
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

- Toekenning van een eindejaarspremie (jaarlijkse premie) : 31 x basisuurloon. 
Referteperiode van 01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met 
het loon van december 2022.

Niet van toepassing indien de onderneming recurrente gelijkwaardige effectieve 
loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2016 en/of in 2017-2018 heeft ingevoerd die 
in 2020 nog steeds van toepassing zijn.

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

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Index S 1,0227%
- Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2022
Vorige lonen x 1,010227 of basislonen 2021 x 1,1170722881

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

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

112 paritair comité voor het garagebedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
- Referteperiode van 01.06.2022 tot 30.11.2022 . 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Uitbetaling ten laatste op 15.12.2022.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (alle subcomités) CAO

-Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de 
eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe 
van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via 
ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

Loonsverhoging december 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.



118.03
Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

Index - Index flexi-loon.

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te 
proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro 
rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2022. Niet van toepassing 
indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2022. 
(looncode 3255)

Vanaf 15 december 2022 .

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Index - Index flexi-loon.

119.03 Slagerijen CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te 
proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro 
rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2022. Niet van toepassing 
indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2022. 
(looncode 3255)

Vanaf 15 december 2022 .

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te 
proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro 
rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2022. Niet van toepassing 
indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2022. 
(looncode 3255)

Vanaf 15 december 2022 .

126.00 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Index
- Franse en Duitstalige Gemeenschap:
Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.



126.00 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO

- Bedienden - Enkel van toepassing op werkgevers: (looncode 3248)

- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en
- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling 
hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die 
gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders.

Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven 
barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2022 x 15,31% voor 
bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2022 tot december 2022. Pro rata effectieve en gelijkgestelde 
dagen. Betaalbaar in december 2022.

130
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
Dagbladen ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf )

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

132.00
Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

CAO

- Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds 
tewerkgestelde arbeiders.

In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, 
cadeaucheques of een combinatie ervan.
- Referteperiode van 01.12.2021 tot 30.11.2022.
- Deeltijdsen pro rata.
-Vanaf 31 december 2022 .

140.00
Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning) ( Paritair Comité voor het 
vervoer en de logistiek )

CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2022 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2022 .



140.00
Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur 
(niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek )

CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2022 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2022 .

140.00
Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek )

CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2022 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2022 .

140.01
Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( 
Autobussen en autocars )

Index - Index voorschot eindejaarspremie.

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 - Index voorschot eindejaarspremie.

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 - Index voorschot eindejaarspremie.

140.01 Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars ) Index - Index voorschot eindejaarspremie.

140.01 Garagepersoneel ( Autobussen en autocars ) CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2022 tot 30.11.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 
15.12.2022.

Vanaf 15 december 2022 .



140.01 Garagepersoneel ( Autobussen en autocars ) Index - Index voorschot eindejaarspremie.

140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's ) CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2022 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2022 .

140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's ) Index S
- Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld 
uurloon x 1,02

140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's ) Index - index overloon

140.02
Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs IBP-vergunning) ( Taxi's )

CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2022 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2022 .

140.02
Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen 
(Chauffeurs 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 ) CAO

- Arbeiders:
- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 
met een arbeidsregime van meer dan 50 %.
- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een 
arbeidsregime van 50 % of minder.
- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2022 én minstens één 
effectief gepresteerde arbeidsdag in 2022 .

140.03
Rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening 
van derden )

CAO
- Aanpassing nachtvergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder ingevolge de 
aanpassing van de gewaarborgde nachtvergoeding (CAO nr. 49)



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: toekenning ecocheques 
voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2022 
tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2022. 
Ondernemingen die op ondernemingsniveau hebben beslist deze ecocheques om te zetten 
in maaltijdcheques, zijn uitgesloten.

Vanaf 31 december 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: toekenning ecocheques 
voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2022 
tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2022. 
Ondernemingen die op ondernemingsniveau hebben beslist deze ecocheques om te zetten 
in maaltijdcheques, zijn uitgesloten.

Vanaf 31 december 2022 .

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens CAO

- Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. Uitbetaling ten laatste op 
31.12.2022.

Vanaf 31 december 2022 .

140.05 Paritair Subcomité voor de verhuizing Index A 10,96%

- Vorige lonen x 1,1096
Niet voor het garagepersoneel.

- Vorige verblijfs- en verwijderingsvergoeding x 1,1096.
Aanpassing flexibiliteitspemie. Niet voor het garagepersoneel.

142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2022 tot 30.11.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste 
op 15.12.2022.
Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.
Vanaf 15 december 2022 .

144 Paritair Comité voor de landbouw CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds 
Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2022, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, 
toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds 
laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2022 (bij 
omzetting voor 2022).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.



144 Paritair Comité voor de landbouw CAO

- Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de 
hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep:

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders die 
gedurende de ganse referteperiode gewerkt hebben. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2022.

