
LOONAANPASSINGEN PER 1 FEBRUARI 2016  

 

Index januari 2016   (basis 2013)  101,59 

                                      (basis 2004)  124,35 

 

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013)  102,42 

                                        (basis 2004)  123,69 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     100,66 

 

 

 

102.02 Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 

M&R (A) CAO-verhoging 0,065 EUR 

Vanaf 1 januari 2016. 

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 januari 2016 en 1 januari 2014. 

 

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 

M&R (A) CAO-verhoging 0,065 EUR 

Vanaf 1 januari 2016. 

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 januari 2016 en (niet in de provincie Luik) 1 januari 2014. 

 

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

grondgebied van het Rijk 

M&R (A) CAO-verhoging 0,10 EUR 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

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 

M&R (A) CAO-verhoging 0,15 EUR (in 40-urenweek) 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

109.00 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf 

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. Ondernemingen die de verhoging niet of 

niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kunnen toekennen: omzetting van het resterende 

saldo in een gelijkwaardig voordeel. 

Tentenbedrijven die nog geen maaltijdcheques toekennen, konden per 1 april 2010 en 1 april 2012 op 

ondernemingsniveau een gelijkwaardig voordeel toekennen in plaats van de werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques te verhogen. Dit stelsel kan worden voortgezet mits toekenning van een bijkomend 

voordeel van 1 EUR. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 



112.00 Paritair comité voor het garagebedrijf 

M(+spanningen)&R (P) Vorige lonen x 1,0027. 

 

116.00 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid 

M&R (A) Enkel voor de kunststofverwerkende nijverheid in Limburg: CAO-verhoging 0,10 EUR 

Vanaf 1 januari 2016. 

Enkel voor de kunststofverwerkende nijverheid in Limburg: aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding. 

Vanaf 1 januari 2016 

 

118.01 – 118.22 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 

ERRATUM: invoering (in plaats van toekenning) jaarlijkse brutopremie van 80 EUR. 

Vanaf 1 januari 2016 

 

121.00 Paritair comité voor de schoonmaak 

Verhoging ARAB-vergoeding met 0,80 EUR. 

Vanaf 1 januari 2016. 

Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op de zetel van de onderneming en arbeiders van 

de categorieën 8: toekenning ecocheques 1,63 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing 

indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. 

Vanaf 1 januari 2016. 

Enkel voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8): aanpassing van de 

dagvergoeding. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

125.01 Paritair subcomité voor de bosontginningen 

M* (S) CAO-verhoging 0,04 EUR. Geen verhoging voor de stuklonen. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

125.02 Paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante activiteiten 

M* (S) CAO-verhoging 0,04 EUR (in 38-urenweek). 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

125.03 Paritair subcomité voor de houthandel 

M* (S) CAO-verhoging 0,04 EUR.  

Vanaf 1 januari 2016. 

 

140.01 (140.01)* Openbare autobusdiensten 

M(+spanningen)&R (P)  Enkel voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,0027. 

 

140.01 (140.02)* Speciale autobusdiensten 

M(+spanningen)&R (P)  Enkel voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,0027. 

 

140.01 (140.03)* Autocars 

M(+spanningen)&R (P)  Enkel voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,0027. 

 

140.05 Verhuisondernemingen 

M(+spanningen)&R (P)  Enkel voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,0027. 

 

 



149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0027. 

 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0027. 

 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0027. 

 

215.00 Paritair comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrij 

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. Ondernemingen die de verhoging niet of 

niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kunnen toekennen: omzetting van het resterende 

saldo in een gelijkwaardig voordeel. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

220.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 

ERRATUM: invoering (in plaats van toekenning) jaarlijkse brutopremie van 80 EUR. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

224.00 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 

Aanpassing plafond vervoerskosten. 

Vanaf 1 mei 2015. 

 

306.00 Paritair Comité voor het verzekeringswezen 

De modaliteiten voor besteding en toekenning van een bedrag van 200 EUR netto per werknemer 

worden op ondernemingsniveau bepaald.  

Vanaf 1 januari 2016. 

 

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

–diensten leveren 

- verlenging pensioenpremie PC 226: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking 

gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 226 een premie van 0,47% van zijn brutoloon. 

Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2016. 

Vanaf 1 januari 2016. 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  

Enkel voor gebaremiseerde werknemers aangeworven voor 1 januari 2002: jaarlijkse premie van 

1.113,35 EUR (samenvoeging van de maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). 

 

333.00 Paritair comité voor de toeristische attracties 

Ondernemingen met 50 werknemers of meer: verlenging voor 2015-2016 van de toegekende 

voordelen van de onderhandelingsenveloppe van 250 EUR. 

Vanaf 1 januari 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 

 

 


