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Onderwerp:

Modernisering van het statistische apparaat van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg – Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen – Gevolggeving aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000

De heer R. De Leeuw, voorzitter van het ABVV, heeft in een brief van 5 november 2010 de Nationale Arbeidsraad verzocht het vraagstuk van de jaarlijkse aanpassing
van de bedragen bedoeld in de artikelen 6 en 8 van de cao nr. 17 alsook in de cao nr. 46 zo
vlug mogelijk te behandelen.

Hij heeft ook gevraagd te kunnen beschikken over de stand van zaken van het
gevolg dat is gegeven aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000 over de modernisering van het
statistische apparaat van de FOD WASO inzake loonstatistieken.

De bespreking van dat vraagstuk werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen, die heeft besloten zich uit eigen beweging over die problematiek
te buigen.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 21 december 2010 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer R. De Leeuw, voorzitter van het ABVV, heeft in een brief
van 5 november 2010 de Nationale Arbeidsraad verzocht het vraagstuk van de jaarlijkse
aanpassing van de bedragen bedoeld in de artikelen 6 en 8 van de cao nr. 17 alsook in
de cao nr. 46 zo vlug mogelijk te behandelen.

Hij heeft ook gevraagd te kunnen beschikken over een stand van
zaken van het gevolg dat is gegeven aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000 over de modernisering van het statistische apparaat van de FOD WASO inzake loonstatistieken.

De commissie Individuele Arbeidsverhoudingen, die met de bespreking van het vraagstuk werd belast, heeft daartoe kennis genomen van de informatie die is bezorgd door vertegenwoordigers van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO over de modernisering van dat statistische apparaat.

II.

BESCHOUWINGEN VAN DE RAAD
A. De Raad herinnert in eerste instantie aan de verschillende eenparige adviezen 1 die
hij eerder al heeft uitgebracht om te komen tot de oprichting van een statistisch apparaat over de loonstatistieken binnen de FOD WASO en om dat apparaat tot stand
te helpen brengen.

De Raad heeft in die adviezen met name geconstateerd dat de
statistieken van de indexcijfers van de regelingslonen, wier ontwikkeling als criterium wordt genomen voor de jaarlijkse aanpassingen van het plafond en van de bedragen van de vergoedingen waarin de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17
en nr. 46 respectievelijk voorzien, onvoldoende tegemoetkwamen aan zijn bekommering om zich te baseren op een criterium dat zo goed mogelijk rekening houdt
met de werkelijke loonontwikkeling.

1

Eenparige adviezen nr. 936 van 19 december 1989 en nr. 981 van 18 december 1990 over de
criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de artikelen 6 en 8 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 − Evaluatie van de loonstatistieken, eenparige adviezen
nr. 1.307 van 4 april 2000 en nr. 1.450 van 17 december 2003.
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B. Uit de informatie die de vertegenwoordigers van de algemene directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO hebben meegedeeld over de uitvoering
van die adviezen, constateert de Raad tot zijn tevredenheid dat het statistische apparaat van de FOD WASO over de indexcijfers van de regelingslonen er sindsdien
zeker is op vooruitgegaan.

Hij wijst er onder meer op dat de statistische gegevens die uiterlijk
eind 2011 beschikbaar zullen zijn, voortaan rekening houden met alle in de paritaire
comités en subcomités gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten alsook met
een bepaald aantal op individuele basis gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten, wanneer ze in grote ondernemingen zijn gesloten.

Die statistische gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de
minimumlonen die vanaf 2008 van toepassing zijn in de verschillende sectoren,
subsectoren en in bepaalde grote ondernemingen.

Hij wijst erop dat hij veel belang hecht aan het indexcijfer van de
regelingslonen dat van toepassing is in de grote ondernemingen, gelet op de verschuiving die het onderhandelingsniveau de jongste jaren te zien heeft gegeven.

Met het oog op een optimalisering van het indexcijfer van de regelingslonen zullen verder ook gegevens beschikbaar zijn over de toekenning, op het
niveau van de sectoren en de grote ondernemingen, van de verschillende premies
en uitkeringen, zoals ecocheques, premies voor ploegenarbeid enz.

De sociale partners, de diverse overheidsinstellingen en onder
meer de sociale secretariaten zullen ook kunnen beschikken over andere gegevens,
zoals het bevoegdheidsgebied van de verschillende paritaire comités, de functieclassificatie, de leeftijdsgebonden loonschalen.

Uit de meegedeelde informatie blijkt ook dat in principe vanaf april
2011 een eerste steekproef van gegevens beschikbaar zal zijn en de Raad hoopt
dat dit eind 2011 in ieder geval zal uitmonden in een globaal pakket van beschikbare gegevens.

De Raad drukt in dat verband de wens uit dat hem eind april 2011
informatie wordt verstrekt inzake follow-up en methodologie.
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Bijgevolg, en om nieuwe vertragingen in de lancering van dat statistische apparaat te vermijden, verzoekt hij de FOD WASO met aandrang alle nodige ICT-middelen te leveren om dat apparaat uiterlijk eind 2011 echt operationeel te
maken.
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