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Loonaanpassingen in oktober 2014

 

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
oktober 2014
105 Non-ferrometalen: Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien andere

invulling door een cao gesloten vóór 30.06.2014. Referentieperiode van 01.10.2013 tot
30.09.2014. Pro rata voor deeltijdsen.

106.1 Cementfabrieken: - 0,05 % index enkel op de minimumlonen

109 Kleding- en confectiebedrijf: - 0,21 % index op alle lonen (de sociale partners hebben
bij cao besloten om de negatieve indexering niet toe te passen maar ze te verrekenen bij
de volgende indexering)

111.1-
2

Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:

Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien andere invulling door een cao
gesloten vóór 30.06.2014. Referentieperiode van 01.10.2013 tot 30.09.2014. Pro rata
voor deeltijdsen.

111.3 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:

Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien andere invulling door een cao
gesloten vóór 30.06.2014. Referentieperiode van 01.10.2013 tot 30.09.2014. Pro rata
voor deeltijdsen.

113.4 Pannenbakkerijen: - 0,25 % index op alle lonen (de sociale partners hebben bij cao
besloten om de negatieve indexering niet toe te passen)

117 Petroleumnijverheid en –handel: - 0,05 % index enkel op de minimumlonen

120.2 Vlasbereiding: - 0,21 % index op alle lonen (de sociale partners hebben bij cao besloten
om de negatieve indexering niet toe te passen maar ze te verrekenen bij de volgende
indexering)

124 Bouwbedrijf: - 0,10 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor
hetzelfde bedrag) (de sociale partners hebben bij cao besloten om de negatieve
indexering niet toe te passen maar ze te verrekenen bij de volgende indexering)

125.1 Bosontginningen: Negatieve indexering, maar de sociale partners hebben bij cao
besloten om ze niet toe te passen.

125.2 Zagerijen en aanverwante nijverheden:

Negatieve indexering, maar de sociale partners hebben bij cao besloten om ze niet toe te
passen.
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125.3 Houthandel: Negatieve indexering, maar de sociale partners hebben bij cao besloten om
ze niet toe te passen.

128.1-
2-3-5

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen; schoeiselindustrie,
laarzenmakers en maatwerkers; marokijnwerk en handschoennijverheid;
zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder:
Negatieve indexering, maar de sociale partners hebben bij cao besloten om ze niet toe te
passen.

130 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf:

Aanpassing van de functieclassificatie met bijhorende schaallonen.

Arbeiders in dienst op 24.04.2014 (eerste fase van de invoering van de nieuwe functies):
maximum + € 0,5/u van het positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon

136.1 Papier- en kartonbewerking:

Vervaardiging van papieren buizen: - 0,30 % index op alle lonen

140.1 Autobussen en autocars:

Autocars (rijdend personeel): + 0,11 % index op alle lonen

140.3 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden:

Rijdend personeel: invoering van een nieuwe functieclassificatie vanaf 19.06.2014
Effectieve inwerkingtreding pas op het moment van invoering van de bijhorende
schaallonen.

148 Bont en kleinvel: - 0,21 % index op alle lonen (de sociale partners hebben bij cao
besloten om de negatieve indexering niet toe te passen maar ze te verrekenen bij de
volgende indexering)

209 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid:

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend
pensioen vallen:

- de werkgeversbijdrage in 2009 is hoger dan 1,1 % maar lager dan 1,77 %: toekenning
van het saldo ecocheques aan alle voltijdse ingeschaalde en inschaalbare bedienden.

- de werkgeversbijdrage in 2009 is hoger dan 1,77 %: toekenning van ecocheques van €
250 voor alle voltijdse ingeschaalde en inschaalbare bedienden. Referentieperiode van
01.10.2013 tot 30.09.2014. Pro rata voor deeltijdsen. Een cao in de onderneming (of een
toetredingsakte) gesloten op uiterlijk 30.06.2014 kan voorzien in een andere invulling
van de koopkracht

215 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf: - 0,21 % index op de
minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag) (de sociale partners
hebben bij cao besloten om de negatieve indexering niet toe te passen maar ze te
verrekenen bij de volgende indexering)

224 Bedienden van de non-ferrometalen:

Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien andere invulling door een cao
gesloten vóór 30.06.2014. Referentieperiode van 01.10.2013 tot 30.09.2014. Pro rata
voor deeltijdsen.

307 Makelarij en verzekeringsagentschappen:

Toekenning van ecocheques van € 125 voor alle werknemers die minstens 4/5 werken,
van € 100 voor werknemers die tussen 3/5 en 4/5 werken, van € 75 voor werknemers
die tussen 1/2 en 3/5 werken, van € 62,50 voor deeltijdse werknemers die halftijds
werken en van € 50 voor bedienden die minder dan 1/2 werken. Referentieperiode van
01.12.2013 tot 30.11.2014. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig
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voordeel vóór 31.03.2014 (via ondernemings-cao in ondernemingen met
vakbondsafvaardiging). Betaling in de loop van het laatste kwartaal 2014

314 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen:

Kappers: + € 0,5/u conv. enkel op de minimumlonen (enkel categorie II)

+ € 0,75/u (of € 123,50/maand) conv. enkel op de minimumlonen (categorie III, IV en
V)

Schoonheidszorgen: + 2,5 % conv. enkel op de minimumlonen (alle categorieën)

Fitness: invoering van een nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen vanaf
01.07.2014.

320 Begrafenisondernemingen:

Toekenning van ecocheques van € 250 voor de werknemers die minstens 80 % van een
voltijdse baan werken, van € 200 voor werknemers die tussen de 60 % en 80 % van een
voltijdse baan werken, van € 150 voor werknemers die tussen de 50 % en 60 % van een
voltijdse baan werken. Referentieperiode van 01.10.2013 tot 30.09.2014.

Toekenning van ecocheques van € 1 per schijf van 7 gepresteerde of gelijkgestelde uren
(cf. jaarlijkse vakantie) voor de werknemers die minder dan een halftijdse baan werken.
Referentieperiode van 01.10.2013 tot 30.09.2014, behalve indien een cao in de
onderneming gesloten vóór 01.01.2012 voorziet in een gelijkwaardig voordeel onder de
vorm van maaltijdcheques.

322 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren:
Invoering voor de periode van 01.07.2014 tot 31.12.2015 van een pensioenpremie in PC
nr. 140.04 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 0,49 % van het brutoloon
van de uitzendwerknemer.

Verhoging voor de periode van 01.07.2014 tot 31.12.2015 van de pensioenpremie van
PC nr. 149.01 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 1,19 % van het
brutoloon van de uitzendwerknemer.

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: - 0,05 % index enkel op de minimumlonen

330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten: Jaarlijkse brutopremie van € 161,41
(referentieperiode van 01.01 tot 30.09 – pro rata voor deeltijdsen) in de ‘serviceflats’.
Pro rata voor deeltijdsen.

340 Orthopedische technologieën: Arbeiders in dienst op 01.04.2014: + 0,06 % index op
alle lonen vanaf 01.07.2014

 

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


