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TABEL MET BETREKKING TOT DE INHOUDING VOOR HET FINANCIEEL
EVENWICHT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

De inhouding bestemd om bij te dragen tot het herstel van het financieel evenwicht van de
sociale zekerheid wordt verricht op het deel van het brutovakantiegeld dat niet overeenstemt
met de normale bezoldiging voor de vakantiedagen.
Toepasselijk vanaf
vakantiejaar

-

Bijdragevoet

Koninklijk besluit
of wet

Belgisch
Staatsblad

1982

7 pc

KB nr. 23 van 23.03.1982

25.03.1982

1983

11 pc

KB nr. 158 van 30.12.1982

12.01.1983

van 1984 tot 1992 (1)

12,07 pc

Wet van 29.06.1981, art.
39 zoals opnieuw
ingevoerd bij art. 2 van het
KB nr. 214 van 30.09.1983

04.10.1983

van 1993 tot 1998(2)

13,07 pc

Wet van 26.06.1992, art.
11, 1

30.06.1992

vanaf 1999(3)

13,07 pc

Wet van 26.03.1999
betreffende het Belgisch
actieplan voor de
werkgelegenheid en
houdende diverse
bepalingen – art. 118

01.04.1999

vanaf 2001(4)

13,07 pc

Wet van 22.05.2001 tot
uitvoering van het
interprofessioneel akkoord
2001/2002 – art. 10

21.06.2001

(1)

Voor het vankantiegeld 1984 dat bij wijze van vooruitbetaling in 1983 uitgegeven werd
(ten voordele van gepensioneerde werknemers of rechthebben van overleden
werknemers), staat de bijdragevoet van de inhouding voor 11 p.c.

(2)

Toepasselijk van 01.07.1992 af; teneinde een discriminatie te vermijden tussen de
betalingen uitgevoerd voor 01.07.1992 en deze later voorziet een ministerieel besluit dat
artikel 11, 1 van de wet van 26.06.1992, toepasselijk zal zijn vanaf het
vakantiedienstjaar 1992, vakantiejaar 1993.

(3)

Geen inhouding op het dubbel vakantiegeld voor de 3de dag van de 4de vakantieweek.

(4)

Geen inhouding op het dubbel vakantiegeld vanaf de 3de dag van de 4de vakantieweek
toepasselijk vanaf 1 januari 2001 en is van toepassing vanaf het vakantiedienstjaar
2000 – vakantiejaar 2001.

