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2. Loonaanpassingen 

2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 april 2016  

2.1.1. Arbeiders 

Paritair comité Omschrijving Aanpassing Code 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (S) 

109.00 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (S) 

120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereiding 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (P) 

124.00 Paritair Comité voor het bouwbedrijf 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (M) 

125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (S) 

125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (M) 

125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

127.00 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 

Index : De verblijfsvergoedingen zijn ongewijzigd omwille van de 

indexblokkering. 

  

128.00 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en 

vervangingsproducten 

Indexatie. 

CAO-verhoging. 

Andere :  

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde 

minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 

1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een 

waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR. 

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

 

 

Vorige lonen x 1 

Vorige lonen + 0,06 EUR 

 

 

(A) 

(A) 

128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en 

vellen 

Indexatie. 

CAO-verhoging. 

Andere :  

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde 

minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 

1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een 

waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR. 

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

 

 

Vorige lonen x 1 

Vorige lonen + 0,06 EUR 

 

 

(A) 

(A) 

128.02 Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de 

maatwerkers 

Indexatie. 

CAO-verhoging. 

Andere :  

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde 

minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 

1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een 

waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR. 

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

 

 

Vorige lonen x 1 

Vorige lonen + 0,06 EUR 

 

 

(A) 

(A) 
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128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de 

handschoennijverheid 

Indexatie. 

CAO-verhoging. 

Andere :  

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde 

minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 

1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een 

waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR. 

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

 

 

Vorige lonen x 1 

Vorige lonen + 0,06 EUR 

 

 

(A) 

(A) 

128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen 

en industriële artikelen in leder 

Indexatie. 

CAO-verhoging. 

Andere :  

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde 

minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 

1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een 

waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage 

maaltijdcheques met 1 EUR. 

- Andere : Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. 

 

 

Vorige lonen x 1 

Vorige lonen + 0,06 EUR 

 

 

(A) 

(A) 

133.00 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

133.01 Sigarettenondernemingen en gemengde bedrijven 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

133.02 Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

133.03 Ondernemingen die sigaren en cigarillo’s vervaardigen 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

136.00b Fabricage van papieren buizen (Paritair Comité voor de papier- en 

kartonbewerking) 

Vanaf de eerste opening der rekeningen van juli 2015. (=herberekening op 

basis van het nieuwe indexmechanisme). Retroactief vanaf 01/07/2015 

(Datum invoer 01/04/2016). 

Index : Wijziging indexatiemechanisme : voortaan jaarlijks op 1 januari en 1 

juli (op hetzelfde moment als de papier en kartonbewerking). Daardoor 

worden de indexaties op 01.04.2015 (0,20%), op 01.07.2015 (0,10%), op 

01.10.2015 (0%) en op 01.01.2016 (0%) ongedaan gemaakt. Retroactief 

vanaf 01/02/2015 (Datum invoer 01/04/2016). 

 

 

Vorige lonen x 1,0019 

 

 

(A) 

140.01a Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) (Autobussen en autocars) 

Andere : Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. 

Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

  

140.02a Rijdend personeel - Taxichauffeurs (Taxi's) 

Andere : Taxichauffeurs: verhoging ARAB-vergoeding. Retroactief vanaf 

01/03/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

Andere : Aanpassing toekenningsmodaliteiten van het gewaarborgd 

gemiddeld minimumuurloon voor taxi-chauffeurs met minder dan 3 

maanden anciënniteit. Retroactief vanaf 01/03/2016 (Datum invoer 

01/04/2016). 

  

 

 

(S) 

140.02b Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet 

taxidiensten) (Taxi's) 

Andere : Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): 

verhoging ARAB-vergoeding. Retroactief vanaf 01/03/2016 (Datum invoer 

01/04/2016). 

  

143.00 Paritair Comité voor de zeevisserij 

Indexatie. De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Andere : Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van 

toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling 

voorziet. Deeltijdsen pro rata. 

 

Vorige lonen x 1 

 

(A) 

148.00 Paritair Comité voor het bont en kleinvel 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 
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2.1.2. Bedienden 

Paritair comité Omschrijving Aanpassing Code 

201.00 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel  

Andere : Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse 

bruto premie (incl. sociale werkgeversbijdrage). 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. 

  

202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

Andere : Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse 

bruto premie (incl. sociale werkgeversbijdrage). 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. 

  

207.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 

Andere : 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. Retroactief vanaf 01/01/2016 

(Datum invoer 01/04/2016). 

  

 

 

 

 

 

(R) 

209.00 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 

CAOLoonsverhoging : Verhoging gewaarborgde minimummaandwedde 

ingevolge CAO 11.01.2016. Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare 

bedienden. Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

  

(S) 

215.00 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en 

confectiebedrijf 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (M) 

219.00 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische 

controles en gelijkvormigheidstoetsing 

De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

 

2.1.3. Arbeiders en bedienden 

Paritair comité Omschrijving Aanpassing Code 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen 

CAOLoonsverhoging : Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 24.02.2016.

Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

  

(S) 

317.00 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 

CAO-verhoging bedienden. Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 

01/04/2016). 

CAO-verhoging arbeiders. Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 

01/04/2016). 

Andere :  

- Arbeiders en operationele bedienden: opheffing ARAB-vergoeding, 

behalve voor het rijdend personeel waardevervoer en 8ste activiteit. 

Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

- Arbeiders en bedienden: aanpassing premies (zaterdag, zondag, 

feestdag en nacht) door de evolutie (CAO-verhoging) van het loon van 

categorie SB. Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

 

Vorige lonen + 12,82 EUR 

 

Vorige lonen + 0,08 EUR 

 

(A) 

 

(A) 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 

Waarborg CAO. De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Nieuwe statuten. De lonen zijn ongewijzigd omwille van de 

indexblokkering. 

