
Aanpassingen van de lonen in 
november 2014 

Indexcijfers van oktober 2014 

Normale basisindex 2013: 100,22 (+ 0,13) 

Gezondheidsindex 2013: 100,28 (+ 0,22) 

Kwartaalgezondheidsindex: 100,23 (- 0,02) 

Indexeringen en conventionele verhogingen: 
verwachtingen (niet-limitatief) 

PC 218: ongeveer + 0,30 % index in januari 2015 

GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in april 2015 

Loonindexeringen en -aanpassingen in november 2014 

102.3 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en 

kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant:  

Toekenning van een geschenkcheque van € 35 aan elke werknemer 

106.1 Cementfabrieken: - 0,02 % index enkel op de minimumlonen 

117 Petroleumnijverheid en –handel: - 0,02 % index enkel op de minimumlonen 

140.5 Verhuizing: Aanpassing van de verblijfs- en verwijderingsvergoedingen 

149.1 Elektriciens: installatie en distributie:  

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

in de onderneming of toetredingsakte (ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging). 
Referentieperiode van 01.10.2013 tot 30.09.2014. Pro rata voor deeltijdsen. 

308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie: - 0,07 % 

index enkel op de minimumlonen 

309 Beursvennootschappen: - 0,06980 % index op de minimumlonen en de reëel 

betaalde lonen 

310 Banken: - 0,07 % index enkel op de minimumlonen 

322 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten 

leveren: Verhoging voor de periode van 01.10.2014 tot 31.12.2015 van de 
pensioenpremie van PC nr. 106.02 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 

0,88 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer 

Verlenging voor de periode van 01.01.2014 tot 30.09.2014 van de pensioenpremie 

van PC nr. 106.02 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 0,82 % van het 

brutoloon van de uitzendwerknemer 

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: - 0,02 % index enkel op de minimumlonen 

330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten: 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 € 626,77 voor 2014 

 

Voor indexverwachtingen in andere activiteitssectoren kunnen de aangesloten klanten van het 

Sociaal Secretariaat een e-mail sturen naar indexprognoses@partena.be. 
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