
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 CAO R 2,85%

- Enkel voor de arbeiders van de ondernemingen zonder eigen indexsysteem en wiens 
uurloon hoger is dan het sectorale minimumuurloon: CAO-verhoging van het uurloon 
(referentie 31.12.2020) met 2,85 % 
Verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2021 
op ondernemingsniveau zijn toegekend (uitgezonderd bonussen CAO nr.90, coronapremies 
en automatische loonsverhogingen door toepassing van een ondernemingsbarema). De 
sectorale CAO-verhogingen van de reële lonen per 01.01.2021 en 01.12.2021 mogen 
evenwel niet verrekend worden.

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

102.06

grind- en zandexploitaties (uitgezonderd 
witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der 
grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd 
worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

CAO A - CAO-verhoging 0,4% met een minimum van 0,10 EUR (inclusief premie).

102.06

grind- en zandexploitaties (uitgezonderd 
witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der 
grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd 
worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

CAO

- Toekenning van een coronapremie van 500 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. 
Pro rata de gewerkte periode in de referteperiode. Toekenning in elektronische vorm 
(tenzij op ondernemingsniveau beslist wordt ze in papieren vorm toe te kennen). Bestelling 
uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

Loonsverhoging januari 2022

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.



102.06

grind- en zandexploitaties (uitgezonderd 
witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der 
grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd 
worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

CAO
- Ecocheques voor de referteperiode 01.01.2021 tot en met 30.06.2021: 125 EUR.
Vanaf 1 juli 2021 .

102.06

witzandgroeven (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- 
en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in 
de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

CAO A - CAO-verhoging 0,4% met een minimum van 0,10 EUR (inclusief premie).

102.06

witzandgroeven (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- 
en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in 
de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

CAO

- Toekenning van een coronapremie van 500 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. 
Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties in de referteperiode. Pro rata 
tewerkstellingsregime. Uitreiking in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau 
beslist wordt ze in papieren vorm toe te kennen) op uiterlijk 31.03.2022.

Vanaf 1 december 2021 .

102.06

witzandgroeven (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- 
en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in 
de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

CAO
- Ecocheques voor de referteperiode 01.01.2021 tot en met 30.06.2021: 125 EUR.
vanaf 1 juli 2021 .

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie CAO

-  Toekenning coronapremie van 400 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. 
Referteperiode 01.12.2020 - 30.11.2021. Toekenning in elektronische vorm. 
Terugvorderbaar bij het Fonds.

Vanaf 1 december 2021 .

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie CAO

- Eenmalige toekenning van ecocheques voor 100 EUR aan arbeiders in dienst op 
30.11.2021. Referteperiode 01.01.2021 - 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Toekenning van 
een gelijkwaardig voordeel is mogelijk.

Vanaf 1 december 2021 .

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie CAO A 0,08 euro
- CAO-verhoging 0,08 euro
vanaf 1 november 2021



106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie CAO
- Verhoging ploegenpremies met 0,4 %.

Vanaf 1 november 2021 .

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie CAO

- Verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen.
- Invoering indexatie van de anciënniteitspremie in het kader van de eindejaarspremie.

Vanaf 1 november 2021 .

109 paritair comité voor de kleding-en confectiebedrijf CAO A 0,40%

-CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een 
ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling voorziet.

- aanpassing inschalingsregels voor beginners

109 paritair comité voor de kleding-en confectiebedrijf CAO - aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (economische WLH)

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

110 paritair comité voor de textielverzorging CAO A 0,40% - CAO-verhoging 0,4 %

110 paritair comité voor de textielverzorging CAO
- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques.
Ondernemingen die de verhoging niet of niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques 
kunnen toekennen: toekenning van netto gelijkwaardige voordelen.

110 paritair comité voor de textielverzorging CAO - Invoering bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid.

110 paritair comité voor de textielverzorging index A 3,22%
- vorige lonen x 1,0322
- eerste CAO-verhoging, dan de indexatie toepassen



111.01 Industriële metaalbewerking CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4%

Ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een ondernemingsCAO 
gesloten op uiterlijk 15.01.2022 een alternatieve invulling voorziet vanaf 2022 van de 
enveloppe van 0,4 % van de loonmassa. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging 
die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze 
besteden volgens dezelfde procedure en timing.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische 
onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door 
een sociaal programma 2021-2022.

