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Onderwerp : Maatregelen ter begeleiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17
en nr. 46 - Modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid - Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen
- Koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen en wet van 30 maart 1994 houdende
sociale bepalingen (artikel 50) : aanpassing van de drempelbedragen
______________________________________________________________

Het dagelijks bestuur heeft tijdens zijn vergadering van 14 november 2001
beslist dat de Raad het vraagstuk van de vaststelling van de herwaarderingscoëfficiënten in
behandeling zou nemen; die herwaarderingscoëfficiënten 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 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor
andere vormen van arbeid met nachtprestaties.
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De commissie Individuele Arbeidsverhoudingen werd met de bespreking
van dit vraagstuk 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 van het
ministerie van Tewerkstelling en Arbeid inzake loonstatistieken.

Op voorstel van deze commissie hebben de in de Raad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties op 19 december 2001 de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 vicies quater en nr. 46 duodecies gesloten waarin de voornoemde
herwaarderingscoëfficiënten op 1 januari 2002 op 1,010 worden vastgesteld.

Op verslag van de commissie heeft de Raad terzelfder tijd het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADIVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

DRAAGWIJDTE VAN HET ADVIES VAN DE RAAD

De Raad heeft eerst een onderzoek gewijd aan het gevolg dat is gegeven aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000 betreffende de modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid inzake loonstatistieken,
indexcijfer van de regelingslonen.

Vervolgens heeft hij zich zoals voordien gebogen over het vraagstuk van
de aanpassing van de drempelbedragen vastgesteld in het koninklijk besluit nr. 33 van
30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen
en de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (artikel 50). Het betreft een
probleem dat tot nu toe bij elke uitvoering van de artikelen 6 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 is gerezen.
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II.

BESCHOUWINGEN VAN DE RAAD

A. Gevolg dat is gegeven aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000 betreffende de modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid inzake loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen
___________________________________________________________________

De Raad herinnert eraan dat voor de jaarlijkse aanpassingen
van de bovengrens en van de bedragen van de vergoedingen respectievelijk vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr. 46, rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de indexcijfers van de regelingslonen vastgesteld
door het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

1. Vroegere werkzaamheden van de Raad

De Raad heeft in advies nr. 1.307 eerst gewezen op het feit dat
hij in zijn adviezen nr. 936 van 19 december 1989 en nr. 981 van 18 december
1990 betreffende de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de artikelen 6 en 8 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 - Evaluatie van de loonstatistieken, had geconstateerd dat de statistieken van de indexcijfers van de regelingslonen niet in voldoende mate tegemoet kwamen aan
zijn bekommering om zich te baseren op een criterium dat zo goed mogelijk rekening houdt met de werkelijke loonontwikkeling.

Vervolgens heeft hij op basis van de informatie die de vertegenwoordigers van de afdeling Socio-economische Studiën van het ministerie
van Tewerkstelling en Arbeid hebben verstrekt in verband met de uitvoering van
die adviezen, geconstateerd dat de statistieken van de indexcijfers van de regelingslonen al waren verbeterd; de in 1998 aangenomen methodologie zorgde er
immers voor dat de statistieken alle collectieve arbeidsovereenkomsten bevatten
die in de paritaire comités en de subcomités worden gesloten.

Er werd daarentegen nog niet ingegaan op het verzoek dat hij
in advies nr. 981 had geformuleerd, namelijk dat rekening zou worden gehouden
met de ondernemingsovereenkomsten, aangezien het onderhandelingsniveau de
jongste jaren een verschuiving heeft te zien gegeven, en met verschillende bij
CAO vastgestelde loonelementen.
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Ten slotte heeft de Raad erop aangedrongen dat zo spoedig
mogelijk het nodige zou worden gedaan om de statistieken van de indexcijfers
van de regelingslonen verder te verbeteren en de wens uitgedrukt zo vlug mogelijk in kennis te worden gesteld van de resultaten van die werkzaamheden.

2. Standpunt van de Raad

De Raad merkt op dat hij had gerekend op de medewerking
van vertegenwoordigers van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid teneinde
informatie te krijgen over de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het voornoemde advies nr. 1.307.

Aangezien dit niet het geval was, heeft hij evenmin inlichtingen
kunnen inwinnen over het project dat eind 2000 door de vertegenwoordigers van
de afdeling Socio-economische Studiën aangekondigd werd om een gegevensbank op te richten die alle loonelementen zou bevatten voor alle paritaire comités,
waardoor een nieuw indexcijfer van de regelingslonen kan worden ontwikkeld dat
alle loonelementen op sectoraal niveau omvat.

Dienaangaande constateert de Raad in ieder geval dat de
nieuwe reeks statistieken die van start had moeten gaan met de gegevens van
begin 2000, tot nog toe niet is gepubliceerd.

Tot besluit herinnert de Raad eraan dat hij de in advies
nr. 1.307 op gang gebrachte demarche wil voortzetten; hij dringt er dan ook op
aan dat het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid dezelfde succesvolle medewerking als in het verleden zou blijven verlenen.
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B. Aanpassing van de drempelbedragen vastgesteld in het koninklijk besluit nr.
33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en
brugpensioenen en de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (artikel 50)
___________________________________________________________________

1. Vroegere werkzaamheden van de Raad

De Raad wijst erop dat hij zich naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten ter 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, regelmatig uit eigen beweging heeft gebogen over het probleem
van de aanpassing van de drempelbedragen vastgesteld in het koninklijk besluit
nr. 33 van 30 maart 1982 en in artikel 50 van de wet van 30 maart 1994.

Gelet op de weerslag van de in die overeenkomsten vastgestelde aanpassingen van de brugpensioenvergoedingen op de desbetreffende
drempelbedragen en gelet op de bevoegdheid waarover hij in deze zaak beschikt, heeft de Raad elke keer gelijktijdig een advies uitgebracht waarin hij erop
aandrong dat die drempelbedragen dienovereenkomstig worden aangepast, op
dezelfde dag als het bedrag van de aanvullende brugpensioenvergoedingen.

De Raad herinnert er verder aan dat hij in de sedert 1990 uitgebrachte adviezen herhaaldelijk de wens heeft uitgedrukt dat een mechanisme van
automatische aanpassing van die drempelbedragen zou worden ingevoerd.

2. Standpunt van de Raad

De Raad neemt vandaag met genoegen kennis van het ontwerp
van programmawet dat de regering op 12 november 2001 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft ingediend (1).

Hij stelt vast dat die tekst onder andere bepalingen bevat om de
door hem gewenste automatische aanpassing te realiseren.

1

( ) Kamer van Volksvertegenwoordigers, parlementaire zitting 2001-2002, DOC50 1503/001.
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Zo bevat artikel 49 (Titel IV, hoofdstuk I) van het ontwerp de wijzigingen die met het oog daarop moeten worden aangebracht in artikel 50 van de
wet van 30 maart 1994.

Verder constateert de Raad dat artikel 50 van hetzelfde ontwerp
mutatis mutandis dezelfde aanpassingen wil aanbrengen in artikel 67 van de wet
van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, waarin dezelfde
principes worden toegepast.

De Raad wijst erop dat hiermee, gelet op de coëfficiënt die op 1
januari 2002 zal worden toegepast, de aanpassing die in 2001 niet heeft plaatsgehad gerealiseerd zal zijn en het gevraagde automatisme dus vanaf diezelfde
datum zal gelden.
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