
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 -0,0093%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2020
- Vorige lonen x 0,999907 of basislonen 2019 x 1,0109601874
- Negatieve index.

117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel Index S -0,0093%
- Vorige lonen x 0,999907 of basislonen 2019 x 1,0792
- Negatieve index.

202
paritair scomité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

index A 1,00% - vorige lonen x 1,01

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO
- Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2021 van 
de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen
- Vanaf 1 juli 2020 .

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO
- Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - verlengd 
tot en met 31.08.2020
- Vanaf 1 juli 2020 .

327.01

Beschutte werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (paritair 
subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven)

CAO

- Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: toekenning jaarlijkse premie. 
Bedrag voor 2020 is -317,73 EUR (negatief), verhoogd met 5,83 % van de jaarwedde (gelijk 
aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2019-31.08.2020). 
Uitbetaling samen met het loon van september 2020.

Loonsverhoging september 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.
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