111.01 Industriële metaalbewerking CAO S
- CAO-verhoging van het nationaal minimumuurloon tot 13 EUR (stelsel 38u/week).

De provinciale minimumuurlonen verhogen voor zover zij lager zijn.

111.01 Industriële metaalbewerking CAO - verhoging mobiliteitsvergoeding

111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO A 0,40%

-CAO-verhoging 0,4%

Ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een ondernemingsCAO 
gesloten op uiterlijk 15.01.2022 een alternatieve invulling voorziet vanaf 2022 van de 
enveloppe van 0,4 % van de loonmassa. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging 
die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze 
besteden volgens dezelfde procedure en timing.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische 
onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door 
een sociaal programma 2021-2022.



111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO S
- CAO-verhoging van het nationaal minimumuurloon tot 13 EUR (stelsel 38u/week).

De provinciale minimumuurlonen verhogen voor zover zij lager zijn.

111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO - verhoging mobiliteitsvergoeding

112 Paritair comité voor het garagebedrijf CAO P 0,40%

-CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op reële lonen indien een ondernemingsCAO 
gesloten op uiterlijk 31.03.2022 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 
0,4 % van de loonmassa.

Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid CAO R

- Enkel van toepassing op de niet-geconventioneerde ondernemingen: CAO-verhoging 0,4 % 
met een minimum van 0,10 EUR/u voor de reële uurlonen en 0,4 % voor de forfaitaire 
(reële) ploegenpremies.

Deze verhogingen gebeuren na verrekening en/of voorafname van eventuele verhogingen 
van het uurloon en/of andere voordelen in 2021-2022 (uitgezonderd sectorale index en 
ondernemingsbarema's).

De verhoging van 0,4 % met een minimum van 0,10 EUR/u gebeurt eveneens na 
verrekening van eventuele verhogingen van het uurloon ingevolge de sectorale CAO-
verhoging van 0,10 EUR (in stelsel 40 u/week) op 01.12.2021 en/of de sectorale CAO-
verhoging van 0,10 EUR (in stelsel 40 u/week) op 01.04.2022.

116
Kunstofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO

- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid.
- Invoering bestaanszekerheidsvergoeding bij 1/2e landingsbaan vanaf 55 jaar.
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding bij ziekte en arbeidsongeval.
- Verhoging minimum ploegenpremies.
- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,50 EUR, begrensd tot de wettelijke 
maximale bijdrage van 6,91 EUR. Het eventuele saldo moet omgezet worden in 
brutouurloon.

116
Kunstofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO A - CAO-verhoging 0,17 EUR (in stelsel 40 u/week)



116
Kunstofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO

- Toekenning van een coronapremie (waarderingspremie) van 500 EUR aan alle 
werknemers in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. 
Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode. 
Gunstigere modaliteiten zijn mogelijk op ondernemingsniveau.

Toekenning onder elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) 
uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

116
kunstofverwerkende ondernemingen in Limburg (paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO

-Niet recurrente resultaatsgebonden premie voor werknemers met een anciënniteit van 
minstens de helft van de referteperiode. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021 of 
verschoven boekjaar 01.04.2021 tot 31.03.2022. Uitbetaling in 2022 (bij de loonafrekening 
voor de maand volgend op de maand waarin de jaarrekening werd goedgekeurd en 
desgevallend gecertificeerd door de bedrijfsrevisor). Prorata bonus voor de deeltijdse 
werknemers.

116
kunstofverwerkende ondernemingen in Limburg (paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO A - CAO-verhoging 0,18 EUR (in stelsel 40u/week)

116
kunstofverwerkende ondernemingen in Limburg (paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO
- Verhoging minimum ploegenpremies.
- Invoering anciënniteitspremie.
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid.



116
kunstofverwerkende ondernemingen in Limburg (paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

CAO

- Toekenning van een coronapremie van 500 EUR aan alle werknemers in dienst op 
01.11.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. 
Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode.

Aanrekening van coronapremies die reeds expliciet werden toegekend in 2021 is mogelijk.

Gunstigere modaliteiten zijn mogelijk op ondernemingsniveau.

Toekenning onder elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) 
uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO
-Toekenning éénmalige brutopremie van 150 EUR. Deze premie is niet van toepassing 
indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling 
voorziet van de enveloppe van 0,4 % voor de periode 2021-2022.

