
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
Index I

conventie C
loons-

aanpassing Verhoging Commentaar

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden CAO R 1,98%

- Enkel voor de arbeiders van de ondernemingen zonder eigen indexsysteem en wiens 
uurloon hoger is dan het sectorale minimumuurloon: CAO-verhoging van het uurloon 
(referentie 31.12.2018) met 1,98 %
- Verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2019 
op ondernemingsniveau zijn toegekend (uitgezonderd bonussen CAO nr.90 en 
automatische loonsverhogingen door toepassing van een ondernemingsbarema).
- De sectorale CAO-verhogingen van de reële lonen per 01.01.2019 en 01.11.2019 mogen 
evenwel niet verrekend worden.

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf CAO
- aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid)

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid (nationaal) CAO S
- Verhoging minimumaanvangsuurloon en minimumuurloon vanaf 12 maanden anciënniteit 
met 0,08 EUR (in stelsel 40 u/week) van toepassing op arbeiders die aan schaalloon worden 
betaald.

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid (nationaal) CAO R

- Enkel van toepassing op de niet-geconventioneerde ondernemingen: CAO-verhoging 1,1 % 
voor de uurlonen en de forfaitaire (reële) ploegenpremies.
- Deze verhoging gebeurt:
- na verrekening en/of voorafname van eventuele verhogingen van het uurloon en/of 
andere voordelen in 2019-2020 (uitgezonderd sectorale index en ondernemingsbarema's);
- na verrekening van eventuele verhogingen van het uurloon ingevolge de sectorale CAO-
verhoging van 0,12 EUR (in stelsel 40 u/week) op 01.07.2019 en/of de sectorale CAO-
verhoging van 0,08 EUR (in stelsel 40 u/week) op 01.01.2020.

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid (nationaal) CAO S - Invoering minimum aanvangsuurloon voor studenten (in stelsel 40u/week)

Loonsverhoging januari 2020

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.



118
paritair comité voor de voedingsnijverheid (alle subsectoren 
+ niet voor PC 118.03)

index A 0,89% - vorige lonen x 1,0089

118
paritair comité voor de voedingsnijverheid (alle subsectoren 
+ niet voor PC 118.03)

CAO S
-CAO-verhoging 0,04 EUR
De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

118
paritair comité voor de voedingsnijverheid (alle subsectoren 
+ niet voor PC 118.03)

CAO

- NIET voor PC 118.03 (bakkerijen): verhoging minimumbedragen ploegenpremies (niet 
voor premies uitgedrukt in percentages).
- NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): verhoging minimumbedrag nachtpremie (niet voor 
premies uitgedrukt in percentages).
- NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke 
werkloosheid).
- Verhoging vergoeding arbeidskledij.

118
paritair comité voor de voedingsnijverheid (alle subsectoren 
+ niet voor PC 118.03)

CAO R

- CAO-verhoging 1,1 % voor arbeiders boven het sectorale barema betaald, verhoogd met 
een CAO-verhoging 0,04 EUR indien deze arbeiders in december 2019 de jaarlijkse 
brutopremie van 80 EUR ontvingen
- Deze CAO-verhoging(en) is niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op 
uiterlijk 31.12.2019 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 1,1 % en de 
premie van 80 EUR indien deze nog werd toegepast.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

index A 0,89%
- Vorige lonen x 1,0089
- Voor PC 118.03: index weekendpremie.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO S
-CAO-verhoging 0,04 EUR
De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO
- Verhoging ploegenpremies in de grote bakkerijen.
- Verhoging vergoeding arbeidskledij.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO R

- CAO-verhoging 1,1 % voor arbeiders boven het sectorale barema betaald, verhoogd met 
een CAO-verhoging 0,04 EUR indien deze arbeiders in december 2019 de jaarlijkse 
brutopremie van 80 EUR ontvingen

Deze CAO-verhoging(en) is niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op 
uiterlijk 31.12.2019 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 1,1 % en de 
premie van 80 EUR indien deze nog werd toegepast.

