
Aanpassingen van de lonen in december 
2014 

Indexcijfers van november 2014 

Normale basisindex 2013: 100,09 (- 0,13) 

Gezondheidsindex 2013: 100,28 (+ 0,00) 

Kwartaalgezondheidsindex: 100,19 (- 0,04) 

Indexeringen en conventionele verhogingen: 
verwachtingen (niet-limitatief) 

PC 218: ongeveer + 0,05 % index in januari 2015 

GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in juin 2015 

Loonindexeringen en -aanpassingen in december 2014 

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden: + 2,5 % conv. enkel op reëel 
betaalde lonen, enkel in de ondernemingen zonder modaliteiten voor de 
loonindexering en voor de arbeiders met een loon hoger dan het minimumuurloon. 
Reële loonsverhogingen en/of andere nieuwe of verhoogde voordelen toegekend in de 

onderneming in 2013-2014, uitgezonderd de bonussen in het kader van de cao nr. 90, 
worden verrekend. 

102.1 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in 
de provincie Henegouwen: Toekenning van een geschenkcheque van € 35 

(Sinterklaas). 

102.4 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied 
van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-
Brabant: Ondernemingen van de provincie Luik: toekenning van een premie van € 
17,35 ter gelegenheid van Sinte-Barbara (4 december). 

Andere ondernemingen: toekenning van een geschenkcheque van € 24,79 
(Sinterklaas). 

102.6 Bedrijf van de grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd 

worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 
Limburg en Vlaams-Brabant: Operatoren nat zand MHL, mechaniekers MHL, 
weegbrugbedienaars MHL en kraanmannen Dessel: toekenning van de jaarlijkse 
forfaitaire brutopremie van € 250 (ter vervanging van de stofpremie). 

102.9 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, 

van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk: 

Toekenning van een geschenkcheque van € 24,79 aan alle werknemers die zijn 
ingeschreven in het personeelsregister op de dag van Sinte-Barbara (4 december). 

106.1 Cementfabrieken: - 0,04 % index enkel op de minimumlonen. 

112 Garagebedrijf: Toekenning van ecocheques van € 125 uiterlijk op 15.12.2014, 
behalve indien andere invulling door een cao gesloten in de onderneming. 
Referentieperiode van 01.06.2014 tot 30.11.2014 Pro rata voor deeltijdsen. 

115.3 Spiegelmakerij: Toekenning van een jaarlijkse brutopremie van € 35 in een 

groepsverzekering (of bij gebrek daaraan in de vorm van ecocheques). 
Referentieperiode van 01.12.2013 tot 30.11.2014. 

117 Petroleumnijverheid en –handel: - 0,04 % index enkel op de minimumlonen. 

119 Handel in voedingswaren: Jaarlijks terugkerende premie van € 112,20. 

120.3 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen: 

Toekenning van een geschenkcheque van € 30 aan de werknemers in dienst op 
30.11.2014. 

132 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken: Toekenning van een 
premie van maximum € 250 netto onder de vorm van ecocheques, maaltijdcheques of 

een verhoging van de bestaande maaltijdcheques, geschenkcheques of een combinatie 
ervan. Referentieperiode van 01.12.2013 tot 30.11.2014. Pro rata voor deeltijdsen. 

140.1 Autobussen en autocars: Garagepersoneel (autobussen en autocars): toekenning 
van ecocheques van € 125. Referentieperiode van 01.06.2014 tot 30.11.2014 Pro rata 

voor deeltijdsen. 

140.2 Taxibedrijven (garagepersoneel): toekenning van een geschenkcheque van € 35 



aan de voltijdse arbeiders of arbeiders die meer dan halftijds werken en van € 17,50 
aan de deeltijdse arbeiders die halftijds of minder dan halftijds werken, op voorwaarde 
dat zij op 01.12.2014 2 jaar anciënniteit in de onderneming hebben en minstens één 

dag gewerkt hebben in 2014. 

 

Taxibedrijven (rijdend personeel):  

Toekenning van een geschenkcheque van € 35 aan de voltijdse arbeiders en deeltijdse 

arbeiders die meer dan halftijds werken en van € 17,50 aan de arbeiders die halftijds 
of minder dan halftijds werken, op voorwaarde dat zij op 01.12.2014 2 jaar 
anciënniteit in de onderneming hebben en minstens één dag gewerkt hebben in 2014. 

 

Verhuur van voertuigen met chauffeur (rijdend personeel): toekenning van een 
geschenkcheque van € 35 aan de voltijdse arbeiders of arbeiders die meer dan 
halftijds werken en van € 17,50 aan de deeltijdse arbeiders die halftijds of minder dan 
halftijds werken, op voorwaarde dat zij op 01.12.2014 2 jaar anciënniteit in de 
onderneming hebben en minstens één dag gewerkt hebben in 2014. 

