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KONINKLIJK BESLUIT VAN 09 JANUARI 1995 TOT VASTSTELLING
VOOR DE HANDARBEIDERS EN ERMEE GELIJKGESTELDEN DIE
VERZEKERINGSPLICHTIG ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE WET VAN
27 JUNI 1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET VAN
28 DECEMBER 1944 BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID DER ARBEIDERS, VAN HET
FICTIEF LOON VOOR DE INACTIVITEITSDAGEN DIE MET
NORMALE WERKELIJKE ARBEIDSDAGEN WORDEN GELIJKGESTELD
DOOR DE WETGEVING BETREFFENDE DE JAARLIJKSE
VAKANTIE VAN DE WERKNEMERS.
(BS 16 maart 1995)
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CHRONOLOGISCHE TABEL

Datum

23.09.1998

Wijzigende besluiten

(BS 23.10.1998)
KB houdende gelijkschakeling van het stelsel van de jaarlijkse vakantie van
mijnwerkers met de algemene werknemersregeling

vakantiegeld van het

Voor de eerste maal van toepassing voor de berekening van het
vakantiejaar 1999, vakantiedienstjaar 1998.
- wijziging van het opschrijft
- wijziging van het art. 1

16.12.2003

- cf. art. 2
- cf. art. 3

(BS 21.1.2004)
KB betreffende de jaarlijkse vakantie van de kunstenaars
toepasselijk vanaf 01.07.2003
- invoeging van art. 4bis

22.06.2004

- cf. art. 2

(BS 02.07.2004)
KB van tot wijziging van sommige koninklijke besluiten in het kader van de
eenvormige definiciering van begrippen met betrekking tot
arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid

van de

toepasselijk vanaf 01.01.2003 en voor de eerste keer voor de berekening
vakantierechten voor het jaar 2004 – vakantiedienstjaar 2003
- vervanging titel
- wijziging van art. 1
- vervanging van art. 2
- wijziging van art. 3
- wijziging van art. 4
- wijziging van art. 4bis

(Franstalige versie)

- cf. art. 12
- cf. art. 13
- cf. art. 14
- cf. art. 15
- cf. art. 16
- cf. art. 17
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22.12.2005

(BS 31/01/2006)
KB tot wijziging van dit KB

van de

toepasselijk vanaf 01.01.2003 en voor de eerste keer voor de berekening
vakantierechten voor het vakantiejaar 2004 – vakantiedienstjaar 2003
- aanpassing van de titel in functie van de afschaffing
van het bijzonder sociale zekerheidsstelsel van
mijnwerkers
- analoge schrapping van deze verwijzing in artikel 1

07.06.2018

- cf. art.1
- cf. art. 2

(BS 21/06/2018)
KB tot wijziging van dit KB
Retro-actief toepasselijk vanaf 01.01.2018
- wijziging van art. 3

- cf. art.4
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MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG

Albert II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28
juni 1971, inzonderheid op artikel 10;
Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie van
15 december 1994;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op
artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de volgende bepalingen tot doel hebben de betaling der vakantiegelden vanaf
het vakantiejaar 1995 mogelijk te maken en dat zij derhalve van dringende aard zijn ;
Overwegende dat de bevoegde instanties zo vlug mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht
van deze modaliteiten;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1.
Onverminderd de bepalingen van artikel 3, is het fictief dagloon voor de
inactiviteitsdagen die overeenkomstig de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers met normale werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld voor de handarbeider of
voor de daarmede gelijkgestelde krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gelijk
aan 100 % van zijn overeenkomstig artikel 2 vastgesteld gemiddeld dagbedrag.
Het totaal van de fictieve lonen, zoals bepaald in vorig lid en de werkelijke bezoldigingen van het
vakantiedienstjaar, mag in geen enkel geval het totaal van de werkelijke bezoldigingen
overschrijden die in aanmerking hadden kunnen genomen worden voor hetzelfde dienstjaar, indien
aan de werknemer geen inactiviteitsdagen zouden zijn toegekend die gelijkgesteld worden met
normale werkelijke arbeidsdagen.
Artikel 2. Het gemiddeld dagbedrag is, in iedere tewerkstellingssituatie van een werknemer, gelijk
aan het quotiënt van de deling met als deeltal 100/108 van het totaal der bezoldigingen die als
basis gediend hebben voor de berekening van de bijdrage die voor de samenstelling van het
vakantiegeld verschuldigd was en, met als deler het aantal bezoldigde dagen in toepassing van de
wetgeving op de sociale zekerheid der werknemers.
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Artikel 3. Indien bij ontstentenis van bezoldigde dagen, het gemiddeld dagbedrag niet
overeenkomstig artikel 2 kan worden vastgesteld, wordt het vakantiegeld van de arbeider voor de
gelijkgestelde dagen berekend op basis van het gemiddeld dagbedrag, vastgesteld op basis van
de bezoldiging en de prestaties die voorafgingen aan de arbeidsongeschiktheid, die aanleiding gaf
tot gelijkstelling;
Artikel 4. Voor de arbeiders in de bedrijfstakken, beroepen of ondernemingen, waar het globale
loon of het uurrooster niet kan worden gemeten, wordt het vakantiegeld voor de met normale
werkelijke arbeidsdagen gelijkgestelde dagen berekend op basis van een als volgt vastgestelde
forfaitaire bezoldiging :
1° andere werknemers dan die bedoeld onder 2°;
a) werknemers van 18 jaar of meer op 31 december van het vakantiedienstjaar : F 1 690;
b) werknemers van minder dan 18 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar : F 1 220;
2° leerlingen wier leerovereenkomst of gecontroleerde leerverbintenis overeenkomstig de
reglementering betreffende de voortdurende opleiding in de middenstand werd erkend en
leerlingen wier leerovereenkomst onder het toezicht van het Paritair Comité voor de
diamantnijverheid en –handel werd gesloten : F 620.
Artikel 4bis . Het in artikel 1 genoemde fictief dagloon mag, voor de personen die verbonden zijn
door een arbeidsovereenkomst voor het leveren van artistieke prestaties en/of artistieke werken in
de zin van artikel 1bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, het dubbel niet
overstijgen van de in artikel 4, 1°, a voorziene forfaitaire bezoldiging.
Artikel 5. Dit besluit is voor de eerste maal van toepassing voor de berekening van het
vakantiegeld voor het vakantiejaar 1995, vakantiedienstjaar 1994.
Artikel 6. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 januari 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

