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LOONAANPASSINGEN PER 1 MAART 2020  

 
Index februari 2020   (basis 2013)  109,71 
                                      (basis 2004)  134,29 
 
Gezondheidsindexcijfer               (basis 2013)  109,87 
                                        (basis 2004)  132,69 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     107,25 

 

 

 

100.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden  

M* (S) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

101.00 Nationale Gemengde Mijncommissie   

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

102.02 Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 

Toekenning ecocheques voor 200 EUR. 

Vanaf 1 december 2019. 

 

102.04 Paritair subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele 

grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 

Toekenning ecocheques voor 200 EUR. 

Vanaf 1 december 2019. 

 

104.00 Paritair comité voor de ijzernijverheid 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

105.00 Paritair Comité voor de non-ferrometalen  

Vorige aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid (na ontslag) x 1,02 (+2%). 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,001962 (+0,1962%) of basislonen 2019 x 1,004684 (+0,4684%). 

 

109.00 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf   

Enkel voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap: vorige maandvergoedingen van de industriële 

leerlingen x 1,02 (+2%). 

 

115.01 – 115.09 Paritair Comité voor het glasbedrijf   

Vorige aanvullende werkloosheidsvergoeding x 1,02 (+2%). 
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117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,001962 (+0,1962%) of basislonen 2019 x 1,0725 (+7,25%). 

 

118.03 Paritair subcomité voor de industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 

kleinbanketbakkerijen 

Index flexi-loon. 

 

119.01 – 119.03 Paritair comité voor de handel in voedingswaren 

Index flexi-loon. 

 

120.01 Paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement 

Verviers 

Vanaf 1 december 2019: toekenning eenmalige premie van 100 EUR aan alle arbeiders die prestaties 

hebben geleverd tijdens de referteperiode (1 december 2018 tot en met 30 november 2019). Voor 

deeltijdsen met een arbeidsregime van 50% of minder is het bedrag 50 EUR. In- en uitdiensten 

ontvangen een bedrag pro rata per begonnen maand. 

(!) Vanaf 1 november 2019: 

- Enkel voor werknemers in enkele ploeg: M&R (A) CAO-verhoging 0,15 EUR. 

- Enkel voor werknemers in dubbele ploeg:  

 M* (S) CAO-verhoging: barema’s van toepassing voor werknemers in enkele ploeg + 

0,1573 EUR. 

 R* (R) CAO-verhoging: zoals voor de schaallonen of verhoging van de barema’s op 

ondernemingsniveau met 1,1%. 

- Enkel voor werknemers in een nachtploeg met of zonder dubbele ploeg:  

 M* (S) CAO-verhoging: barema’s van toepassing voor werknemers in dubbele ploeg + 

20%. 

 R* (R) CAO-verhoging: zoals voor de schaallonen of volgens de voorwaarden vastgelegd 

op ondernemingsniveau. 

 

124.00 Paritair comité voor het bouwbedrijf 

Inschaling arbeiders aangeworven na het voltooien van een IBU via ADG. 

Vanaf 1 september 2019. 

 

126.00 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking   

Enkel voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap: vorige maandvergoedingen van de industriële 

leerlingen x 1,02 (+2%). 

 

140.00 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 

M&R (A)  Enkel voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

140.02 (140.06)* Taxi's   

M* (S) Taxichauffeurs: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld 

uurloon x 1,02 (+2%). 

M&R (A) Enkel voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,02% (+2%). 
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142.02 Paritair subcomité voor de terugwinning van lompen 

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

143.00 Paritair comité voor de zeevisserij 

Verhoging van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de RSZ-bijdragen voor de zeevissers 

(cat. 81 en 82) met 1,1% 

Vanaf 1 januari 2020. 

 

201.00 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Index flexi-loon. 

 

202.00 (202.01 en 202.02)* Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 

voedingswaren 

Index flexi-loon. 

 

202.01 (202.03)* Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 

Index flexi-loon. 

 

203.00 Paritair comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 

Eenmalige toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle werknemers die minstens 1 dag hebben 

gewerkt in 2019. Werkgevers die in 2020 ecocheques toekennen zullen het verschil compenseren 

volgens op ondernemingsniveau vast te leggen modaliteiten. 

(!) Vanaf 1 januari 2020: M&R (A) CAO-verhoging 1,1%. 

 

205.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de steenkolenmijnen  

M* (S)  Vorige lonen x 1,02 (+2%).  

 

210.00 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 

M&R (A)  Niet voor de lonen buiten categorie: vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

211.00 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden 

Niet voor bedienden die reeds in 2009-2010 een gelijkwaardig recurrent voordeel hebben 

gekregen en niet van toepassing op studenten en bedienden tewerkgesteld met overheidssteun 

en niet indien op ondernemingsvlak tegen uiterlijk 31 maart 2012 werd voorzien in een 

gelijkwaardig voordeel: toekenning ecocheques voor 150 EUR aan alle voltijdse bedienden. 

Referteperiode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Deeltijdsen pro rata. 

