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LOONAANPASSINGEN PER 1 FEBRUARI 2021  

 
Index januari 2021   (basis 2013)  109,97 
                                      (basis 2004)  134,60 
 
Gezondheidsindexcijfer               (basis 2013)  110,35 
                                        (basis 2004)  133,27 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     107,86 

 

 

 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken   

M* (S) Vorige lonen x 1,001300 (+0,1300%) of basislonen 2019 x 1,039813 (+3,9813%). 

 

111.01 en 111.02 (111.01 – 111.29)* Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische 

bouw 

Verlenging aanvullende eindejaarspremie van 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht corona 

die niet gelijkgesteld is. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

 

112.00 Paritair comité voor het garagebedrijf 

M(+spanningen)&R (P) Vorige lonen x 1,0077 (+0,77%). 

Index minimumvergoeding stand-by en uitrukvergoeding. 

 

116.00 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid 

Enkel nationaal: verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid corona tot en 

met 31 maart 2021. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

 

117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel   

M* (S) Vorige lonen x 1,001300 (+0,1300%) of basislonen 2019 x 1,0786 (+7,86%). 

 

140.01 (140.01, 140.02 en 140.03)* Paritair subcomité voor de autobussen en autocars 

M(+spanningen)&R (P) Enkel voor het garagepersoneel:  vorige lonen x 1,0077 (+0,77%). 

 

140.02 (140.06)* Paritair subcomité voor de taxi’s 

Enkel voor de taxichauffeurs: toekenning anciënniteitspremie 

Vanaf 1 januari 2021. 

 

140.05 Verhuisondernemingen 

M(+spanningen)&R (P) Enkel voor het garagepersoneel:  vorige lonen x 1,0077 (+0,77%). 

 

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie 

Vorige mobiliteitsvergoedingen x 1,0077 (+0,77%). 
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149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0077 (+0,77%). 

 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0077 (+0,77%). 

 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel   

M(+spanningen)&R (P)  Vorige lonen x 1,0077 (+0,77%). 

Index minimumvergoeding stand-by en uitrukvergoeding. 

 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid corona tot en met 31 maart 2021. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

 

209.00 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennnijverheid 

(!) Vanaf 1 januari 2021: 

- verlenging aanvullende eindejaarspremie van 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht corona 

die niet gelijkgesteld is. 

- verlenging aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot en met 31 maart 

2021. 

 

223.00 Nationaal paritair comité voor de sport 

Uitbetaling anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler (enkel voor leden aangesloten bij de 

Pro Leaugue) en de betaalde voetbaltrainer. 

 

301.05 Paritair subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort 

Invoering anciënniteitspremie. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

 

319.00 Paritair comité  voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 

Verhoging bedrag eindejaarspremie 2020 met 267,09 EUR. 

(!) Vanaf 1 december 2020. 

 

319.01 Paritair subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Toekenning consumptiecheques (max. 300 EUR). Referteperiode van 1 april 2020 tot en met 31 

december 2020. Deeltijdsen pro rata. De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst 

van de financiering van het Maribel Fonds. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 
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322.00 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken- of 

diensten leveren 

(!) Vanaf 1 januari 2021: 

- verlenging pensioenpremie PC 106.02 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 een premie van 0,82% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 111.01 en 111.02 (111.01 – 111.29)* (niet van toepassing op 

studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt 

aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 111.01 en 

111.02 een premie van 1,58% (Vlaamse provincies en de ondernemingen Cofely Fabricom NV en 

Cofely Fabricom Industrie Sud NV) en 1,45% (Waalse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, met uitzondering van  de ondernemingen Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie 

Sud NV) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 111.03 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 111.03 een premie van 1,58% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 112 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 112 een premie van 1,19% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 116 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 116 een premie van 0,61% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 117 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 117 een premie van 0,61% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 118.01 – 118.22 (niet van toepassing op studenten-

uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de 

uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 118 een premie van 

1,09% of 1,39% (bedrijven die beslist hebben de verhoogde bijdrage toe te kennen) van zijn brutoloon. 

Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- invoering pensioenpremie PC 120.00 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.00 een premie van 0,66% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- invoering pensioenpremie PC 120.01 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.01 een premie van 0,66% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 
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- verlenging pensioenpremie PC 121 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 121 een premie van 1,13% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 124 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 124 een premie van 0,16% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 126 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 126 een premie van 0,45% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 127.00 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 127.00 een premie van 1,98% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 130 (130.01 en 130.02)* (niet van toepassing op studenten-

uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de 

uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 130 (130.01 en 130.02)* 

een premie van 0,35% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 132 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 132 een premie van 1,23% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 133.02 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 133.02 een premie van 2,13% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 133.03 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 133.03 een premie van 2,03% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 140.01 (140.01, 140.02 en 140.03)* (niet van toepassing op 

studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt 

aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.01 (140.01, 

140.02 en 140.03)* een premie van 0,49% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot 

en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 140.03 (140.04, 140.09 en 140542)*  (niet van toepassing op 

studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt 

aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.03 (140.04, 

140.09 en 140542)* een premie van 1,11% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot 

en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 140.04 (140.08)* (niet van toepassing op studenten-

uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de 
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uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.04 (140.08)* een 