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO

- NIET voor PC 118.03 (bakkerijen): verhoging minimumbedragen ploegenpremies (niet 
voor premies uitgedrukt in percentages).
- NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): verhoging minimumbedrag nachtpremie (niet voor 
premies uitgedrukt in percentages).
- NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke 
werkloosheid).
- NIET voor PC 118.03 (bakkerijen) : Verhoging aanvullende vergoeding bij 
loopbaanhalvering tijdskrediet.

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO A

- NIET voor kleine bakkerijen en banketbakkerijen in PC 118.03: CAO-verhoging 0,07 EUR. 
Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor de reële lonen indien een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling voorziet van 
de enveloppe van 0,4 % voor de periode 2021-2022.

De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO - Verhoging vergoeding arbeidskledij.

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid index A 3,22% - vorige lonen x 1,0322



118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO
- Toekenning éénmalige brutopremie van 150 EUR. Deze premie is niet van toepassing 
indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling 
voorziet van de enveloppe van 0,4 % voor de periode 2021-2022.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO - Verhoging vergoeding arbeidskledij.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

CAO A

- CAO-verhoging 0,07 EUR, uitgezonderd voor de kleine bakkerijen en banketbakkerijen. 
Kleine bakkerijen en banketbakkerijen: CAO-verhoging 0,06 EUR.

Deze CAO-verhogingen zijn niet van toepassing voor de reële lonen indien een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling voorziet van 
de enveloppe van 0,4 % voor de periode 2021-2022.

De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

118.03
industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

index A 3,22%
- vorige lonen x 1,0322
- index weekendpremie
- index flexi-loon

119 
+ 119,03 
+ 119,04

paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

-Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. 
- Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2022.
-  Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119 
+ 119,03 
+ 119,04

paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. 
- Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2022. 
- Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.



119 
+ 119,03 
+ 119,04

paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

-Toekenning jaarlijkse brutopremie van 155,24 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Referteperiode: van 01.01.2021 tot 31.12.2021.
- Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 
15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

119 
+ 119,03 
+ 119,04

paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,45 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Referteperiode: van 01.01.2021 tot 31.12.2021.
-Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien 
werd in een gelijkwaardig voordeel.

119 
+ 119,03 
+ 119,04

paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4%
De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

119 
+ 119,03 
+ 119,04

paritair comité voor de handel in voedingswaren index A 3,58%
- vorige lonen x 1,0358
- index jaarpremies

119 
+ 119,03 
+ 119,04

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

119.04 handel bieren en drinkwaters CAO
-Niet voor PC 119.03 (slagerijen):

Verhoging ploegenpremie en namiddagpremie.

121 paritair comité voor de schoonmaak CAO

- Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op de zetel van de onderneming: toekenning 
ecocheques 1,63 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een 
ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van de categorieën 
8 die recht hebben op een verhoogde dagvergoeding en arbeiders van categorieën 8 tot 8C: 
toekenning ecocheques 0,83 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een 
ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van categorie 8D en 
8E: geen recht meer op ecocheques (0,00 EUR).

121 paritair comité voor de schoonmaak CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %
- de CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing



121 paritair comité voor de schoonmaak index A 2,76%
- vorige lonen x 1,0276
- Indexatie dagvergoeding dienstreizen.
Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8).

124 paritair comité voor het bouwbedrijf index M 1,41747%

- Vorige lonen x 1,0141747
Vanaf de eerste betaalperiode van januari 2022.
- Index loontoeslag petrochemie.
- Index vergoedingen kost en huisvesting.

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen index S 1,41% - vorige lonen x 1,0141

125.02
paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

Index M 1,41%

- Vorige lonen x 1,0141

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De 
andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel index A 1,41%
- Vorige lonen x 1,0141

Vanaf de eerste werkdag van januari 2022.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO

-Arbeiders ingeschaald in categorie V van de sectorale functieclassificatie gaan na 5 jaar 
anciënniteit over naar categorie IV.

Voor arbeiders die reeds 5 jaar anciënniteit bereikt hebben of bereiken op uiterlijk 
31.12.2021, moeten overgaan naar categorie IV ten laatste op 01.01.2022.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking index M 1,42%
- Arbeiders: vorige lonen x 1,0142
Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).

