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Benaming van de instelling 
 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
 
Benaming van het project 
 
Databank conventionele lonen en arbeidsduur.  
 
Acroniem 
 
CAO-CCT 
 
Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 
Situering van het project binnen het kader van de instelling 
 
De informatie over de baremalonen in de sectoren (de 170 paritaire comités en subcomités) 
wordt vastgelegd in CAO’s. Deze worden neergelegd bij de griffie van de Algemene Directie 
van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg. Ze worden in principe algemeen verbindend verklaard, en moeten als bindende 
normen door alle werknemers in de sector worden gerespecteerd. De Inspectie van de Sociale 
Wetten is belast met het toezicht hierop. 
 
In de meeste paritaire comités werd een –al dan niet uitgebreide– functieclassificatie 
opgesteld, waarbij de werknemers in verschillende categorieën worden ingedeeld (variërend 
van slechts enkele tot verschillende tientallen categorieën).  Daaraan wordt een loonbarema 
gekoppeld, dat in de paritaire comités voor de bedienden in veel gevallen ook nog rekening 
houdt met de leeftijd en/of de anciënniteit. Vervolgens worden in de paritaire (sub)comités 
periodiek loonsverhogingen afgesproken. Bovendien beschikt elk paritair comité over een 
eigen systeem waarmee de lonen worden gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. 
Ook verschillende premies en toeslagen en de arbeidsduur worden bij CAO vastgelegd. 
 
Het project bestaat erin om de informatie die in de CAO’s vervat zit beter te exploiteren en 
bevat twee luiken: het ter beschikking stellen van de informatie en de berekening van de 
index van de conventionele lonen en de conventionele arbeidsduur. 
 
Publicatie van de informatie 
 
De CAO’s worden op de website van de FOD gepubliceerd, maar om te bepalen op welk loon 
iemand recht heeft, is het niet vanzelfsprekend om daarvan te vertrekken: men moet 
teruggaan naar het oorspronkelijke barema en alle indexeringen en loonsverhogingen 
(correct) toepassen. De facto is dit niet haalbaar. In de privé-sector worden daarom 
verschillende overzichten van de geldende lonen gepubliceerd (vooral op initiatief of met 
medewerking van de sociale secretariaten), maar de FOD neemt zich voor om ook op de eigen 
website minstens een actueel overzicht van de geldende loonbarema’s, de arbeidsduur en de 
verschillende premies te publiceren. Het is immers vanzelfsprekend dat algemeen bindende 
normen door de overheid worden bekendgemaakt. Ook de controle door de inspectiediensten 
kan dan gebaseerd worden op overheidsinformatie. 
 
Daartoe moet aan de hand van de bij de griffie aanwezige informatie een Databank “Lonen 
en Arbeidsduur” worden opgemaakt, waarbij de oorspronkelijke gegevens automatisch 
kunnen worden geïndexeerd en waarbinnen op eenvoudige wijze de bij CAO vastgelegde 
verhogingen kunnen worden verwerkt. De databank dient gebruiksvriendelijk en voldoende 
flexibel te zijn, om toe te laten dat wijzigingen in de baremastructuur, veranderingen in het 
indexeringssysteem of ad hoc-aanpassingen1 zonder veel problemen kunnen gebeuren. 

                                                           
1 Het komt voor dat de sociale partners in een bijzonder geval beslissen de afgesproken regels even opzij 
te zetten, bijvoorbeeld om een tijdelijke loondaling te vermijden of om een indexering te vervroegen. 
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De output voor de website van de FOD dient bovendien op eenvoudige wijze vanuit de 
databank te kunnen worden geconstrueerd en dient voor de bezoeker van de site eenvoudig te 
consulteren te zijn. 
 
De databank dient verder ook toegankelijk te zijn voor analytisch en wetenschappelijk 
onderzoek, zowel van binnen als buiten de FOD.       
 
