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

Het gezondheidsindexcijfer bedraagt 114,08 punten voor de maand september 
2004. 

Het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de laatste 
vier maanden bedraagt 113,94 punten. Dit heeft voor gevolg dat de spilin- 
dex van 113,87 punten werd overschreden. 

1. Salaris, vergoedingen en toelagen 

De salarissen, de vergoedingen en de toelagen die voor indexatie in aan- 
merking komen, worden vanaf 1 november 2004 (tweede maand volgend op de 
overschrijding), aangepast aan de index. Dit betekent dat de bedragen te- 
gen 100% worden vermenigvuldigd met 1,3459. 

1.1 Maaltijdvergoeding bij binnenlandse dienstreizen 

- Bedrag maaltijdvergoeding 

- Forfaitair bedrag per maand 

Geïndexeerd bedrag 

Als bijlage gaat de tabel met de geïndexeerde maandelijkse for- 
faits. 

1 juli 2003 

12,54 euro 

1.2 Buitenlandse reizen 

1 november 2004 

12,79 euro 

Voor de bedragen (dagvergoedingen) inzake buitenlandse reizen kan verwe- 
zen worden naar de omzendbrief van 26 maart 2004 (PEBE/DVR/2004/1). Deze 
bedragen werden per 1 februari 2004 aan de levensduurte aangepast maar 
zijn niet gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. 



1.3 Kilometervergoeding 

De kilometervergoeding blijft voorlopig bepaald op 0,2754 euro/km. De fe- 
derale overheid heeft nog geen beslissing genomen omtrent het optrekken 
van dit bedrag vanaf 1 juli 2004. 

Van zodra deze informatie beschikbaar is, zal u hierover ingelicht wor- 
den. 

2. Sociale uitkeringen 

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 de sociale uitkeringen geindexeerd worden vanaf de lSte maand 
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 oktober 
2004 (betaling per 29 oktober 2004 = normale regeling); 

- voorafbetaald wordt, geïndexeerd wordt vanaf 1 november 2004 (betaling 
per 29 oktober 2004 = 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 
29 oktober 2004 voor iedereen aangepast is aan de nieuwe index. 

Roger Van den Troos 
directeur-generaal l 



BIJLAGE (DVR - binnenlandse reizen1 
FORFAITARISERING MAALTIJDVERGOEDING (per maand) 

(geïndexeerd vanaf 1 november 2004) 

aantal dagreizen per 
jaar (middagmaal) 

60 - 71 
72 - 83 
84 - 95 
96 - 107 
108 - 119 
120 - 131 
132 - 143 
144 - 155 
156 - 167 

1.648 2.218,38 184,86 
1.762 2.371,81 

192 203 1.876 156 2.525,24 
204 21 5 166 2.678,68 
21 6 225 2.095 175 2.819,32 
226 2.147 179 2.889,65 

in EUR per 
maand 
(100%) 

52 
61 
7 1 
80 
90 
99 
109 
118 
128 

bedrag in 
EUR per 

jaar (100%) 
622 
736 
850 
964 

1 .O78 
1.192 
1.306 
1.420 
1.534 

bedrag in EUR 

per jaar 
(gelndexeerd) 

837,49 
990,92 

1.144,35 
1.297,78 
1.451,22 
1.604,65 
1.758,08 
1.91 1,51 
2.064,95 

bedrag in EUR 

per maand 
(gelndexeerd) 

69,79 
82,58 
95,36 
108,15 
120,93 
133,72 
146,51 
159,29 
172,08 


