
Loonaanpassing

A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen

M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

R de aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.  De schaallonen wijzigen niet.

S de aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.

P

Paritair Comite Naam

Index I

conventie C

loons-

aanpassing verhoging commentaar

100 aanv. PC voor de werklieden

I S

2%

- vorige lonen x 1,02

- Invoering of verhoging van maaltijdcheques indien beslist werd om de jaarlijkse premie betaalbaar in 

december 2016 om te zetten in toekenning maaltijdcheques.

109 kleding- en confectiebedrijf
I

- Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02

112 Garagebedrijf

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 

- Referteperiode van 01.12.2015 tot 31.05.2016. 

- Deeltijdsen pro rata. 

- Uitbetaling ten laatste op 15.06.2016.

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

124 bouwbedrijf

I - Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen die aangeworven zijn 

na 31 augustus 1999 x 1,02

126 stoffering en de houtbewerking

- Toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

- Referteperiode van 01.06.2015 tot 31.05.2016. 

- Deeltijdsen pro rata.

- NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO voor een andere invulling dan 

ecocheques hebben gekozen.

126 stoffering en de houtbewerking
I

- Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02

127 handel in brandstoffen I A 2% - vorige lonen x 1,02

127.02 handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen I A 2% - vorige lonen x 1,02

140.02

speciale autobusdiensten 

(autobussen en autocars)

CAO

- Rijdend personeel dat in januari 2016 minimum 5 jaar ondernemingsanciënniteit hebben: toekenning 

ecocheques voor 125 EUR. 

- Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. 

- Deeltijdsen prorata. 

- Specifieke berekeningsmodaliteiten. 

- Uitbetaling uiterlijk op 30.06.2016.

Loonsverhoging juni  2016

de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100.  De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning.  De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, 

echter zonder met die loonspanning rekening te houden.



140.02 autocars (autobussen en autocars)

CAO

-Chauffeurs met minstens 5 jaar ondernemingsanciënniteit op 01.01.2016: toekenning ecocheques voor 

125 EUR. 

- Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. 

- Deeltijdsen prorata. 

- Specifieke berekeningsmodaliteiten. 

- Uitbetaling uiterlijk op 30.06.2016.

140.02 garagepersoneel (autobussen en autocars)

CAO

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 

- Referteperiode van 01.12.2015 tot 31.05.2016. - Deeltijdsen pro rata. 

- Uitbetaling op 15.06.2016.

140.06 rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's)
I S

2%

- Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd 

gemiddeld uurloon x 1,02

140.06 Garagepersoneel (Taxi's) I A 2% - Vorige lonen x 1,02

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk

CAO

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 

- Referteperiode van 01.12.2015 tot 31.05.2016. 

- Deeltijdsen pro rata. 

- Betaling ten laatste op 15.06.2016.

- 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 het metaalhandel

CAO

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 

- Referteperiode van 01.12.2015 tot 31.05.2016. 

- Deeltijdsen pro rata. 

- Uitbetaling ten laatste op 15.06.2016.

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

200 Aanv. PC voor de bedienden

CAO

- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde 

bedienden.

- Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

- Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

- Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

- Referteperiode van 01.06.2015 tot 31.05.2016.

- Niet van toepassing indien omgezet vóór 31.10.2015 (nieuwe ondernemingen vóór 31.05.2016) in een 

gelijkwaardig voordeel.

200 Aanv. PC voor de bedienden

CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 

- Referteperiode van 01.06.2015 tot 31.05.2016. 

- Deeltijdsen pro rata. 

- Uitbetaling samen met het loon van juni 2016.

NIET van toepassing:

- indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen volgens bedrijfseigen modaliteiten worden 

toegekend;

- voor ondernemingen, met bedienden binnen PC 200 en die voor hun arbeiders een sectorale 

aanvullende pensioenregeling hebben, die de jaarlijkse premie hebben omgezet in een gelijkwaardige 

sectorale aanvullende pensioenregeling voor de bedienden via een specifieke CAO gesloten binnen PC 

200 uiterlijk op 31.10.2015.



302 hotelbedrijf I 2% - Index 2 % minimum flexi-loon.

323

PC voor het beheer van gebouwen, 

de vastgoedmakelaars en de dienstboden
I

2%

- Enkel voor conciërges: vergoeding verplichte aanwezigheid bij minder dan 30 u effectief 

werk x 1,02

327

PC voor de beschutte werkplaatsen 

en de sociale werkplaatsen
I A

2% - Vorige lonen x 1,02

327.01

Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap 

( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen 

gesubsidieerd 

door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen 

erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse 

Gemeenschap )

I S

2% - Doelgroepwerknemers indien toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02

330

PC voor de gezondheidsinrichtingen en 

-diensten
I A

2% -  Vorige lonen x 1,02

331 PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

I A

2%

-  Vorige lonen x 1,02

- Trap 0 : aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO43)

- trap 1 en trap2B laagste : vorige lonen x 1,02

336 PC voor de vrije beroepen I S 2% -  Vorige lonen x 1,02

337 aanv. PC voor de non-profitsector

- Geen indexsysteem. 

Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).

341

PC voor de bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten

CAO

- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde 

werknemers.

- Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

- Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

- Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

- Referteperiode van 01.06.2015 tot 31.05.2016. 

- Uitbetaling in juni 2016.

Niet van toepassing indien omgezet vóór 01.03.2016 (nieuwe ondernemingen die na 01.03.2016 

opgericht zijn: vóór 01.03 van het jaar waarin waarin de eerste maal ecocheques zouden worden 

uitbetaald) in een gelijkwaardig voordeel.

Andere (GMMI, overheid)
Overheid GMMI, overheid I S 2% CAO 43 - vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

Overheid GMMI, overheid I 2% Vorige sociale uitkeringen x 1,02 (mechanisme wet van 02/08/1971)


