
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 CAO
- Aanpassing ploegenpremies

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken CAO
- Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.
- toekenning geschenkencheque van 40,00 euro.

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken index S 0,0371%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2020
- Vorige lonen x 1,000371 of basislonen 2019 x 1,0105854801

109 paritair comité voor kleding en confectie - aanvullend vakantiegeld

111.01 - 111.02
paritair comité voor de metaal-, machine- 
en elektrische bouw

index A 1,01% - Vorige lonen x 1,0101

111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten CAO - Indexatie van de scheidingspremie, de kledijvergoeding en de vakantiepremie.

111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten index A 1,01% - Vorige lonen x 1,0101

117 paritair comite voor de petroleumnijverheid en -handel Index S 0,0371% - Vorige lonen x 1,000371 of basislonen 2019 x 1,0788

121 paritair comité voor de schoonmaak index A 1,04% - vorige lonen x 1,0104

Loonsverhoging juli 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.



124 paritair comité voor het bouwbedrijf index M 0,60199%

- vorige lonen x 1,0060199
- vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting
- index studentenuurloon

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen index S 0,60% - vorige lonen x 1,0060

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

CAO
- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 
30.06.2020.

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

index M 0,60%
- vorige lonen x 1,0060
- 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.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel CAO
- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 
30.06.2020.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel index A 0,60%
- vorige lonen x 1,0060
- vanaf de eerste werkdag van juli 2020

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking index M 0,60%
- Vorige lonen x 1,0060
- Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte 
werkgever).

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

index A 0,52%
- vorige lonen x 1,0052
- vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020

136 paritair comité voor de papier- en kartonbewerking index A 1,01%
- vorige lonen x 1,0101
- vanaf de eerste opening der rekeningen van juli 2020

140.01
Opérateur de Transport en Wallonie (Otw) - geregeld 
vervoer (autobussen en autocars)

CAO
- Rijdend personeel: toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
(bedrag 2020 = 59,63 EUR bruto).
- Vanaf 31 juli 2020 .

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

index
- Vorige ARAB vergoeding x 1,0101.
- Niet voor het garagepersoneel.



142.01 paritair subcomité voor de terugwinning van metalen CAO

-Toekenning jaarlijkse brutopremie van 151,07 EUR aan alle voltijdse arbeiders. (looncode 
3203 )
- Deeltijdsen pro rata. 
- Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. 
- Uitbetaling met het loon van juli 2020.
-Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.09.2019 een 
alternatieve invulling voorziet voor deze premie.

142.01 paritair subcomité voor de terugwinning van metalen CAO

- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid ten laste van de werkgever vanaf 51ste 
dag (01.01.2020 - 31.12.2020) :
- Tijdelijke werkloosheid Corona : 3 EUR per volledige daguitkering / 1,5 EUR per halve 
daguitkering
- Tijdelijke werkloosheid economische redenen, slecht weer, overmacht door brand : 4 
EUR per volledige daguitkering / 2 EUR per halve daguitkering

Vanaf 1 januari 2020 .

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2020 ecocheques voor 250,00 EUR. 
- Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. 
- Deeltijdsen pro rata.
-Vanaf 15 juli 2020 .

144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
(looncode 3203)
- Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. 
- Deeltijdsen prorata.
- Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.

Niet van toepassing voor:
- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;
- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de 
eerste verwerking van vlas en/of hennep.



145 + 
subsectoren

paritair comité voor het tuinbouwbedrijf CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
(looncode 3203)
- Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. 
- Deeltijdsen prorata. 
- Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. 
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf index A 0,60%
- vorige lonen x 1,0060
- vanaf de eerste werkdag van juli 2020

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

index A 1,01%
- vorige lonen x 1,0101
- vorige loonplafond tussenkomst in de transportkosten x 1,0101

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. (looncode 3203)
 - Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. 
- Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 
- Uitbetaling op 1 juli 2020.
- Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij 
ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.

222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

index A 1,01% - vorige lonen x 1,0101

224 paritair comité voor de bedienden van de non-ferrometalen CAO

- Toekenning premie van 100 EUR bruto pro rata het aantal volledige maanden dienst 
tijdens de periode van 01.01.2020 tot en met 30.06.2020. (looncode 3203)
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 31.07.2019 bij ondernemings-CAO een 
gelijkwaardig voordeel hebben gegeven in het kader van de harmonisering van de 
statuten arbeiders/bedienden. 
- Geen omzetting noodzakelijk indien dit in het kader van het akkoord 2017-2018 reeds 
werd gedaan.
- Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.



227 paritair comité voor de audiovisuele sector CAO

- Voor ondernemingen opgericht na 30.06.2011: toekenning ecocheques 100,00 EUR voor 
een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode. Voor de andere 
ondernemingen gelden specifieke berekeningsmodaliteiten.
- Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ten laatste 31.07.2020.
- Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig 
voordeel.

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. (looncode 3203 sub 1)
- Pro rata het aantal dagen. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet voor studenten. 
- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij 
bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. (looncode 3203 sub 2)
- Pro rata het aantal dagen. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet voor studenten. 
- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij 
bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 105,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. (looncode 3203 sub 3)
- Pro rata het aantal dagen. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet voor studenten. 
- Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij 
bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

315.02 paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331.00
vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B (paritair comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

CAO

-Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 4 in de harmonisering van de loonbarema's 
tot op het niveau van PC 331.00a): optrekking van de lonen met + 14,84 % van het 
positieve verschil (tussen de schaallonen van 331.00a en het gewaarborgd minimumloon 
van 331.00l). Van toepassing voor voorzieningen T2B -laagste trap 2- die subsidies 
ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang (voormalige kinderopvang onder 
toezicht 331.00h).



341
paritair comité voor de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

CAO

-Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en 
economische werkloosheid in de periode 01.03.2020 - 31.05.2020 voor de berekening van 
het bedrag van de eco-cheques.

Vanaf 1 juni 2020 .
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