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Sociaal overleg: vooruitgang voor de werknemers 

Het ABVV is tevreden met de vooruitgang die geboekt werd betreffende de vaststelling van de 
omrekeningscoëfficiënt voor de berekening van de index en de toekenning van een motivatierecht bij 
ontslag. 

In het indexdossier zijn de sociale gesprekspartners het uiteindelijk eens geworden over een 
neutrale omrekeningscoëfficiënt.  
Die moet de eventuele effecten tussen de oude en de nieuwe berekening van het indexcijfer na de 
hervorming die eind vorig jaar werd beslist, uitvlakken. De volgende overschrijding van de spilindex 
zou dus plaatsvinden in december 2014, zoals voorspeld door het Federaal Planbureau.  

Het ABVV eiste een neutrale berekeningsmethode, zonder manipulaties, want het vreesde een 
nieuwe poging tot manipulatie van de index waardoor de volgende overschrijding van de spilindex 
naar 2015 verschoven zou worden. 

De nieuwe indexgegevens tonen alvast aan dat het nieuwe systeem meer rekening houdt met de 
evolutie van de prijzen. 

 
Ter herinnering: eind december rondde de Indexcommissie, waarin vakbonden en werkgevers vertegenwoordigd zijn, haar 
werkzaamheden rond de indexhervorming af, acht jaar na de grote hervorming van 2006. Vanaf 1 januari 2014 

- wordt voor de berekening van het indexcijfer als wegingsbron nog steeds het gezinsbudgetonderzoek gebruikt in 
plaats van de gegevens van het Instituut van de Nationale Rekeningen; 

- houdt het indexcijfer beter rekening met de getuige 'huurprijzen' die een belangrijke hap uit het gezinsbudget nemen; 

- houdt de getuige 'telecommunicatiediensten' rekening met de diverse tariefformules; 

- hebben we voortaan een jaarlijkse "kettingindex". Die moet een betere opvolging mogelijk maken van de evolutie van 
het consumentengedrag in real time. Maar het ABVV zal er wel op toezien dat wat kleine aanpassingen in de marge 
moeten blijven, niet omgevormd worden tot een jaarlijkse hervorming van de hele index.  
 
Bovendien zal het ABVV bijzonder waakzaam toezien op de getuigen 'rusthuizen' en 'huurprijzen', vanwege de 
demografische evolutie en de evolutie van de vastgoedmarkt in België.  

Meer weten over de index? www.abvv.be/index  

 
Voorts zullen werknemers, arbeiders én bedienden, voortaan recht hebben op een motivering 
van hun ontslag. 
 
Dit recht – dat opgelegd wordt door de internationale conventies – wordt eindelijk voor alle Belgische 
werknemers een feit. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld niet antwoordt op de vraag van een 
werknemer waarom hij hem ontslagen heeft, zal hij automatisch gesanctioneerd worden. Als het 
ontslag bovendien kennelijk ongegrond en onredelijk is, zal de rechter de werkgever een financiële 
sanctie kunnen opleggen. 

 


