
LOONAANPASSINGEN PER 1 APRIL 2016  

 

Index maart 2016   (basis 2013)  102,57 

                                      (basis 2004)  125,55 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  103,47 

                                        (basis 2004)  124,96 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

27/04/2016: invoering jaarlijkse premie PC 216 

27/04/2016: verduidelijking PC 341 

 

 

128.01 – 128.05 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten   

M&R (A)  CAO-verhoging 0,06 EUR.  

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde minimaal 3,20 EUR 

(werkgeversbijdrage 2,10 EUR en werknemersbijdrage 1,10 EUR)). Ondernemingen die al 

maaltijdcheques toekennen met een waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR. 

 

136.00 Paritair comité voor de papier- en kartonbewerking 

(!) Enkel voor de fabricage van papieren buizen: wijziging indexmechanisme vanaf 1 februari 2015: 

voortaan jaarlijks op 1 januari en 1 juli. Tengevolge hiervan worden de indexaties van 1 april 2015 

(0,20%) en 1 juli 2015 (0,10%) ongedaan gemaakt en vervangen door een indexatie van 0,19% op 1 

juli 2015 (M&R (A)).  

 

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

Enkel voor VVM (openbare autobusdiensten): verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 

1 EUR. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

 

143.00 Paritair comité voor de zeevisserij 

Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een 

ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm 

van ecocheques of een jaarlijks brutopremie (inclusief sociale werkgeversbijdrage). Referteperiode 

van 1 april 2015 tot 31 maart 2016. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een 

syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken. 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm 

van ecocheques of een jaarlijks brutopremie (inclusief sociale werkgeversbijdrage). Referteperiode 



van 1 april 2015 tot 31 maart 2016. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een 

syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken. 

 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 

Enkel voor de baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid in West-

Vlaanderen: verhoging maaltijdcheques. Voor ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen: 

verhoging van de werkgeversbijdrage met 1,40 EUR, begrensd tot 6,91 EUR. Verhoging van de reële 

lonen met het gedeelte boven 6,91 EUR vermenigvuldigd met een factor 16,31 EUR. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

 

209.00 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 

M* (S) Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verhoging gewaarborgde 

minimummaandwedde. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Invoering jaarlijkse premie van 250 EUR (deeltijdsen pro rata). Referteperiode van 1 april 2015 tot en 

met 31 maart 2016. Niet of slechts gedeeltelijk van toepassing indien een verhoging van de patronale 

bijdrage in de maaltijdcheques wordt toegekend. 

Te betalen in de loop van de maand april. 

 

309.00 Paritair comité voor de beursvennootschappen 

M* (S) Aanpassing schaallonen. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

 

317.00 Paritair comité voor de bewakings- en toezichtsdiensten 

Bedienden: M&R (A) CAO-verhoging 12,82 EUR. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

Arbeiders: M&R (A) CAO-verhoging 0,08 EUR. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

Arbeiders en operationele bedienden: opheffing ARAB-vergoeding, behalve voor het rijdend 

personeel waardevervoer en 8ste activiteit. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

Arbeiders en bedienden:  aanpassing premies (zaterdag, zondag, feestdag en nacht) door de 

evolutie (CAO-verhoging) van het loon van categorie SB. 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

 

328.02 Paritair subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest 

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques en aanpassing begrip dienstanciënniteit. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

328.03 Paritair subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

336.00 Paritair comité voor de vrije beroepen 

R* (R) CAO-verhoging 14 EUR. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien evenwaardige 

effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2015-2016 op ondernemingsniveau zijn 

toegekend.  



 

341.00 Paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 

R* (R) Tengevolge van een CAO van 25 februari 2016 moet de indexatie vanaf 1 januari 2016 niet 

worden toegepast op alle lonen maar op de reële lonen (geen aanpassing van het barema). 

(!) Vanaf 1 januari 2016. 

 

 

 

 

 

( )* nummering voor intern gebruik 

(!) aanpassing met terugwerkende kracht ten gevolge van een CAO die is afgesloten minder dan 5 werkdagen voor het begin 

van de maand van inwerkingtreding  ervan 

 

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 

 

 


