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LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015 
 

A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. 
M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat 

schaalloon blijft behouden. 
R:  De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen blijven ongewijzigd. 
S:  De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  
P:   De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen 

worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de 
reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden. 

1. Indexaties 
Nummer Benaming paritair comité Indexatie  

106.01  Cementfabrieken Vorige lonen x 1,001094 of basislonen 2012 x 

1,037732. Vanaf de eerste dag van de eerste 

betaalperiode van april 2015. 

S 

109.00  Kleding/confectie  Vorige lonen x 1,0004 A 

113.04  Pannenbakkerijen Vorige lonen x 1,003 A 

117.00  Petroleum Vorige lonen x 1,001094 of basislonen 2014 x 

1,0066 
S 

120.02  Vlasbereiding Vorige lonen x 1,0004 P 

124.00  Bouw  - Negatieve indexatie loontoeslag petrochemie. 

 

- Negatieve index. Ingevolge de cao van 

12.06.2014 wordt de negatieve index niet 

toegepast, maar verrekend bij de volgende 

indexaanpassing. 

 

- Negatieve indexatie vergoedingen kost en 

huisvesting. 

M 

125.01  Bosontginningen Negatieve index. Ingevolge de cao van 

06.06.2011 wordt de negatieve index niet 

toegepast. 

S 

125.02 Zagerijen en aanverwante  Negatieve index. Ingevolge de cao van 

27.10.2011 wordt de negatieve index niet 

toegepast. 

M 

125.03  Houthandel  

 

Negatieve index. Ingevolge de cao van 

27.01.2014 wordt de negatieve index niet 

toegepast. 

A 

130.00  Drukkerij, grafische kunst, dagblad  

 

Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen): 3
e
 fase 

van de invoering van de nieuwe functies 

(bestaande arbeiders in dienst op 24.04.2014): 

de reële lonen worden opgetrokken met 

maximum €1,00 /uur van het resterend 

R 



 

 

positieve verschil tussen het reële loon en het 

schaalloon. 

136 Papier en karton Fabricage van papieren buizen 

Vorige lonen x 1,002. Vanaf de opening van de 

rekeningen het dichtst bij 1 april 2015. 

 

A 

143.00  Zeevisserij  

 

Vorige lonen x 1,000199  
A 

148.00  Bont en kleinvel  

 

Vorige lonen x 1,0004  
A 

215.00  Kleding/confectie Vorige lonen x 1,0004  M 

219.00  Diensten en organismen voor technische 

controles en gelijkvormigheidstoetsing  

 

Vorige lonen x 1,0002  

A 

301.00 + sub  Havens  

 

Vorige lonen x 1,016  

Vanaf de morgenshift van 7 april 2015. 
S 

326.00  

 

Gas en elektriciteit  

 

Vorige lonen x 1,001094 of basislonen februari 

2014 (waarborgCAO) x 1,0066  

Vorige lonen x 1,001094 of basislonen februari 

2014 (nieuwe statuten) x 1,0066  

S 

 

  



 

 

2. Retroactieve indexaties 
Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

331.00  

 

Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  

 

- Diensten voor onthaalouders: invoering van een 

gewaarborgd minimuminkomen en een maandelijkse 

forfaitaire onkostenvergoeding huisarbeid (in het kader van 

het project inzake het werknemersstatuut voor bepaalde 

organisatoren). Voor bepaalde duur: tot 31 december 2016. 

Sinds 1 januari 2015. 

 

- Vergunde kinderopvang: toepassing bijzondere cao van 

22.12.2014: invoering van een gewaarborgd minimumloon 

(*) voor voorzieningen -laagste trap 2- die subsidies 

ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang 

(voormalige kinderopvang onder toezicht 331.00h).  

(*) (dit is het algemeen effectief gewaarborgd minimumloon 

van PC 330.00 verhoogd met de helft van het verschil tussen 

dit minimumloon van PC 330.00 en het gewaarborgd 

minimumloon van PC 331.00a). 

 

- Gezondheidspromotie en preventie: toepassing bijzondere 

cao van 22.12.2014: invoering van een gewaarborgd 

minimumloon. Sinds 1 januari 2015. 

