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

Het gezondheidsindexcijfer bedraagt 116,76 punten voor de maand juli 
2005. 

Het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de laatste 
vier maanden bedraagt 116,25 punten. Dit heeft voor gevolg dat de 
spilindex van 116,15 punten werd overschreden. 

1. Salaris, vergoedingen en toelagen 

De salarissen, de vergoedingen en de toelagen die voor indexatie in 
aanmerking komen, worden vanaf 1 september 2005 (tweede maand volgend op 
de overschrijding)l, aangepast aan de index. Dit betekent dat de bedragen 
tegen 100% worden vermenigvuldigd met 1,3728. 

1.1 Maaltijdvergoeding bij binnenlandse dienstreizen 

- Bedrag maaltijdvergoeding 

1 september 2005 

12,79 euro 

- Forfaitair bedrag per maand 

Als bijlage gaat de tabel met de geïndexeerde maandelijkse 
forfaits. 

1.2 Buitenlandse reizen 

Voor de bedragen (dagvergoedingen) inzake buitenlandse reizen kan 
verwezen worden naar de omzendbrief van 26 maart 2004 (PEBE/DVR/~OO~/~). 

Wet van 1 maart 1977, ook van toepassing op de ambtenarenpensioenen. 



Deze bedragen werden per 1 februari 2004 aan de levensduurte aangepast 
maar zijn niet gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. 

1.3 Kilometervergoeding 

Voor het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstreizen kan verwezen 
worden naar de dienstmededeling van 29 juni 2005 (MVG/AZF/AAZ/2005/2). 
Dit bedrag werd vanaf 1 juli 2005 verhoogd tot 0,2841 euro per kilometer. 
Het bedrag voor de verplaatsing van de woonplaats naar de standplaats en 
het supplement carpooling werd vanaf dezelfde dag verhoogd tot 0,1420 
euro per kilometer. 

2. Sociale uitkeringen 

De sociale uitkeringen ( b.v. kinderbijslag, kraamgeld, . . .) worden bij 
overschrijding van de spilindex geïndexeerd vanaf de lSte maand volgend op 
de overschri j ding2. 

De indexering van voorafbetaalde kinderbijslag gebeurt vanaf de zde maand 
na de overschrijding. 

Dit betekent dat de kinderbijslag die: 

- na verlopen termijn wordt betaald, geïndexeerd wordt vanaf 1 augustus 
2005 (betaling per 31 augustus 2005 = normale regeling); 

- voorafbetaald wordt, geïndexeerd wordt vanaf 1 september 2005 
(betaling per 31 augustus 2005 = voorafbetaalde kinderbijslag voor die 
personeelsleden die het recht op kinderbijslag openden uiterlijk op 30 
juni 1984). 

Concreet betekent dit dat het bedrag van de kinderbijslag, uitbetaald per 
31 augustus 2005, voor iedereen aangepast is aan de nieuwe index. 

Voor de directeur-generaal, afwezig 

f Mannaerts 
directeur 

Bijlage: tabel forfaitarisering maaltijdvergoeding 

Wet van 2 augustus 1971. 



BIJLAGE (binnenlandse reizen) 
FORFAITARISERING MAALTIJDVERGOEDING 

(vanaf 1 september 2005) 

aantal dagreizen per 
jaar (middagmaal) 

60 - 71 
72 - 83 
84 - 95 
96 - 107 
108 - 119 
120 - 131 
132 - 143 
144 - 155 
156 - 167 
168 - 179 
180 - 191 
192 - 203 
204 - 215 
216 - 225 
226 

bedrag in 
EUR per 

jaar (1 00%) 
622 
736 
850 
964 

1 .O78 
1.192 
1.306 
1.420 
1.534 
1.648 
1.762 
1.876 
1 .g90 
2.095 
2.147 

in EUR per 
maand 
(1 00%) 

52 
6 1 
71 
80 
90 
99 
109 
118 
128 
137 
147 
156 
166 
175 
179 

bedrag in 
EUR per 

jaar 
(geïndex) 
854,22 

1 .O1 0,72 
1.167,22 
1.323,72 
l .480,22 
1.636,72 
1.793,22 
1.949,72 
2.106,22 
2.262,72 
2.419,22 
2.575,72 
2.732,22 
2.875,67 
2.947,40 

bedrag in 
EUR per 
maand 

(geïndex) 
71,19 
84,23 
97,27 
1 10,31 
123,35 
136,39 
149,44 
162,48 
175,52 
188,56 
201,60 
214,64 
227,68 
239,64 
245,62 