 

Vorige lonen x 1 

Vorige lonen x 1 

 

(S) 

(S) 

328.03 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest 

Andere : Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. 

Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 
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336.00 Paritair comité voor de vrije beroepen 

CAOLoonsverhoging : 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). 

  

(R) 

340.00 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 

Arbeiders. De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. 

Vorige lonen x 1 (A) 

341.00 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 

De indexatie op 01.01.2016 dient toegepast te worden op (R) en niet op (S). 

Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

Andere : Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 25.02.2016. Retroactief 

vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016). 

 

Vorige lonen x 1,0043 

 

(R) 

 

(S) 

 

 

 

Verduidelijking code 

(A) ‘Alle lonen’: de aanpassing geldt volledig voor de schaallonen en voor de reële lonen. 

(M) ‘Minimumlonen’: de aanpassing geldt voor de schaallonen en het verschil van het reële loon met dat schaalloon 

blijft behouden. 

(S) ‘Schaallonen’: de aanpassing geldt enkel voor de schaallonen; geen aanpassing van de reële lonen wanneer men 

boven de nieuwe schaallonen betaalt. 

(R) ‘Reële lonen’: de aanpassing geldt enkel voor de reële lonen; geen aanpassing van de schaallonen. 

(P) ‘Loonspanning’: 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. 

Opgelet:    Een verhoging van de vorige lonen x coëfficiënt is een aanpassing van een percentage. 

Bijv. vorige lonen x 1,02 = indexverhoging van 2%. 

In EASYPAY – Indexatie: Modaliteit index = 0 percentage 

Waarde index = 2,00000 

 

 

2.2. Indexcijfers maand maart 2016 

 Basis 2013 Basis 2004 

Gewone index der consumptieprijzen 102,57 125,55 

Gezondheidsindex 103,47 124,96 

Gemiddelde gezondheidsindex (van de laatste 4 maanden) 100,66 - 
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2.3. Agenda 

Bij aanvang van de tewerkstelling:  

Afgifte van een document C 131 A aan deeltijdse werknemers met behoud van rechten. Met dit formulier kunnen de 

werknemers een inkomensgarantie-uitkering aanvragen. 

Eerste werkdag van de maand:  

Afgifte van een document C 131 B voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten die principieel gerechtigd zijn op een 

inkomensgarantie-uitkering. Aan de hand van dit formulier wordt de uitkering berekend. 

5 april:  

1) Algemeen 

Storting van het bedrag RSZ als derde voorschot voor het eerste kwartaal 2016, dit voor de werkgevers die in het kwartaal -

2 meer dan 4.000 EUR aan de RSZ hebben gestort. 

Als de werkgever geen bijdragen verschuldigd was voor het overeenkomstige kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar 

(K – 4) en/of voor het voorlaatste kwartaal (K – 2), is het bedrag van het voorschot forfaitair vastgesteld op 450,00 EUR 

vanaf de 3de werknemer die hij tewerkstelt op het einde van de voorlaatste maand (n – 2). Dit forfaitair voorschot moet 

hij uiterlijk de 5de van elke maand storten. 

  

2) Bouwsector (PC 124) 

- nieuwe werkgever: werkgever die geen bijdragen verschuldigd was voor kwartaal -4 en/of kwartaal -2: forfaitair voorschot 

van 700 EUR per arbeider vanaf de 3de arbeider (voorheen: 619,73 EUR); 

- bestaande werkgever:  

-> bijkomend forfaitair voorschot: 700 EUR per arbeider vanaf de 3de arbeider; 

-> procentuele regeling: wijziging van het kwartaal dat bepalend is voor de verplichting tot betaling van voorschotten: 

kwartaal -2. 

15 april:  

Storting van de bedrijfsvoorheffing, ingehouden op de lonen van de maand maart 2016. Opmerking: het bedrag van de 

bedrijfsvoorheffing moet ten laatste de 15de van de maand op de rekening van het ontvangkantoor staan. De maandelijkse 

aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing is verplicht van zodra de onderneming vorig jaar 38.180 EUR of meer aan 

bedrijfsvoorheffing heeft doorgestort. 

Documenten tijdelijke werkloosheid: 

1)  Algemene regeling met uitzondering van bouwsector  

Ten laatste de eerste effectieve werkloosheidsdag: afgifte van document C 3.2. A – controlekaart.  

Na afloop van de maand: afgifte document C 3.2. werkgever (bewijs van tijdelijke werkloosheid). 

2) Bouwsector 

Voor het begin van de maand geeft de werkgever aan de werknemer een controlekaart. 

De werknemer moet de kaart C3.2.A bouw de hele maand bij zich houden en invullen. 

Bij de laatste arbeidsdag: 

Afgifte van document C4. 

 

 

 

 

Redactie: Juridische dienst EASYPAY NV. in samenwerking met Juridische dienst SSE v.z.w., erkend sociaal secretariaat nr. 920-

921-922-923-924. 

Verschijnt maandelijks, afgesloten op 1 april 2016. 

V.U.: Dirk Pareit, Doelstraat 21, 8770 Ingelmunster. 

Hoewel we streven naar volledigheid, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in deze publicatie. 

Nadruk verboden. 



Nijverheidsstraat 16
8760 Meulebeke 

T 051 48 69 68
F 051 48 69 13

info@easypay-group.com

www.easypay-group.com




