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Onderwerp : Loonstatistieken van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg –
Opvolging van advies nr. 1.307

In de loop van de maand november heeft de Raad besloten om een bespreking
te wijden aan het vraagstuk van de vaststelling van de herwaarderingscoëfficiënten die moeten worden toegepast :

- eensdeels op de loongrens vastgesteld in artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen alsook
op het bedrag van de aanvullende brugpensioenvergoeding vastgesteld in artikel 8 van
dezelfde overeenkomst, en;

- anderdeels op het bedrag van de vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkeringen vastgesteld in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart
1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties
alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties.
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De commissie Individuele Arbeidsverhoudingen werd met de bespreking van
deze kwestie belast en moest terzelfder tijd nagaan welk gevolg is gegeven aan advies nr.
1.307 van 4 april 2000 betreffende de modernisering van het statistisch apparaat inzake
loonstatistieken van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Op verslag van genoemde commissie hebben de in de Raad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties op 17 december 2003 de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 vicies septies en 46 quaterdecies gesloten waarin voornoemde herwaarderingscoëfficiënten met ingang van 1 januari 2004 op 1, 004 worden vastgesteld.

Terzelfder tijd heeft de Raad het volgende eenparige advies uitgebracht.
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De Raad brengt in herinnering dat hij in zijn advies nr. 1.307 van 4 april 2000
heeft vastgesteld dat de statistieken van de indexcijfers van de regelingslonen nog altijd onvoldoende tegemoet kwamen aan zijn bekommering om zich voor de berekening van de
herwaarderingscoëfficiënt te baseren op een maatstaf die zo goed mogelijk rekening houdt
met de werkelijke loonontwikkeling.

Meer bepaald was nog niet ingegaan op het verzoek van de Raad om in die
statistieken rekening te houden met de ondernemingsovereenkomsten enerzijds en met verschillende bij CAO vastgestelde loonelementen anderzijds.

In genoemd advies drong de Raad er dan ook op aan dat zo spoedig mogelijk
het nodige zou gedaan worden om die statistieken verder te verbeteren.

Naar aanleiding van de jaarlijkse aanpassing van de bovengrens en van de
bedragen van de vergoedingen waarin de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr.
46 respectievelijk voorzien, heeft hij moeten vaststellen dat de gevraagde statistieken nog
steeds niet beschikbaar zijn.

Advies nr. 1.450

-3-

Wel heeft het Dagelijks Bestuur tijdens zijn vergadering van 10 september
2003 van de directeur-generaal van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, vernomen dat de beleidsbeslissing over het opzetten van een databank loon- en arbeidstijden
genomen is en dat het enkel een kwestie is de concrete hinderpalen voor de uitwerking ervan weg te werken.

Aangezien de Raad deze statistieken gebruikt om sommige van zijn collectieve
arbeidsovereenkomsten ten uitvoer te leggen, dringt hij erop aan dat het nodige zou gedaan
worden om die databank te verwezenlijken en operationeel te maken.

Hij hoopt in ieder geval dat hij voor de volgende jaarlijkse aanpassing van de
bedragen van de vergoedingen waarin de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr.
46 voorzien, een beroep kan doen op actuele en volledige gegevens uit die databank.

Tevens wenst hij op regelmatige basis op de hoogte te worden gehouden van
de voortgang van die werkzaamheden.
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