
LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER 2015  

 

Index november 2015   (basis 2013)  101,61 

                                      (basis 2004)  124,37 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  102,28 

                                        (basis 2004)  123,52 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

 

 

102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincie Henegouwen  

Aanpassing functieclassificatie voor werknemers van het onderhoudsatelier en invoering 2 nieuwe 

functies met bijhorende schaallonen. 

Vanaf 1 januari 2015. 

Toekenning cadeaucheque van 35 EUR (feest van Sinterklaas)  

 

102.03 Paritair subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en 

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 

Toekenning van een geschenkcheque van 35 EUR aan elke werknemer.  

Vanaf 30 november 2015. 

 

102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele 

grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 

Ondernemingen in de provincie Luik: Toekenning van een premie van 17,35 EUR ter gelegenheid 

van het feest van "Sinte Barbara". Uitbetaling met het loon van de week waarin het feest valt.  

Andere ondernemingen: Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR (feest van Sint-Niklaas) 

 

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

geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 

Limburg en Vlaams-Brabant 

Enkel voor de witzandgroeven: aanpassing thuiswachtvergoeding elektriciens en invoering 

anciënniteitspremie. 

Vanaf 1 februari 2015. 

 

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en 

van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk  

Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR, ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-

Barbara", aan alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming 

ingeschreven zijn.  

 

109.00 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf 

Tweede fase van de invoering van de functieclassificatie: de reële lonen worden opgetrokken tot 

2/4den van het eventuele positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon. 

 



112.00 Paritair Comité voor het garagebedrijf  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.201 5. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

 

119.01 – 119.03 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren  

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2015. Te proratiseren 

in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de 

tweede helft van de maand december 2015. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen 

effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2015.  

 

120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in 

vervangingsmaterialen  

Toekenning cadeaucheque van 30 EUR aan werknemers die op 30.11.2015 in dienst zijn.  

 

132.00 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 

Toekenning éénmalige premie van maximum 250 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders  

onder de vorm van echocheques, invoering of verhoging van de werkgeversbijdrage in de 

maaltijdcheque, cadeaucheques of een combinatie ervan. Referteperiode van 01.12.2014 tot  

30.11.2015. Deeltijdsen pro rata.  

 

140.01 (140.01 – 140.03)* Autobussen en autocars 

Enkel voor het garagepersoneel: toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds  

tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata.  

Uitbetaling op 15.12.2015. 

 

140.02 (140.06)* Taxi’s 

Toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen meer dan 50% en van 

17,50 EUR voor deeltijdsen van maximum 50% indien minstens 2 jaar ondernemingsanciënniteit op 1 

december 2015 en minstens één effectief gepresteerde dag in 2015. 

 

140.03 (140.04 en 140.09)* Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden 

Enkel voor het garagepersoneel: toekenning maaltijdcheques of  ecocheques voor 250 EUR aan 

alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. Deeltijdsen pro 

rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2015. 

 

140.04 (140.08)* Afhandeling op de luchthavens  

Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35 EUR. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2015. 

 

140.05 Verhuisondernemingen 

M&R (A) Niet voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,00469. 

Niet voor het garagepersoneel: indexatie verblij fs- en verwijderingsvergoeding en aanpassing 

flexibiliteitspremie. 

 

142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 december 2015. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.  

 

 



144.00 Paritair Comité voor de landbouw  

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.201 4 tot 30.06.2015.  

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, 

bij omzetting voor 2014, hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15.10.2015.  

 

145.01 Bloementeelt  

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.201 4 tot 30.06.2015.  

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, 

bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15.10.2015. 

 

145.03 Boomkwekerij  

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.201 4 tot 30.06.2015.  

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds  moet, 

bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15.10.2015. 

 

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen  

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.07.2014 tot 30.06.2015. Uitbetaling in december 2013 samen met de getrouwheidspremie. Een 

ondernemings-CAO gesloten vóór 15.10.2015 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.   

 

145.05 Fruitteelt  

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.201 4 tot 30.06.2015.  

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds  moet, 

bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15.10.2015. 

 

145.06 Groenteteelt  

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.201 4 tot 30.06.2015.  

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds  moet, 

bij omzetting voor 2015,hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15.10.2015. 

 

145.07 Paddestoelen-/truffelteelt  

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.201 4 tot 30.06.2015.  

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds  moet, 

bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15.10.2015. 

 

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie  

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid economische redenen). 

Vanaf 1 oktober 2015. 



 

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2015. Een 

ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen 

deze afwijking verlengen. 

 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel  

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2015. Een 

ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.  

 

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

voedingswaren  

Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per 

volledige maand. Deeltijdsen pro rata.  

 

203.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven  

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sint-Niklaas, verhoogd met 12,39 EUR 

per kind ten laste.  

 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 

Invoering bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid voor bedienden).  

Erratum: enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.  

Vanaf 1 januari 2015. 

 

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

logistiek 

Toekenning ecocheques voor 250 EUR. Referteperiode van 01.01.201 5 tot 31.12.2015. Een 

ondernemingsakkoord gesloten voor 31.10.2014 kan voorzien in een andere invulling van de 

koopkracht. 

 

302.00 Paritair Comité voor het hotelbedrijf 

Invoering flexi-loon. 

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden: toekenning ecocheques voor 

250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiod e van 01.12.2014 tot 30.11.2015.  

Deeltijdsen en gelegenheidswerkers pro rata. Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 

31.12.2015 voorzien in een andere invulling van de koopkracht, zijnde invoering of verhoging van de 

werkgeversbijdrage maaltijdcheques of een gelijkwaardig voordeel. 

 

303.03 Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 

Toekenning ecocheques voor 37,88 EUR. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een 

gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau. 