126.200
paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking 
(VOOR DE BEDIENDEN !!)

CAO

- Bedienden: Verhoging van het plafond voor de werkgeverstussenkomst in het privé-
vervoer.

126.200
paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking 
(VOOR DE BEDIENDEN !!)

index A 3,58% - Bedienden: vorige lonen x 1,0358

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking index
- Franse en Duitstalige Gemeenschap:

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.



130
Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) (paritair comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf)

CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de toeslag nachtploeg.

130
Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) (paritair comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf)

CAO

- Toekenning van een coronapremie van 125 EUR aan werknemers in dienst op 01.12.2021. 
Pro rata maanden tewerkstelling en arbeidsregime.

Vanaf 1 december 2021 .

130
Dagbladen (paritair comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf)

CAO A 0,40% - CAO-verhoging 0,4 %

130
Dagbladen (paritair comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf)

CAO
- Voortaan sectorale indexaanpassingen op de eerste dag van de maand (ipv de tweede 
maandag) die volgt op de maand waarop het referte-indexcijfer betrekking heeft dat de 
aanpassing van de lonen tot gevolg heeft.

132
paritair comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

CAO A 0,40%
-CAO-verhoging 0,4 %
De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

132
paritair comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

index A 1,57%
-Vorige lonen x 1,0157
- Vanaf de eerste betaalperiode van januari 2022.

136 papier- en kartonbewerking index A 2,98%
- Vorige lonen x 1,0298

Vanaf de eerste opening der rekeningen van januari 2022.

136 papier- en kartonbewerking CAO R

- CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 0,07 EUR/u

Niet van toepassing op de reële lonen voor ondernemingen met ondernemingsakkoord 
gesloten op uiterlijk 17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm 
van 0,4 %, de retro-activiteit en de coronapremie.

136 papier- en kartonbewerking CAO S
- CAO-verhoging 0,07 EUR

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

136 papier- en kartonbewerking CAO - Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).



136 papier- en kartonbewerking CAO

- Toekenning van een eenmalige ecocheque van 150,00 EUR (of een gelijkwaardig 
alternatief). Pro rata regels. Betaalbaar in januari 2022.

Niet van toepassing op ondernemingen met ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 
17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm van 0,4 %, de retro-
activiteit en de coronapremie.

140.00
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning)

CAO

- Toekenning ecocheques van 100 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2022.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.00
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning)

CAO
- Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 
18.10.2021.

140.00
rijdend personeel - verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten)

CAO

- Toekenning ecocheques van 100 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2022.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.00
rijdend personeel - verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten)

CAO
- Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 
18.10.2021.

140.00
garagepersoneel (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

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

140.00
garagepersoneel (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

CAO

- Toekenning ecocheques van 100 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2022.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.01
speicale autobusdiensten - bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

CAO A 0,40% - Rijdend personeel: CAO-verhoging 0,4 %

140.01
speicale autobusdiensten - bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

CAO
- Eenmalige toekenning ecocheques voor 125 EUR aan het rijdend personeel. 
Referteperiode van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Toekenning ten laatste op 
31.01.2022.



140.01
speicale autobusdiensten - bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

CAO

- Toekenning van een coronapremie van 1 EUR per effectief gewerkte dag aan het rijdend 
personeel. Referteperiode 15.05.2020 - 15.05.2021.

Toekenning in elektrische vorm (tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist ze in papieren 
vorm toe te kennen) op uiterlijk 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

140.01 autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars) CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %

Niet voor het garagepersoneel.

140.01 autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars) CAO

- Verhoging anciënniteitstoeslag.
- Verhoging van het uurloon aan te geven voor economische werkloosheid.

Niet voor het garagepersoneel.

140.01 autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars) CAO
- Eenmalige toekenning ecocheques voor 125 EUR aan het rijdend personeel in dienst op 
01.12.2021. Referteperiode van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Toekenning ten laatste 
op 31.01.2022.

140.01 garagepersoneel (autobussen en autocars) CAO P 0,40% - CAO-verhoging 0,40 %

140.01 garagepersoneel (autobussen en autocars) CAO

- Toekenning van een coronapremie van 200 EUR aan het garagepersoneel. Referteperiode 
01.01.2021 - 31.10.2021. Pro rata aantal effectief gewerkte dagen tijdens de 
referteperiode.

