
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 0,1300%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2021
Vorige lonen x 1,001300 of basislonen 2019 x 1,0103981265

111.01 Industriële metaalbewerking CAO

- Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht 
- corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
Max. 100 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.
Vanaf 1 januari 2021 .

111.02 ambachtelijke metaalbewerking CAO

- Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht 
- corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
Max. 100 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.
Vanaf 1 januari 2021 .

Loonsverhoging februari 2021

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.



112 paritair comité voor het garagebedrijf index P 0,77%
- Vorige lonen x 1,0077
- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

116 Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ) CAO
- Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 
31.03.2021.
Vanaf 1 januari 2021 .

140.01 Garagepersoneel ( Autobussen en autocars ) index P 0,77%
- Vorige lonen x 1,0077
Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

140.05 Garagepersoneel ( Paritair Subcomité voor de verhuizing ) index P 0,77%
- Vorige lonen x 1,0077
Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

149.01
Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

index - Vorige mobiliteitsvergoedingen x 1,0077.

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk index P 0,77%
- Vorige lonen x 1,0077

149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen index P 0,77%
- Vorige lonen x 1,0077

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel index P 0,77%
- Vorige lonen x 1,0077

207
Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de 
scheikundige nijverheid )

CAO
- Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 
31.03.2021.
Vanaf 1 januari 2021 .

207
Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( 
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid )

CAO

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke 
werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.01.2021 tot uiterlijk 
31.03.2021.
 Vanaf 1 januari 2021 .

209
Paritair Comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO
-Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals 
verlengd tot en met 31.03.2021.
Vanaf 1 januari 2021 .



209
Paritair Comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO

-Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - 
corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
Max. 100 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.
Vanaf 1 januari 2021 .

223 Nationaal Paritair Comité voor de sport CAO
- Uitbetaling anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler (enkel voor leden 
aangesloten bij Pro League) en de betaalde voetbaltrainer.

319
Paritair Comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten

CAO

-Verhoging bedrag eindejaarspremie voor 2020 van 267,09 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .

319.01
Paritair Subcomité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap

CAO

-Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).
- Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.
- De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering 
vanuit het Maribel Fonds.
- Vanaf 1 januari 2021 .

330.01
Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten )

CAO

- Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische 
verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische 
centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van 
het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:
- Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale 
gezondheidssectoren.
- Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.
- De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering 
vanuit het Maribel Fonds.
- Vanaf 1 januari 2021 .



330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen CAO

-Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische 
verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische 
centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van 
het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:
- Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale 
gezondheidssectoren.
- Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.
- De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering 
vanuit het Maribel Fonds.
- Vanaf 1 januari 2021 .
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