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LOONAANPASSINGEN PER 1 MEI 2020  

 
Index april 2020   (basis 2013)  109,53 
                                      (basis 2004)  134,06 
 
Gezondheidsindexcijfer               (basis 2013)  110,22 
                                        (basis 2004)  133,11 

 

Viermaandelijks gemiddelde                     107,74 

 

 

 

 

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

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,01 (+1%). 

 

102.03 Paritair subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en 

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,01 (+1%). 

 

102.06 Paritair subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht 

geexploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg 

en Vlaams Brabant 

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

 

102.09 Paritair subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en 

van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,01 (+1%). 

 

105.00 Paritair comité voor de non-ferrometalen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0102 (1,02%). 

 

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken 

M* (S) Vorige lonen x 1,002326 (+0,2326%) of basislonen 2019 x 1,009274 (+0,9274%). 

 

113.00 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf 

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

 

116.00 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid 

(!) Vanaf 13 maart 2020: 

- Enkel nationaal: invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid coronavirus. 

- Enkel de kunststofverwerkende nijverheid Limburg: geen aanrekening dagen tijdelijke 

werkloosheid op de ‘pool’ per onderneming tot 30 juni 2020. 
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117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel 

M* (S) Vorige lonen x 1,002326 (+0,2326%) of basislonen 2019 x 1,0774 (7,74%).  

 

124.00 Paritair comité voor het bouwbedrijf 

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 31 januari 2020 voor een ander voordeel dan 

ecocheques hebben gekozen : toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 1 april 2019 tot 31 maart 2020. Deeltijdsen pro rata. 

 

139.00 (139.01)* Paritair comité voor de binnenscheepvaart 

M* (S) Enkel voor de sleepdiensten: vorige lonen x 1,0079 (+0,79%). 

 

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

M&R (A) Enkel voor het bijzonder geregeld vervoer en niet voor het garagepersoneel : vorige 

lonen x 1,02 (+2%). 

 

152.02 (152.02 en 152.03)* Paritair subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij 

onderwijs van de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 

Tijdelijke invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid. 

(!) Vanaf 17 maart 2020. 

 

203.00 Paritair comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,01 (+1%). 

 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid coronavirus. 

(!) Vanaf 13 maart 2020. 

 

216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0059 (+0,59%). 

 

224.00 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen 

M&R (A)  Vorige lonen x 1,0102 (+1,02%). 

 

225.02 (225.02 en 225.03)* Paritair subcomité voor de bedienden van de gesubsidieerde 

inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige 

Gemeenschap 

Tijdelijke invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid. 

(!) Vanaf 17 maart 2020. 

 

307.00 Paritair comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen 

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

 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen   

M  Vorige lonen x 1,004569 (+0,4569%). 
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310.00 Paritair Comité voor de banken   

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

 

315.02 Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen 

Invoering tussenkomst van het fonds bij tijdelijke werkloosheid corona. 

(!) Vanaf 13 maart 2020. 

 

317.00 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona. 

(!) Vanaf 13 maart 2020. 

 

318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse 

Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

Enkel voor de Duitstalige Gemeenschap: invoering nieuwe schaallonen, schrapping categorie 9 en 

invoering categorie 8. 

(!) Vanaf 1 september 2018. 

 

322.01 Paritair subcomité voor voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten 

leveren 

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

 

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf   

M* (S)  Vorige lonen x 1,002326 (+0,2326%) of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,0774 

(+7,74%). 

M* (S)  Vorige lonen x 1,002326 (+0,2326%) of basislonen januari 2019 (waarborg-CAO) x 1,0774 

(+7,74%). 

 

327.01 (327011 en 327012)* Paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 

werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 

Niet indien dit op ondernemingsniveau wordt omgezet in een gelijkwaardig voordeel in 

maaltijdcheques: toekenning ecocheques voor 50 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Referteperiode van 1 mei 2019 tot 30 april 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling voor 20 mei. 

 

330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven 

M&R (A) Vorige lonen 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 
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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 

 

 

 


