
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

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken Index S 0,2238%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2020
- Vorige lonen x 1,002238 of basislonen 2019 x 1,0069320843

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken CAO

-Vanaf 1 juli 2019 :
- Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR en toekenning ecocheques voor 40 euro

- vanaf 1 juni 2019 :
- vergoeding kost eigen aan de werkgever 350 euro per jaar en toekenning ecocheques 
voor 210 euro

109 paritair comite voor het kleding- en confectiebedrijf Index A 0,39% - vorige lonen x 1,0039

117 paritair comite voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,2238% - Vorige lonen x 1,002238 of basislonen 2019 x 1,0749

121 paritair comité voor de schoonmaak Index - Indexatie dagvergoeding dienstreizen. (categorie 8)

124 paritair comite voor het bouwbedrijf Index M 0,30425%

- Vorige lonen x 1,0030425
- Vanaf de eerste betaalperiode van april 2020.
- Index loontoeslag petrochemie.
- Index vergoedingen kost en huisvesting.

125.01 paritair subcomite voor de bosontginningen Index S 0,29% - Vorige lonen x 1,0029

Loonsverhoging april 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.



125.02
paritair subcomite voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

Index M 0,29%

- Vorige lonen x 1,0029
- Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De 
andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.
- ook ARAB vergoeding

125.03 paritair subcomite voor de houthandel Index A 0,29%
- Vorige lonen x 1,0029
- Vanaf de eerste werkdag van april 2020.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking Index M 0,78%
- Vorige lonen x 1,0078
- Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever).

132
paritair comite voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

Index A 0,82%
- Vorige lonen x 1,0082

140
Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek )

CAO
- Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor werkloosheid Coronavirus. (looncode 
4610)

140
Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek )

CAO - Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor werkloosheid Coronavirus.

140.02 Rijdend personeel - taxichauffeurs (Taxi's) CAO - Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor werkloosheid Coronavirus.

140.02 Garagepersoneel (Taxi's) CAO
- Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor werkloosheid Coronavirus.

143 Paritair Comité voor de zeevisserij Index A 0,6838% - vorige lonen x 1,006838

143 Paritair Comité voor de zeevisserij CAO
- Sector pakhuizen (kengetal 086) : jaarlijkse brutopremie van 150,00 EUR. (looncode 
3203)  Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling 
voorziet. Deeltijdsen pro rata.

144 paritair comite voor de landbouw Index P 0,39%
- enkel voor de vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige 
lonen x 1,0039

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf Index A 0,78%
- vorige lonen x 1,0078

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf CAO A 1,10%
- CAO-verhoging van 1,10%
- vanaf 01/01/2020



152.01
paritair subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen 
van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- ook voor kledijvergoeding

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.
- In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR. 
(looncode 3224)
- Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Niet voor studenten.
-Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen 
regeling afspreken.

202.01
paritair comité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

index

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.
- In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR. 
(looncode 3224)
- Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020. 
- Deeltijdsen pro rata.
- Niet voor studenten.
- Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen 
regeling afspreken.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennjijverheid

CAO
- Invoering aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid Coronavirus. (looncode 
4610)
- Vanaf 1 maart 2020 .

215
paritair comité voor de bedienden van het kleding- en 
confectiebedrijf

Index M 0,39% - vorige lonen x 1,0039

225.01
paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen 
van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap

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

302
Horeca minimulonen (paritair comité voor het hotelbedrijf) - 
forfaitaire daglonen

index
- Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: 
indexatie forfaitaire daglonen.

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf index A 2,00%
-vorige lonen x 1,02
- dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte WG)

320 paritair comité voor de begrafenisondernemingen CAO A 0,20%
- CAO-verhoging 0,2%. 
- Niet van toepassing indien voor 01.04.2020 een sectoraal akkoord bereikt wordt over de 
besteding van de 0,2% in de 2de pensioenpijler.

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

CAO
- Invoering aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij arbeiders en bedienden. 
(looncode 4610)
- Vanaf 16 maart 2020 .



329 paritair subcomité voor de socio-culturele sector index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

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. 
(geen indexatie in maart maar wel in april 2020)

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO
-Aanpassing jongerenbarema's.
- Vanaf 1 februari 2020 .

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector index R 2,00%

- vorige lonen x 1,02 
- Niet van toepassing op ondernemingen met toepassing GGMMI, op mutualiteiten,  vrije 
universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een 
persoonlijk assistentie-budget en op ondernemingen met een eigen minstens 
evenwaardig indexmechanisme.
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