
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
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loons-

aanpassing verhoging commentaar

140.02a rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's)
CAO

-Taxichauffeurs: verhoging ARAB-vergoeding.

- Vanaf 1 maart 2016 .

140.02a rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's)

CAO S

- Aanpassing toekenningsmodaliteiten van het gewaarborgd gemiddeld minimumuurloon voor taxi-

chauffeurs met minder dan 3 maanden anciënniteit

- Vanaf 1 maart 2016 .

140.02b rijdend personeel - verhuur van voertuigen met 

chauffeur (niet taxidiensten) (Taxi's) CAO
- Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): verhoging ARAB-vergoeding.

- Vanaf 1 maart 2016 .

143 Zeevisserij
CAO

- Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een 

ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. (enkel kengetal 086)

201 Zelfstandige kleinhandel

CAO

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

- In de vorm van ecocheques (250 euro ) of een jaarlijkse bruto premie (188 euro).

- Referteperiode van 01.04.2015 tot 31.03.2016. Deeltijdsen pro rata.

- Niet voor studenten.

- Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling 

afspreken.

207 scheikundige nijverheid

CAO R

- Enkel voor de baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid in West-

Vlaanderen: verhoging maaltijdcheques. Voor ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen: 

verhoging van de werkgeversbijdrage met 1,40 EUR, begrensd tot 6,91 EUR. Verhoging van de reële 

lonen met het gedeelte boven 6,91 EUR vermenigvuldigd met een factor 16,31.

- Vanaf 1 januari 2016 .

209 metaalfabrikatennijverheid

CAO S

- Verhoging gewaarborgde minimummaandwedde ingevolge CAO 11.01.2016

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

- Vanaf 1 januari 2016 .

336 paritair comité voor de vrije beroepen

CAO R

- CAO-verhoging 14 EUR

Deeltijdsen prorata. Niet van toepassing indien evenwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere 

voordelen in 2015-2016 op ondernemingsniveau zijn toegekend (eventueel verhoging maaltijdcheques 

met 1 EUR vanaf 01.04.2016).

Loonsverhoging april 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.



341 bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CAO S

- Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 25.02.2016.

- Vanaf 1 januari 2016 .


