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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Overwegende dat zo vlug mogelijk bepalingen moeten worden
vastgesteld ter wille van de rechtszekerheid in de arbeidsbetrekkingen wanneer de euro
definitief als chartale munt zal zijn ingevoerd, d.i. vanaf 1 januari 2002;
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Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en
van werknemers :

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond

- "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 30 maart 2001 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1

Deze overeenkomst beoogt een zo groot mogelijke
rechtszekerheid door de vaststelling van de regels die vanaf 1 januari 2002 van toepassing
zijn met betrekking tot de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien
in :

-

een afronding van de erin opgenomen bedragen wanneer ze worden geïndexeerd of met
een coëfficiënt worden vermenigvuldigd;

cao nr. 78.
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-

een regel die het behoud van een opeenvolging van tarief- of baremaschijven waarborgt.

HOOFDSTUK II - AFRONDING VAN BEDRAGEN

Artikel 2

§ 1. In de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in de
verplichting om na indexering of toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt een
bedrag in Belgische frank af te ronden zonder dat met het cijfer volgend op de af te
ronden decimaal rekening wordt gehouden wanneer het lager is dan vijf en waarbij de
af te ronden decimaal met een eenheid wordt verhoogd wanneer dat cijfer gelijk is aan
of hoger is dan vijf, gebeurt de afronding in euro vanaf 1 januari 2002 overeenkomstig
dezelfde regel met twee decimalen meer dan het aantal decimalen dat van toepassing
is in Belgische frank.

§ 2. In de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in de
verplichting om na indexering of toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt een
bedrag in Belgische frank af te ronden volgens een regel die afwijkt van de in § 1
bepaalde regel, gebeurt de afronding vanaf 1 januari 2002 in euro als volgt met twee
decimalen meer dan het aantal dat van toepassing is in Belgische frank :

1°

afronding op 50 centiem of op de frank : afronding op de cent;

2°

afronding op 5 of op 10 frank : afronding op 10 cent;

3°

afronding op 25 frank : afronding op 50 cent;

4°

afronding op 50 of op 100 frank : afronding op de euro;

5°

afronding op 500 of op 1.000 frank : afronding op 10 euro;

6°

afronding op 5.000 of op 10.000 frank : afronding op 100 euro.
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§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn van toepassing wanneer de bij de genoemde collectieve
arbeidsovereenkomsten betrokken partijen het niet eens worden over een specifieke
afrondingsregel vanaf 1 januari 2002.

Commentaar

Deze bepaling heeft tot doel voor de genoemde collectieve
arbeidsovereenkomsten te voorzien in de afrondingsregels die van toepassing zijn op de
definitief in euro omgerekende bedragen na indexering of toepassing van een
vermenigvuldigingscoëfficiënt.

Opgemerkt dient te worden, dat de definitieve omrekening in euro
zal gebeuren met twee decimalen meer dan het aantal decimalen dat van toepassing is in
Belgische frank, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten
nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro
van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen en nr. 70 van 15
december 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van
de andere bedragen dan die welke zijn bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69
van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de
bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen.

Deze definitieve omrekening wordt geacht te gebeuren uiterlijk op
31 december 2001, zodat een en ander effectief ingaat op 1 januari 2002, d.i. vanaf de dag
waarop de euro als chartale munt wordt ingevoerd.

De volgende afrondingsregels zullen dan in acht moeten worden
genomen :

-

volgens de bepalingen van § 1, zal de afronding van het bedrag na de definitieve
omrekening in euro, wanneer de rekenkundige bewerking in Belgische frank wordt
uitgevoerd, in principe op dezelfde manier blijven gebeuren in euro.

Deze regel houdt in dat na de definitieve omrekening in euro en
telkens wanneer een indexering of een vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt toegepast,
het bedrag naar boven of naar beneden zal worden afgerond op de dichtstbijzijnde cent
of naar boven op de cent zal worden afgerond wanneer het resultaat precies de helft
bedraagt.
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-

in afwijking van de vorige regel en overeenkomstig de bepalingen van § 2 zal de
afronding, wanneer ze wordt verricht volgens een bepaling die in een andere dan een
rekenkundige afronding voorziet, in euro worden uitgevoerd met verwijzing naar de
bepalingen die op de wetten en verordeningen van toepassing zijn ingevolge de wetten
van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking
heeft op aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 77 en 78 van de Grondwet. Het
gaat om een verwijzing en niet om een overname van de bepalingen. De
wetsbepalingen werden immers aangepast aan de specificiteit van de CAOinstrumenten waarop ze van toepassing zijn.

Deze regel houdt in dat na de definitieve omrekening in euro en
telkens wanneer een indexering of een vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt toegepast,
voortaan de afronding als bepaald in § 2 zal worden verricht.

Het is de bedoeling een zo groot mogelijke neutraliteit in de
afrondingsverrichtingen te waarborgen en daartoe te vermijden dat een beroep moet worden
gedaan op de zogenaamde techniek van de transparantieafrondingen, d.w.z. aanpassingen
die een gemakkelijk leesbaar en bruikbaar bedrag in euro opleveren maar die enig
wantrouwen kunnen doen ontstaan wat de juistheid van de verrichtingen betreft.

Deze techniek is evenwel niet uitgesloten; wanneer ze wordt
gebruikt, moet er wel een akkoord over bestaan tussen de partijen die bij de bedoelde
collectieve arbeidsovereenkomst betrokken zijn. Hetzelfde geldt voor iedere andere
afrondingstechniek.

HOOFDSTUK III - LOGISCHE OPEENVOLGING VAN TARIEF- OF BAREMASCHIJVEN

Artikel 3

In de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die
voorzien in opeenvolgende tarief- of baremaschijven, wordt de bovengrens van een schijf in
euro, na omrekening op 1 januari 2002 met twee decimalen meer dan het aantal decimalen
dat van toepassing is in Belgische frank, overgenomen als benedengrens van de volgende
schijf vermeerderd met 0,01 euro.
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Commentaar

Deze bepaling beoogt ter wille van een eenvormige en zo
harmonieus mogelijke oplossing een logische opeenvolging van tarief- of baremaschijven
nadat de bedragen die de grenswaarden ervan aangeven definitief in euro zullen zijn
omgerekend.

Opgemerkt dient te worden, dat de definitieve omrekening in euro
zal gebeuren met twee decimalen meer dan het aantal decimalen dat van toepassing is in
Belgische frank, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten
nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro
van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen en nr. 70 van 15
december 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van
de andere bedragen dan die welke zijn bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69
van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de
bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen.

Deze definitieve omrekening wordt geacht te gebeuren uiterlijk op
31 december 2001, zodat een en ander effectief ingaat op 1 januari 2002, d.i. vanaf de dag
waarop de euro als chartale munt wordt ingevoerd.

Daarna zal de in euro luidende bovengrens na de rekenkundige
omrekening worden overgenomen als benedengrens van de volgende schijf vermeerderd
met 0,01 euro.

HOOFDSTUK IV - INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Zij is
gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij
worden herzien of opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes
maanden.
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De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt,
moet de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere
organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de
Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gedaan te Brussel, op dertig maart tweeduizend en één.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

Voor de Middenstandsorganisaties

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
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Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad
dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

------------------------
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