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

Het gezondheidsindexcijfer van de maand januari 2002 heeft voor gevolg 
dat de spilindex 109,45 overschreden werd. 

1. Salaris, vergoedingen en toelagen 

De salarissen, de vergoedingen en de toelagen die voor indexatie in aan- 
merking komen, worden vanaf 1 maart 2002 (tweede maand volgend op de 
overschrijding), aangepast aan de index. Dit betekent dat de bedragen te- 
gen 100% worden vermenigvuldigd met 1,2936. 

1.1 Maaltijdvergoeding bij dienstreizen 

De geïndexeerde bedragen van de hierbovenvermelde vergoeding zijn vanaf 
1 maart 2002 als volgt vastgesteld. 

Eendagsreizen die minstens 6 uur duren 

middagmaal 

12,29 EUR 

avondmaal (reizen vanaf 14 uur) 

12,29 EUR 

Eendagsreizen die minstens 12 uur duren 

middagmaal + avondmaal 
24,58 EUR (=2x12,29 EUR) 

Meerdaagse reizen 

middagmaal 

22/64 EUR 

avondmaal 

22, 64 EUR 



1.2 - Kilometervergoeding 

De kilometervergoeding blijft bepaald op 0,2636 euro/km. Dit bedrag is 
niet gekoppeld aan de evolutie van de index, maar kan jaarlijks herzien 
worden. 

2. Sociale uitkeringen 

Inzake de 
geld, . . . ) 
1 maart 1 
spilindex 
1ste maand 

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

In toepassing van de Programmawet van 19 juli 2001, blijft de indexering 
-- van voorafbetaalde kinderbijslag en rustpensioenen bepaald op de 2de maand 

na de overschrijding. 

Dit betekent dat de kinderbijslag die: 

- na verlopen termijn wordt betaald, geïndexeerd wordt vanaf 1 februari 
2002 (betaling per 28 februari 2002 = normale regeling); 

- voorafbetaald wordt, geïndexeerd wordt vanaf 1 maart 2002 (betaling 
per 28 februari 2002 = voorafbetaalde kinderbijslag voor die perso- 
neelsleden die het recht op kinderbijslag openden uiterlijk op 30 juni 
1984). 

Concreet betekent dit dat het bedrag van de kinderbijslag uitbetaald per 
28 februari 2002 voor iedereen aangepast is aan de nieuwe index. 
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