119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

index A 0,80%
- vorige lonen x 1,0080
- index jaarpremies



119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

CAO A 1,10%
- CAO-verhoging 1,1%
De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 148,46 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Referteperiode: van 01.01.2019 tot 31.12.2019.
- Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 
15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 53,03 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Referteperiode: van 01.01.2019 tot 31.12.2019.
- Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien 
werd in een gelijkwaardig voordeel.

119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2019. 
- Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2020. Niet van toepassing indien 
omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2019. 
- Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2020. Niet van toepassing indien 
omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119
paritair comité voor de handel in voedingswaren + 
subsectoren

CAO - Niet voor PC 119.03 (slagerijen): Verhoging ploegenpremie en namiddagpremie

121 paritair comité voor de schoonmaak index A -0,02%
- negatieve index
vorige lonen x 0,9998 (-0,02%)

121 paritair comité voor de schoonmaak CAO A
- CAO-verhoging 0,1471 EUR/u
- De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.
- fietsvergoeding 0,24 euro



121 paritair comité voor de schoonmaak CAO

- Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op de zetel van de onderneming: toekenning 
ecocheques 1,63 EUR per gepresteerde dag. 
- Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel 
voorziet. 
- Arbeiders van de categorieën 8 die recht hebben op een verhoogde dagvergoeding en 
arbeiders van categorieën 8 tot 8C: toekenning ecocheques 0,83 EUR per gepresteerde dag. 
- Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel 
voorziet. 
- Arbeiders van categorie 8D en 8E: geen recht meer op ecocheques (0,00 EUR).

124 paritair comité voor het bouwbedrijf index M
- Ingevolge CAO 12.06.2014 wordt de negatieve index niet toegepast, maar verrekend bij de 
volgende indexaanpassing.

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen index S
- Negatieve index. Ingevolge CAO 27/06/2019 wordt de negatieve index niet toegepast.

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwant 
nijverheden

index M
- Negatieve index. Ingevolge CAO 27/10/2011 wordt de negatieve index niet toegepast.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel index A
- Negatieve index. Ingevolge CAO 27/06/2019 wordt de negatieve index niet toegepast.

140.01
speciale autobusdiensten - bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars) (chauffeurs)

CAO

-Eénmalige toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan chauffeurs in dienst op 
06.01.2020.
- Referteperiode van 01.01.2019 tot 30.09.2019.
- Toekenning ten laatste op 15.01.2020.

140.01
speciale autobusdiensten -  ongeregeld vervoer (autobussen 
en autocars) (rijdend personeel)

CAO

- Rijdend personeel dat minstens 3 maanden in dienst is op 01.01.2020: eenmalige 
toekenning ecocheques voor 125 EUR. 
- Referteperiode van 01.01.2019 tot en met 30.09.2019. 
- Deeltijdsen prorata. 
- Specifieke berekeningsmodaliteiten. 
- Uitbetaling uiterlijk op 15.01.2020.

140.03 wegvervoer en logistiek voor rekening van derden index M 0,88% - vorige lonen x 1,0088

140.03 wegvervoer en logistiek voor rekening van derden CAO

- Invoering studentenloon : 90% van het uurloon voor de uitgeoefende functie van het 
toepasselijk minimumloon
- Aanpassing nachtvergoeding: het onderscheid op basis van leeftijd wordt afgeschaft. Het 
bedrag voor het rijdend personeel van minstens 50 jaar wordt de algemene sectorale 
nachtvergoeding ongeacht de leeftijd.



140.03
rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

-  Invoering studentenloon : 90% van het uurloon voor de uitgeoefende functie van het 
toepasselijk minimumloon
- Aanpassing nachtvergoeding: het onderscheid op basis van leeftijd wordt afgeschaft. Het 
bedrag voor het rijdend personeel van minstens 50 jaar wordt de algemene sectorale 
nachtvergoeding ongeacht de leeftijd.

