
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

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken Index S 0,8202%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2022
Vorige lonen x 1,008202 of basislonen 2021 x 1,0453270605

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken index
- Index driemaandelijkse premie.
Vanaf 1 januari 2022 .

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

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf CAO
- Franse en Duitstalige Gemeenschap:
Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen omwille van de aanpassing 
van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)

109 paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Index A 4,59% - Vorige lonen x 1,0459

110 paritair comité voor de textielverzorging CAO

- Aanpassing gewaarborgd minimum maandinkomen omwille van de CAO-verhoging 80,95 
EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)

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.

Loonsverhoging april 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.



116
Nationaal (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

CAO S

- CAO-verhoging minimumaanvangsuurloon en minimumuurloon vanaf 12 maanden 
anciënniteit met 0,10 EUR (in stelsel 40 u/week) voor arbeiders die aan schaalloon worden 
betaald

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

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

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

116
Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen 
(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 index M 2,80433%

- Vorige lonen x 1,0280433
- Vanaf de eerste betaalperiode van april 2022.
- Index loontoeslag petrochemie.
- Index vergoedingen kost en huisvesting.

125.01 paritair comité voor de bosontginning index S 2,80% -  Vorige lonen x 1,0280

125,02 paritair comité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden index M 2,80%

- Vorige lonen x 1,0280

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 comité voor de houthandel index A 2,80%
- vorige lonen x 1,0280
- Vanaf de eerste werkdag van april 2022.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO

- Franse en Duitstalige Gemeenschap:

Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen omwille van de aanpassing 
van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking index M 2,80%
- Arbeiders: vorige lonen x 1,0280
- Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).



126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO S
- Bedienden: aanpassing sectoraal gewaarborgd minimum maandinkomen omwille van de 
CAO-verhoging 80,95 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 
(CAO nr. 43)

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

Index A 2,93%
- Vorige lonen x 1,0293

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2022.

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 2,00%
- Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): vorige ARAB-vergoeding x 1,02 
en vorige lonen x 1,02

140.01
Vlaamse vervoermaatschappijj (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

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO
- Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150,00 EUR. Niet van toepassing indien een 
ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata.

143 paritair comité voor de zeevisserij Index A 5,1415% - Vorige lonen x 1,051415

144 paritair comité voor de landbouw Index P 4,59% - Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0459

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf index A 2,80%
- Vorige lonen x 1,0280

Vanaf de eerste werkdag van april 2022.

152,01
paritair subcomité voor de gesbusidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

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

200 Aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO S
- Aanpassing sectoraal gewaarborgd minimum maandinkomen omwille van de CAO-
verhoging 80,95 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 
43)



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

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.
- In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR.
- Referteperiode van 01.04.2021 tot 31.03.2022. 
- Deeltijdsen pro rata.
Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen 
regeling afspreken.

202.00
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

Index A 1,00% - vorige lonen x 1,01

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

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

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

CAO

- Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.
- In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR.
- Referteperiode van 01.04.2021 tot 31.03.2022. 
- Deeltijdsen pro rata.
Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen 
regeling afspreken.

207 paritair comité voor 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 scheikundige 
nijverheid)

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

207
Nationaal (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

CAO S
- CAO-verhoging 17,333 EUR voor de minimum ervaringsmaandlonen
Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.
De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

207
Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen 
(paritair comité voor de scheikundige nijverheid)

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

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

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

index M 4,59% - Vorige lonen x 1,0459



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

226
paritaircomité voor de bedienden uit de internationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO

- Invoering aanvullende premie seniorvakantie. Ten laste van de werkgever, 
terugvorderbaar bij het Sociaal Fonds.

Vanaf 1 januari 2022 .

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

302 forfaitair 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 CAO
- Aanpassing ondergrens studenten omwille van de aanpassing van het gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)

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

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

313 paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten index 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 1,8476

322,01
paritair 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 paritair comité voor de socio-culturele sector Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

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

CAO S
- CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

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

CAO S - Aanpassing degressieve percentages voor jongeren (CAO nr. 50)

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

CAO
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.



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

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

329,02
paritair subcomité voor de socio-culture sector van de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest

CAO S
- CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

329,02
paritair subcomité voor de socio-culture sector van de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest

CAO S - Aanpassing degressieve percentages voor jongeren (CAO nr. 50)

329,02
paritair subcomité voor de socio-culture sector van de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest

CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

329,02
paritair subcomité voor de socio-culture sector van de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest

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

330,00 paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten CAO S
- CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

330,00 paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

330,00 paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten CAO
- Aanpassing gewaarborgd minimumloon omwille van de CAO-verhoging voor het 
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)

331
paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidsector

index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- Vorige lonen (VIA6-GID) x 1,02 of basislonen x 1,0612

331
preventieve gezondheidszorg (en archief gesubdieerde 
kinderopvang) (paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector)

index A 2,00%

- Vorige lonen x 1,02

Van toepassing op
-kinderdagverblijven (zie 331.00l vergunde kinderopvang trap 2A hoogste vanaf 
01.04.2014),
-diensten voor opvanggezinnen,
-centra voor ontwikkelingsstoornissen (zie 331.00d vanaf 01.03.2021),
-diensten voor tele-onthaal (zie 331.00e vanaf 01.03.2021),
-het niet-autonoom algemeen welzijnswerk,
-diensten voor private gezinsplaatsing,
-de door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en
-vertrouwenscentra kindermishandeling (zie 331.00f vanaf 01.03.2021)

door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd.



331
preventieve gezondheidszorg (en archief gesubdieerde 
kinderopvang) (paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector)

index - Index weddesupplement zaterdagprestaties.

331
preventieve gezondheidszorg (en archief gesubdieerde 
kinderopvang) (paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector)

index A 2,00%

- Vorige lonen (VIA6 - GID) x 1,02 of basislonen x 1,0612

Van toepassing op:
-de centra voor geboorteregeling;
-de centra voor tele-onthaal (331.00e);
-de sociale vrijwilligersorganisaties;
-de diensten voor de strijd tegen toxicomanie;
-de centra voor huwelijkscontacten;
-de centra voor prenatale raadpleging;
-de consultatiebureaus voor het jonge kind;
-de vertrouwenscentra kindermishandeling (331.00f);
-de diensten voor adoptie;
-de centra voor ontwikkelingsstoornissen (331.00d);
-de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg;
-de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de 
zorgraden;
-de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie (331.00m), met 
uitzondering van de ziekenfondsen.

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 welzijns- en gezondheidssector)

index A 2,00%
- Trap 2B laagste: vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0612

Cf. bijzondere CAO 22.12.2014

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

CAO S
- CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

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

CAO S - Aanpassing degressieve percentages voor jongeren (CAO nr. 50)

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

CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.



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

index A 2,00%
- Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02
- Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0612
- Trap 2A hoogste: vorige weddesupplement voor zaterdagwerk x 1,02

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

CAO S
- CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

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

CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

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

CAO S
- Aanpassing gewaarborgd minimumloon omwille van de CAO-verhoging voor het 
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)

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

CAO S
- CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

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

CAO S - Aanpassing degressieve percentages voor jongeren (CAO nr. 50)

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

CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector CAO S
-CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (Cao nr. 43)

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector CAO S - Aanpassing degressieve percentages voor jongeren (CAO nr. 50)

337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector CAO S
- Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43): voortaan één 
uniek bedrag. Bijgevolg opheffing van de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

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.

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