 De index van de conventionele lonen en van de conventionele arbeidsduur 
 

 Principe van een index van de conventionele lonen 
 
Een “index van de conventionele lonen”, zoals die door de FOD sinds 1958 wordt berekend en 
gepubliceerd, heeft als bedoeling om de evolutie van de lonen die het gevolg is van collectieve 
loononderhandelingen weer te geven. Verschillende methodes zijn denkbaar, maar in principe 
komt het erop neer dat van een aantal “meetpunten” de lonen maand na maand (of trimester 
na trimester) worden opgevolgd. Aan elk van de meetpunten wordt een gewicht toegekend en 
op die basis wordt de index voor de gehele economie of voor delen ervan samengesteld. 
Bovendien moet het systeem toelaten om de invloed van verschillende factoren op de 
indexstijging (indexering, conventionele verhoging, arbeidsduur…) te isoleren. 
 

 De huidige index en de “meetpunten” 
 
Op dit ogenblik gebruikt de index van de conventionele lonen één meetpunt per paritair 
comité. Voor 1997 werd een “gemiddeld baremaloon” samengesteld. Dit loon wordt nu 
verhoogd op basis van de indexeringen (worden door de Directie van de Socio-Economische 
Studiën van de FOD berekend en vervolgens geverifieerd met alle andere bronnen) en op 
basis van de conventionele verhogingen. In de meeste gevallen betreffen verhogingen immers 
uniform alle baremalonen in het paritair comité, zodat ze eenvoudig op het “gemiddeld 
baremaloon” kunnen worden aangerekend.  Wanneer dit niet het geval is, wordt een 
(doordachte) ad hoc-oplossing uitgewerkt. 
 
De berekening van index is op dit ogenblik gedeeltelijk geautomatiseerd:alle verhogingen (ook 
de indexeringen) worden handmatig berekend en vervolgens worden ze in een Excelbestand 
geïntegreerd waaruit dan de indexresultaten voortvloeien. 
 

 Een uitbreiding van de index 
 
De huidige index beperkt zich tot de eigenlijke baremalonen. De index heeft daardoor 
volgende beperkingen:  

• Allerlei andere vergoedingen (shiftwerk, nachtwerk, wachtvergoeding…) en premies 
(eindejaarspremies, eenmalige premies…) worden niet verwerkt.   

• De loonafspraken op ondernemingsniveau worden niet verwerkt. 
• Vooruitzichten van de index kunnen maar af en toe worden opgemaakt. 
Zowel de Nationale Arbeidsraad als de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben 

reeds herhaaldelijk aan de FOD gevraagd om voor deze problemen een oplossing te 
vinden.  Bovendien zijn ook andere instellingen zoals de Nationale Bank en het 
Federaal Planbureau vragende partij. Ook voor het zicht op het loonbeleid voor de 
FOD zelf is deze informatie uiteraard niet zonder belang. 

 
 Vergoedingen en premies 

 
In de meeste paritaire comités zijn er verschillende permanente vergoedingen en al dan niet 
recurrente premies. Deze zijn niet in een “gemiddelde” te vatten (het heeft geen zin om een 
wachtvergoeding en een eindejaarspremie bij elkaar op te tellen) en ze gedragen zich 
bovendien niet uniform, ook niet binnen één paritair comité. Een opname hiervan in de index 
maakt een substantiële verhoging van het aantal meetpunten noodzakelijk. Manuele 
aanpassingen daarvan zijn erg tijdrovend. Vandaar dat een koppeling aan de databank “Lonen 
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en Arbeidsduur” noodzakelijk is. Bovendien zou dat ook toelaten een meer flexibel systeem 
met ook meerdere meetpunten voor de eigenlijke baremalonen op te zetten. 
 

 Ondernemingen 
 
Dit is op korte termijn niet oplosbaar, op lange termijn kan nagekeken worden of de nodige 
informatie uit de door de ondernemingen neergelegde CAO’s kan worden gehaald.  Dit is 
alleszins geen prioriteit. 
 

