190 EUR aan de werknemers die meer dan 16 EUR boven schaalloon 

worden betaald. Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. Op ondernemingsvlak kan voorzien 

worden in een gelijkwaardig voordeel. 

 

315.02 Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen 

Niet van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen gelijkwaardig volgens 

bedrijfseigen modaliteiten worden toegekend op ondernemingsniveau vóór 30 juni 2016: 

invoering jaarlijkse premie van 170 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met 

volledige prestaties tijdens de referteperiode. Pro rata effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen 

in de referteperiode. Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. Deeltijdsen pro rata.  

Vanaf 1 januari 2016. 

Toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 

van 01.01.2015 tot 31.12.2015. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan ten laatste op 30 

juni 2016 voorzien worden in een andere invulling van de koopkracht. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

320.00 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen 

M&R (A) CAO-verhoging 0,5%. 

Vanaf 1 januari 2016. 



 

322.00 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of 

–diensten leveren 

Opnieuw invoering pensioenpremie PC 140.04 (140.08)*: het uitzendbureau betaalt aan de 

uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 140.04 (140.08)* 

een premie van 0,49% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 

2016.  

 

325.00 Paritair comité voor de openbare kredietinstellingen 

Niet van toepassing indien via ondernemings-CAO in een gelijkwaardig voordeel wordt 

voorzien: toekenning ecocheques voor 210 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Deeltijdsen pro rata.  

Vanaf 31 december 2015. 

 

336.00 Paritair comité voor de vrije beroepen 

Niet van toepassing indien evenwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen  

in 2015-2016 op ondernemingsniveau worden toegekend (voor 1 april 2016): toekenning 

eenmalige brutopremie van 42 EUR. Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.03.2016. 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 

 

 


