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De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zijn verslagen bestemd voor de interprofessionele 
loononderhandelingen uitgebracht. Het gaat om vier verslagen die zullen dienen als ondersteuning 
van de gesprekken over een interprofessioneel akkoord 2019-2020 binnen de Groep van Tien.  
 
In het eerste van vier verslagen – het Technisch Verslag - wordt de maximaal beschikbare marge voor 
de loonontwikkelingen berekend. De raming van de marge gebeurt enerzijds op basis van de 
vooruitzichten inzake de ontwikkeling van de loonkosten in de buurlanden en de automatische 
loonindexering in België, en houdt anderzijds rekening met de loonkloof die mogelijk is ontstaan 
tussen België en de drie referentielanden sinds 1996. Het Technisch Verslag wordt uitgebracht onder 
de verantwoordelijkheid van het secretariaat van de CRB. 
 
De marge wordt becijferd volgens de bepalingen van de hernieuwde wet tot bevordering van de 
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.   
 
Volgens de berekeningen van het secretariaat van de CRB bedraagt de maximaal beschikbare marge 
voor de periode 2019-2020 0,8 %.  
 
Naast het verslag over de maximaal beschikbare marge bevatten de verslagen bestemd voor de 
interprofessionele loononderhandelingen ook nog een verslag over de loonkostenhandicap. Daarin 
wordt de loonkostenhandicap op drie manieren benaderd: de absolute loonkostenhandicap, die het 
verschil weergeeft tussen het niveau van de loonkosten in België en dat van de referentielidstaten, de 
absolute loonkostenhandicap gecorrigeerd voor het productiviteitsniveau, en de loonkostenhandicap 
gecorrigeerd voor de vermindering van de werkgeversbijdragen en de loonsubsidies in België en in de 
drie referentielidstaten sinds 1996. 
 
Tot slot publiceerde de CRB ook een verslag over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en 
een analyse van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.  
 
In het verleden werden de verslagen bestemd voor de interprofessionele loononderhandelingen – toen 
nog samen bekend onder de naam Technisch Verslag – steeds samen gepubliceerd met het Verslag 
Werkgelegenheid-Concurrentievermogen (VWC), een diagnoserapport over de Belgische economie 
met aanbevelingen van de sociale partners in de CRB. Dit jaar zal het VWC uitgebracht worden in het 
kader van de vorming van de volgende federale regering. Het zal een overzicht bevatten van de 
belangrijkste sociaal-economische uitdagingen voor België en pistes aanreiken om die uitdagingen 
aan te pakken.  
 
U kan de gebundelde verslagen raadplegen op de website van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  
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