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Loonaanpassingen in maart 2014

Indexeringen en conventionele
verhogingen: verwachtingen (niet-
limitatief)
PC 218: ongeveer + 0,90 % index in januari 2015

GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in november 2014

 

 

Loonindexeringen en -aanpassingen in
maart 2014
102.2 Hardsteengroeven en groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik

en Namen: + 1 % index op alle lonen.

102.3 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en
kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant: + 1 % index op alle lonen.

102.5 Porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de
provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen: + 1 %
index op alle lonen.

106.1 Cementfabrieken: + 0,14 % index enkel op de minimumlonen.

106.2 Betonindustrie: + 2 % index op alle lonen.

106.3 Vezelcement: + 2 % index op alle lonen.

116 Scheikundige nijverheid: Aanpassing van de bestaanszekerheidsvergoeding vanaf
01.01.2014.

117 Petroleumnijverheid en -handel: + 0,14 % index enkel op de minimumlonen.

120.2 Vlasbereiding: Aanpassing van het indexeringssysteem (tweemaal per jaar: 1 april en 1
oktober) vanaf 01.01.2014.

128.1-
2-3-5

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen; schoeiselindustrie,
laarzenmakers en maatwerkers; marokijnwerk en handschoennijverheid;
zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder:
Aanpassing van de bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 01.01.2014.

139 Binnenscheepvaart: Slepen, duwen of voorttrekken van zeeschepen:
Indexering enkel op de minimumlonen die overeenstemt met een vast bedrag per
categorie vanaf 01.03.2014 en niet vanaf 01.02.2014.

216 Notarisbedienden: Toekenning van ecocheques van € 150, behalve indien ander
gelijkwaardig voordeel voorzien in de onderneming vóór 31.03.2012. Referentieperiode
van 01.01.2013 tot 31.12.2013. Pro rata voor deeltijdsen. Niet van toepassing voor
bedienden die sinds 2009-2010 een gelijkwaardig recurrent voordeel hebben ontvangen.
Niet van toepassing voor de studenten en de bedienden tewerkgesteld met een
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arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een specifiek opleidings-, inschakelings-
of omscholingsprogramma of ondersteund door de overheid.

226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek:+ 1,40 %
index op alle lonen (de lonen gelijk aan of hoger dan € 4299,31 worden enkel op het deel
tot € 4299,31 geïndexeerd).

303.3 Exploitatie van bioscoopzalen: + 2 % index op alle lonen.
Indexering van de sectoreigen premie

306 Verzekeringswezen: Toekenning van ecocheques van € 190 aan alle werknemers
gebonden door een arbeidsovereenkomst op 31.03.2013 en die meer dan € 16 boven de
minimumloonschaal worden betaald (op 01.01.2012), behalve indien op
ondernemingsniveau in een gelijkwaardig voordeel is voorzien. Referentieperiode van
01.01.2013 tot 31.12.2013.

308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie: + 0,28 %
index enkel op de minimumlonen.

309 Beursvennootschappen: + 0,27940 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde
lonen (voor hetzelfde bedrag).

310 Banken: + 0,28 % index enkel op de minimumlonen.

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: + 0,14 % index enkel op de minimumlonen.

331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector: Aanpassing van de schaallonen ingevolge
de opheffing van de aanvangsleeftijd voor alle graden (cao van 10.02.2014) vanaf
01.01.2013.

  

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