140.03
rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

index M 0,88%

- vorige lonen x 1,0088
- vorige aanvullende utkeringen bij ziekte x 1,0088
- vorige ARAB vergoeding x 1,0088
- vorige nachtvergoeding x 1,0088
- vorige verblijfsvergoedingen x 1,0088
- vorige anciënniteitstoeslag x 1,0088

140.03
niet - rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor 
rekening van derden)

CAO
- Invoering studentenloon : 90% van het uurloon voor de uitgeoefende functie van het 
toepasselijk minimumloon

140.03
niet - rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor 
rekening van derden)

index M 0,88%
-vorige lonen x 1,0088
- vorige anciënniteitstoeslag x 1,0088
- vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0088

140.03
garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO
- Invoering studentenloon : 90% van het uurloon voor de uitgeoefende functie van het 
toepasselijk minimumloon

140.03
garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

index M
- vorige lonen x 1,0088
- vorige anciënniteitstoeslag x 1,0088

140.04 paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens index M 0,71% - vorige lonen x 1,0071

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing CAO - toekennings anciënniteitspremie (dienstjaar 2019) (bedrag ongewijzigd)

142.01 paritair subcomité voor de terugwinning van metalen Index P 0,71% -vorige lonen x 1,0071

142.01 paritair subcomité voor de terugwinning van metalen CAO
- invoering ARAB-vergoeding voor chauffeurs
- vanaf 01/10/2019

144 paritair comité voor de landbouw index A 0,89% - vorige lonen x 1,0089



144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 5,42 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 25 dagen op het gelegenheidsformulier hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2020 tot 31.12.2020. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
25 dagen zijn bereikt.

145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf index A 0,89%
- vorige lonen x 1,0089
- index kledijvergoeding

145
paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (niet van toepassing 
in PC 145.04)

CAO

-Toekenning forfaitaire premie van 10,82 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2020 tot 31.12.2020. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.

149.01
paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

index P 0,71% - vorige lonen x 1,0071

200 Aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden index A 0,80% - vorige lonen x 1,0080

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid (nationaal)

CAO S
- CAO-verhoging met 13,8664 EUR voor de minimum ervaringsmaandlonen
- Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid (nationaal)

CAO R

- Niet voor de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen:
- Enkel van toepassing op de niet-geconventioneerde ondernemingen: CAO-verhoging 1,1 % 
voor de maandwedden en de forfaitaire (reële) ploegenpremies voor bedienden met 
functies opgenomen in de sectorale functieclassificatie
- Deze verhoging gebeurt:
- na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van de maandwedde 
en/of andere voordelen in 2019-2020 (uitgezonderd sectorale index en 
ondernemingsbarema's);
- na verrekening van eventuele verhogingen van het maandloon ingevolge de sectorale CAO-
verhoging van 20,7996 EUR op 01.07.2019 en/of de sectorale CAO-verhoging van 13,8664 
EUR op 01.01.2020.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijvheried

CAO
- verhoging plafond vervoerskosten.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 
Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de 
eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2019.
- Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig 
voordeel toekennen.



220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid index A 0,89% - vorige lonen x 1,0089

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO A 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 %.
- Niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemingscao over de enveloppe 
van 1,1 % werd gesloten tegen 15.12.2019.
- De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO - verhoging vergoeding arbeidskledij

226
paritair comité voor de bedienden it de internationael 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO A
- aanpassing indexatiemechanisme.
- Invoering aanvullende premie jeugdvakantie. Terugvorderbaar bij het Fonds. Vanaf 
vakantiedienstjaar 2019 (jeugdvakantie 2020).

