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Betreft : Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen 
en sociale uitkeringen. 

Vanaf 1 september 2000 worden de salarissen, de vergoedingen en de toela- 
gen die voor indexatie in aanmerking komen, aangepast aan de index. Dit 
betekent dat de bedragen tegen 100% worden vermenigvuldigd met 1,2434. 

1. Vergoedinger? 

De geïndexeerde bedragen van de hiernavermelde vergoedingen zijn hierdoor 
vanaf 1 september 2000 als volgt vastgesteld. 

1.1 - Vergoedingen voor verblijfkosten binnen het Rijk 
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1.2 - Kilometervergoeding 

In uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000 dat op 6 juli 2000 met 
de representatieve vakorganisaties werd afgesloten, bedraagt vanaf 1 juli 
2000 de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, 
motorfiets of bromfiets, 10 frank per kilometer. 

Dit bedag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het 
belastbaar vermogen van het voertuig. 

Dit bedrag wordt niet aangepast aan de index. 

2. Sociale uitkerinqen 

De sociale uitkeringen ( b.v. kinderbijslag, kraamgeld, . . . )  worden even- 
eens vanaf 1 september 2000 aangepast aan de index. 

Voor de directeur-generaal, afwezig 


