
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 0,2120%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2021
Vorige lonen x 1,002120 of basislonen 2019 x 1,0185480094
- aanpassing ploegenpremies

107 paritair comité voor de meester-kleermakers, de kleermaakste   index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02

111
paritair comité voor de metaal-, machine - 
en elektrische bouw

index A 0,79% - vorige lonen x 1,0079

111.01 - 111.02
industriëe meetaalbewerking en ambachtelijke 
metaalbewerking

CAO - index mobiliteitsvergoeding

116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid CAO
-Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 
30.09.2021.

116
kunstofverwerkende ondernemingen in Limburg (paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO
- Van 01.07.2021 tot 30.09.2021 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend 
op de “pool” per onderneming (het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen 
per onderneming).

117
paritair comité voor de petroleumnijverheid 
en -handel

index S 0,2120% - Vorige lonen x 1,002120 of basislonen 2019 x 1,0873

121 paritair comité voor de schoonmaak index A 0,70%
- vorige lonen x 1,0070
indexatie dagvergoeding dienstreizen
- voor arbeides in de industriële reiniging (cat. 8)

Loonsverhoging juli 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.



124 paritair comité voor het bouwbedrijf index M 0,46328%

- vorige lonen x 1,0046328
vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting
- index studentenuurloon

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen Index S 0,46% - vorige lonen x 1,0046

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

CAO - Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021.

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

index M 0,46%
- vorige lonen x 1,0046
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 index A 0,46%
- vorige lonen x 1,0046
vanaf de eerste werkdag van juli 2021

125.03 paritair subcomité voor de houthandel CAO - Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021.

126
paritair comité voor de stoffering en de 
houtbewerking (bedienden)

index M 0,59%
-Arbeiders: vorige lonen x 1,0059
Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).

128
Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en 
vervangingsproducten

index A 0,53%

- Vorige lonen x 1,0053

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). 
Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli 2021.

129
paritair comité voor de voorbrenging van papierpap, papier 
en karton

index A 0,79% - vorige lonen x 1,0079

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

index A 0,64%
- vorige lonen x 1,0064
vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021



136 paritair comité voor de papier en kartonbewerking index A 0,79%
- vorige lonen x 1,0079
vanaf de eerste opening der rekening van juli 2021

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

index

- vorige ARAB vergoeding x 1,0079
niet voor het garagepersoneel

142.01 paritair subcomité voor de terugwinning van metalen CAO

-Toekenning jaarlijkse brutopremie van 152,43 EUR aan alle voltijdse arbeiders. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. 
- Uitbetaling met het loon van juli 2021.

-Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.09.2019 een 
alternatieve invulling voorziet voor deze premie.

143 paritari comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2021 ecocheques voor 250,00 EUR. 
- Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021.  
- Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 15 juli 2021 .

144 paritair comité voor de landbouw CAO

-Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. 
- Deeltijdsen prorata.

Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, 
neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. 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
paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145 . 01 - PC 
145.03 - PC 145.05 - PC 145.06 - Pc 145.07)

CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. 
- Deeltijdsen prorata. 
- Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en 
gelegenheidspersoneel.

145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. 
- Deeltijdsen prorata. 
- Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag.

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf index A 0,59%
- vorige lonen x 1,0059
vanaf de eerste werkdag van juli 2021

207
nationaal (paritair comité voor de bedienden uit de 
scheikundige nijverheid)

CAO
- Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 
30.09.2021.

207
nationaal (paritair comité voor de bedienden uit de 
scheikundige nijverheid)

CAO

- Verlenging aanpassing toekenningsmodaliteiten bestaanszekerheidsvergoeding bij 
economische werkloosheid tot 30.09.2021 :
- anciënniteitsvoorwaarde wordt opgeschort
- geen aanrekening van dagen tijdelijke werkloosheid op het maximum van 60 dagen/jaar.

207
Kunstofverwerkende 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 01.07.2021 tot uiterlijk 
30.09.2021.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

index A 0,79%
- Vorige lonen x 1,0079
- vorige loonplafond tussenkomst in de transportkosten x 1,0079



209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO S

- Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2022 van 
de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen.

Vanaf 1 juli 2021 .

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. Referentieperiode van 1 juli 
tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 
juli 2021.

Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord 
gesloten ten laatste op 30.06.2012.

221 paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid index A 0,79% - vorige lonen x 1,0079

223 nationaal paritair comité voor de sport CAO
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 
28.04.2021.

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 01.07.2020 tot 30.06.2021. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig 
voordeel.

Vanaf 31 juli 2021 .

307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

CAO

-Gelijkstelling dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische 
werkloosheid voor de toekenning van de ecocheques 2021 (of het gelijkwaardig voordeel 
indien omgezet).

Vanaf 1 januari 2021 .

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

-Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 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 01.07.2021.



313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 107,10 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 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 01.07.2021.

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 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 01.07.2021.

330.01 paritair sucomité voor de federale gezondheidsdiensten CAO S
- Voor de federale gezondheidssectoren:
IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.
Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

CAO S
- Voor de federale gezondheidssectoren:
IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.
Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.04
medisch pediatrische centra (paritair subcomité voor de 
residuaire instellingen)

CAO S
- Voor de federale gezondheidssectoren:
IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.
Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.04
vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve 
zorg (palliatieve MBE) paritair subcomité voor de residuaire 
instellingen

CAO A - Nieuwe indiensten na 1 juli 2021 verlonen op basis van barema's van IFIC.

330.04
Vlaamse zelfstandige assistentiewoningen (serviceflats) 
paritair subcomité voor de residuaire instellingen

CAO - Nieuwe indiensten na 1 juli 2021 verlonen op basis van barema's van IFIC.

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector CAO

- Invoering gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het 
kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

Vanaf 1 januari 2021 .

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 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 01.07.2021.
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