 

301.00 – 301.05 Paritair comité voor het havenbedrijf 

M* (S) Vorige lonen x 1,016 (+1,6%). 

Vanaf de morgenshift van 6 maart 2020. 



 

Partena - vereniging zonder winstoogmerk | Erkend Sociaal Secretariaat voor Werkgevers bij MB van 03.03.1949 met nr 300 | 
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel | btw BE 0409.536.968 |  

4 

 

302.00 Paritair comité voor het hotelbedrijf 

Index flexi-loon. 

 

306.00 Paritair comité voor het verzekeringswezen 

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel: 

toekenning ecocheques voor 190 EUR aan de werknemers die meer dan 16 EUR boven schaalloon 

worden betaald. Referteperiode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

 

309.00 Paritair comité voor de beursvennootschappen 

M  Vorige lonen x 1,004590 (+0,4590%). 

 

310.00 Paritair Comité voor de banken   

M* (S)  Vorige lonen x 1,0046 (+0,46%). 

M* (S)  Vorige studentenlonen x 1,02 (+2%). 

 

311.00 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken  

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

Index flexi-loon. 

 

312.00 Paritair Comité voor de warenhuizen  

Index flexi-loon. 

 

314.00 (314.01 – 314.03)* Paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 

Index flexi-loon. 

 

315.01 Paritair subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de 

luchtvaartsector 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

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

Verhoging bedrag eindejaarspremie 2019 met 280 EUR. 

(!) Vanaf 1 december 2019. 

 

324.00 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  

M&R (A)  Vorige minimumloon grofbranche x 1,02 (+2%). 

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf   

M* (S) Vorige lonen x 1,001962 (+0,1962%) of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,0725 

(+7,25%). 

M* (S) Vorige lonen x 1,001962 (+0,1962%) of basislonen januari 2019 (waarborg-CAO) x 1,0725 

(+7,25%). 
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327.00 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen  

M&R (A) Vorige lonen x 1,02 (+2%).  

 

327.01 (327011 en 327012)* Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd 

door de Vaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale 

werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap  

M&R (A)  Enkel voor de beschutte werkplaatsen (327011)*: vorige lonen x 1,02 (+2%). 

M* (S) Enkel voor de doelgroepwerknemers van de sociale werkplaatsen indien toepassing van 

het GMMI (327012)*: vorige lonen x 1,02 (+2%).  

Enkel voor de doelgroepwerknemers van de sociale werkplaatsen (327012)*: index vergoeding 

onregelmatige prestaties (horeca-activiteiten) en index kledijvergoeding. 

 

327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschapscommissie  

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

(!) Vanaf 1 december 2019: toekenning eindejaarspremie van 3,16 % van het brutoloon in de 

referteperiode, verhoogd met een bedrag van 130 EUR. 

 

327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de 

Duitstalige Gemeenschap   

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

(!) Vanaf 1 december 2019:  

Enkel voor het Waalse Gewest:  

- Verhoging bedrag eindejaarspremie 2019 met 50 EUR. 

- Toekenning geschenkencheque van 40 EUR ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid. 

 

330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  

Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02 (+2%). 

  

330.01 (330.01, 330201, 330202, 330203, 330204, 330210, 330211, 330212, 330213 en 330214)* 

Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten  

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

Index functiecomplement voor sommige werknemers. 

 

330.02 (330205)* Paritair subcomité voor de bicommunautaire instellingen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

330.04 (330206, 330208 en 330209)* Paritair subcomité voor de residuaire instellingen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,02 (+2%). 

 

331.00 (331.01)* Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  

M&R (A) Enkel voor de instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten (331.01)*:  

vorige lonen x 1,02 (+2%). 
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331.00 (331.03)* Kinderopvang 

Niet voor de instellingen met basissubsidie en hogere subsidie voor inkomenstarief (trap 2A), 

instellingen met basissubsidie en lagere subsidie voor inkomenstarief (trap 2B), diensten en 

centra voor gezondheidspromotie en preventie, coördinatoren in de initiatieven voor 

buitenschoolse kinderopvang en diensten voor onthaalouders: vorige lonen x 1,02 (+2%).  

 

332.00 (332.01 en 332.02)* Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en 

gezondheidssector  

M&R (A)  Niet voor de instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige 

Gemeenschap: vorige lonen x 1,02 (+2%).   

Vanaf 1 september 2018 en enkel voor de instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de 

Duitstalige Gemeenschap: verhoging schaal 8. 

 

334.00 Paritair comité voor de openbare loterijen   

Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.  

 

335.00 Paritair comité voor de sociale organisaties   

Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.  

 

336.00 Paritair comité voor de vrije beroepen   

M* (S) Vorige lonen x 1,02 (+2%).  

 

337.00 Paritair comité voor de non-profitsector   

M* (S) Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. 

 

 

 

Mechanisme wet van 2 augustus 1971: vorige sociale uitkeringen x 1,02 (+2%). 

CAO 43: vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (+2%). 

 

 

 

 

 

( )* 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     
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     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 

 


