
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.
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109 PC voor kleding - en confectiebedrjf

CAO

-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 géén maaltijdcheques toekennen, konden per 01.04.2010 en 01.04.2012 op 

ondernemingsniveau een gelijkwaardig voordeel toekennen in plaats van de werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques te verhogen. Dit stelsel kan verder gezet worden, mits toekenning bijkomend voordeel 

van 1 EUR.

- Vanaf 1 januari 2016 .

112 garagebedrijf
I P - Vorige lonen x 1,0027

- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 (ex 140.01/02/03) en PC 140.05.

121 schoonmaak

CAO
- Verhoging ARAB-vergoeding met 0,80 EUR.

- Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8): aanpassing van de dagvergoeding. (+ 0,80 €)

- vanaf 1 januari 2016

125.01 bosontginningen

CAO S
- CAO-verhoging 0,04 EUR voor de uurlonen

- geen verhoging voor de stuklonen

- vanaf 01 januari 2016

125.02 zagerijen en aanvewante nijverheden
CAO S - CAO-verhoging 0,04 EUR (stelsel 38u/week)

- vanaf 01 januari 2016

125.03 houthandel
CAO S - CAO-verhoging 0,04 EUR 

- vanaf 01 januari 2016

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing
I P - Vorige lonen x 1,0027

- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 (ex 140.01/02/03) en PC 140.05.)

149.02 koetswerk I P - Vorige lonen x 1,0027

149.03 voor de edele metalen I P - Vorige lonen x 1,0027

149.04 metaalhandel I P -Vorige lonen x 1,0027

215 kleding- en confectiebedrijf

CAO

- 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 01 januari 2016

302 Horeca

CAO

-Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: aanpassing 

forfaitaire daglonen.

- vanaf 1 januari 2016

Loonsverhoging februari 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.



306 voor het verzekeringswezen 

CAO

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

worden op ondernemingsniveau bepaald.

- aanbeveling : verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 euro, ecocheques, 

groepsverzekeringspremie, andere …

- vanaf 1 januari 2016


