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Onderwerp:

Hervorming van het indexcijfer der consumptieprijzen – Vaststelling van een
omrekeningscoëfficiënt

De Raad heeft zich uit eigen beweging gebogen over de vaststelling van een
omrekeningscoëfficiënt om van het prijsindexcijfer, gewoonlijk “gezondheidsindexcijfer” genoemd, basis 2004 = 100 over te gaan naar het overeenstemmende indexcijfer, basis 2013 =
100, dat in de loop van januari 2014 van kracht zal worden.

De bespreking van dat vraagstuk werd toevertrouwd aan de Technische
Werkgroep “Lonen – Tewerkstelling” van de commissie Conjunctuur.

Op verslag van die Technische Werkgroep heeft de Raad op 12 februari 2014
het navolgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

De Raad brengt in herinnering dat krachtens het koninklijk besluit
van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s
lands concurrentievermogen (artikel 2) sedert 1 januari 1994 een ander indexcijfer dan
het nationaal prijsindexcijfer, gewoonlijk “gezondheidsindexcijfer” genoemd, in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van de wettelijke en verordenende bepalingen
alsook van de bepalingen van individuele contracten en collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Vanaf die datum werd ingevolge die bepaling het “gezondheidsindexcijfer” (basis 2004 = 100) toegepast tot eind 2013. De productenkorf werd bovendien
verschillende malen geactualiseerd en het indexcijfer werd verschillende malen aangepast.
Aangezien in de loop van januari 2014 een nieuw gezondheidsindexcijfer (basis 2013 = 100) van kracht zal worden, heeft de Raad besloten zich uit eigen beweging uit te spreken over de toe te passen omrekeningscoëfficiënt om de voornoemde bepalingen aan dat nieuwe “gezondheidsindexcijfer” aan te passen.

De Raad wijst er ten slotte op dat het gaat om een laatste dergelijke oefening, daar werd besloten over te gaan van een indexcijfer met vaste basis naar
een kettingindexcijfer. In het geval van het nieuwe indexcijfer, basis 2013 = 100, zal de
referentieperiode dus regelmatig worden geactualiseerd en zullen de prijzen en hoeveelheden tussen de huidige periode en een tussenperiode worden vergeleken. Het
voordeel van die berekeningswijze is dat het indexcijfer in de loop der tijd representatief
blijft.
II.

ADVIES VAN DE RAAD

A. Opmerking vooraf

1. De Raad merkt op dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevolgen
die de toepassing van het nieuwe “gezondheidsindexcijfer” zal hebben:

- eensdeels voor de collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;
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- anderdeels voor de indexering van sommige sociale prestaties en van de loongrenzen die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van
sommige socialezekerheidsprestaties alsook voor sommige uitgaven in de
openbare sector, met name de wedden en lonen van de personeelsleden, hetzij krachtens de wet van 2 augustus 19711 en bijzondere wetgevingen, hetzij
krachtens de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

2. Met betrekking tot de gevolgen van de omrekening naar het nieuwe indexcijfer
voor de collectieve arbeidsovereenkomsten, hebben de interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers op 12 februari 2014 in de Nationale
Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 gesloten betreffende de
techniek voor de omrekening van het “gezondheidsindexcijfer” (basis 2004 = 100)
naar het “gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

3. Ten aanzien van de gevolgen van die omrekening voor de bovengenoemde sociale prestaties, loongrenzen en overheidsuitgaven, spreekt de Raad zich als volgt
uit.

B. Voorgestelde omrekeningsformule

1. Noodzaak van een eenvormig omrekeningsstelsel

Overeenkomstig het stelsel dat sedert 1972 geldt voor de toepassing van een nieuw indexcijfer van de consumptieprijzen, vindt de Raad, zoals hij
in zijn adviezen nr. 524 van 26 mei 1976, nr. 771 van 11 januari 1984, nr. 989 van
29 januari 1991, nr. 1.220 van 29 januari 1998 en nr. 1.543 van 25 januari 2006
heeft aangegeven, dat moet worden voorzien in een ultiem eenvormig stelsel
voor de omrekening naar het nieuwe “gezondheidsindexcijfer”, zowel voor de collectieve arbeidsovereenkomsten als voor de sociale prestaties en loongrenzen
die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van sommige
socialezekerheidsprestaties.

1

Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Deze wet blijft van toepassing, behalve voor de in de wet van 1 maart 1977 bedoelde overheidsuitgaven.
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2. Gegevens die in aanmerking zijn genomen voor de vaststelling van een omrekeningscoëfficiënt

De Raad stelt voor dat wordt gekozen voor de volgende mathematische omrekeningscoëfficiënt:

0,8280.

De toepassing van die coëfficiënt op het spilindexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen op 31 januari 2014 geeft het volgende resultaat
te zien:

122,01 x 0,8280 = 101,02.

De Raad stelt bovendien voor dat bij de afronding van het resultaat
van de omrekening tot het gebruikelijke aantal decimalen, met het cijfer volgend
op de af te ronden decimaal geen rekening wordt gehouden indien het lager is
dan vijf; indien dat cijfer gelijk is aan of hoger is dan vijf, zal de af te ronden decimaal met een eenheid worden verhoogd.

De Raad acht het ten slotte wenselijk dat dezelfde omrekeningsformule wordt toegepast voor de in de wet van 1 maart 1977 bedoelde overheidsuitgaven.

Hij dringt er dan ook op aan dat de desbetreffende maatregelen
worden genomen.
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