 Vooruitzichten 
 
Van de huidige index worden vooruitzichten opgesteld wanneer één of meer externe 
instellingen ernaar vragen en wanneer (op basis van de tweejaarlijkse onderhandelingscyclus 
die start met het afsluiten van een interprofessioneel akkoord) enige informatie beschikbaar 
is. Daarbij worden de indexvooruitzichten van het F.P.B. gebruikt. Omdat het systeem niet 
volledig geautomatiseerd is en omdat er geen continue stroom van informatie m.b.t. 
toekomstige loonsverhogingen is, kan dit niet op regelmatige basis gebeuren.  
 
Om goede vooruitzichten te kunnen maken is het overigens belangrijk dat alle informatie 
zodra ze (ook informeel, voorlopig, in ontwerp-CAO’s…) beschikbaar is in de databank wordt in 
rekening gebracht (ook al leidt dit desgevallend niet tot een onmiddellijke publicatie op de 
site). 
 
Het project 
 
Binnen het kader van het project moet zowel de methodologie van de index van de 
conventionele lonen (en parallel die van de conventionele arbeidsduur) geactualiseerd worden 
en uitgebreid tot de premies en moet van de koppeling aan de databank worden uitgewerkt, 
ondermeer om de berekening te vereenvoudigen, simulaties mogelijk te maken (met 
bijvoorbeeld een jaarlijks wijzigend gewicht van de sectoren) en het periodiek uitwerken van 
vooruitzichten, ook op basis van door externen aangeleverde reeksen van de index van de 
consumptieprijzen, toe te laten. 
 
Bovendien moet bij het opzetten van nieuwe indices rekening gehouden worden met de 
continuïteit van de reeksen en de noodzakelijke berekening van “back-data”. Aangezien de 
index ook in een aantal reglementeringen en contracten een rol speelt, dient ook met 
juridische aspecten rekening te worden gehouden. 
 
Uit te voeren opdracht 
  
a. door de onderzoeksploeg 
 

• analyse van de gegevens in de CAO’s 
• de onderzoeksploeg ziet erop toe dat de gegevens waarop het project betrekking 

heeft in een Europese en/of internationale context worden onderzocht, om ze te 
kunnen vergelijken en harmoniseren; 

• analyse van de reeds verzamelde gegevens in het kader van het opzetten van de 
databank; 

• analyse van de huidige methodologie van de index van de conventionele lonen en 
arbeidsduur; 

• analyse van de behoeften bij de gebruikers; 
• internationale vergelijking van de methodologie van de index; 
• ontwikkelen van een nieuwe methodologie voor de index; 
• mee ontwikkelen van het informaticasysteem voor de databank: systeemanalyse, 

concipiëren van gebruikersinterfaces; 
• testen van de databank (in verschillende ontwikkelingsfases); 
• onderzoeken van de mogelijkheden voor uitbreiding van de databank voor een meer 

doorgedreven analyse van (ook kwalitatieve aspecten van) de CAO’s (horizontale 
analyse); 
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• verkennend onderzoeken van de mogelijkheid voor een index waarin ook de 
ondernemings-CAO’s worden verwerkt.  

 
b. door de openbare instelling 
 

1. voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek  
 

• eerste grondige analyse van de gegevens in de CAO (reeds gebeurd) 
• uitsluitsel geven over de haalbaarheid van het opzetten van een volledige 

databank binnen de FOD (in samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid) 
Wanneer zou blijken dat deze eigen databank niet haalbaar is, zal door de FOD 
worden besloten om over te gaan tot het inkopen van de gegevens bij één van 
de privé-ondernemingen die de gegevens publiceren. Ook in dat geval blijft het 
project echter volledig relevant. 
 

