
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

100.00 Aanvullend paritair comité voor de werklieden Index S 2,00% - Vorige lonen x 1,02

106.01 paritair subcomité voor de cementfabrieken Index S 0,8482%
-Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2022

Vorige lonen x 1,008482 of basislonen 2021 x 1,0541934316

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

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 
- Referteperiode van 01.04.2021 tot 31.03.2022 .  
- Deeltijdsen pro rata.
- NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2022 voor een ander voordeel dan 
ecocheques hebben gekozen.

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

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.

Loonsverhoging mei 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.



130.00
paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en 
dagbladbedrijf

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

130.00
drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) (paritair comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf)

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

130.00
drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) (paritair comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf)

CAO
- aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding
vanaf 14 april 2022

130.00
Dagbladen (paritair comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf)

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

140,00
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)

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

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

140.02
individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chaufeurs 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

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

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

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

302 forfaitair daglonen (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 - index flexi-loon

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

Index - index flexi-loon

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

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

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

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

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

329,02
Duitstalige gemeenschap (paritair subcomité voor de socio-
culturele sector van de Franstalige en Duitstalige 
gemeenschap en het Waalse Gewest)

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

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

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

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

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

Index S - vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

330.01
thuisverpleging (paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten)

Index - Index functiecomplement voor sommige werknemers.

330.04
instellingen waarvoor geen specifieke CAP werd genoten 
(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 
gezonheidssector)

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

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

index A
-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

CAO S
- 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 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 S

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