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Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en tot uitvoering 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
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17/41 VAN 7 DECEMBER 2021 TOT WIJZIGING EN TOT UITVOERING 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
--------------

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

Gelet op 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, geregistreerd op 31 december 1974 onder
het nummer 3107/CO/CNT, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis
van 29 januari 1976, geregistreerd op 31 maart 1976 onder het nummer 3769/CO/CNT, nr. 17
nonies van 7 juni 1983, geregistreerd op 10 juni 1983 onder het nummer 9411/CO/CNT, nr.
17 duodevicies van 26 juli 1994, geregistreerd op 9 augustus 1994 onder het nummer
36053/CO/300, nr. 17 vicies van 17 december 1997, geregistreerd op 22 december 1997 onder het nummer 46641/CO/300, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, geregistreerd op
11 januari 2002 onder het nummer 60497/CO/300, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003,
geregistreerd op 31 oktober 2003 onder het nummer 68226/CO/300, nr. 17 tricies van 19 december 2006, geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81532/CO/300, nr. 17 tricies
sexies van 27 april 2015, geregistreerd op 19 mei 2015 onder het nummer 126893/CO/300 en
nr. 17/38 du 19 december 2017, geregistreerd op 9 maart 2018 onder het nummer
145211/CO/300;

Gelet op de artikelen 6 en 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, volgens dewelke het grensbedrag van het referteloon
dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de aanvullende vergoeding en het
bedrag van de aanvullende vergoedingen, op 1 januari van elk jaar moet worden herzien;

Overwegende dat een collectieve arbeidsovereenkomst dient gesloten te worden waarbij uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van genoemde artikelen
6 en 8 door het vaststellen van een herwaarderingscoëfficiënt voor het grensbedrag van het
referteloon en voor het bedrag van de aanvullende vergoedingen;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:

- het Verbond van Belgische Ondernemingen
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- De organisaties voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en
Middelgrote Ondernemingen
- de Boerenbond
- "la Fédération wallonne de l'Agriculture"
- de Unie van socialprofitondernemingen
- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
- het Algemeen Belgisch Vakverbond
- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 7 december 2021 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 8 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, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976,
nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003,
nr. 17 tricies van 19 december 2006 en nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015, dient vanaf 1
januari 2022:

- de coëfficiënt 1,0026 te worden toegepast op het grensbedrag van het brutomaandloon dat
in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon;

- de coëfficiënt 1,0026 eveneens te worden toegepast op het bedrag van de toegekende
aanvullende vergoedingen.
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Commentaar

De aanpassingen van de aanvullende vergoedingen zullen prorata
temporis worden verricht, op basis van navolgende formule:

- indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op een referteloon van vóór 1 januari
2021, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0026 toegepast;

- wordt de vergoeding berekend op basis van het loon van de maanden januari, februari of
maart 2021, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,00195 toegepast;

- wordt de vergoeding berekend op basis van het loon van de maanden april, mei of juni
2021, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0013 toegepast;

- wordt de vergoeding berekend op basis van het loon van de maanden juli, augustus of
september 2021, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,00065 toegepast.

De vergoeding die berekend wordt op basis van het loon van de
maanden oktober, november of december 2021 wordt niet aangepast.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022.

Zij zal op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij kunnen herzien of opgezegd worden, met een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt,
moet in een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de redenen ervan
aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden er zich toe
deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.
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Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, wat de ondertekening
van deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, worden de handtekeningen van de personen die ze sluiten in naam van de werknemersorganisaties enerzijds en in naam van de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn goedgekeurd door de leden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Gedaan te Brussel, op zeven december tweeduizend eenentwintig

Voor goedkeuring

Voor goedkeuring

J.-P. Delcroix
Secretaris

R. Delarue
Voorzitter

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

M. DE JONGHE

Voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers en “l’Union des Classes moyennes”, organisaties
voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
M. DEWEVRE

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

C. BOTTERMAN

Voor de Unie van socialprofitondernemingen

M. DE GOLS

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. VERJANS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

H. DUROI
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Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

x

x

O. VALENTIN

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 collectieve arbeidsovereenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt
verklaard.
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