
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

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

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

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken Index S 1,0404%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2022

Vorige lonen x 1,010404 of basislonen 2021 x 1,0368225821

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

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.

Loonsverhoging maart 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.



136
fabricage van papieren buizen (paritair comité voor 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.
- Vanaf 1 januari 2022 .

136
fabricage van papieren buizen (paritair comité voor de papier- 
en kartonbewerking

CAO S
- CAO-verhoging 0,07 EUR
De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.
Vanaf 1 januari 2022 .

136
fabricage van papieren buizen (paritair comité voor de 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.

Vanaf 1 januari 2022 .

136
fabricage van papieren buizen (paritair comité voor de papier- 
en kartonbewerking

CAO

- Coronapremie van 200 EUR voor werknemers die gewerkt hebben tijdens de periode 
13.03.2020 - 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata.

De coronapremie wordt in elektronische vorm toegekend, tenzij op ondernemingsniveau 
beslist wordt om deze in papieren vorm toe te kennen.

Niet-recurrente financiële voordelen toegekend vanaf 13.03.2020 n.a.v. de coronacrisis 
worden in mindering gebracht. Niet van toepassing op de ondernemingen die een 
tussenkomst FBZ genoten voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid overmacht 
corona voor de eindejaarspremie 2020.

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.

Vanaf 1 december 2021 .

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

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

140.01
speciale autobusdiensten - bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars) - enkel voor het rijdend personeel

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

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
- index overloon



140.02
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(chauffeurs IBP-vergunning) (taxi's)

CAO

- 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

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

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel : ondernemingen die op 
01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen en bijgevolg ecocheques 
voor 200 EUR moeten toekennen, kunnen ervoor opteren om deze ecocheques te 
vervangen door maaltijdcheques. Hiervoor sluit de onderneming een ondernemingscao, of 
bij gebrek aan syndicale afvaardiging een individuele overeenkomst met de betrokken 
werknemers.

Vanaf 1 januari 2022 .

140.03
garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

- Invoer stand-by-vergoeding : 1,5785 EUR / uur stand-by. Gunstigere regelingen op 
bedrijfsniveau blijven behouden.

Vanaf 1 februari 2022 .

140.03
garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel : ondernemingen die op 
01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen en bijgevolg ecocheques 
voor 200 EUR moeten toekennen, kunnen ervoor opteren om deze ecocheques te 
vervangen door maaltijdcheques. Hiervoor sluit de onderneming een ondernemingscao, of 
bij gebrek aan syndicale afvaardiging een individuele overeenkomst met de betrokken 
werknemers.

Vanaf 1 januari 2022 .

142.02 paritair subcomité voor de terugwinning van lompen index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

142.03 paritair subcomité voor de terugwinning van papier CAO
- Invoering indexgebonden aanvullende vergoeding 1/5e landingsbaan vanaf 55 jaar.

Vanaf 1 januari 2022 .

142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

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

Vanaf 1 januari 2022 .



146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf CAO
- invoering indexgebonden kledijvergoeding
- vanaf 01/12/2021

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

202.00
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

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

202.00
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

Index - index flexi-loon

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

Index - index flexi-loon

227 paritair comité voor deaudiovisuele sector index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

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

304 paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Index A 2,00% -vorige ondergrens studentenloon x 1,02

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

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

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

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

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

330.04 paritair subcoité voor de residuaire instellingen CAO

- Brussels hoofdstedelijk Gewest:
Geregionaliseerde sectoren:
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

Eenmalige premie 510,07 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 30.09.2021. Betaling uiterlijk 
15.02.2021

Vanaf 15 februari 2022 .

330.04
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 
(paritair subcomité voor de residuaire instellingen)

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

330.04
medische pediatrische centra (paritair subcomité voor de 
residuaire instellingen)

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



330.04
Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve 
zorg (palliatieve MBE) (paritair subcomité voor de residuaire 
instellingen)

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

330.04
zelfstandige assistentiewoningen (serviceflats) (paritair 
subcomité voor de residuaire instellingen)

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

330.04
instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten 
(paritair subcomité voor de residuaire instellingen)

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

331
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
vergunde kinderopvang trap 0 (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

index - Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)

331
vergunde kinderopvang trap 1 (paritair comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

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

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 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 43 vorige gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

overheid 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
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