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145
Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (uitgezonder PC 
145. 04)

CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds 
Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2022, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, 
toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds 
laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2022 (bij 
omzetting voor 2022).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds 
Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2022, samen met de getrouwheidspremie.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2022 (bij 
omzetting voor 2022).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2022 tot 30.11.2022. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 
15.12.2022.

Een ondernemingsCAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 december 2022 .

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



200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden CAO

- Enkel van toepassing op werkgevers: (looncode 3248)
- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en
- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling 
hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die 
gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders.

Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven 
barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2022 x 15,31% voor 
bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2022 tot december 2022. Pro rata effectieve en gelijkgestelde 
dagen. Betaalbaar in december 2022.
Voor de bedienden van de steenbakkerijen: de premie wordt niet meer of slechts 
gedeeltelijk uitbetaald indien het budget geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt om het 
aanvullend pensioen van arbeiders en bedienden gelijk te trekken. Het eventuele saldo kan 
omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel.

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

201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Index - index flexi-loon

202
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO
- Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties 
per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2022.

202
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

Index - index flexi-loon

202
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

Index A 1,00% - vorige lnnen 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

Index - index flexi-loon



220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80,00 EUR.
Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit 
dienst).
NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:
- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao 
ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 
0,3% van de loonmassa;
- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe 
van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot 
het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere 
invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

NIET van toepassing voor ondernemingen die deze premie hebben omgezet in een 
gelijkwaardig voordeel door een ondernemingsCAO tegen 31.12.2020.

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
Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO

-Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2022 tot 
31.12.2022. Uitbetaling in het begin van de maand december 2022.

Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2021 kan voorzien in een andere invulling 
van de koopkracht.

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 298,77 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden 
gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 01.01.2022 tot 31.12.2022. 
Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2022. (Uiterlijk 
13.01.2023 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, 
volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.) (looncode 3203)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend 
pensioen, eco-cheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen 
modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de 
federatie.

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02



302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Referteperiode van 01.12.2021 tot 30.11.2022. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers 
pro rata. Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een 
loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2022, kan 
bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of de 
verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een 
gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Index - index flexi-loon

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.

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Index - Vorige ondergrens studentenlonen x 1,02

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 - index flexi-loon

313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 120,60 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. (looncode 3253)

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. (looncode 3253)



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. (looncode 3253)

314
Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

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

314
Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

Index - index flexi-loon

319.01
Paritair Subcomité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap

Index S 2,00%
- Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,1262
- index kampvergoeding

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

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

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

Index - Sectorale premies/vergoedingen: Vergoeding van de verplaatsingstijd

327.01

Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair 
Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven )

Index A 2,00% - Omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid: vorige lonen x 1,02

327.01

Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair 
Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven )

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

327.01

Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair 
Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven )

index - Doelgroepwerknemers: index uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

327.01

Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair 
Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven )

index - index kledijvergoeding

327.01
Maatwerkbedrijven ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse 
sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale 
werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )

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



327.01
Maatwerkbedrijven ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse 
sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale 
werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )

Index - Doelgroepwerknemers: index uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

329.00 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

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

329.01
Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt :

Sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, 
beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk:

jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2022 is 
608,08 EUR.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die 
occassioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

329.01
Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

Index - index 10,58% eindejaarspremie.

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

330.01
Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten )

Index - Index functiecomplement voor sommige werknemers.

330.01
Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten )

CAO

- FEDERAAL:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte en van de verhoging van het forfaitair gedeelte 
van de eindejaarstoelage . Bedrag voor 2022: 1.169,45 EUR + 442,32 EUR.

330.01
Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale 
gezondheidsdiensten )

Index A
- Index 10,58% eindejaarspremie
- Index 10,58% van de verhoging forfaitair gedeelte eindejaarspremie

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
Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

CAO
- Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B: index eindejaarspremie 2022 (rekening 
houdend met de gefaseerde invoering nl. 55,53% van 156,77 EUR).

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 1,1041

Cf. bijzondere CAO 22.12.2014

331
Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

Index -  Index 10,58% eindejaarspremie

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 2A en trap 3 ( Paritair Comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

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

331
Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

index A 2,00% - Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,1041

331
Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

index A -  Trap 2A hoogste: vorige weddesupplement voor zaterdagwerk x 1,02

331
Vergunde kinderopvang trap 1 ( Paritair Comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

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

333 Paritair Comité voor toeristische attracties CAO
- Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van 
minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2022: 372,81 EUR.

333 Paritair Comité voor toeristische attracties CAO

- Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR 
toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 307,01 EUR (arbeiders) en 
350,88 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2022. Niet van 
toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe 
of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn 
toegekend.

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 CAO

- Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van 
een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2022 is 
715,36 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2022 zal gebeuren in het 
uitbetalingsjaar 2022.

Vanaf 31 december 2022 .



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).

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

Overheid
index S

- Mechanisme wet van 1 maart 1977. Vorige lonen x 1,02
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