
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 - Invoering aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden CAO S

- Verhoging minimumuurlonen categorie 1 en integratie looncategorie 'arbeiders 19 jaar + 
6 maanden anciënniteit' in categorie 1. De andere looncategorieën worden hernummerd 
(de categorieën 3, 4 en 5 worden respectievelijk categorieën 2, 3 en 4). Aanpassing 
schaallonen ingevolge CAO.

Vanaf 1 juni 2022 .

100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden CAO

- Aanpassing degressiviteitspercentages voor de arbeiders jonger dan 18 jaar, studenten 
en leerlingen in het stelsel van alternerend leren.

Vanaf 1 juni 2022 .

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 ecocheques 250,00 EUR voor de referteperiode 01.07.2021 - 30.06.2022.

111
paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische 
bouw

Index A 8,14% - vorige lonen x 1,0814

Loonsverhoging juli 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.



111.01 Industriële metaalbewerking Index A 8,14% - vorige lonen x 1,0814

111.02 ambachtelijke metaalbewerking Index A 8,14% - vorige lonen x 1,0814

111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten Index A 8,14% - vorige lonen x 1,0814

111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten CAO - Indexatie van de scheidingspremie, de kledijvergoeding en de vakantiepremie.

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid (Nationaal) Index A 2,00%
-Vorige lonen x 1,02
- index minimum ploegenpremies

116
Kunststofverwerkende 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

121 paritair comité voor de schoonmaak Index A 5,09%
- Vorige lonen x 1,0509
Indexatie dagvergoeding dienstreizen.
Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8).

124 paritair comité voor het bouwbedrijf Index M 2,42084%

- Vorige lonen x 1,0242084
Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2022.
- index studentenuurloon
- index vergoedingen kost en huisvesting  
- index loontoeslag petrochemie         

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen Index S 2,42% - vorige lonen x 1,0242

125.02
Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

CAO
- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2021 tot 
30.06.2022.



125.02
Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

Index M 2,42%

- Vorige lonen x 1,0242

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 CAO
- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2021 tot 
30.06.2022.

125.03 paritair subcomité voor de houthandel Index A 2,42%
- Vorige lonen x 1,0242

Vanaf de eerste werkdag van juli 2022.

126.00 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking Index M 2,4200%
- Arbeiders: vorige lonen x 1,0242

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).

132
parParitair Comité voor de ondernemingen van
 technische land- en tuinbouwwerken

index A 2,20%
- Vorige lonen x 1,0220

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2022.

136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Index A 5,01%
- vorige lonen x 1,0501
vanaf de eerste opening der rekeningen van juli 2022

140.01
Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( 
Autobussen en autocars )

index A 8,14%
- Vorige ARAB vergoeding x 1,0814.
Niet voor het garagepersoneel.

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2022 ecocheques voor 250,00 EUR. 
Referteperiode van 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 15 juli 2022 .



144 paritair comité voor de landbouw CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 62,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Referteperiode 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen prorata.

Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-
cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2022. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de 
werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.

Niet van toepassing voor:

- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;

- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de 
eerste verwerking van vlas en/of hennep.

144 paritair comité voor de landbouw CAO

- De forfaitaire jaarpremie voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen 
op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven, wordt samengevoegd moet de 
eindejaarspremie. Beide premies samen bedragen 74,75 EUR en zijn ten laste van het 
sociaal fonds. De werkgever betaalt geen afzonderlijke forfaitaire premie meer.

Vanaf 1 januari 2022 .

145
paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (uitgezonder PC 
145,04)

CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 62,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Referteperiode 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet 
worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 
01.05.2022. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 
EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145
paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (uitgezonder PC 
145,04)

CAO

- De forfaitaire jaarpremie voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen 
op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven, wordt samengevoegd moet de 
eindejaarspremie. Beide premies samen bedragen 201,28 EUR en zijn ten laste van het 
sociaal fonds. De werkgever betaalt geen afzonderlijke jaarpremie meer.

Vanaf 1 januari 2022 .



145.04 inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO

- Toekenning forfaitaire premie van 62,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Referteperiode 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet 
worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 
01.05.2022. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 
EUR/dag.

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf Index A 2,42%
- vorige lonen x 1,0242
vanaf de eerste werkdag van juli 2022

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

202.00
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

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

202.01
paritair comité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

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

207
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid (Nationaal)

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

207
Kunststofverwerkende 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

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

Index A 8,14%
- vorige lonen x 1,0814
- vorige loonplafond tussenkomst in de transportkosten x 1,0814

220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. Referentieperiode van 1 juli 
tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 
juli 2022.

Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij 
ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.

222
Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

Index A 5,01% - vorige lonen x 1,0501



224 paritair cmité voor de bedienden van de non-ferrometalen CAO

- Toekenning premie van 100 EUR bruto pro rata het aantal volledige maanden dienst 
tijdens de periode van 01.01.2021 tot en met 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 24.12.2021 via ondernemingsakkoord of -
CAO een gelijkwaardig voordeel hebben gegeven in het kader van de harmonisering van 
de statuten arbeiders/bedienden. Geen omzetting noodzakelijk indien dit in het kader van 
het akkoord 2019-2020 reeds werd gedaan.

Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

227 paritair comité voor de audiovisuele sector CAO

-Voor ondernemingen opgericht na 30.06.2011: toekenning ecocheques 100,00 EUR voor 
een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode. Voor de andere 
ondernemingen gelden specifieke berekeningsmodaliteiten.

Referteperiode van 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten 
laatste 31.07.2022.

Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig 
voordeel.

Vanaf 31 juli 2022 .

302 Forfaitaire daglonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf ) Index S
- Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: 
indexatie forfaitaire daglonen.

307
Paritair Comité voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen

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

313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet 
van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord 
gesloten voor 01.07.2022.

313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet 
van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord 
gesloten voor 01.07.2022.



313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 115,92 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet 
van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord 
gesloten voor 01.07.2022.

320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen index A 5,01% - vorige lonen x 1,0501

322.01
Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren

CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4%

De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

Vanaf 1 juni 2022 .

322.01
Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren

CAO

- Het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor eigen vervoer bij verplaatsing tussen 
twee klanten verhoogt naar 0,28 EUR/km.

Het bedrag voor verplaatsingen met eigen vervoer voor boodschappen voor klanten 
verhoogt naar 0,3707 EUR/km (deze vergoeding volgt de evolutie van de 
kilometervergoeding dienstverplaatsingen van de federale ambtenaren).

Bij verplaatsing met de fiets bedraagt de tussenkomst 0,25 EUR/km.

Vanaf 1 juni 2022 .

333 Paritair Comité voor toeristische attracties CAO S

- Verhoging schaallonen klasse 1 voor functiejaren 0 en 1 (onder voorbehoud van een 
sectorale CAO).

Vanaf 1 juni 2022 .
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