
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 vooor de werklieden index S 2,00%
- Vorige lonen x 1,02

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Index
-enkel voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap:
- Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.

118.03
Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

Index - Index flexi-loon.

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Index - Index flexi-loon.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking Index
- enkel voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap:
- Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.

140
Garagepersoneel (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

140.02 Rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's) index S 2,00%
- Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld 
uurloon x 1,02

140.02 Garagepersoneel (Taxi's) index A 2,00%
- Vorige lonen x 1,02

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Index - Index flexi-loon.

202.00
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

Index - Index flexi-loon.

Loonsverhoging maart 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.



202.01
paritair comité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

index - Index flexi-loon.

302 Horeca minimulonen (paritair comité voor het hotelbedrijf) index - Index flexi-loon.

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

index - Index flexi-loon.

315.01
paritair subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand 
en opleiding in de luchtvaartsector

index A 2,00% - Vorige lonen x 1,02

329.02
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest

CAO
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenlevingsopbouw: middelen door de werkgevers te 
verdelen in 2020. Uiterlijk op 31.05.2020.
- Vanaf 1 januari 2020 .

329.02
Duitstalige Gemeenschap (paritair subcomité voor de socio-
cultuele sector van de Franstalige en Duitstalige 
Gemeenschap en het Waalse Gewest)

index S 2,00% -CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

330.00
paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -
diensten

index A 2,00% -Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

Index - Index functiecomplement voor sommige werknemers.

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

Index S 2,00% - Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

Index A - Vorige lonen x 1,02

330.04
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten 
(paritair comité voor de residuaire instellingen)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331
Diensten voor onthaalouders (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index S
- Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-
werknemer binnen dit project), volgens de Wet van 2 augustus 1971.

331
vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B (paritair comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index A 2,00% - Trap 2B laagste: vorige lonen x 1,02 of vorige basislonen x 1,3728.

331
vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B (paritair comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index A 2,00% - Trap 1 : vorige lonen x 1,02



331
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd afgesloten 
(paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331
vergunde kinderopvang trap 0 (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index A - Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)

335
paritair comité voor de dienstverlening aan en de 
ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

Index
- Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO 
nr. 43).

336 paritair comité voor de vrije beroepen index S 2,00% - vorige lonen x 1,02

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector index S
- CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

OVERHEID - Mechanisme wet van 2 augustus 1971. Vorige sociale uitkeringen x 1,02

OVERHEID index S 2,00%
- CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
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