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Betreft  : - Uitvoering van het  intersectoraal akkoord 1999-2000 
- Verhoging vakantiegeld 

Deze omzendbrief betreft de uitvoering van een afspraak van het intersectoraal 
akkoord 1999-2000 (protocol 108/4 van Comité A van 10/6/1999). Dit intersectoraal 
akkoord bevat maatregelen en afspraken die gelden voor alle overheidsdiensten en 
werd wat de verhoging van het vast gedeelte van het vakantiegeld met 1.000 frank 
en de verhoging van het veranderlijk gedeelte met 0,1% betreft, geconcretiseerd 
door een protocol 112/3 van 2/3/2000 van hetzelfde Comité A. 

Zoals u weet bestaat het vakantiegeld uit een veranderlijk en een vast gedeelte. 
Het veranderlijk gedeelte bedraagt 1% van de jaarbezoldiging aangepast aan het 
verhogingspercentage van de maand maart van het vakantiejaar, zoals dit 
percentage gekoppeld is aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. 
Dit gedeelte wordt vanaf het vakantiegeld 2000 op 1,1% gebracht. 
Het vast gedeelte bedroeg in 1999 34.273 frank. Dit gedeelte wordt thans verhoogd 
met 1.000 frank tot 35.273 frank (index inclusief). 

In afwachting dat de overeengekomen maatregelen door de bevoegde overheid worden 
geformaliseerd, deel ik u mee dat ik u machtig om de verhoging van het vast 
gedeelte van het vakantiegeld 2000 met 1.000 frank te verhogen tot 35.273 frank 
en de verhoging van het veranderlijk gedeelte tot 1,1% van de jaarbezoldiging. 
Ik mag u vragen dan ook het nodige te doen om de personeelsleden van uw 
departement in kennis te stellen van deze maatregel. 

Op het verhoogde vakantiegeld dient de speciale loonmatigingsbijdrage van 13,07% 
ingehouden te worden (zoals voorheen) zowel voor statutaire als voor contractuele 
personeelsleden. Deze inhouding wordt niet doorgestort aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid. Er is geen enkele onderwerping aan de RSZ, ook niet van het 
verhoogde deel van het vakantiegeld. 

De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven werd reeds door de administratie 
Ambtenarenzaken van mijn beslissing op de hoogte gebracht. 

Aangelegenheden, 

eventuele info : Jef Mannaerts (02/553 50 41) of Peter De Clercq (02/553 49 98) 


