
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

- Toekenning jaarlijkse premie volgens modaliteiten en voorwaarden.  (looncode 3203)
- Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het loon van december 2020.
- Niet van toepassing indien de onderneming recurrente gelijkwaardige effectieve 
loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2016 en/of in 2017-2018 heeft ingevoerd die 
in 2020 nog steeds van toepassing zijn.

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Index S -0,0556%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2020
- Vorige lonen x 0,999444 of basislonen 2019 x 1,0098360656
- Negatieve index.

110.00 paritair comité voor de textielverzorging CAO

- Toekenning van een geschenkcheque van 20,00 EUR netto.
- Voorwaarden: toekenning aan de arbeid(st)ers die effectief gewerkt hebben in de 
referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020 en in dienst zijn in december 2020 .
- In de ondernemingen waar deze geschenkcheques niet kunnen worden toegekend omdat 
de maximale bedragen van de socialezekerheidswetgeving bereikt zijn, dient voor een 
totaal van 40,00 EUR tijdens de periode 2019 – 2020 een gelijkwaardig netto voordeel te 
worden toegekend.

Loonsverhoging december 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.



111.01 Industriële metaalbewerking CAO

- Invoering aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - 
corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie. (looncode 3520)
- Max. 65 arbeidsdagen.
- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien
- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.
- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.

111.02 ambachtelijke metaalbewerking CAO

- Invoering aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - 
corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie. (looncode 3520)
- Max. 65 arbeidsdagen.
- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien
- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.
- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.

112 paritair comité voor het garagebedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020 . Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste 
op 15.12.2020.
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.
- Vanaf 15 december 2020 .

117
paritair comité voor de petroleumnijverheid en 
-handel

Index S -0,0556%
- Vorige lonen x 0,999444 of basislonen 2019 x 1,0780
- Negatieve index.

118 + alle 
subsectoren

paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de 
eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). (looncode 3203)
- Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in 
een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.



119.00
paritair comité voor de handel in voedingswaren +  
subsectoren

CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. 
(looncode 3203)
- Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2020. 
- Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop 
van het jaar 2020.

Vanaf 15 december 2020 .

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

CAO

- Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds 
tewerkgestelde arbeiders. 
- In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, 
cadeaucheques of een combinatie ervan.
- Referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020.
- Deeltijdsen pro rata.
- Vanaf 31 december 2020 .

140.00
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning) (paritair comité voor het vervoer 
en de logistiek)

CAO

- Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning): 
vaststelling loon- en arbeidsvoorwaarden.

Vanaf 1 januari 2020 .

140.00
rijdend personeel - verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten) (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .

140.00
garagepersoneel (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .



140.01 Garagepersoneel (autobussen en autocars) CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling op 15.12.2020.

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (taxi) CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .

140.02
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(chauffeurs IBP-vergunning) (taxi's)

CAO

- Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning): 
vaststelling loon- en arbeidsvoorwaarden.

Vanaf 1 januari 2020 .

140.02 garagepersoneel (taxi's) CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .

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

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 
01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques 
voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
 -Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2020.

140.03
garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 
01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques 
voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2020.

140.04 paritair subcomité voorde grondafhandeling op luchthavens CAO

- Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. 
- Uitbetaling ten laatste op 31.12.2020.



140.05 paritair subcomité voor de verhuizing Index A 1,00%

- Vorige lonen x 1,0100
- Niet voor het garagepersoneel.
- Vorige verblijfs- en verwijderingsvergoeding x 1,0100.
- Aanpassing flexibiliteitspemie. Niet voor het garagepersoneel.

142.01 paritair subcomité voor de terugwinning van metalen CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ten laatste op 15.12.2020.
- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

144 paritair comité voor de landbouw CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds 
Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

- Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, 
toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds 
laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

- Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij 
omzetting voor 2020).
- Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de 
hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep:

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders die 
gedurende de ganse referteperiode gewerkt hebben. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2020.

144 paritair comité voor de landbouw CAO - verhoging kledijvergoeding



145 paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (alle subsectoren) CAO

-berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds  Toekenning 
ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 
01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met 
de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, 
toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds 
laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij 
omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.01 Bloemeteelt CAO
- Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als 
deze in de boom- en bosboomkwekerijen.

