
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

102.06

Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzand-
exploitaties) ( 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

116
Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair 
Comité voor de scheikundige nijverheid )

CAO

- Niet recurrente resultaatsgebonden premie voor werknemers met een anciënniteit van 
minstens de helft van de referteperiode. Referteperiode van 01.01.2022 tot 31.12.2022 of 
verschoven boekjaar 01.04.2022 tot 31.03.2023. Uitbetaling in 2023 (bij de loonafrekening 
voor de maand volgend op de maand waarin de jaarrekening werd goedgekeurd en 
desgevallend gecertificeerd door de bedrijfsrevisor). Prorata bonus voor de deeltijdse 
werknemers.

118 Paritair comité voor  de voedingsnijverheid + alle subsectoren Index A 10,96% - Vorige lonen x 1,1096

118.03
Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en 
kleinbanketbakkerijen

Index A 10,96% - index weekendpremie

118.06
Suiker-, suikerraffinaderijen, kandij-, invertsuiker, 
citroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken

Index - Kandijfabrieken : index anciënniteitspremie

Loonsverhoging januari 2023

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.



118.11

Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, 
vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken 
en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en 
plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen

Index - pluimveeslachterijen : index aanwezigheidspremie

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te proratiseren volgens de modaliteiten 
van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van 
januari 2023. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te proratiseren volgens de modaliteiten 
van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van 
januari 2023. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 61,59 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2022 tot 31.12.2022.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien 
werd in een gelijkwaardig voordeel.

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 172,44 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2022 tot 31.12.2022.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 
15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Index A 11,08%
- vorige lonen x 1,1108
- index jaarpremies



119.03 Slagerijen CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te proratiseren volgens de modaliteiten 
van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van 
januari 2023. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119.03 Slagerijen CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te proratiseren volgens de modaliteiten 
van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van 
januari 2023. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119.03 Slagerijen CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 61,59 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2022 tot 31.12.2022.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien 
werd in een gelijkwaardig voordeel.

119.03 Slagerijen CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 172,44 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2022 tot 31.12.2022.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 
15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

119.03 Slagerijen Index A 11,08%
- vorige lonen x 1,1108
- index jaarpremies

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te proratiseren volgens de modaliteiten 
van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van 
januari 2023. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.



119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien 
tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2022. Te proratiseren volgens de modaliteiten 
van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van 
januari 2023. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 61,59 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2022 tot 31.12.2022.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien 
werd in een gelijkwaardig voordeel.

119.04 Handel bieren en drinkwaters CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 172,44 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2022 tot 31.12.2022.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 
15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

119.04 Handel bieren en drinkwaters Index A 11,08%
- vorige lonen x 1,1108
- index jaarpremies

121 Paritair comité voor de schoonmaak CAO

- Regeling tot 30.06.2023 :

Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op de zetel van de onderneming: toekenning 
ecocheques 1,63 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een 
ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van de categorieën 
8 die recht hebben op een verhoogde dagvergoeding en arbeiders van categorieën 8 tot 8C: 
toekenning ecocheques 0,83 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een 
ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van categorie 8D en 
8E: geen recht meer op ecocheques (0,00 EUR).

121 Paritair comité voor de schoonmaak Index A 5,70% - vorige lonen x 1,0570



121 Paritair comité voor de schoonmaak Index

- Sectorale premies/vergoedingen: premie nachtarbeid; permanentiepremie; 
ploegentoeslag; startpremie voor spoedtussenkomsten (cat. 1C); premie slecht weer 
chauffeur vuilnis cat. 3D; premie ongezond werk; maskerpremie; nucleaire premie; premies 
en vergoedingen alleen voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8); 
tussenwerfvergoeding; vergoeding overnachting; vergoeding voeding; maaltijdvergoeding 
vanaf 10 u arbeid; vergoeding arbeidskledij.

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf Index M 3,32660%

- Vorige lonen x 1,0332660
Vanaf de eerste betaalperiode van januari 2023.
- index loontoeslag petrochemie
- index vergoedingen kost en huisvesting

125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen Index S 3,32% - vorige lonen x 1,0332

125.02
Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden

Index M 3,32%

- Vorige lonen x 1,0332

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 Index A 3,32%
- vorige lonen x 1,0332
Vanaf de eerste werkdag van januari 2023

126.00 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Index M 3,33%
- Arbeiders: vorige lonen x 1,0333

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

126.020 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Index A 11,08% - bedienden : vorige lonen x 1,1108

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

Index - index maaltijdvergoeding

130.00
Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) ( Paritair Comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )

Index - index maaltijdvergoeding



130.00
Dagbladen ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf )

Index - index maaltijdvergoeding

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

Index A 3,31%
- vorige lonen x 1,0331
vanaf de eerste betaalperiode van januari 2023

136.00 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Index A 5,89%
- Vorige lonen x 1,0589

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

CAO

- Toekenning ecocheques van 100,00 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2023.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

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 )

CAO

-Toekenning ecocheques van 100,00 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2023.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

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

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

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

CAO

-Toekenning ecocheques van 100,00 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2023.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

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

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



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

CAO - rijdend personeel : toekenning cadeaucheque van 35,00 euro. Te proratiseren.

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

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

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

140.01 Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars ) CAO
- Eenmalige toekenning ecocheques voor 125 EUR aan het rijdend personeel. 
Referteperiode van 01.01.2022 tot en met 31.10.2022. Toekenning ten laatste op 
31.01.2023.