Toekenning in elektrische vorm (tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist ze in papieren 
vorm toe te kennen) op uiterlijk 31.03.2022.

Vanaf 1 december 2021 .

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (TAXI's) CAO -Taxichauffers: toekenning anciënniteitspremie

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (TAXI's) CAO
- Toekenning ecocheques van 100 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2022.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (TAXI's) CAO - Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 
18.10.2021.



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

140.02
individueel 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
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning) (Taxi's)

CAO
- Toekenning ecocheques van 100 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2022.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.02
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning) (Taxi's) - Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 

18.10.2021.

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

140.02 garagepersoneel (TAXI's) CAO
- Toekenning ecocheques van 100 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2022.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.03 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden index M 3,21% - vorige lonen x 1,0321

140.03
rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4% (inclusief de anciënniteitstoeslag)
De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

140.03
rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

index M 3,21%

- vorige lonen x 1,321
- Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0321.
- Vorige ARAB vergoeding x 1,0321.
- Vorige verblijfsvergoedingen x 1,0321.
- Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0321.
- Vorige nachtvergoeding x 1,0321.

140.03
niet-rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening 
van derden)

CAO A 0,40%
-CAO-verhoging 0,4% (inclusief de anciënniteitstoeslag)
De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

140.03
niet-rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening 
van derden)

index M 3,21%

-vorige lonen x 1,0321
- Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0321.
- Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0321.



140.03
Garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4% (inclusief de anciënniteitstoeslag)
De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

140.03
Garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

index M 3,21%
-vorige lonen x 1,0321
- Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0321.

140.04 paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %
De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

140.04 paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens index M 3,95% -vorige lonen x 1,0395

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing CAO A 0,40%
-CAO-verhoging 0,40%

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing CAO - Toekenning anciënniteitspremie (dienstjaar 2021). (bedrag ongewijzigd)

140.05 garagepersoneel (paritair subcomité voor de verhuizing) CAO P 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op reële lonen indien een ondernemingsCAO 
gesloten op uiterlijk 31.03.2022 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 
0,4 % van de loonmassa.

Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

CAO S
- CAO-verhoging van het barema met 0,10 EUR/uur
De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

CAO R
- CAO-verhoging van de reële lonen met 0,4 %

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

index A 3,95% - vorige lonen x 1,0395



142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

CAO

- Toekenning coronapremie aan arbeiders in dienst op 19.11.2021. Het bedrag varieert in 
functie van het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referteperiode 01.03.2020 tot 
31.05.2021.

Verrekening met de reeds betaalde coronapremie of premie ter compensatie van extra 
inspanningen tijdens de Covid-19 crisis op ondernemingsniveau in 2021 is mogelijk onder 
voorwaarden.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

CAO
- Invoering indexgebonden aanvullende vergoeding 1/5e landingsbaan vanaf 55 jaar.

Vanaf 1 januari 2021 .

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO A 0,40% - Sector visveilingen en pakhuizen : CAO-verhoging 0,4%

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Coronapremie van 260 EUR voor de werknemer tewerkgesteld in de pakhuizen en in 
dienst op 30 november 2021 en er minstens 80 effectief gewerkte dagen zijn in de 
referteperiode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021. Pro rata deeltijdse werknemers.

Vanaf 1 december 2021 .

144 paritai comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 5,65 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 25 dagen op het gelegenheidsformulier hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
25 dagen zijn bereikt.

144 paritai comité voor de landbouw index A 3,22%
- Landbouw zonder vlas: vorige lonen x 1,0322
- index kledijvergoeding

144 paritai comité voor de landbouw CAO A 0,40% - CAO-verhoging 0,4 %

De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing. Deze volgorde is niet relevant 
voor de vlasteelt, hennepteelt of de eerste verwerking van vlas en/of hennep.



145 paritair comité voo het tuinbouwbedrijf CAO - Toekenning forfaitaire premie van 11,28 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die 
minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 
50 dagen zijn bereikt.

145
paritair comité voo het tuinbouwbedrijf (uitgezonder PC 
145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen)

index A 3,22%
- vorige lonen x 1,0322
- index kledijvergoeding

145
paritair comité voo het tuinbouwbedrijf (uitgezonder PC 
145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen)

CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %

De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen index A 3,22%
- vorige lonen x 1,0322
- index kledijvergoeding
- inex mobiliteitspremie

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %

De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf index A 1,42%
-Vorige lonen x 1,0142

Vanaf de eerste werkdag van januari 2022.

