
LOONAANPASSINGEN PER 1 MEI 2016  

 

Index april 2016   (basis 2013)  102,75 

                                      (basis 2004)  125,77 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  103,53 

                                        (basis 2004)  125,03 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,93 

 

 

 

17/05/2016: aanpassing dienstjarenpremie PC 118.06 

 

 

104.00 Paritair comité voor de ijzernijverheid 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 

 

105.00 Paritair comité voor de non-ferrometalen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0027 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,002682  

 

115.00 (115.01 – 115.09)* Paritair comité voor het glasbedrijf 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 

Indexatie ploegenpremies. 

 

116.00 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid 

M&R (A) Enkel voor ondernemingen aangesloten bij IVP (Industries Vernis et Peinture) die de 

CAO 02.03.2016 ondertekenden : CAO-verhoging 0,10 EUR, verhoging ploegenpremies met 0,05 

EUR en aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 januari 2016 

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,002682  

 

118.06 Paritair subcomité voor de suiker-, suikerraffinaderijen, kandij-, invertsuiker, 

cirtroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken 

Enkel voor de kandijfabrieken: aanpassing dienstjarenpremie 

Vanaf 10 mei 2016. 

 

124.00 Paritair comité voor het bouwbedrijf 

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2016 voor een ander voordeel dan 

ecocheques hebben gekozen : toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2015 tot 31.03.2016. Deeltijdsen pro rata. 

 



130.00 (130.01 en 130.02)* Paritair comité voor het drukkerij-,grafische kunst- en dagbladbedrijf 

M Vorige lonen x 1,02 

Vanaf maandag 9 mei 2016. 

 

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

Enkel voor de Société Régionale Wallonne de Transport (SRWT) : Verhoging extra ARAB-

vergoeding.  

(!) Vanaf 1 maart 2016 

 

142.02 Paritair subcomité voor de terugwinning van lompen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 

 

210.00 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 

M&R (A)  Niet voor de lonen buiten categorie: Vorige lonen x 1,02 

 

216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0007 

 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0027 

 

226.00 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de 

logistiek 

M&R (A) CAO-verhoging 15 EUR voor de barema’s, de werkelijke wedden en de 

bedrijfsweddeschalen. Deeltijdsen pro rata. 

 

308.00 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en 

kapitalisatie   

M  Vorige lonen x 1,0027 

 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen   

M  Vorige lonen x 1,002682 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken   

M* (S)  Vorige lonen x 1,0027 

 

311.00 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 

 

314.00 (314.01 – 314.03)* Paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 

 

317.00 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 

Invoering maaltijdcheques:  

- Voor de arbeiders en operationele bedienden, met uitzondering van de operationele 

werknemers van het waardevervoer: 3,86 EUR (werkgeversbijdrage 2,77 EUR) 

- Voor de arbeiders en bedienden van het waardevervoer, niet rijdend personeel: 3,31 EUR 

(werkgeversbijdrage 2,22 EUR) 

(!) Vanaf 1 januari 2016 

 



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

–diensten leveren 

Verhoging pensioenpremie PC 220: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking 

gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 220 een premie van 0,63% van zijn brutoloon.  

Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2016. 

Vanaf 1 januari 2016 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf   

M* (S)  Vorige lonen x 1,002682 of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0093 

M* (S)  Vorige lonen x 1,002682 of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0093 

Index vakantiepremie. 

 

 

 

 

 

 

( )* 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 

 

 


