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Waarom verhoogt jouw loon? 
Doordat er een nieuwe functieclassificatie werd ingevoerd, waarbij voorzien werd in een 
aanpassing van de baremalonen, gespreid over 4 jaar. 

 
Wanneer verhoogt je loon?  
Er werd voorzien in de cao dat de reële lonen worden aangepast telkenmale op 1/12, dus op 
je loonfiche van december kan je controleren of je een verhoging hebt gekregen ! 

 
Hoeveel ? -> Dit hangt af van het werkelijk loon dat je ontvangt :  
 
1)  Indien jouw loon de baremalonen “volgt” : Dan ontvang je ¼ van het verschil tussen 
het nieuwe baremaloon (hieronder) en het eerder baremaloon op 30/11/2004 
2)  Indien jouw loon hoger is dan het baremaloon, ontvang je maar eerst een verhoging 
als je loon minder is dan het baremaloon bereikt na deze aanpassing op 1/12/2015 of op 
datum van de later voorziene aanpassingen : 1/12/2016 of 1/12/2017 

 
Wat zijn de nieuwe baremalonen ? 
 

1) Voor arbeiders : 
 

Loongroep 
 

1 10,7558 

2 10,8633 

3 11,0806 

4 11,4130 

5 11,8695 

Werk je in de kleding en confectie? 

Dan heb je recht op een hoger loon ! 
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Loongroep 
 

6 12,4631 

7 13,2108 

8 14,1355 

9 15,2665 

 

! Jouw effectief loon kan dus nu nog LAGER liggen dan deze barema’s, ten 

laatste op 1/12/2017 dient dit nieuw baremaloon te worden bereikt.  

2) Voor studenten :  
 

Leeftijd  

Aanpassingen 

Beginloon 
1e 

aanpassing 

2e 

aanpassing 

3e 

aanpassing 

4e 

aanpassing 

5e 

aanpassing 

20 10,4331 10,7558 
    

19 10,1105 10,4331 10,7558 
   

18 9,7878 10,1105 10,4331 10,7558 
  

17 9,4651 9,7878 10,1105 10,4331 10,7558 
 

16 9,1424 9,4651 9,7878 10,1105 10,4331 10,7558 

 

Opgelet ! : Gedurende maximaal 6 maanden kunnen beginners worden 
ingedeeld in een lagere categorie dan die van de functie waarvoor men werd 
aangeworven, op voorwaarde dat er een opleidingstraject is voorzien van 6 
maanden in de bedoelde functie. Zonder opleiding kan dit maximaal 3 
maanden. 
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3) Ondernemingen die toeleveren aan de auto-industrie  
 
! Deze lonen zijn NIET gelinkt aan de nieuwe functieclassificatie 

 
 
Indien jullie vragen hebben over deze infoflash, of u heeft geen aanpassing van 
uw loon gekregen terwijl u meent hierop recht te hebben, contacteer uw 
ACLVB-afgevaardigde of secretariaat ! 
 

Loongroep   

1 11,2029 

2 11,3836 

3 11,752 

4 12,3232 

5 13,1255 

6 14,1983 

7 15,5978 


