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

Het gezondheidsindexcijfer van de maand mei 2001 had voor gevolg dat de 
spilindex 107,30 overschreden werd. 

Dit heeft tot gevolg dat de salarissen, de vergoedingen en de toelagen 
die voor indexatie in aanmerking komen, vanaf 1 juli 2001 (tweede maand 
volgend op de overschrijding), aangepast worden aan de index. Dit bete- 
kent dat de bedragen tegen 100% worden vermenigvuldigd met 1,2682. 

1. Veraoedinaen 

De geïndexeerde bedragen van de hiernavermelde vergoedingen zijn hierdoor 
vanaf 1 juli 2001 als volgt vastgesteld (de bedragen in Belgische frank 
zijn slechts geldig van 1 juli 2001 tot 31 december 2001. De bedragen in 
euro (EUR) gelden slechts vanaf 1 januari 2002). 

1.1 - Vergoedingen voor verblijfkosten binnen het Rijk 

' met uitzondering van de in bovenstaande categorie naast de rang A2 vermelde schalen 

Graden ingedeeld in de 
rangen : (art.XII1 150 
VPS en art. X111 112 
PSWI) 

A4 

A3 

A2A 

A2 (enkel schaal A214, 
A224, A232, A262, A263, 
A283 en A365T) 

Al en A2 ( '1 

B1 en B2 
C1 en C2 
D1 en D2 
El 

Reis per kalenderdag Toeslag voor overnach- 

van meer dan 
5 uur tot 
minder dan 8 
uur 

3,02 EUR 
(121,75 BEF) 

3,02 EUR 
(121,75 BEF) 

3,02 EUR 
(121,75 BEF) 

t ing 

logies op 
kosten van 
het perso- 
neelslid 

34,52 EUR 
(1.392,48 
BEF) 

32,lO EUR 
(1.294,83 
BEF) 

29,68 EUR 
(1.197,18 
BEF) 

van 8 uur en 
meer 

15,16 EUR 
(611,27 BEF) 

12/71 EUR 
(512,35 BEF) 

10,29 EUR 
(414,70 BEF) 

kosteloos 
logies 

18,18 EUR 
(733,02 
BEF) 

15,76 EUR 
(635,37 
BEF) 

13,33 EUR 
(537,72 
BEF) 



1.2 - Kilometervergoeding 

De kilometervergoeding blijft bepaald op 0,25 euro/km (of 10 B E F / k m ) .  

Dit bedrag is niet gekoppeld aan de evolutie van de index, maar kan jaar- 
li j ks herzien worden. 

2. Sociale uitkerinqen 

Inzake de indexering van sociale uitkeringen ( b.v. kinderbijslag, kraam- 
geld, . . . )  wijzigde de Programmawet van 20 januari 2001 de wetten van 
1 maart 1977 en 2 augustus 1971 in die zin dat bij overschrijding van de 
spilindex deze sociale uitkerinqen aan de index aangepast worden vanaf de 
lste maand volgend op de overschrijding (i.p.v. vanaf de 2de maand). - 

Middels een ontwerp van Programmawet dat momenteel in de federale Kamer 
van Volksvertegenwoordigers wordt behandeld, zal de indexering van voor- 
afbetaalde kinderbijslag en rustpensioenen bepaald blijven op de 2demaand 
na de overschrijding. 

Samengevat betekent dit dat de kinderbijslag die: 

- na verlopen termijn wordt betaald, geïndexeerd wordt vanaf 1 juni 2001 
(betaling per 30 juni 2001 van de kinderbijslag van juni 2001 = norma- 
le regeling) ; 

- voorafbetaald wordt, geïndexeerd wordt vanaf 1 juli 2001 (betaling per 
30 juni 2001 van de kinderbijslag van juli 2001 = voorafbetaalde kin- 
derbijslag voor die personeelsleden die het recht op kinderbijslag 
openden uiterlijk op 30 juni 1984). 
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Roger Van den Troos 
directeur-generaal i 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij Koen De Lange ( 02 /553 .50 .08 )  of 
Pros Van Mol ( 02 /553 .50 .54 )  


