
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

111
Paritair Comité voor de metaal-, machine-

en elektrische bouw
I A 0.88% - vorige lonen x 1,0088

111.01 Industriële metaalbewerking I A 0.88% - vorige lonen x 1,0088

111.02 Ambachtelijke metaalbewerking I A 0.88% - vorige lonen x 1,0088

111.03
Buitenmonteerders bruggen en 

metalen gebinten
I A 0.88% - vorige lonen x 1,0088

116
Vernis- en verfindustrie ( Paritair Comité voor 

de scheikundige nijverheid )
CAO A

 - Enkel voor ondernemingen aangesloten bij IVP (Industries Vernis et Peinture) die de CAO 02.03.2016 

ondertekenden: CAO-verhoging 0,05 EUR

121 Paritair comité voor de schoonmaak I - Dagvergoeding dienstreizen cat. 8 : verhoging 2 %

121 Paritair comité voor de schoonmaak I A 0.75%
- vorige lonen x 1,0075 (op alle premies en vergoeding uitgezonderd ARAB-vergoeding en vergoeding 

dienstreizen)

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf I M 0.43215%

- vorige lonen x 1,004315

- index studentenuurloon

- index scheidingsvergoeding (vergoeding kost en huisvesting)

- index toeslag voor werken binnen omheining petrochemische bedrijven

125.01 Paritair comité voor de bosontginningen I S 0.43% - vorige lonen x 1,0043

125.02
Paritair comité voor de zagerijen 

en aanverwante nijverheden
I M 0.43%

- vorige lonen x 1,0043

te bereken op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde.  De andere schaallonen 

en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.

- index ARAB-vergoeding

125.02
Paritair comité voor de zagerijen 

en aanverwante nijverheden
CAO

- toekenning ecocheques voor 250 euro

- referteperiode 01/07/2015 tem 30/06/2016

125.03 Paritair comité voor de houthandel I A 0.43%
- vorige lonen x 1,0043

125.03 Paritair comité voor de houthandel CAO
- toekenning ecocheques voor 250 euro

- referteperiode 01/07/2015 tem 30/06/2016

Loonsverhoging juli  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.



126 Paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking I M 0.65%
- vorige lonen x 1,0065

- dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte WG)

127 handel in brandstoffen 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 01.07.2015 tot 30.06.2016. 

- Uitbetaling in juli 2016.

- In geval van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt 20 euro togekend per volledige 

maand tewerkstelling.

- Mogelijkheid tot omzetting in een gelijkwaardig voordeel voor de ondernemingen die reeds ecocheques 

toekenden, in overleg met de WN

127 handel in brandstoffen I - index ARAB vergoeding

132
Paritair Comité voor de ondernemingen van 

technische land- en tuinbouwwerken
I A 0.73% - vorige lonen x 1,0073

136
Paritair Comité voor de papier- en 

kartonbewerking
I A 0.88% - vorige lonen x 1,0088

140.02
Speciale autobusdiensten 

( Autobussen en autocars )
I A 2%

- vorige lonen x 1,02

- index ARAB vergoeding

- niet voor het garagepersoneel 

140.06 Taxi's (chauffeurs en garagepersoneel) CAO

- Toekenning ecocheques van 120 EUR aan arbeiders met minstens 6 maanden ondernemingsanciënniteit 

op 01.07.2016. 

- Referteperiode 01.07.2015- 30.06.2016. 

- Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in juli 2016. Werkgevers die reeds in 2016 (vóór 21 april 2016) ecocheques op 

ondernemingsniveau hebben toegekend mogen de ecocheques uitbetalen vóór 31 januari 2017.

143 Paritair Comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2016 ecocheques voor 250 EUR. 

- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 

- Deeltijdsen pro rata.

- Vanaf 15 juli 2016 .

144 Paritair Comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 55 EUR aan voltijds tewerkgestelde reguliere werknemers. - 

Referteperiode 01.07.2015 tot 30.06.2016. 

- Deeltijdsen prorata.

- Niet van toepassing indien omgezet bij ondernemings-CAO vóór 01.05.2016 (indien toekenning 

maaltijdcheques verhoging werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag).

- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.



145
Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 

(alle subsectoren)
CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 55 EUR aan voltijds tewerkgestelde reguliere werknemers. - 

Referteperiode 01.07.2015 tot 30.06.2016. 

- Deeltijdsen prorata. 

- Niet van toepassing indien omgezet bij ondernemings-CAO vóór 01.05.2016 (indien toekenning 

maaltijdcheques verhoging werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag). 

- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf I A 0.65% - vorige lonen x 1,0065

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden CAO S - Aanpassing gewaarborgd minimum maandinkomen ingevolge CAO 09.06.2016.

209
Paritair Comité voor de bedienden 

der metaalfabrikatennijverheid
I A 0.88% - vorige lonen x 1,0088

220
Paritair Comité voor de bedienden 

uit de voedingsnijverheid
CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: 

jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. 

- Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. 

- Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 

- Uitbetaling op 1 juli 2016.

224
Paritair Comité voor de bedienden 

van de non-ferrometalen
CAO

- Toekenning éénmalige premie van 100 EUR bruto pro rata het aantal maanden dienst tijdens de periode 

van 01.01.2016 tot en met 30.06.2016. 

- Deeltijdsen pro rata. 

- Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 31/12/2015 bij ondernemings-CAO een gelijkwaardig 

voordeel hebben gegeven in het kader van de harmonisering van de statuten arbeiders/bedienden.

- Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

304
Paritair Comité voor het 

vermakelijkheidsbedrijf
I A 2%

- vorige lonen x 1,02

- dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte WG)

307
Paritair Comité voor de makelarij en de 

verzekeringsagentschappen
I A 2% - vorige lonen x 1,02

308
Paritair Comité voor de maatschappijen 

voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie
I M 0.61% - vorige lonen x 1,0061

309
Paritair Comité voor de 

beursvennootschappen
I M 0.6143% - vorige lonen x 1,006143

313
Paritair Comité voor de apotheken en 

tarificatiediensten
CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 125 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 

- Pro rata het aantal dagen. 

- Deeltijdsen pro rata. 

- Niet voor studenten. 

- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 

01.07.2016.



314
Paritair Comité voor het kappersbedrijf 

en de schoonheidszorgen
CAO S

- Fitness: CAO-verhoging 2,5 % voor de categorieën 3, 4, 6 en 7

- Kappers: CAO-verhoging 0,15 EUR (uurlonen) voor categorie 2 (uitgestelde verhoging - 2de schijf)

- Kappers: CAO-verhoging 0,25 EUR (uurlonen) of 41,17 EUR (maandlonen) voor categorie 3, 4 en 5 

(uitgestelde verhoging - 2de schijf)

318.02

Paritair Subcomité voor de diensten 

voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse 

Gemeenschap

I A 2% - vorige lonen x 1,02 (ook voor haard- en standplaatsvergoeding)

319
Paritair Comité voor de opvoedings- 

en huisvestingsinrichtingen en -diensten
I S 2% - vorige lonen x 1,02 (ook voor haard- en standplaatsvergoeding)

322.01
Paritair Subcomité voor de erkende 

ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAO - Verhoging kledijvergoeding.

322.01
Paritair Subcomité voor de erkende 

ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
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 R 2%
- Doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI: 

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 A 2%

- Omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse

overheid:

vorige lonen x 1,02

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector I A 2% - vorige lonen x 1,02

330.03
Paritair subcomité voor de 

dentaaltechnische bedrijven
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 2A hoogste: vorige lonen x 1,02