149,01
paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

index P 3,95% - vorige lonen x 1,0395

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk CAO P 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op reële lonen indien een ondernemingsCAO 
gesloten op uiterlijk 31.03.2022 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 
0,4 % van de loonmassa.



149.04 paritair subcomité voor de metaalhandel CAO P 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op reële lonen indien een ondernemingsCAO 
gesloten op uiterlijk 31.03.2022 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 
0,4 % van de loonmassa.

149.04 paritair subcomité voor de metaalhandel CAO - Verhoging scheidingspremie.

152.01
paritair subcomité voor de gesubsidieerde inrichtinge van het 
vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

CAO - Aanpassing functieclassificatie volgens CAO 13.12.2021 (uitvoering onderwijs-CAO XII).

152.01
paritair subcomité voor de gesubsidieerde inrichtinge van het 
vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

CAO

- Aanvullende eindejaarspremie van 20%.

Uitgezonderd de hogescholen, zonale busbegeleiders.

Vanaf 31 december 2021 .

152.01
paritair subcomité voor de gesubsidieerde inrichtinge van het 
vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

CAO

- Toekenning van een premie van 0,20 euro per uur of gelijkgesteld uur voor de periode 
01.09.2021-31.12.2021 ter compensatie van de loonsverhoging vanaf 01.09.2021 voor de 
werknemers die betaald worden in barema 1 en een verhoging kunnen krijgen naar barema 
2 als ze een sectoropleiding hebben gevolgd of zich engageren om die te volgen.

(Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe functieclassificatie in werking.)

Uitbetaling samen met het loon van januari 2022.

Vanaf 1 september 2021 .

200 aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO
- Jaarlijkse brutogrens voor tegemoetkoming in het privé-vervoer van 27.750 EUR verhoogd 
tot 29.680 EUR.

200 aanvullend paritair comité voor de bedienden index A 3,58% - vorige lonen x 1,0358

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO A

-CAO-verhoging 8 EUR

CAO-verhoging 8 EUR voor het GGMMI.

Deeltijdsen pro rata.

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



202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

CAO A

- CAO-verhoging 8 EUR

CAO-verhoging 8 EUR voor het GGMMI.

Deeltijdsen pro rata.

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

index - index flexi-loon

207
Nationaal (paritair comité voor de bedienden uit de 
scheikundige nijveheid)

CAO R

- Enkel van toepassing op de niet-geconventioneerde ondernemingen: CAO-verhoging 0,4 % 
met een minimum van 17,33 EUR/maand voor de reële maandwedden en 0,4 % voor de 
forfaitaire (reële) ploegenpremies voor bedienden met functies opgenomen in de sectorale 
functieclassificatie.

Deze verhogingen gebeuren na verrekening en/of voorafname van eventuele verhogingen 
van de maandwedde en/of andere voordelen in 2021-2022 (uitgezonderd sectorale index 
en ondernemingsbarema's).

De verhoging van 0,4 % met een minimum van 17,33 EUR/maand gebeurt eveneens na 
verrekening van eventuele verhogingen van het maandloon ingevolge de sectorale CAO-
verhoging van 17,333 EUR op 01.12.2021 en/of de sectorale CAO-verhoging van 17,333 
EUR op 01.04.2022.

207
kunststofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid)

CAO A

-Enkel voor de baremiseerbare bedienden: CAO-verhoging 38,1326 EUR

Reeds toegekende reële weddeverhogingen in 2021 komen in mindering van deze 
verhoging.

207
kunststofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid)

CAO
- Enkel voor baremiseerbare bedienden:
- Invoering bestaanszekerheidsvergoeding bij ziekte en arbeidsongeval.
- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid.



207
kunststofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid)

CAO

- Enkel voor de baremiseerbare bedienden:

Toekenning van een coronapremie (waarderingspremie) van 500 EUR aan alle werknemers 
in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. 
Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode. 
Gunstigere modaliteiten zijn mogelijk op ondernemingsniveau.

Toekenning onder elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) 
uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4% voor de minimumlonen die hoger zijn dan de gewaarborgde 
minimummaandwedde en voor de reële lonen

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor de reële lonen indien een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022 een alternatieve invulling voorziet vanaf 
2022 van de enveloppe van 0,4 % van de loonmassa. In ondernemingen zonder 
vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité 
nodig.

Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze 
besteden volgens dezelfde procedure en timing.

Niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische onmogelijkheid 
bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door een sociaal 
programma 2021-2022.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO S
- CAO-verhoging 80 EUR voor de gewaarborgde minimummaandwedde

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO - Verhoging aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid.



215
paritair comité voor de bedienden van het kleding- en 
confectiebedrijf

CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 % voor de gebaremiseerde bedienden.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een 
ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling voorziet.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

-Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 
Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de 
eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2021.

Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig 
voordeel toekennen.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO
-Toekenning éénmalige brutopremie van 150 EUR. Deze premie is niet van toepassing 
indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling 
voorziet van de enveloppe van 0,4 % voor de periode 2021-2022.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO - verhoging vergoeding arbeidskledij

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %. Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor de reële lonen 
indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2021 een alternatieve invulling 
voorziet van de enveloppe van 0,4 % voor de periode 2021-2022.

De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid index A 3,22% - vorige lonen x 1,0322

222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

CAO - verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke WLH)

222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

CAO S
- CAO-verhoging 11,55 EUR

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.



222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

CAO R

- CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 11,55 EUR/maand

Niet van toepassing op de reële lonen voor ondernemingen met ondernemingsakkoord 
gesloten op uiterlijk 17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm 
van 0,4 %, de retro-activiteit en de coronapremie.

222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

CAO

- Toekenning van een eenmalige ecocheque van 150,00 EUR (of een gelijkwaardig 
alternatief). Pro rata regels. Betaalbaar in januari 2022.

Niet van toepassing op ondernemingen met ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 
17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm van 0,4 %, de retro-
activiteit en de coronapremie.

222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

index A 2,98% - vorige lonen x 1,0298

225.01
paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van 
het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap

CAO - Aanpassing functieclassificatie volgens CAO 13.12.2021 (uitvoering onderwijs-CAO XII).

225.01
paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van 
het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap

CAO

- Aanvullende eindejaarspremie van 20%.

Niet van toepassing op de hogescholen.

Niet van toepassing op de bedienden die tewerkgesteld zijn als opvoeder in een internaat 
of als administratief medewerker.

Niet van toepassing op de zonale busbegeleiders.

Vanaf 1 december 2021 .

225.01
paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van 
het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap

CAO

- Toekenning van een premie van 0,20 euro per uur of gelijkgesteld uur voor de periode 
01.09.2021-31.12.2021 ter compensatie van de loonsverhoging vanaf 01.09.2021 voor de 
werknemers die betaald worden in barema 1 en een verhoging kunnen krijgen naar barema 
2 als ze een sectoropleiding hebben gevolgd of zich engageren om die te volgen.

(Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe functieclassificatie in werking.)

Uitbetaling samen met het loon van januari 2022.

Vanaf 1 september 2021 .



226
paritair comité voor de bedienden uit de indernationale 
handel, het vervoer en de logistiek

index A 3,95%
- vorige lonen x 1,0395
- De verhoging van de reële lonen beperkt zich tot de eindwedde van klasse 8.

302 paritair comité voor het hotelbedrijf index A 3,219%

-vorige lonen x 1,03219
- vorige flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven (x 1,03219) 
- vorige nachttoeslag
- vorige kledijvergoeding
- index flex-loon

302 forfaitaire daglonen (paritair comité voor het hotelbedrijf) index S

- Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: 
indexatie forfaitaire daglonen.

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf index

- Vorige ondergrens studentenlonen x 1,02

307
paritari cmité vor de maelarij en de 
verzekeringsagentschappen

CAO A

- CAO-verhoging 10 EUR/maand

Deeltijdsen pro rata.

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor de reële lonen indien op 
ondernemingsniveau een gelijkwaardig voordeel wordt voorzien op uiterlijk 31.12.2021 in 
een bedrijfsakkoord (of in een schriftelijke individuele kennisgeving aan de werknemers in 
ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging).

311 paritair comité voor de grote kleinhandelszaken CAO A

-CAO-verhoging 10 EUR voor de maandlonen (bedienden) en 0,0659 EUR voor de uurlonen 
(arbeiders).
Deze CAO-verhoging geldt ook voor het GMMI.
Deeltijdsen pro rata.

