COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 8 VAN 16 MAART 1972 BETREFFENDE DE OVERSCHAKELINGSTECHNIEK VAN HET INDEXCIJFER DER
CONSUMPTIEPRIJZEN IN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
------------------------

Overwegende de beslissing van de Regering, die op 15 februari 1972 werd medegedeeld aan het Nationaal Comité
voor Economische Expansie, om vanaf de maand maart 1972 over te gaan tot een voorlopige hervorming van het
indexcijfer der consumptieprijzen ;
Overwegende dat, volgens het advies van de Indexcommissie van 23 februari 1972, het nieuwe indexcijfer der
consumptieprijzen als basis zal hebben het eenvoudig rekenkundig gemiddelde van de prijzen, vastgesteld in 1971 =
100 ;
Overwegende dat de invoering van dit nieuwe indexcijfer een weerslag zal hebben op de toepassing van de collectieve
arbeidsovereenkomsten ;
Overwegende dat wat de formule van overschakeling van de oude naar de nieuwe index betreft, het aangewezen is een
eenvormig systeem uit te werken, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de paritaire comités om de inhoud
zelf van de collectieve arbeidsovereenkomsten te herzien, conform de regelen die toepasselijk zijn bij het betrokken
paritair comité ;
Overwegende dat er aanleiding is zich bij de overschakelingstechniek van het oude naar het nieuwe indexcijfer te laten
leiden door de formule, welke werd toegepast bij de vorige hervorming van het indexcijfer der consumptieprijzen in
1968 (1), namelijk het gemiddelde van de maandindexcijfers van 1971, te weten 118,89, vergelijken met het
gemiddelde voor 1971 van het nieuwe indexcijfer dat worden gelijkgesteld aan 100 ;
Hebben navolgende interprofessionele organisaties van ondernemingshoofden en van werknemers .....
op 16 maart 1972 in de Nationale Arbeidsraad onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gesloten :
Artikel 1
Ingevolge de invoering, vanaf maart 1972, van een nieuw indexcijfer der consumptieprijzen, zullen de indexcijfers
vermeld of gebruikt voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten, die stelsels van koppeling van de
lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen 1966 = 100 bevatten, aangepast worden.
Artikel 2
Om deze aanpassing te verwezenlijken, zullen de in artikel 1 bedoelde indexcijfers vermenigvuldigd worden met
0,8411, zijnde het resultaat van de verhouding 100
118,89

---------(1) cf. B.S. van 2 februari 1968, blz. 1049.
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Bij de afronding van het produkt van deze vermenigvuldiging tot het gebruikelijk aantal decimalen, zal er met het cijfer
volgend op de af te ronden decimaal geen rekening worden gehouden, indien het lager is dan vijf ; indien het gelijk is
aan of hoger dan vijf, zal de af te ronden decimaal met een eenheid verhoogd worden.

Artikel 3
Deze overeenkomst is voor onbepaalde duur gesloten. Zij kan herzien of beëindigd worden op verzoek van de meest
gerede ondertekenende partij, mits een opzegging van drie maanden wordt in acht genomen.
Gedaan te Brussel, op zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig.
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