 

- Toepassing bijzondere cao van 22.12.2014: invoering 

schaallonen, behalve voor diensten en centra die voor 

01.01.2015 een ondernemings-cao hebben afgesloten 

waarbij als overgangsmaatregel een andere regeling werd 

overeengekomen. Sinds 1 januari 2015. 

3. Conventionele verhogingen 
Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

127.00 Handel in brandstoffen Indexatie verblijfsvergoedingen 

143 Zeevisserij Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van €150. Niet van 

toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere 

regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. 

201.00  Zelfstandige kleinhandel  

 

Toekenning jaarlijkse premie van €250  aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of 

een jaarlijkse bruto premie (incl. sociale 

werkgeversbijdrage). Referteperiode van 01.04.2014 tot 

31.03.2015. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. 

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging 

kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken. 



 

 

202.01  Middelgrote levensmiddelenbedrijven  

 

Toekenning jaarlijkse premie van €250 aan alle voltijds 

tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of 

een jaarlijkse bruto premie (incl. sociale 

werkgeversbijdrage). Referteperiode van 01.04.2014 tot 

31.03.2015. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. 

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging 

kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken. 

4. Retroactieve conventionele verhogingen 
Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging 

140.02  Taxi’s  

 

- Rijdend personeel - Taxichauffeurs (Taxi's): aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding (economische werkloosheid).  

Sinds 20 november 2014. 

 

- Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur 

(niet taxidiensten): aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding (economische werkloosheid). 

Sinds 20 november 2014. 

 

- Garagepersoneel (Taxi's): aanpassing 

bestaanszekerheidsvergoeding (economische werkloosheid). 

Sinds 20 november 2014. 

322.00  Uitzendarbeid en de erkende 

ondernemingen die buurtwerken of -

diensten leveren  

 

- Invoering pensioenpremie PC 149.03: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder PC 149.03 (edele metalen) 

een premie van 0,33 % van zijn brutoloon. Toekenning bij 

elke loonafrekening tot en met 31 december 2015.  

Sinds 1 januari 2015. 

 

- Verhoging pensioenpremie PC 112.00: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 112.00 

(garagebedrijf) een premie van 1,12 % van zijn brutoloon. 

Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 

2015. Sinds 1 januari 2015. 

 

- Verhoging pensioenpremie PC 142.01: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 142.01 

(terugwinning van metalen) een premie van 1,19 % van zijn 

brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 

december 2015. 

 

 



 

 

  - Verhoging pensioenpremie PC 149.02: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 149.02(koetswerk) 

een premie van 1,25 % van zijn brutoloon. Toekenning bij 

elke loonafrekening tot en met 31 december 2015.  

Sinds 1 januari 2015. 

 

- Verhoging pensioenpremie PC 149.04: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 149.04 

(metaalhandel) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. 

Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 

2015. Sinds 1 januari 2015. 

 

- Verlenging pensioenpremie PC 149.02: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 149.02 (koetswerk) 

een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Erratum: 

toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 

2014 in plaats van 31 december 2015. Sinds 1 januari 2014. 

 

- Verlenging pensioenpremie PC 149.04: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 149.04 

(metaalhandel) een premie van 1,12 % van zijn brutoloon. 

Erratum: toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 

december 2014 in plaats van 31 december 2015.  

Sinds 1 januari 2014. 

 

- Verlenging pensioenpremie PC 142.01: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 142.01 

(terugwinning van metalen) een premie van 1,06 % van zijn 

brutoloon. Erratum: toekenning bij elke loonafrekening tot 

en met 31 december 2014 in plaats van 31 december 2015. 

Sinds 1 januari 2014. 

 

- Verlenging pensioenpremie PC 112.00: het uitzendbureau 

betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan 

gebruikers die ressorteren onder het PC 112.00 

(garagebedrijf) een premie van 1,06 % van zijn brutoloon. 

Erratum: toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 

december 2014 in plaats van 31 december 2015.  

Sinds 1 januari 2014. 

328.03  Stads- en streekvervoer van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest  

 

Verhoging maaltijdcheques. Sinds 1 januari 2014. 

 