De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

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

313 paritair comité voor de apotheken en tarificiatiediensten CAO A 0,40% - CAO-verhoging 0,4 %



313 paritair comité voor de apotheken en tarificiatiediensten CAO

-Toekenning coronapremie van 100 EUR (basispremie). Deze basispremie wordt verhoogd 
met 100 EUR (voorwaardelijke premie) behalve:
- indien de brutomarge van het bedrijf in 2020 lager is dan in 2019; of
- indien de omzet van het bedrijf (code 70) in 2020 lager is dan in 2019; of
- indien er geen winst is in het bedrijf (code 9901) in 2020.
Toekenning aan werknemers in dienst op 01.12.2021 met effectieve of gelijkgestelde 
prestaties in de referteperiode van 01.11.2020 tot 31.10.2021. Pro rata aantal volledige 
kalendermaanden onder contract in de referteperiode. Deeltijdsen pro rata.

Reeds betaalde coronapremie op ondernemingsniveau kan in mindering worden gebracht.

Toekenning in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau anders wordt beslist).

Vanaf 1 december 2021 .

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

index - index flexi-loon

320 paritair comité voor de begrafenisondernemingen CAO
- aanpassing indexmechanisme

320 paritair comité voor de begrafenisondernemingen index A 2,79% - vorige lonen x 1,0279

322
paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende 
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

CAO

- Aanpassing pensioenpremie PC 114.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht 
ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 114.00 (steenbakkerij) een 
premie van 0,34 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 
31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de 
solidariteitsbijdrage.

323
paritair comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4%

De CAO-verhoging dient toegepast vóór de index.

323
paritair comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

index A 3,58% - vorige lonen x 1,0358

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



330.00 paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten index A 2,00% - Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02

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

331.00
paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector 

CAO

- Aanpassing schaallonen VIA 6 ingevolge CAO van 09.12.2021:
-CAO-verhoging (t.e.m. 24 jaar met 1,70%, vanaf 25 jaar met variabel percentage);
-Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;
-Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;
-Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.
Vanaf 1 januari 2021 .

331.00 vergunde kinderopvang trap 2B CAO

- Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B: index eindejaarspremie 2021 (rekening 
houdend met de gefaseerde invoering)

Voor 2021 is het bedrag vastgesteld op
+3/12de van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 4 (= rekening houdend met 
de gefaseerde invoering nl. 40,70% van 141,77 EUR),
+1/12de van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 5 (oude) -bijlage 1 (= 
rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 55,53% van 141,77 EUR) én
+8/12de van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 5 (nieuwe) -bijlage 2 VIA 6 (= 
rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 55,53% van 141,77 EUR).

Vanaf 31 december 2021 .

331.00 instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331 vergunde kinderopvang trap 0 index A 2,00%
- Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)
- vorige lonen x 1,02

331 vergunde kinderopvang trap 1 index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

333 paritair comité voor toeristische attracties index A 3,58% vorige lonen x 1,0358



335
paritair comité voor de dienstverlening aan en de 
ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

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

336.00 paritair comité voor de vrije beroepen CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4%

Niet van toepassing voor de reële lonen voor werknemers die een gelijkwaardige effectieve 
loonsverhogingen en/of andere voordelen op ondernemingsvlak krijgen in de periode 2021-
2022.

336.00 paritair comité voor de vrije beroepen CAO R

- Enkel voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de 
effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon. Bovenop de CAO-verhoging van 0,4% : 
CAO-verhoging 1,163% (maximum van 38 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met 
reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 2021.

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

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

341
paritair comité voor de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

Index A 3,58% - vorige lonen x 1,0358

341
paritair comité voor de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

CAO

- Coronapremie aan de werknemers in dienst op datum van uitbetaling van 375 EUR.

Pro rata voor werknemers met onvolledige prestaties tijdens de referteperiode van 
01.01.2021 - 31.12.2021. De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm.

Uiterlijk 31.12.2021 informeert de werkgever schriftelijk de syndicale afvaardiging, of bij 
gebrek hieraan, de werknemers.

De coronapremie die na 1 juli 2021 reeds op ondernemingsniveau werd toegekend, wordt 
in mindering gebracht van de sectorale coronapremie.

Vanaf 1 december 2021 .

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

OVERHEID index S 2,00%
- CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
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