140.01 Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars ) CAO
- Invoering toeslag voor arbeid op zon- en feestdagen voor het rijdend personeel. Niet 
cumuleerbaar met de toeslag voor compensatiedagen voor arbeid op zondag die niet 
binnen de zes dagen gerecupereerd worden.

140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's ) CAO - Taxichauffeurs: toekenning anciënniteitspremie.

140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's ) CAO

- Toekenning ecocheques van 100,00 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2023.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

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

CAO

- Toekenning ecocheques van 100,00 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2023.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.



140.02 Garagepersoneel ( Taxi's ) CAO

- Toekenning ecocheques van 100,00 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Referteperiode van 
01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling uiterlijk op 31.01.2023.

Terugbetaling door het Sociaal Fonds.

140.02 Garagepersoneel ( Taxi's ) Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

140.03 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Index M 10,96% - vorige lonen x 1,1096

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

CAO
- Nieuwe functieclassificatie rijdend personeel

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

Index

- Vorige ARAB vergoeding x 1,1096.
- Vorige verblijfsvergoedingen x 1,1096.
-Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,1096.
- Vorige nachtvergoeding x 1,1096.
- Vorige anciënniteitstoeslag x 1,1096.

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

Index M 10,96% - vorige lonen x 1,1096

140.03
Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor 
rekening van derden )

Index M 10,96%
- vorige lonen x 1,1096
- vorige anciëniteitstoeslag x 1,1096
- Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,1096.

140.03
Garagepersoneel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden )

Index M 10,96%
- vorige lonen x 1,1096
- vorige anciëniteitstoeslag x 1,1096

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Index M 11,19% - vorige lonen x 1,1119

140.05 Paritair Subcomité voor de verhuizing CAO
- Toekenning anciënniteitspremie (dienstjaar 2022). (bedrag ongewijzigd)

142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Index P 11,19% - Vorige lonen x 1,1119

142.04
Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

Index A 11,19% - Vorige lonen x 1,1119

144 Paritair Comité voor de landbouw Index A 10,96%
- Landbouw zonder vlas: vorige lonen x 1,1096
- index kledijvergoeding



144.020 Paritair Comité voor de landbouw Index A 11,08% - bedienden : vorige lonen x 1,1108

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

Index A 10,96%
- vorige lonen x 1,1096
index kledijvergoeding

145.020 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Index A 11,08% - bedienden : vorige lonen x 1,1108

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen (arbeiders) Index A 10,96%
- vorige lonen x 1,1096
- index kledijvergoeding
- index mobiliteitspremie

146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Index A 3,33%
- vorige lonen x 1,0333
vanaf de eerste werkdag van januari 2023

149.01
Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

Index P 11,19% - Vorige lonen x 1,1119

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

- Invoering sectoraal aanvullend pensioenplan (SAP) voor de bedienden 
ondernemingsactiviteit bouw: 1,30% van het referteloon.

Stopzetting betaling tijdelijke jaarpremie van 2023.

Effectieve inning van de bijdragen voor het SAP bedienden ondernemingsactiviteit bouw 
vanaf het eerste kwartaal 2024. In 2024 zal uitzonderlijk de bijdragen voor 2023 EN 2024 
geïnd worden, zijnde een bijdrage van 2,60% (d.i. 1,30% voor 2023 en 1,30% voor 2024).

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Index A 11,08% - vorige lonen x 1,1108

202
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

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



209
Paritair Comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO S

- CAO-verhoging 80 EUR voor de gewaarborgde minimummaandwedde. De barema's 
verhogen voor zover zij lager zijn.

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. 
Referteperiode van 01.01.2022 tot 31.12.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de 
eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2022.

Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig 
voordeel toekennen.

220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid index A 10,96% - vorige lonen x 1,1096

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

index A 5,89% - vorige lonen x 1,0589

223 Nationaal Paritair Comité voor de sport CAO - Invoering van het systeem van de flexi-jobs

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

Index A 11,19%

- vorige lonen x 1,1119
- De verhoging van de reële lonen beperkt zich tot de eindwedde van klasse 8, zijnde 560,19 
euro

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Index A 10,964% - Vorige lonen x 1,10964

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Index
- Sectorale premies/vergoedingen: Flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven; Toeslag 
nachtarbeid; Kledijvergoedingen

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 CAO - Invoering van het systeem van de flexi-jobs



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

319.01
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

320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Index A 5,89% - vorige lonen x 1,0589

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

323
Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

Index A 11,08% - vorige lonen x 1,1108

323
Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden

Index
- Sectorale premies/vergoedingen: Bijkomende vergoeding landingsbaan; 
Bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid)

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

331
Preventieve gezondheidszorg (en archief gesubsidieerde 
kinderopvang) ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector )

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

331.00.10
Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

- Trap 2B houdt op te bestaan.

331.00.10
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 1,1262



331.00.10
Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

Index A - Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02

331.00.10
Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité 
voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )

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

333 Paritair Comité voor toeristische attracties Index A 11,08% - vorige lonen x 1,1108

336 Paritair comité voor de vrije beroepen CAO R

- Enkel voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de 
effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon.

CAO-verhoging 1,664% (maximum van 55 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met 
reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 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).

341
Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

index A 11,08%
- vorige lonen x 1,1108

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