
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 Aanvullend paritair comité voor de werklieden CAO

- Toekenning jaarlijkse premie volgens modaliteiten en voorwaarden. 
- Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het loon van december 2016.
- NIET van toepassing indien gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2016 
op ondernemingsniveau worden toegekend.

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf CAO R
- Derde fase van de invoering van de functieclassificatie: de reële lonen worden opgetrokken tot 3/4de 
van het eventuele positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon.

112 paritair comité voor het garagebedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2016 tot 30.11.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
-Uitbetaling ten laatste op 15.12.2016.
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

118
paritair comité voor de voedingsnijverheid + alle subsectoren 
uitgenomen PC 118.03

CAO

- NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de 
modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).
- Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend in een 
gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO

- ENKEL voor grote bakkerijen en banketbakkerijen die vóór 01.01.2016 reeds ploegenpremies toekende: 
toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.
- Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend in een 
gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

- ENKEL voor kleine bakkerijen en banketbakkerijen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR 
volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Loonsverhoging december  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.



119.00 PC voor de handel in voedingswaren CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2016. 
- Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2016. 
- Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 
2016.

119.03 Slagerijen CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2016. 
- Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2016. 
- Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 
2016.

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2016. 
- Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2016. 
- Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 
2016.

132.00 PC technische land- en tuinbouwwerken CAO

- Toekenning éénmalige premie van maximum 250 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.
- In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques,
cadeaucheques of een combinatie ervan.
- Referte periode van 01/12/2015 tem 30/11/2016
- deeltijdsen pro rata

140
paritair comité voor het vervoer en de logistiek - rijdend 
personeel - verhuur van voertuigen met chauffeur (niet 
taxidiensten) 

CAO

- Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een 
arbeidsregime van meer dan 50 %.
Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.
Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2016 én minstens één effectief 
gepresteerde arbeidsdag in 2016.

140
paritair comité voor het vervoer en de logistiek - 
garagepersoneel

CAO

- Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een 
arbeidsregime van meer dan 50 %.
Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.
Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2016 én minstens één effectief 
gepresteerde arbeidsdag in 2016.

140 paritair comité autobussen en autocars - garagepersoneel CAO

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2016 tot 30.11.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling op 15.12.2016.
- Vanaf 15 december 2016 .



140.03
paritair comité (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden) - niet-rijdend personeel

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: - Ondernemingen die op 01.01.2016 geen 
maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200 EUR aan alle voltijds 
tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2016.

140.03
paritair comité (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden) - garagepersoneel

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: - Ondernemingen die op 01.01.2016 geen 
maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200 EUR aan alle voltijds 
tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2016.

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing I A 0,1123%

- Vorige lonen x 1,01123
- Niet voor het garagepersoneel.
- Indexatie verblijfs- en verwijderingsvergoeding.
- Aanpassing flexibiliteitspemie. Niet voor het garagepersoneel.

140.06 paritair subcomité voor taxi's - rijdend personeel CAO

- Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een 
arbeidsregime van meer dan 50 %.
Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.
Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2016 én minstens één effectief 
gepresteerde arbeidsdag in 2016.

140.06 paritair subcomité voor taxi's - garagepersoneel CAO
- Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een 
arbeidsregime van meer dan 50 %.
Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.
Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2016 én minstens één effectief 
gepresteerde arbeidsdag in 2016.

142.01 PC voor de terugwinning van metalen

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.
- reerteperiode van 01.06.2016 tot 30.11.2016
- Deeltijdse pro rata
- uitbetaling ten laatste op 15 december 2016
- een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling



144.00 PC voor de landbouw CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel

145.01 Bloementeelt CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel

145.03 Boomkwekerij CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel

145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel



145.05 Fruitteelt CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel

145.06 Groenteteelt CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel

145.07 Paddestoelen- en truffelteelt CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  
- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2015 tot 30.06.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2016 samen met de eindejaarspremie.
- bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een 
gelijkwaardige premie (uitbetaling in december 2016 of bij uitdienst)
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet 
van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2016 (bij omzetting voor 2016).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk CAO

- Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2016 tot 30.11.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Betaling ten laatste op 15.12.2016.
- 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 de metaalhandel

CAO - Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2016 tot 30.11.2016. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ten laatste op 15.12.2016.
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

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

CAO

- Toekenning ecocheques voor 250 EUR per bediende. 
- Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. 
- Uitbetaling in het begin van de maand december 2016.
- Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2015 kan voorzien in een andere invulling van de 
koopkracht.

227.00 paritair comité voor de audiovisuele sector CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden gedurende het 
volledige kalenderjaar. 
- Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Uitbetaling samen met het loon van december 2016. (Uiterlijk 13.01.2017 voor werknemers 
tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, volgens toekenning- en berekening van de 
jaarlijkse premie.)
- NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend pensioen, 
ecocheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten vóór 31.03.2016 
worden toegekend.

302.00 paritair comité voor de horeca CAO

- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 
-Referteperiode van 01.12.2015 tot 30.11.2016. 
- Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers/flexi job medewerkers  pro rata. 
- Ecocheques minder dan 25 EUR kunnen vervangen worden door een brutobedrag.
Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31.12.2015 voorzien in een andere invulling van de 
koopkracht:
- invoering van of verhoging van de werkgeversbijdrage maaltijdcheques;
- een gelijkwaardig voordeel.
Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.

313.00 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.

319

paritair comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten

CAO
- Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. 
- Bedrag voor 2016 is 574,50 EUR (namelijk 367,73 EUR + 206,77 EUR).

319.01

paritair subcomité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en-diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap

CAO
- Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. 
- Bedrag voor 2016 is 130,54 EUR.



327

paritair comité voor sociale werkplaatsen -
Vlaamse Gemeenschap (paritair subcomité voor de Vlaamse 
sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale 
werkplaatsen en de maatwerkbedrijven)

CAO
- Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen: 
- Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. 
- Bedrag voor 2016 is 128,50 EUR. 

329.01

paritair subcomité voor de socio-culturele sector 
van de Vlaamse Gemeenschap

CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (sectoren sociaal-cultureel werk, 
samenlevingsopbouw, integratiecentra, lokale diensteneconomie, cultuurspreiding, milieusector, 
sportfederaties): jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2016 
is 130,54 EUR.

329.01

paritair subcomité voor de socio-culturele sector 
van de Vlaamse Gemeenschap

CAO
- Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. 
Bedrag voor 2016 is 337,32 EUR.

329.01

paritair subcomité voor de socio-culturele sector 
van de Vlaamse Gemeenschap

CAO
- Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2016 is 
761,72 EUR.

330.00 paritair comité voor de gezondheisinrichtingen en -diensten CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van 
de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2016 in de federale gezondheidssectoren is 337,32 EUR.
- Geïntegreerde gezondheidscentra van het Waals Gewest: jaarlijkse index van de aanvulling op de 
eindejaarstoelage. Bedrag voor 2016 is 102,32 EUR.

331.00
paritair comité voor de vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector

CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt:
- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2016 is 130,54 EUR.
- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage, voor werknemers die uitsluitend 
gefinancierd worden met ontoereikende FCUD-middelen (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en 
Diensten). Bedrag voor 2016 is 337,36 EUR te verminderen met 600,31 EUR.