226
paritair comité voor de bedienden it de internationael 
handel, het vervoer en de logistiek

index A 0,71%
- vorige lonen x 1,0071
- de verhoging van de  reele lonen beperkt  tot de eindwedde van klasse 8 (35,52 euro)

302 horeca minimumlonen (paritair comité voor het hotelbedrijf) index A 0,889% - vorige lonen x 1,00889

302 horeca minimumlonen (paritair comité voor het hotelbedrijf) index

- vorige flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven x 100889
- vorige nachttoeslag x 1,00889
- vorige kledijvergoedingen x 100889

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

CAO A - CAO-verhoging : 0,0860 euro/uur of 14,14 euro/maand

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

CAO

- Eénmalige toekenning van ecocheques voor 220,00 EUR aan alle voltijdse werknemers. 
- Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in januari 2020.
- Voor werkgevers die reeds een dergelijk voordeel toekennen wordt dit omgezet in een 
ander gelijkwaardig voordeel.

315.02 paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen CAO

- Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Op ondernemingsniveau kan ten laatste op 30.06.2016 voorzien worden in een andere 
invulling van de koopkracht.



315.02 paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 180,41 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers met volledige prestaties tijdens de referteperiode. Pro rata effectief 
gepresteerde en gelijkgestelde dagen in de referteperiode. 
- Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. 
- Deeltijdsen pro rata.
- NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen gelijkwaardig 
volgens bedrijfseigen modaliteiten worden toegekend op ondernemingsniveau vóór 
30.06.2016.

323
paritair comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

CAO S

 '- Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen.

Voor de werknemers wiens loon meer dan 5% zou stijgen door de invoering van de nieuwe 
functieclassificatie, kan deze verhoging gefaseerd toegepast worden, in jaarlijkse schijven 
van minimaal 5% waarbij de laatste schijf beperkt wordt tot het percentage om de totale 
stijging te bereiken en dus kleiner dan 5% kan zijn(A).

323
paritair comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

index A 0,80% - vorige lonen x 1,0080

323
paritair comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

CAO R 1,10%

- CAO-verhoging 1,1 %
- Verhoging van de effectief betaalde lonen in de periode 2019-2020 met 1,1% ten opzichte 
van het loon van toepassing op 31.12.2018.
- Niet van toepassing indien een ander recurrent en vergelijkbaar voordeel wordt ingevoerd 
.
- De verhoging van de reële lonen door de invoering van de nieuwe schaallonen wordt 
beschouwd als loonsverhoging voor de toepassing van 1,1%.
(De CAO-verhoging van 1,1% is reeds inbegrepen in de nieuwe schaallonen.)

330.04
paritair subcomité voor de residuaire instellingen - 
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten

CAO

- Aanpassing toeslagen onregelmatige prestaties (zaterdag/feestdagen).
Vanaf 1 december 2019 .

330.04
paritair subcomité voor de residuaire instellingen - 
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten

CAO S
- aanpassing schaallonen ingevolge CAO 09/12/2019
vanaf 01/12/2019

333 paritair comité voor toeristische attracties index A 0,80% - vorige lonen x 1,0080



336 paritair comité voor de vrije beroepen CAO A 1,10%

- CAO-verhoging 1,10% (maximum van 35 euro)
- Niet van toepassing op de reële lonen indien evenwaardige loonsverhogingen en/of 
andere voordelen in 2019-2020 op ondernemingsniveau zijn toegekend.
-In ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen 
hoger zijn dan het minimumloon: Bijkomende CAO-verhoging 1,98 % (maximum van 64 
EUR). Er dient rekening te worden gehouden met reeds toegekende loonsverhogingen op 
ondernemingsniveau in 2019.

336 paritair comité voor de vrije beroepen CAO

-Toekenning éénmalige bruto-premie gelijk aan 1,1 % (maximum van 35 EUR per maand) 
van de sectorale minimumlonen en van de effectieve bruto maandlonen. 
- Referteperiode van 1.10.2019 tot 31.12.2019. 
- Pro rata de prestaties geleverd gedurende de referteperiode. 
- Uitbetaling samen met het loon van januari 2020. 
- Niet van toepassing indien evenwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere 
voordelen in 2019-2020 op ondernemingsniveau worden toegekend.

341
paritair comité voor de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

index A 0,80% - vorige lonen x 1,0080
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