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 Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" 

A  Alle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen (S) en 
voor de reële lonen (R). 

M  Minimumlonen. De aanpassing wordt berekend op het 
overeenkomstige schaalloon voor de werknemer. Het verschil van het 

reële loon met dat schaalloon of minimumloon blijft behouden. 

R  Reële lonen. De aanpassing wordt alleen op de reële lonen toegepast, 
niet op de schaallonen. 

S  Schaallonen. De aanpassing geldt alleen voor de schaallonen. Geen 
aanpassing van de reële lonen wanneer men boven de nieuwe 
schaallonen betaalt. 

P 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. 
 
 
 

INDEXATIES 

 

Nr. P.C Benaming Indexatie 

106.01 Paritair Subcomité voor de 
cementfabrieken 

S   
Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 
 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de 
indexblokkering. 
 

112.00 Paritair Comité voor het 
garagebedrijf 

P   
Vorige lonen x 1,0027 

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

117.00 Paritair Comité voor de 
petroleumnijverheid en -handel 

S   
Vorige lonen x 1 of basislonen 2016 x 1,0066 

 
De lonen zijn ongewijzigd omwille van de 
indexblokkering. 
 

140.01 Garagepersoneel ( Autobussen en 
autocars ) 

P   
Vorige lonen x 1,0027 

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

140.03 Wegvervoer en logistiek voor 

rekening van derden 

M   

Vorige lonen x 1,0039 
 
Vanaf 1 januari 2016 

 

140.03 Rijdend personeel ( Wegvervoer 
en logistiek voor rekening van 

derden ) 

Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0039 
 

Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 
Vorige nachtvergoeding x 1,0039 
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Vanaf 1 januari 2016 .  

 ***** 
Vorige ARAB vergoeding x 1,0039 
Vanaf 1 januari 2016 .  

 ***** 
Vorige verblijfsvergoedingen x 1,0039 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  

 ***** 
Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0039 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 
M   
Vorige lonen x 1,0039 

 
Vanaf 1 januari 2016 
 

140.03 Niet-rijdend personeel ( 

Wegvervoer en logistiek voor 

rekening van derden ) 

M   

Vorige lonen x 1,0039 

 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 
Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0039 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 

Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0039 
 
Vanaf 1 januari 2016 
 

140.03 Garagepersoneel ( Wegvervoer 

en logistiek voor rekening van 
derden ) 

M   

Vorige lonen x 1,0039 
 

Vanaf 1 januari 2016  
 

140.05 Garagepersoneel ( Paritair 
Subcomité voor de verhuizing ) 

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 Paritair Subcomité voor het 

koetswerk 

P   

Vorige lonen x 1,0027 
 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele 
metalen 

P   
Vorige lonen x 1,0027 
 

149.04 Paritair Subcomité voor de 

metaalhandel 

P   

Vorige lonen x 1,0027 
 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf 

S   
Vorige lonen x 1 of basislonen januari 2016 

(waarborgCAO) x 1,0066 
 
De lonen zijn ongewijzigd omwille van de 
indexblokkering. 
 ***** 
S   
Vorige lonen x 1 of basislonen januari 2016 

(nieuwe statuten) x 1,0066 
 
De lonen zijn ongewijzigd omwille van de 
indexblokkering 
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CONVENTIONELE VERHOGINGEN  
 

Nr PC Benaming Conventionele Verhogingen 

102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf 
der hardsteengroeven en der 

groeven van uit te houwen 
kalksteen in de provincies Luik en 
Namen 

A   
CAO-verhoging 0,065 EUR 

 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 
Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 
 

Vanaf 1 januari 2014 
 

102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf 
van de zandsteen- en 
kwartsietgroeven op het gehele 
grondgebied van het Rijk, 

uitgezonderd de kwartsietgroeven 
van de provincie Waals-Brabant 

A   
CAO-verhoging 0,065 EUR 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  

 ***** 
Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 
 
Vanaf 1 januari 2016 
 

102.04 Andere ondernemingen ( Paritair 

Subcomité voor het bedrijf van de 
zandsteen- en kwartsietgroeven 
op het gehele grondgebied van het 
Rijk, uitgezonderd de 
kwartsietgroeven van de provincie 
Waals-Brabant 

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

 
Vanaf 1 januari 2014 

102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf 
der marmergroeven en -zagerijen 
op het gehele grondgebied van het 

Rijk 

A   
CAO-verhoging 0,10 EUR 
 

Vanaf 1 januari 2016 

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf 

van de groeven van niet uit te 
houwen kalksteen en van de 
kalkovens, van de 
bitterspaatgroeven en -ovens op 
het gehele grondgebied van het 
Rijk 

A   

CAO-verhoging 0,15 EUR in stelsel 40 u/week 
 
Vanaf 1 januari 2016 
 

109.00 Paritair Comité voor het kleding- 
en confectiebedrijf 

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 

116.00 Kunststofverwerkende 

ondernemingen in Limburg ( 
Paritair Comité voor de 
scheikundige nijverheid ) 

A   

CAO-verhoging 0,10 EUR (in stelsel 40u/week) 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding 
(tijdelijke werkloosheid). 
 