premie van 0,61% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 140.05 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.05 een premie van 0,56% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 142.01 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 142.01 een premie van 1,19% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 143 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 143 een premie van 0,82% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 144 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 144 een premie van 1,23% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 145.01 – 145.07 (niet van toepassing op studenten-

uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de 

uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 145 een premie van 

1,23% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 149.01 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.01 een premie van 1,39% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 149.02 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.02 een premie van 1,45% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 149.03 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.03 een premie van 0,70% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 149.04 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.04 een premie van 1,39% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 207 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 207 een premie van 0,63% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 209 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 
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beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 209 een premie van 1,34% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- invoering pensioenpremie PC 214 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 214 een premie van 0,68% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 216 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 216 een premie van 3,56% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 220 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 220 een premie van 0,79% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 226 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 226 een premie van 0,60% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verhoging pensioenpremie PC 302 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 302 een premie van 0,73% (arbeider) en 

0,75% (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 304 (304.01 en 304.02)* (niet van toepassing op studenten-

uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de 

uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 304 (304.01 en 304.02)*  

een premie van 0,99% (arbeider) en 1,03% (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke 

loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 317 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 317 een premie van 0,40% (arbeider) en 

0,41% (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 320 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 320 een premie van 0,20% van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 323 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 323 een premie van 1,98% (arbeider) en 

2,05% (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

- verlenging pensioenpremie PC 324 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 324 een premie van 1,98% (arbeider) 

van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 
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- verlenging pensioenpremie PC 326 (niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage): het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter 

beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 326 een premie van 1,79% (bediende) 

van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30 juni 2021. 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  

M* (S) Vorige lonen x 1,001300 (+0,1300%) of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,0786 

(+7,86%). 

M* (S) Vorige lonen x 1,001300 (+0,1300%) of basislonen januari 2019 (waarborg-CAO) x 1,0786 

(+7,86%). 

Enkel voor werknemers aangeworven voor 1 januari 2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse 

premie van 1.192,99 EUR (samenvoeging maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). 

 

329.02 Paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige 

Gemeenschap en het Waalse Gewest. 

Enkel voor de samenlevingsopbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: middelen 2020 

door de werkgevers te verdelen in 2021. 

(!) Vanaf 1 januari 2020. 

 

330.01 (330.01, 330202, 330203, 330204, 330210, 330212, 330213 en 330214)* Paritair subcomité 

voor de federale gezondheidsdiensten 

- Enkel voor de privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de 

psychiatrisch verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen), de forensische 

psychiatrische centra, de federale revalidatiecentra, de thuisverpleging, de diensten voor het 

bloed van het Rode Kruis van België, de medisch-pediatrische centra en de 

wijkgezondheidscentra: toekenning van consumptiecheques (max. 300 EUR). Referteperiode van 1 

januari 2020 tot en met 30 september 2020. Deeltijdsen pro rata. 

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel 

Fonds. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

- Enkel voor de categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, 

beschut wonen en revalidatiecentra van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van 

consumptiecheques (max. 300 EUR). Referteperiode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. 

Deeltijdsen pro rata. 

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel 

Fonds. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

- Enkel voor het ziekenhuispersoneel: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto. Referteperiode 

van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020. 

(!) Vanaf 1 december 2020. 
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330.04 (330206 en 330209)* Paritair subcomité voor de residuaire instellingen 

Enkel voor de Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en de netwerken 

palliatieve zorg: toekenning van consumptiecheques (max. 300 EUR). Referteperiode van 1 april 2020 

tot en met 31 december 2020. Deeltijdsen pro rata. 

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel 

Fonds. 

(!) Vanaf 1 januari 2021. 

 

331.00 (331.01, 331.02 en 331.03)* Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 

gezondheidssector 

(!) Vanaf 1 januari 2021: 

- Enkel voor de diensten en organisaties met nummers 713 tot en met 722 van de VIA-

deelsectorcode Dmfa 331.00.20), zijnde de centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie 

(zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra 

kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de 

consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

eerstelijnsgezondheidszorg, de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de diensten en 

centra voor gezondheidspromotie en preventie: toekenning eenmalige premie van 301,35 EUR 

bruto voor een voltijdse tewerkstelling in 2020. Deeltijdsen pro rata. 

- Toekenning van consumptiecheques (max. 300 EUR). Referteperiode van 1 april 2020 tot en met 31 

december 2020. Deeltijdsen pro rata. De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst 

van de financiering vanuit het Maribel Fonds. 

 

 

( )* nummering voor intern gebruik 

(!) aanpassing met terugwerkende kracht ten gevolge van een CAO die is afgesloten minder dan 5 werkdagen voor het begin 

van de maand van inwerkingtreding ervan. 

 

 

Modaliteiten voor de aanpassing van de lonen 

M&R = A: de aanpassing geldt voor alle lonen (schaallonen en reële lonen) 

M: aanpassing van alle lonen met het verschil tussen het nieuwe schaalloon en het vorige     

     schaalloon 

M* = S: aanpassing van de schaallonen. Geen aanpassing van de reële lonen als men boven het   

             nieuwe schaalloon wordt betaald 
M(+spanningen)&R= P: de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De  
                                       overige schaallonen worden aangepast in functie van hun loonspanning. De   
                                       aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die  
                                       loonspanning rekening te houden. 

R* = R: aanpassing van de reële lonen. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het  

             barema wijzigt niet 

 

 


