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LOONAANPASSINGEN PER 1 NOVEMBER 2020   

  

Index oktober 2020     (basis 2013)  109,64  

                                       (basis 2004)  134,20  

  

Gezondheidsindexcijfer               (basis 2013)  110,11  

                                         (basis 2004)  132,98  

  

Viermaandelijks gemiddelde                      107,86  

  

  

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

houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 

Toekenning van een premie van 98,68 EUR voor het patroonsfeest van de IV Gekroonden voor alle 

werknemers in dienst op 8 november 2020 en die sinds 8 november 2019 minstens 1 dag gepresteerd 

hebben. 

 

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

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant  

Toekenning van een geschenkcheque van 40 EUR aan elke werknemer.  

  

106.01 Paritair subcomité voor de cementfabrieken  

M* (S) Vorige lonen x 1,000093 (+0,0093%) of basislonen 2019 x 1,010398 (+1,0398%).   

  

110.00 (110.01 + 110.02)* Paritair comité voor de textielverzorging 

Niet van toepassing voor de werkgevers die een verhoogde maaltijdcheque toegekend hebben 

in toepassing van de CAO van 1 juli 2020: eenmalige toekenning van consumptiecheques voor de 

arbeiders die aan het werk gebleven zijn in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 van 

2,55 EUR per voltijds gepresteerde dag. Pro rata voor deeltijds gewerkte dagen. Terugvordering van 

het toegekend bedrag bij het Gemeenschappelijk Fonds. 

(!) Vanaf 13 maart 2020. 

 

116.00 (116.01)* Paritair comité voor de scheikundige nijverheid  

Enkel nationaal: verlenging bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid coronavirus tot 31 december 

2020 

(!) Vanaf 1 september 2020. 

Enkel voor de kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg:  verlenging niet aanrekening van 

de dagen tijdelijke werkloosheid op de ‘pool’ per onderneming tot 31 december 2020. 

(!) Vanaf 1 september 2020. 

 

117.00 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en –handel  

M* (S) Vorige lonen x 1,000093 (+0,0093%) of basislonen 2019 x 1,0786 (+7,86%).    
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140.01 (140.02)* Paritair subcomité voor de autobussen en autocars  

Enkel voor het rijdend personeel van de speciale autobusdiensten: eenmalige toekenning 

ecocheques voor 125 EUR. Referteperiode van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019. 

(!) Vanaf 1 januari 2020  

 

140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing 

Invoering tussenkomst tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus tot 31 augustus 2020. 

(!) Vanaf 1 januari 2020. 

 

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie   

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 

01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2020. Een ondernemings-CAO 

kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.   

   

203.00 Paritair comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 

Toekenning van de premie van de IV Gekroonden van 73,03 EUR. De premie wordt toegekend 

naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die 

minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. 

 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid  

Enkel nationaal: verlenging bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid coronavirus tot 31 december 

2020 

(!) Vanaf 1 september 2020. 

Enkel voor baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende ondernemingen in West-

Vlaanderen: verlenging bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid corona tot 31 december 2020. 

(!) Vanaf 1 september 2020. 

 

209.00 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennnijverheid 

Verlenging bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid coronavirus tot 31 december 2020 

(!) Vanaf 1 september 2020. 

 

216.00 Paritair comité voor de notarisbedienden  

Jaarlijkse premie 1,1%. Referteperiode november 2019 tot en met oktober 2020. Niet van toepassing 

in ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31 

oktober 2017. De mogelijkheden voor de alternatieve invulling zijn:  

- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 3 EUR vanaf 1 november 

2017 (enkel als huidige bijdrage lager is dan of gelijk aan 3,91 EUR);   

- Verhoging van de waarde van de ecocheques met 100 EUR en betaling van een premie gelijk 

aan 0,70% (enkel als de huidige waarde maximum 150 EUR bedraagt);  

- Toekenning ecocheques met een waarde van 250 EUR en betaling van een premie gelijk aan 

0,55% (enkel indien er nog geen ecocheques worden toegekend).  
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Toekenning jaarlijks wederkerende premie van 184,85 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 

werknemers. Referteperiode november 2019 tot en met oktober 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling 

samen met het loon van november 2020.  

 

307.00 Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen  

Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk jaar 

(in ondernemingen met syndicale afvaardiging via ondernemings-CAO):   

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds en minstens 80% deeltijds tewerkgestelde 

bedienden.  

Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen 60% en 80%.  

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen 50% en 60%.  

Toekenning ecocheques voor 130 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.  

Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds.  

Referteperiode van 1 december 2019 tot 30 november 2020.  

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2020.  

Gelijkstelling dagen tijdelijke, technische en economische werkloosheid voor de toekenning van de 

echocheques 2020 (of het gelijkwaardig voordeel indien omgezet) 

 

309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen    

M  Vorige lonen x 0,999444 (-0,0556%).  

  

310.00 Paritair Comité voor de banken    

M* (S)  Vorige lonen x 0,9994 (-0,06%).  

  

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf    

M* (S)  Vorige lonen x 1,000093 (+0,0093%) of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,0786 (+ 

7,86%).  

M* (S)  Vorige lonen x 1,000093 (+0,0093%) of basislonen januari 2019 (waarborg-CAO) x 1,0786 (+ 

7,86%).  

  

327.02 Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschapscommissie 

Aanpassing functieclassificatie en invoering nieuwe categorie (schaal 165) met bijhorende schaallonen. 

(!) Vanaf 1 maart 2020. 

 

330.01 (330.01, 330201, 330202, 330204, 330211, 330212, 330213 en 330214)* Paritair subcomité 

voor de federale gezondheidsdiensten  

Privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van 

beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en 

verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), 

revalidatiecentra (niet in Vlaanderen), thuisverpleging, diensten voor het Bloed van het 
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Belgische Rode Kruis en wijkgezondheidscentra: jaarlijkse toekenning van de attractiviteitspremie 

(in de loop van het laatste kwartaal). Bedrag 2020 is 674,49 EUR.  

 

  

  

 

 

( )* 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 

  

  

   


