
Aanpassingen van de lonen in april 
2015 

Indexcijfers van maart 2015 

Normale basisindex 2013: 100,32 (+ 0,06) 

Gezondheidsindex 2013: 100,73 (- 0,16) 

Kwartaalgezondheidsindex: 100,66 (+ 0,11) 

Indexeringen en conventionele verhogingen: 

verwachtingen (niet-limitatief) 

PC 218: + 0,43 % index in januari 2018 

GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in februari 2018 

Loonindexeringen en -aanpassingen in april 2015 

106.1 Cementfabrieken: + 0,11 % index enkel op de minimumlonen. 

109 Kleding- en confectiebedrijf: + 0,04 % index op alle lonen. 

113.4 Pannenbakkerijen: + 0,30 % index op alle lonen 

117 Petroleumnijverheid en –handel: + 0,11 % index enkel op de minimumlonen. 

120.2 Vlasbereiding: + 0,04 % index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel 
betaalde lonen. 

124 Bouwbedrijf: Negatieve indexering, maar de sociale partners hebben bij cao besloten 
om ze niet toe te passen en ze te verrekenen bij de volgende indexering. 

Aanpassing van de loontoeslag voor de petrochemische bedrijven. 

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. 

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

127/127.2 Handel in brandstoffen: Aanpassing van de verblijfsvergoeding 

130 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf: Arbeiders in dienst op 24.04.2014 
(derde fase van de invoering van de nieuwe functies): maximum + € 1/u van het 
positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon. 

136.1 Papier- en kartonbewerking: Vervaardiging van papieren buizen: + 0,20 % index 
op alle lonen. 

140.2 Taxi's: Rijdend personeel, niet-rijdend personeel en garagepersoneel: aanpassing van 
de aanvullende vergoeding voor economische werkloosheid vanaf 20.11.2014. 

143 Zeevisserij: + 0,0199 % index op alle lonen. 

Sector van de pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van € 150, behalve indien 
gelijkwaardig voordeel in de onderneming. Pro rata voor deeltijdsen. 

148 Bont en kleinvel: + 0,04 % index op alle lonen. 

201 Zelfstandige kleinhandel: Toekenning van een premie van € 188 bruto of 
ecocheques van € 250. Referentieperiode van 01.04.2014 tot 31.03.2015. Pro rata 
voor deeltijdsen. Niet van toepassing voor studenten. Mogelijkheid om andere regels 
te onderhandelen in ondernemingen met vakbondsafvaardiging. 

202.1 Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Toekenning van een premie van € 188 
bruto of ecocheques van € 250. Referentieperiode van 01.04.2014 tot 31.03.2015. Pro 
rata voor deeltijdsen. Niet van toepassing voor studenten. Mogelijkheid om andere 
regels te onderhandelen in ondernemingen met vakbondsafvaardiging. 

215 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf: + 0,04 % index op de 
minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag). 

219 Diensten en organismen voor technische controles en 

gelijkvormigheidstoetsing: + 0,02 % index op alle lonen. 

301 Havenbedrijf: + 1,60 % index enkel op de minimumlonen vanaf de ochtendshift van 
07.04.2015. 

301.1 tot 

5 

Havens van Antwerpen, Gent, Brussel en Vilvoorde, Oostende, Nieuwpoort, 

Zeebrugge-Brugge: + 1,60 % index enkel op de minimumlonen vanaf de 



ochtendshift van 07.04.2015. 

304 Vermakelijkheidsbedrijf: Podiumtoneelvoorstellingen in het Waals Gewest of in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingeschreven bij de RSZ op de Franse of Duitstalige 
taalrol): invoering nieuwe functieclassificatie vanaf 01.01.2015. 

322 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten 

leveren: Verlenging voor de periode van 01.01.2014 tot 31.12.2014 van de 
pensioenpremie van PC nr. 112 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 
1,06 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer (erratum). 

 

Verlenging en verhoging voor de periode van 01.01.2015 tot 31.12.2015 van de 
pensioenpremie van PC nr. 112 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 
1,12 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer. 

 

Verlenging voor de periode van 01.01.2014 tot 31.12.2014 van de pensioenpremie 
van PC nr. 142.01 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 1,06 % van het 
brutoloon van de uitzendwerknemer (erratum). 

 

Verlenging en verhoging voor de periode van 01.01.2015 tot 31.12.2015 van de 
pensioenpremie van PC nr. 142.01 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 
1,19 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer. 

 

Verlenging voor de periode van 01.01.2014 tot 31.12.2014 van de pensioenpremie 
van PC nr. 149.02 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 1,19 % van het 
brutoloon van de uitzendwerknemer (erratum). 

 

Verlenging en verhoging voor de periode van 01.01.2015 tot 31.12.2015 van de 
pensioenpremie van PC nr. 149.02 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 
1,25 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer. 

 

Verlenging voor de periode van 01.01.2014 tot 31.12.2014 van de pensioenpremie 
van PC nr. 149.04 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 1,12 % van het 
brutoloon van de uitzendwerknemer (erratum).  

 

Verlenging en verhoging voor de periode van 01.01.2015 tot 31.12.2015 van de 
pensioenpremie van PC nr. 149.04 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 
1,19 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer. 

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: + 0,11 % index enkel op de minimumlonen. 

328.3 Stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 
Toekenning van ecocheques voor een totaalbedrag van € 160 aan de voltijds 
tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige 
referentieperiode. Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de 
werknemers die niet tijdens de volledige referentieperiode prestaties hebben verricht. 

Referentieperiode van 01.01.2014 tot 31.12.2014.  

Betaling ten laatste op 31.12.2014. 

 

Toekenning van ecocheques voor een totaalbedrag van € 110 aan de voltijds 
tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige 
referentieperiode. Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de 
werknemers die niet tijdens de volledige referentieperiode prestaties hebben verricht. 

Referentieperiode van 01.01.2013 tot 31.12.2013.  

Betaling ten laatste op 31.12.2013. 

331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector: Vergunde kinderopvang: invoering van 
een gewaarborgd minimumloon voor voorzieningen - laagste trap 2 - die subsidies 
ontvangen voor de realisatie van het inkomenstarief voor groepsopvang (vroegere 
kinderopvang onder toezicht). Dit gewaarborgd minimumloon stemt overeen met het 
algemeen effectief gewaarborgd minimumloon van PC 330 verhoogd met de helft van 
het verschil tussen dit minimumloon van PC 330 en het gewaarborgd minimumloon 
van PC 331. 

 

Diensten voor onthaalouders: invoering van een gewaarborgd minimumloon 
(forfaitaire maandelijkse vergoeding voor thuiswerk) van 01.01.2015 tot 31.12.2016. 

 

Gezondheidspromotie en preventie: invoering van een gewaarborgd minimumloon en 
nieuwe schaallonen vanaf 01.01.2015, behalve voor de diensten en centra voor 
gezondheidspromotie die vóór 01.01.2015 een cao in de onderneming hebben 
gesloten waarbij als overgangsmaatregel een andere regeling werd overeengekomen.  



 

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


