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Looaanpassingen in september 2014

Indexeringen en conventionele
verhogingen: verwachtingen (niet-
limitatief)
PC 218: ongeveer + 0,70 % index in januari 2015

GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in februari 2015

 

 

Loonindexeringen en -aanpassingen in
september 2014
106.1 Cementfabrieken: - 0,08 % index enkel op de minimumlonen.

117 Petroleumnijverheid en –handel: - 0,08 % index enkel op de minimumlonen.

139 Binnenscheepvaart:

Systeemvaart:

Aanpassing van het indexeringsmechanisme (op de schaallonen en de reële lonen) vanaf
01.01.2014.

Aanpassing van de Nederlandse benaming (estuaire vaart) vanaf 01.01.2014

Aanpassing van de vergoedingen vanaf 01.08.2013.

  

Binnenscheepvaart:

Aanpassing van het indexeringsmechanisme (op de schaallonen en de reële lonen) vanaf
01.01.2014.

Afschaffing van de vergoedingen voor vuile, ongezonde en hinderlijke ladingen voor
Binnen- en Rijnvaart vanaf 01.01.2014.

Aanpassing van de Nederlandse benaming (estuaire vaart) vanaf 01.01.2014

Afschaffing van de premie voor onderbemand vaartuig vanaf 01.01.2014

Aanpassing van de schaallonen, de vergoedingen en het gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimuminkomen vanaf 01.08.2013.

203 Bedienden uit de hardsteengroeven: Aanpassing van de schaallonen en de
gelijkstellingsperiodes van ervaring vanaf 01.01.2013.

216 Notarisbedienden: - 0,11 % index op alle lonen.

219 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing:
Hervorming van de leeftijdsgebonden schalen: verlenging overgangsmaatregel tot
31.12.2014.

303.3 Exploitatie van bioscoopzalen:

Arbeiders: de arbeiders die tussen 01.08.2013 en 31.12.2013 voor de eerste keer de



9-10-2014 Looaanpassingen in september 2014

http://www.partenahr.be/g_content.aspx?id=25522 2/2

(verhoogde anciënniteit) bereiken, ontvangen tussentijds het verschil tussen de
anciënniteitspremie voor de hogere en lagere anciënniteit vanaf 01.12.2013.

308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie: - 0,17 %
index enkel op de minimumlonen.

309 Beursvennootschappen: - 0,16920 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde
lonen (voor hetzelfde bedrag).

310 Banken: - 0,17 % index enkel op de minimumlonen.

319.2 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap:

Duitstalige Gemeenschap: aanpassing van de baremieke lonen vanaf 01.01.2013

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: - 0,08 % index enkel op de minimumlonen.

327.1 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap: Toekenning van een jaarlijkse premie
van - € 197,84 (negatief bedrag) aan het omkaderingspersoneel van de beschutte
werkplaatsen erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met
een handicap. Deze premie wordt verhoogd met 5,07 % van het jaarloon
(basisbrutomaandloon van augustus x 12). Referentieperiode van 01.09.2013 tot
31.08.2014.

327.2 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie:
Toekenning van een exceptionele premie van € 49 voor het referentiejaar 2013 (met de
eindejaarspremie 2013) vanaf 01.02.2013.

330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten:

Privéziekenhuizen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen: bijkomende
jaarlijkse premie voor de verpleegkundigen van € 1.205,58 (bijzondere
beroepsbekwaamheid) of € 3.616,84 (bijzondere beroepstitel).

  

Voor indexverwachtingen in andere activiteitssectoren kunnen de aangesloten klanten
van het Sociaal Secretariaat een e-mail sturen naar indexprognoses@partena.be.