2. in de loop van het project 
 

• begeleiding en bijsturing van het project 
• medewerking aan het opzetten van de methodologie van de index 
• programmeerwerk 
• testen van de databank (in verschillende ontwikkelingsfases) 
• aansluiting van de databank op de website van de FOD en op interne 

gegevensstromen 
 

Op te leveren eindproduct 
 
a. door de onderzoeksploeg 

 
Een volledige functionele databank die de consultatie van de sectorale lonen en arbeidsduur op 
de website van de FOD toelaat, waarin eenvoudig gegevens kunnen worden ingebracht, 
waarmee eenvoudig de berekeningen voor de index met alle bijhorende simulaties kunnen 
worden uitgevoerd en die voor verdere beleidsgerichte en/of wetenschappelijke analyse kan 
worden aangewend.  

 
b. voor de openbare instelling 

 
Idem. 

 
Valorisatie van het eindproduct 
 

a. voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking  
 

• De databank zal toelaten het publiek adequaat te informeren over de geldende 
sectorale minimumlonen en de arbeidsduur. 

• De databank zal de controle op de lonen door de inspectiediensten 
vereenvoudigen. 

• De databank zal de informatie voor het beleid omtrent lonen en arbeidsduur 
verbeteren. 

• De databank zal de berekening van de index van de conventionele lonen en 
arbeidsduur vereenvoudigen en de mogelijkheden ervan uitbreiden. 

 
b. voor het 'publiek': toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke 

gebruikers en voor het grote publiek 
 

• De sectorale lonen en arbeidsduur zullen via de website van de FOD 
geconsulteerd kunnen worden. 

• De gegevens van de index van de conventionele lonen zullen beschikbaar zijn 
en simulaties zullen op aanvraag gemaakt kunnen worden. 
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• De databank als geheel zal voor verder wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar worden gesteld. 

 
Timing, planning van uit te voeren taken en toegekend budget 
 
a. timing van activiteiten 
 
1 september 2005-31 augustus 2007 
 

• Analyse van de beschikbare informatie en de behoeften: 3 maanden 
• Uittekenen van de structuur van de databank: 2 maanden 
• Ontwikkelen van een proefopzet voor de databank: 2 maanden 
• Testen van de databank: 2 maanden 
• Analyse van de methodologie van de index: 2 maanden 
• Ontwerpen van een nieuwe methodologie: 2 maanden 
• Ontwikkelen van de definitieve databank: 5 maanden 
• Testen van de databank: 6 maanden 

 
b. planning van activiteiten: fasering van taken 
 

1. voor de onderzoeksploeg 
 
Zie timing hierboven. 
 
2. voor de openbare instelling 

 
Zie timing hierboven. 
  
 
Bijzondere voorwaarden 
 

a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité 
 
Gelet op het belang van de resultaten voor verschillende instellingen zouden minstens 
de betrokken diensten van de FOD (Socio-econ. Studiën, Collectieve 
Arbeidsbetrekkingen, Inspectie van de Sociale Wetten) en de andere geïnteresseerde 
instellingen (Nationale Arbeidsraad, Centrale Raad voor het bedrijfsleven, Nationale 
Bank, Federaal Planbureau) hierbij betrokken moeten worden. 
 
b. clausule van vertrouwelijkheid van gegevens  
 
Niet van toepassing. 
 
c. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling  
 
Aanwezigheid in de FOD op regelmatige basis zal noodzakelijk zijn, afhankelijk van de 
fase waarin het project zich bevindt. Hiervoor zal de nodige ruimte ter beschikking 
worden gesteld. 
 
d. andere 
 
Het project noodzaakt de inzet van één of meerdere personen met een 
economische/statistische achtergrond als een of meerdere personen met een 
informatica-achtergrond. Bovendien zullen deze onderling intensief moeten 
samenwerken. De voorkeur gaat daarom uit naar een halftijdse informaticus en een 
halftijdse economist/statisticus die beiden gedurende 2 jaar binnen het project zouden 
werkzaam zijn (d.w.z. 1 FTE gedurende 2 jaar). De werklast per persoon kan daarbij 
variabel zijn (in bepaalde fases zal er meer werk zijn voor de ene, in andere fases voor 
de andere). 


