
LOONAANPASSINGEN PER 1 SEPTEMBER 2016  

 

Index augustus 2016   (basis 2013)  103,26 

                                      (basis 2004)  126,39 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  103,97 

                                        (basis 2004)  125,56 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     101,78 

 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,001082 of basislonen 2012 x 1,049278.  

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,001082 of basislonen 2016 x 1,0178.  

 

152.01 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Invoering vergoeding arbeidskledij. 

 

202.00 (202.01 en 202.02)* Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 

voedingswaren 

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

 

216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0083 

 

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

kapitalisatie   

M  Vorige lonen x 1,0023 

 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen   

M  Vorige lonen x 1,002265 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken   

M* (S)  Vorige lonen x 1,0023 

 

313.00 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten 

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

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf   

M* (S)  Vorige lonen x 1,001082 of basislonen januari 2016 (nieuwe statuten) x 1,0178 

M* (S)  Vorige lonen x 1,001082 of basislonen januari 2016 (waarborg-CAO) x 1,0078 

 



327.01 (327011)* Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale 

werkplaaten erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 

Enkel voor het omkaderingspersoneel van de beschutte werkplaatsen toekenning jaarlijkse 

premie. Bedrag voor 2016 is –195,25 EUR (negatief bedrag), verhoogd met 5,07% van de jaarwedde 

(gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2015 - 31.08.2016).  

 

330.00 (330.01 en 330201)* Paritair comité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele 

organisaties 

Enkel voor de ziekenhuizen én de rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen:  

toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere 

beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.205,58 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel 

(BBT) van 3.616,84 EUR (bedragen ongewijzigd). 

Niet meer van toepassing op de rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en 

categorale ziekenhuizen (dit zijn geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor 

behandeling en revalidatie) in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 2 september 2016.  

 

 

 

 

 

( )* 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 

 

 

 


