
LOONAANPASSINGEN PER 1 AUGUSTUS 2016  

 

Index juli 2016    (basis 2013)  103,31 

                                      (basis 2004)  126,45 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  103,93 

                                        (basis 2004)  125,52 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     101,67 

 

 

 

102.08 Paritair subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en –zagerijen op het gehele 

grondgebied van het Rijk 

M&R (A) Vorige lonen x 1,01 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,001182 of basislonen 2012 x 1,048144 

 

114.00 Paritair comité voor de steenbakkerij 

M&R (A) Vorige lonen x 1,005 

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,001182 of basislonen 2016 x 1,0167 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 01.08.2015 tot 31.07.2016. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon 

van augustus. 

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 01.08.2015 tot 31.07.2016. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon 

van augustus. 

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Toekenning jaarlijks wederkerende premie. Bedrag voor 2016 is 174,25 EUR bruto. Deeltijdsen pro 

rata.  

 

227.00 Paritair comité voor de audiovisuele sector 

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



301.00 (301 – 301.06)* Paritair comité voor het havenbedrijf 

Erkende havenarbeiders van het algemeen contingent en vaklui: premie van 760 EUR (referteperiode 

01.04.2016 tot 30.06.2016). Enkel indien de totale verwerkte tonnenmaat van alle Belgische 

zeehavens samen voor de referteperiode minimum 50 miljoen ton bedraagt. 

Vanaf 1 juli 2016. 

Erkende havenarbeiders van het logistiek contingent: premie van 500 EUR (referteperiode 01.04.2016 

tot 30.06.2016). Enkel indien de totale verwerkte tonnenmaat van alle Belgische zeehavens samen 

voor de referteperiode minimum 50 miljoen ton bedraagt. 

Vanaf 1 juli 2016. 

Havenarbeiders logistiek contingent: Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,35 EUR. 

Werkgevers die reeds het maximumbedrag van 7 EUR per taak betalen, verhogen het bedrag van de 

maaltijdcheque met 1 EUR en betalen een gelijkwaardige vergoeding voor het verschil. 

(!) Vanaf 1 januari 2016.  

 

315.02 Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen 

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

 

326.00 Paritair comité voor het gas-en electriciteitsbedrijf 

M* (S) Vorige lonen x 1,001182 of basislonen januari 2016 (waarborgCAO) x 1,0167 

M* (S) Vorige lonen x 1,001182 of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0167  

 

 

 

 

 

 

 

( )* 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 


