
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

100 aanvullend paritair comité voor de werklieden Index S 2,00% - vorige lonen x 1,02

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Index S 0,4032%
-  Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2021
Vorige lonen x 1,004032 of basislonen 2019 x 1,0264168618

109 paritair comité voor de kleding-en confectiebedrijf Index
- Franse en Duitstalige Gemeenschap:
Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.

111.01 Industriële metaalbewerking CAO

- Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid 
overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
- Max. 100 arbeidsdagen.
- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.
- Niet van toepassing indien
- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.
- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.
Vanaf 1 juli 2021 .

Loonsverhoging september 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.



111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO

- Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid 
overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
- Max. 100 arbeidsdagen.
- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.
- Niet van toepassing indien
- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.
- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.
- Vanaf 1 juli 2021 .

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

index - index flexi-loon

119 paritair comité voor de handel in voedingswaren index - index flexi-loon

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking index
- Franse en Duitstalige Gemeenschap:
Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.

140
garagepersoneel (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (TAXI's) index S 2,00%
-Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld 
uurloon x 1,02

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (TAXI's) CAO - index overloon

140.02
indivueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning) TAXI's

index

-De werkgevers en hun chauffeurs die vervoer uitvoeren met voertuigen die uitgerust zijn 
met een geijkte taxameter en waarvan de ritten hoofdzakelijk berekend en gecontroleerd 
worden door dit apparaat, moeten voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die van 
toepassing zijn in de sector van de taxi's.

140.02 Garagepersoneel (TAXI's) index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing CAO

- 125 EUR coronapremie toe te kennen aan de werknemers in dienst op datum van 
bestelling. Te
- bestellen voor 30.09.2021. Niet van toepassing voor de werkgevers die in 2021 al een 
coronapremie van minsten 125 EUR hebben toegekend.
- Bij gebrek aan een tijdige bestelling van de coronapremie, geldt de verplichting tot 
toekenning van een bruto premie van 300EUR op 30/09/2021.
- Vanaf 30 september 2021 .



201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel index -index flexi-loon

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

index - index flexi-loon

302 paritair comité voor het hotelbedrijf Index - index flexi-loon

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf index - vorige ondergrens studentenlonen x 1,02

311 paritair comité voor de grote kleinhandelszaken index A 2,00% -Vorige lonen x 1,02

311 paritair comité voor de grote kleinhandelszaken index -index flexi-loon

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

index -index flexi-loon

329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

index S -CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

330.01
Thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

index
-Index functiecomplement voor sommige werknemers.

330.01
Thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

index S 2,00% - vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

330.01
Thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

330.04 Paitair subcomité voor de residuaire instellingen index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331.00
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten 
(paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331.00
Vergunde kinderopvang trap 0 (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index A 2,00%
-Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)

331.00
Vergunde kinderopvang trap 1 (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index A 2,00% -Trap 1: vorige lonen x 1,02

335.00
paritair comité voor de dienstverlenging aan en de 
ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

- Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO 
nr. 43).



336.00 paritair comité voor de vrije beroepen index S 2,00% - vorige lonen x 1,02

337.00 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector index S
-CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

Overheid index
-Mechanisme wet van 2 augustus 1971. Vorige sociale uitkeringen x 1,02

Overheid index
- CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
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