140.3 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: Garagepersoneel: 

toekenning van maaltijdcheques of toekenning van ecocheques van € 250 aan de 
voltijdse arbeiders. Referentieperiode van 01.01.2014 tot 31.12.2014 Pro rata voor 
deeltijdsen. 

140.4 Grondafhandeling op luchthavens: Toekenning van ecocheques of een 
geschenkcheque van € 35. 

142.1 Terugwinning van metalen: Toekenning van ecocheques van € 125, behalve indien 

andere invulling door een cao in de onderneming Referentieperiode van 01.06.2014 
tot 30.11.2014 Pro rata voor deeltijdsen. 

144 Landbouw: Toekenning van ecocheques van € 250 door het Sociaal Fonds, behalve 
indien andere invulling door een ondernemings-cao waarvan het Sociaal Fonds vóór 

15.10.2014 op de hoogte werd gebracht (bij omzetting van de ecocheques in 2014). 
Referentieperiode van 01.07.2013 tot 30.06.2014. Pro rata voor deeltijdsen. Niet van 
toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. 

145.1 tot 

5 behalve 
4 

Tuinbouwbedrijf: Toekenning van ecocheques van € 250 door het Sociaal Fonds, 

behalve indien andere invulling door een ondernemings-cao waarvan het Sociaal 
Fonds vóór 15.10.2014 op de hoogte werd gebracht (bij omzetting van de ecocheques 
in 2014). Referentieperiode van 01.07.2013 tot 30.06.2014. Pro rata voor deeltijdsen. 
Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. 

145.4 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen: Toekenning van ecocheques van 

€ 250 door het Sociaal Fonds, behalve indien andere invulling door een cao gesloten in 
de onderneming vóór 15.10.2014. Referentieperiode van 01.07.2013 tot 30.06.2014. 
Pro rata voor deeltijdsen. Niet van toepassing voor het seizoen- en 
gelegenheidspersoneel. 

149.2 Koetswerk: Toekenning van ecocheques van € 125 uiterlijk op 15.12.2014, behalve 

indien andere invulling door een cao gesloten in de onderneming vóór 30.09.2011 
(indien nodig, verlenging onder dezelfde voorwaarden). Referentieperiode van 
01.06.2014 tot 30.11.2014. Pro rata voor deeltijdsen. 

149.4 Metaalhandel: Toekenning van ecocheques van € 125 uiterlijk op 15.12.2014, 

behalve indien andere invulling door een cao gesloten in de onderneming. 
Referentieperiode van 01.06.2014 tot 30.11.2014 Pro rata voor deeltijdsen. 

202 A/B Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren: Jaarlijks terugkerende premie 
van € 148,74. 

203 Bedienden uit de hardsteengroeven: Toekenning van een geschenkcheque van € 
24,79 (Sinterklaas), verhoogd met € 12,39 per kind ten laste. 

226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek: 

Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien andere invulling door een cao 
gesloten in de onderneming vóór 15.12.2013. Referentieperiode van 01.01.2013 tot 
31.12.2013. 

302 Hotelbedrijf: Achtste en laatste fase van de inhaalbeweging van de 

minimumloonschalen ten opzichte van die van verwante activiteitensectoren. 

 

Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien andere invulling door een 

akkoord gesloten in de onderneming vóór 31.12.2013. Referentieperiode van 
01.12.2013 tot 30.11.2014. Pro rata voor deeltijdsen en gelegenheidswerknemers. 
Niet voor studenten voor wie 'verlaagde' RSZ-bijdragen gelden. 

303.3 Exploitatie van bioscoopzalen: Premie van € 194,84 bruto (+ ecocheques ter 

waarde van € 37,88), behalve indien in de onderneming in een gelijkwaardig voordeel 
wordt voorzien. Pro rata voor deeltijdsen. 

Arbeiders: toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie. 

306 Verzekeringswezen: Jaarlijks terugkerende premie van € 150 als aanvulling op de 



eindejaarspremie, behalve indien gelijkwaardig voordeel. Enkel voor de bediende die 
een functie uitoefenen die is opgenomen in de functieclassificatie. Pro rata voor 
deeltijdsen. 

308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie: 

Toekenning van ecocheques van € 180, behalve indien andere invulling door een cao 
gesloten in de onderneming vóór 15.12.2014. Referentieperiode van 01.12.2013 tot 
30.11.2014.  

Pro rata voor deeltijdsen. Verrekening mogelijk van recurrente voordelen ingevoerd in 
de periode van 01.01.2011 tot 06.07.2011. 

310 Banken: Terugkerende premie van € 148,74 in alle banken (kleine en grote) voor de 
voltijdse werknemers die gelijktijdig aan de 3 volgende voorwaarden voldoen: in 
dienst zijn op het ogenblik dat de premie wordt betaald, effectieve prestaties hebben 
geleverd in de loop van het jaar en gebonden zijn door een OOT of een OBP van 
minstens 1 jaar – Pro rata voor deeltijdsen. 