Vanaf 1 januari 2016 
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121.00 Paritair Comité voor de 
schoonmaak 

Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren 
op de zetel van de onderneming en arbeiders 

van de categorieën 8: toekenning ecocheques 
1,63 EUR per gepresteerde dag. Niet van 
toepassing indien een ondernemingsakkoord 

een andere netto maatregel voorziet. 
 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 

Verhoging ARAB-vergoeding met 0,80 EUR. 
 
Voor arbeiders in de industriële reiniging 
(categorieën 8): aanpassing van de 
dagvergoeding. 
 
Vanaf 1 januari 2016 

 

125.01 Paritair Subcomité voor de 
bosontginningen 

S   
CAO-verhoging 0,04 EUR voor de uurlonen 
 

Geen verhoging voor de stuklonen. 

 
Vanaf 1 januari 2016  
 

125.02 Paritair Subcomité voor de 
zagerijen en aanverwante 
nijverheden 

S   
CAO-verhoging 0,04 EUR (stelsel 38 uur/week)  
 

Vanaf 1 januari 2016 
 

125.03 Paritair Subcomité voor de 
houthandel 

S   
CAO-verhoging 0,04 EUR 
 

Vanaf 1 januari 2016  
 

140.03 Rijdend personeel ( Wegvervoer 

en logistiek voor rekening van 
derden ) 

Enkel voor het rijdend personeel: verhoging 

ARAB-vergoeding met 0,08 EUR. 
 
De verhoging dient toegepast te worden voor 

de indexaanpassing. 
 
Vanaf 1 januari 2016 

215.00 Paritair Comité voor de bedienden 
van het kleding- en 

confectiebedrijf 

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 1 januari 2016 
 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden 
van de non-ferrometalen 

R   
CAO-verhoging 14,00 EUR per maand. 
Deeltijdsen pro rata. 
 
Erratum: Enkel voor de gebaremiseerde en 
baremiseerbare bedienden. 

 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 
S   
CAO-verhoging 14,00 EUR voor de 
gewaarborgde minimumwedde 

 
Vanaf 1 januari 2016 .  
 ***** 

Aanpassing plafond vervoerkosten ingevolge 
CAO 07.12.2015. 
 
Vanaf 1 mei 2015  
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302.00 Forfaitaire daglonen ( Paritair 
Comité voor het hotelbedrijf ) 

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

aanpassing forfaitaire daglonen. 
 
Vanaf 1 januari 2016 

306.00 Paritair Comité voor het 
verzekeringswezen 

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 EUR, ecocheques, 
groepsverzekeringspremie, andere ... 
 

Vanaf 1 januari 2016 

322.00 Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende 
ondernemingen die buurtwerken 
of -diensten leveren 

Erratum: Verlenging pensioenpremie PC 226: 
het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht 
ter beschikking gesteld aan gebruikers die 
ressorteren onder het PC 226 (internationale 
handel, het vervoer en aanverwante 

bedrijfstakken) een premie van 0,47 % van 
zijn brutoloon. Toekenning bij elke 
loonafrekening tot en met 30.06.2016. 
 
Vanaf 1 januari 2016 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en 

elektriciteitsbedrijf 

Enkel voor werknemers aangeworven voor 

01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse 
premie van 1.113,35 EUR (samenvoeging van 
de maandelijkse toelage, vorst- en 
productiviteitspremie). Uitbetaling met het loon 
van februari. 

333.00 Paritair Comité voor toeristische 
attracties 

Ondernemingen met 50 werknemers of meer: 
verlenging voor 2015-2016 van de toegekende 
voordelen van de onderhandelingsenveloppe 
van 250 EUR. 

 
Vanaf 1 januari 2016 

 

 
 
 
 
 
Index en loon februari 2016 

        Basis 2013 
Gezondheidsindex januari:     102,42 
4 maandelijks indexgemiddelde januari:    100,66 
4 maandelijks indexgemiddelde december-januari:  100,66 
4 maandelijks indexgemiddelde november-december-januari: 100,66 
Inflatie op jaarbasis (januari 2016 / januari 2015)  1,74 % 