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Betaling ten laatste op 15.12.2020.

- een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling 
van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, 
kunnen deze afwijking verlengen.

200 aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO

- Enkel van toepassing op werkgevers: (looncode 3248)
- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en
- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling 
hebben.

- Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven 
barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2020 x 15,31% voor 
bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2020 tot december 2020. Pro rata effectieve en gelijkgestelde 
dagen. Betaalbaar in december 2020.



202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO

- Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties 
per volledige maand. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling in december 2020.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO

- Invoering aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - 
corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie. (looncode 3520)
- Max. 65 arbeidsdagen.
- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien
- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.
- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.

220 paritari comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Niet voor ondernemingen zonder ondernemingsCAO over een alternatieve invulling van 
de enveloppe van 1,1% op uiterlijk 15.12.2019:
Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80,00 EUR.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit 
dienst).

NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:
- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao 
ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 
0,3% van de loonmassa;

- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe 
van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot 
het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere 
invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

NIET van toepassing voor ondernemingen die deze premie hebben omgezet in een 
gelijkwaardig voordeel door een ondernemingsCAO tegen 31.12.2020.



226
paritair comité voor de bedienden uit de internationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende.
- Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. 
- Uitbetaling in het begin van de maand december 2020.

Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2019 kan voorzien in een andere invulling 
van de koopkracht.

227 paritair comité voor de audiovisuele sector CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 265,30 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden 
gedurende het volledige kalenderjaar. (looncode 3203)
- Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. 
- Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2020. (Uiterlijk 
13.01.2021 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, 
volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend 
pensioen, eco-cheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen 
modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de 
federatie.

302 paritair comité voor het hotelbedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020. 
- Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers pro rata. 
- Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een loonsverhoging, 
gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2020, kan 
bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of de 
verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een 
gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf CAO
- Voor werknemers die een volledig jaar in dienst waren bedraagt de premie minstens 
1.075 EUR (voor 2020), zonder het bedrag van een volledige dertiende maand te 
overschrijden.

307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

CAO S 0,55% - CAO-verhoging 0,55 %



313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

-Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers.  (looncode 3253)
- 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 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. (looncode 3253)
- 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 3253)
- 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.

329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

CAO

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 22/06/2020):

Sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, 
beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk:
- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 
536,6179 EUR.

- Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die 
occassioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

CAO

- Sectoren samenlevingsopbouw en integratiecentra en doelgroepwerknemers lokale 
diensteneconomie:

volwaardige eindejaarspremie vanaf 2020.

329.01
Socioprofessionele inschakeling in Brussel (paritair subcomité 
voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap-

CAO

- Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele
 inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair 
gedeelte van de eindejaarstoelage. 
Bedrag voor 2020 is 357,48 EUR.



329.01
Basiseducatie (paritair subcomité voor de socio-culturele 
sector van de Vlaamse Gemeenschap)

CAO
- Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. 
- Bedrag voor 2020 is 807,24 EUR.

330 paritair comité voor de gezondheidszorgen en -diensten CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het 
forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

Bedrag voor 2020 in de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren is 357,48 EUR.

330.04 paritair subcomité voor de residuaire instellingen CAO

- VLAAMSE GEMEENSCHAP - Ouderenzorg: Assistentiewoningen:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 
1.031,97 EUR.

330.04 paritair subcomité voor de residuaire instellingen CAO

- WAALS GEWEST - Ouderenzorg: Zelfstandige serviceflats:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 
357,48 EUR + 372,63 EUR (= totaal 730,11 EUR).

330.04 paritair subcomité voor de residuaire instellingen CAO

- Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:
Bedrag voor 2020:
Algemeen: 357,48 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 357,48 EUR + 282,91 EUR = 640,39 EUR + 
éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 907,48 EUR

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO
- Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van 
minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2020: 356,53 EUR.

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO

- Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR 
toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 293,61 EUR (arbeiders) en 
335,56 EUR (bedienden). 
- Deeltijdsen prorata. 
- Uitbetaling in december 2020. 
- Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of 
andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op 
ondernemingsniveau zijn toegekend.

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector CAO

- Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van 
een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2020 is 
584,00 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2020 zal gebeuren in het 
uitbetalingsjaar 2020.

Vanaf 31 december 2020 .
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