Toekenning premie van 194,84 EUR. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een 

gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau. 

Enkel voor de arbeiders: toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie. 

 

 

 



306.00 Paritair Comité voor het verzekeringswezen  

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie : jaarlijkse 

wederkerende premie van 150 EUR, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Niet  

van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien.   

   

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

kapitalisatie 

Toekenning ecocheques voor 180 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 

van 01.12.2014 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een ondernemings-

CAO werd gesloten ten laatste op 15.12.2015 omtrent een gelijkwaardig voordeel met andere 

toekennings- of betalingsvoorwaarden. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 01.01.2011 tot  

06.07.2011 mogen verrekend worden. 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken  

Wederkerende premie van 148,74 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 201 5 aan voltijdse 

werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor 

bepaalde duur van minimum 1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2015. Modaliteiten te 

bepalen op ondernemingsniveau. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan een ander 

gelijkwaardig voordeel bepaald worden.   

 

317.00 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  

Enkel bedienden: jaarlijkse premie van 157,02 EUR in 2015. Uitbetaling met het loon van december.  

Deeltijdsen pro rata.  

 

318.01 Paritair subcomité van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige 

Gemeenschap 

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage: 

Bedienden Waalse Gewest: bedrag voor 2015 is 464,90 EUR 

Gezins- en bejaardenhulp en arbeiders (uitgezonderd dienstencheques): bedrag voor 2015 is 

349,95 EUR (bedrag ongewijzigd). 

Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is 525,10 EUR (363,70 EUR + 161,40 EUR).  

Enkel voor de Franse Gemeenschapscommissie toekenning van een exceptionele premie van 64 

EUR. Uitbetaling samen met de eindejaarspremie. 

 

318.02 Paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse 

Gemeenschap 

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:  

Algemeen: bedrag voor 2015 is 129,11 EUR 

Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel : 

bedrag voor 2015 is 333,62 EUR 

 

319.00 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten 

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is 568,19 

EUR (363,69 EUR + 204,50 EUR). 

 

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van 

de Vlaamse Gemeenschap  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is 129,11 

EUR   



 

319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van  

de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:  

Gehandicaptenzorg Waalse Gewest: bedrag voor 2015 is 469,16 EUR (367,93 EUR + 101,23 EUR) 

Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance: bedrag voor 2015 is 

367,50 EUR. 

Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is  

577,90 EUR (367,50 EUR + 161,40 EUR + 49 EUR).  

 

324.00 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  

Toekenning cadeaucheque van 35 EUR, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid.  

 

327.01 (327.01.02)* Sociale en beschutte werkplaatsen Vlaamse Gemeenschap  

Enkel voor het omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het  

forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is 125,92 EUR (bedrag ongewijzigd). 

 

327.02 Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschapscommissie 

Toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2015. Uitbetaling samen met de 

eindejaarspremie.  

 

327.03 Beschutte werkplaatsen Waalse Gewest  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is 100,19 

EUR (bedrag ongewijzigd).  

 

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

Gewest 

Toekenning ecocheques aan 160 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve 

prestaties tijdens de volledige referteperiode. Toekenning prorata aan de deeltijdse werknemers en de 

werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 

01.01.2015 tot 31.12.2015. 

 

329.01 Paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:  

Sociaal-cultureel werk, samenlevingsopbouw en integratiecentra: bedrag voor 2015 is 129,11 

EUR.  

Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is 333,62 EUR. 

Basiseducatie: bedrag voor 2015 is 753,36 EUR. 

 

329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige 

Gemeenschap en het Waalse Gewest  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:  

Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse 

Gemeenschapscommissie: bedrag voor 2015 is 366,29 EUR (bedrag ongewijzigd).  

Franstalige Gemeenschap: Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, 

centra voor permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale 

televisiestations:  bedrag voor 2015 is 363,69 EUR.  



Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door 

l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) :  

bedrag voor 2015 is 469,92 EUR (368,78 EUR + 101,14 EUR) (bedrag ongewijzigd).   

Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-

Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et 

Missions Régionales pour l'Emploi : bedrag voor 2015 is 100,17 EUR (bedrag ongewijzigd)..  

 

330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:  

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: bedrag voor 2015 in de federale 

gezondheidssectoren is 333,62 EUR.   

Geïntegreerde gezondheidscentra van het Waals Gewest: bedrag van de aanvulling voor 2015 is 

101,20 EUR. 

Bicommunautaire bedrijven: bedrag voor 2015 is 495,02 EUR (333,62 EUR + 161,40 EUR). 

 

331.00 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair 

gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is 129,11 EUR (bedrag niet van toepassing 

voor werknemers uitsluitend gefinancierd met ontoereikende FCUD-middelen = - 266,65 EUR). 

 

332.01 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:  

Waals Gewest: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 

21.06.2011: bedrag voor 2015 is 100,14 EUR.  

Centra voor tele-onthaal: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO 

van 09.05.2012: bedrag voor 2015 is 463,84 EUR. 

Coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten: De organisaties behorende tot het 

toepassingsgebied van de CAO van 18.04.2012: bedrag voor 2015 is 433,76 EUR. 

Diensten voor gezondheidspromotie op school : bedrag voor 2015 is 363,6470 EUR. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is 525,10 EUR (nl. 161,40 EUR+ 363,70 EUR).  

Ambulante sectoren: toekenning exceptionele premie van 49 EUR. Deeltijdsen prorata. Uitbetaling 

samen met eindejaarspremie. 

 

332.02 Milieux d’accueil de l’enfance  

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is 363,72 

EUR. 

 

 

 

 

 

 

( )* 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 

 

 

 