317 Bewakings- en/of toezichtsdiensten: Uitzonderlijke premie van € 157,02 voor de 
bedienden. 

319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten: Aanpassing van het 

forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014: € 362,17. 

319.1 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap: Aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014: 
€ 128,56. 

319.2 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse 

Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap: Aanpassing 
van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014: € 365,93 (Waals Gewest: € 
467,16/Cocof: € 576,33). 

324 Diamantnijverheid en –handel: Toekenning van een geschenkcheque van € 35 ten 

laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. 

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: - 0,04 % 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: Omkaderingspersoneel: 

aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014 (€ 125,92). 

327.3 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige 

Gemeenschap: Waals Gewest: aanpassing van het forfaitaire bedrag van de 
eindejaarspremie 2014 (€ 100,19). 

329.1 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap: Indien de sectorale 
regelgeving dit bepaalt (sociaal-cultureel werk, samenlevingsopbouw, 
integratiecentra): aanpassing van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie 

2014 (€ 128,56). 

 

Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: aanpassing van het forfaitaire gedeelte van de 
eindejaarstoelage 2014 (€ 332,19). 

 

Basiseducatie: aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014 (€ 

750,12). 

329.2 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het 

Waalse Gewest: Aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 
2014 (€ 366,30 voor de 'organismes bruxellois d'insertion socioprofessionnelle' erkend 
door de Cocof / € 368,76 + aanvulling van € 101,14 voor de 'centres de formation 
et/ou de réadaptation professionnelle' erkend door het AWIPH). 

 

Voor de productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor 
permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale 
televisiestations (Franse Gemeenschap) is het bedrag van € 362,17 van toepassing, 
maar enkel in het geval dat de toekenning van de eindejaarspremie verplicht is 

geworden door een gebruik (de toekenning gedurende een jaar is niet voldoende om 
te spreken van een verworven recht). 

 

'Entreprises de formation par le Travail', 'Organismes d’Insertion Socio-

professsionnelle', 'Centres Régionaux d’intégration pour les populations d’origine 
étrangère' en 'Missions régionales pour l’Emploi': bedrag van € 100,17 als 
eindejaarspremie 2014. 

330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten: Aanpassing van het forfaitaire bedrag van 

de eindejaarspremie 2014 (€ 332,19), indien een cao voorziet in de toekenning ervan. 

 

Aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014 (€ 493,59 voor 



de bicommunautaire bedrijven). 

 

Privéziekenhuizen, thuisverpleging, rusthuizen voor bejaarden, rust- en 

verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut 
wonen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-
pediatrische centra en wijkgezondheidscentra: de attractiviteitspremie bedraagt € 
614,47 of € 626,77 voor 2014. 

331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector: Aanpassing van het forfaitaire bedrag 

van de eindejaarspremie 2014 (€ 128,56), indien een cao voorziet in de toekenning 
ervan Bedrag niet van toepassing voor werknemers die uitsluitend gefinancierd 
worden met FCUD-middelen. 

332 Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector: Organisaties 

behorende tot het toepassingsgebied van de cao van 21.06.2011 in het Waals Gewest: 
bedrag van € 99,71 als eindejaarspremie 2014. 

 
Coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (organisaties behorende tot het 

toepassingsgebied van de cao van 18.04.2012): aanpassing van het forfaitaire bedrag 

van de eindejaarspremie 2014 (€ 431,90). 

 
Centra voor teleonthaal (organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de cao 
van 09.05.2012): aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014 

(€ 461,86). 

 

Diensten voor gezondheidspromotie op school: aanpassing van het forfaitaire bedrag 

van de eindejaarspremie 2014 (€ 362,0936). 

 

Aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014 (€ 362,17 

volgens de Franse Gemeenschap). 

 
Cocof: aanpassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2014 (€ 

523,55).  

336 Vrije beroepen:+ 2,5 % conv. enkel op reëel betaalde lonen (max. € 65), enkel in de 
ondernemingen zonder modaliteiten voor de loonindexering en voor de werknemers 
met een loon hoger dan het minimummaandloon. Met aftrek van de reële 
loonsverhogingen en/of andere voordelen toegekend in de onderneming in 2013-2014, 

uitgezonderd de bonussen toegekend in het kader van de cao nr. 90 en de 
verhogingen in toepassing van de automatische jaarlijkse verhogingen gebaseerd op 
anciënniteit/ervaring die het resultaat zijn van een verworven loonschaal in de 
onderneming. 

 

Toepassing vanaf de maand volgend op de dag dat de 12 maanden anciënniteit zijn 
bereikt voor de werknemers die op 01.12.2014 geen 12 maanden anciënniteit in de 
onderneming hebben. 

 

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

mailto:indexprognoses@partena.be

