
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

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)

Index A 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
- verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen
- verhoging dienstjarenpremie
- vanaf 01 januari 2022

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)

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

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 0,083 euro/uur
- verhoging ploegenpremies voor morgenploeg en namiddagploeg

- vanaf 01/01/2022

Loonsverhoging februari 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

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
- aanpassing thuiswachtvergoeding elektriciens
- vanaf 01/02/2021

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie Index A 2,00% -  Vorige lonen x 1,02

112 paritair comité voor het garagebedrijf index P 5,15%
- vorige lonen x 1,0515
ook voor het garagepersoneel van PC 140,01 en PC 140,05

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

116
Nationaal (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

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

116
Kunstofverwerkend ondernemingen in 
West-Vlaanderen (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

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

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

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

116
Vernis- en verfindustrie (paritair comité voor 
de scheikundige nijverheid)

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

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO

- Wijziging inschaling arbeiders actief in afbraak/verwijdering van asbest.
- Uitbreiding inschalingsregels naar arbeiders actief in verwerking/afvoeren van zwak 
gebonden asbestafval.
-  Vanaf 1 december 2021 .

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

Index M 2,00% - vorige lonen x 1,02

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

Index M 2,00% - vorige lonen x 1,02

130
dagbladen (paritair comtié voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf)

Index M 2,00% - vorige lonen x 1,02

140.00
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(chauffeurs IBP-vergunning) (paritair comité voor het vervoer 
en de logistiek)

Index
- De werkgevers en hun chauffeurs moeten voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden 
die van toepassing zijn op de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur.

140.00
rijdend personeel - verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten) (paritair comité voor het vervoer en de 
logistiek)

Index A
- Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): vorige ARAB-vergoeding x 1,02 
en vorige lonen x 1,02

140.01
Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) - geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- niet voor het garagepersoneel



140.01
Opérateur de Transport en Wallonie (OTW)) - geregeld 
vervoer (autobussen en autocars)

index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- niet voor het garagepersoneel

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

index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- niet voor het garagepersoneel

140.01 garagepersoneel (autobussen en autocars) index P 5,15%
- Vorige lonen x 1,0515
- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

140.05 garagepersoneel (paritair comité voor de verhuizing) Index P 5,15%
- Vorige lonen x 1,0515
- Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk index P 5,15% - vorige lonen x 1,0515

149.04 paritair subcomité voor de metaalhandel index P 5,15% - vorige lonen x 1,0515

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

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

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

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

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid

Index A 2,00%
- Vorige lonen x 1,02
- Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

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

Index A 2,00%
- Vorige lonen x 1,02
- Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

207
kunstofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen 
(paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid)

Index A 2,00%
- Vorige lonen x 1,02
- Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

223 Nationaal paritair comité voor de sport CAO
- Uitbetaling anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler en de betaalde 
voetbaltrainer.

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

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

302 paritair comité voor het hotelbedrijf CAO

- Op bedrijfsvlak kan over een eenmalige coronapremie onderhandeld worden in die 
ondernemingen die een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben behaald in 2020 
(kalenderjaar).

Vanaf 1 december 2021 .

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- Dezelfde coefficient geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever) 
aangevangen vóór 01.01.2019.



307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

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

307
paritair comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

CAO

- Toekenning van een coronapremie van 100 EUR aan werknemers in dienst datum 
uitbetaling. Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Voor werknemers met onvolledige 
prestaties tijdens de referteperiode (deeltijdsen, tijdskrediet, aanwerving tijdens 
referteperiode, ...) pro rata.

Niet van toepassing indien:
- de brutomarge van het bedrijf, uitgedrukt in procenten (verhouding tussen de omzet en 
de winst), in 2020 lager is dan in 2019; of
- de omzet van het bedrijf (code 70) in 2020 lager is dan in 2019; of

- er geen winst is in het bedrijf (code 9901) in 2020.

De werkgever informeert op uiterlijk 15.12.2021 schriftelijk over de toekenning van de 
coronapremie.
Reeds toegekende coronapremies op ondernemingsniveau worden in mindering gebracht.
Uitbetaling op uiterlijk 31.12.2021.
Vanaf 1 december 2021 .

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten idnex A 2,00% - vorige lonen x 1,02

319
paritair comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten

index S 2,00% - Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8114

322.01
paritari subcomité voor de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren

Index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- index vergoeding van de verplaatsingstijd

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

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

329.03
paritair subcomité voor de federale en bicommunautair socio-
culturele organisaties

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

330.04 paritair subcoité voor de residuaire instellingen CAO
- aanpassing schaallonen
- vanaf 01/01/2022



331 paritair comité vor de Vlaamse welzijns- en gezondheidsector CAO

- De centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale 
vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 
revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 
raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra 
kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de 
consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 
eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de zorgraden; de diensten en centra 
voor gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen:

toekenning éénmalige premie VIA6 van 250,00 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling 
tijdens 2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van februari 2022.

Vanaf 28 februari 2022 .

331 paritair comité vor de Vlaamse welzijns- en gezondheidsector index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

331 paritair comité vor de Vlaamse welzijns- en gezondheidsector index S 2,00% - Vorige lonen (VIA6-GID) x 1,02 of basislonen x 1,0404

331
diensten voor onthaalouders (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index S
- Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-
werknemer binnen dit project).

331
vergunde kinderopvang trap 2B (paritair comité voor de 
Vlaamse Welzijnds- en gezondheidssector)

index A 2,00%
- Trap 2B laagste: vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0404

Cf. bijzondere CAO 22.12.2014

331
vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 (pariair comité voor 
de Vlaamse Welzijnds- en gezondheidssector)

index A 2,00%
- Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02
- Trap 2A hoogste: vorige weddesupplement voor zaterdagwerk x 1,02
- Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0404

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Index A 2,00%

- Vorige lonen x 1,02

Niet van toepassing voor de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke 
assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget. Niet van 
toepassing indien een minstens evenwaardig indexsysteem bestaat in de onderneming 
volgens bedrijfscao, arbeidsreglement of gebruik.

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Index
- Index gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader 
van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

overheid index 2,00%
- Mechanisme wet van 1 maart 1977. Vorige lonen x 1,02
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