J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967
Artikel 15/1

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 15

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en
voor het eerst op de in 1967 te
verschuldigde vakantiegelden

Tekst volgens het KB. van
20.07.1970
Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en
voor het eerst op de in 1970 te
verschuldigde vakantiegelden

Tekst volgens het KB. van
21.01.1971
Toepasselijk vanaf 01.01.1971 en
voor het eerst op de in 1971
verschuldigde vakantiegelden

§ 1. Op het volledig bedrag van het § 1. Op het volledig bedrag van het § 1. Op het volledig bedrag van het
vakantiegeld
wordt
1,5
pct. vakantiegeld
wordt
1,5
pct. vakantiegeld
wordt
1
pct.
ingehouden.
ingehouden.
ingehouden.
De opbrengst dezer inhouding dient
tot dekking van het vakantiegeld voor
met
effectief
gewerkte
dagen
gelijkgestelde
dagen
van
arbeidsonderbreking, vermeld in
artikel 16, 4 tot 6 en 14.

De opbrengst dezer inhouding dient
tot dekking van het vakantiegeld voor
met
effectief
gewerkte
dagen
gelijkgestelde
dagen
van
arbeidsonderbreking, vermeld in
artikel 16, 4 tot 6 en 14.

De opbrengst dezer inhouding dient
tot dekking van het vakantiegeld voor
met
effectief
gewerkte
dagen
gelijkgestelde
dagen
van
arbeidsonderbreking, vermeld in
artikel 16, 4 tot 6 en 14.

§ 2. Het vakantiegeld voor de andere
dagen
van
arbeidsonderbreking
vermeld in artikel 16, wordt
gefinancierd overeenkomstig § 2, 1,
van artikel 21 van de wetten
betreffende het jaarlijks verlof der
loonarbeiders geordend op 9 maart
1951, door een bijdrage van 0,40 pct.
van de bruto bezoldiging van het
vakantiedienstjaar, te storten door de
werkgevers.

§ 2. Het vakantiegeld voor de andere
dagen
van
arbeidsonderbreking
vermeld in artikel 16, wordt
gefinancierd overeenkomstig § 2, 1,
van artikel 21 van de wetten
betreffende het jaarlijks verlof der
loonarbeiders geordend op 9 maart
1951, door een bijdrage van 0,40 pct.
van de lonen van het vakantiedienstjaar die tot basis hebben gediend
voor de berekening van de bijdrage
verschuldigd voor de samenstelling
van het vakantiegeld.

§ 2. Het vakantiegeld voor de andere
dagen
van
arbeidsonderbreking
vermeld in artikel 16, wordt
gefinancierd overeenkomstig § 2, 1,
van artikel 21 van de wetten
betreffende het jaarlijks verlof der
loonarbeiders geordend op 9 maart
1951, door een bijdrage van 0,40 pct.
van de lonen van het vakantiedienstjaar die tot basis hebben gediend
voor de berekening van de bijdrage
verschuldigd voor de samenstelling
van het vakantiegeld.

Het saldo, dat moet gestort worden
door
het
Fonds
voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders
van de bouwnijverheid, in uitvoering
van artikel 25, § 2, tweede alinea, 2,
van de wet van 28 maart 1964,
gewijzigd bij de wet van 13 juni 1966
tot
integratie
van
de
derde
vakantieweek in het stelsel van de
jaarlijkse vakantie der arbeiders, is
verschuldigd op 31 maart van het jaar
volgend op dat van verjaring voorzien
bij artikel 24 van voornoemde wetten
: het moet ten laatste op 30 april aan
de Rijkskas voor jaarlijks verlof
betaald worden.

Het saldo, dat moet gestort worden
door
het
Fonds
voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders
van de bouwnijverheid, in uitvoering
van artikel 25, § 2, tweede alinea, 2,
van de wet van 28 maart 1964,
gewijzigd bij de wetten van 13 juni
1966 en 26 maart 1970, is
verschuldigd op 31 maart van het jaar
volgend op dat van verjaring voorzien
bij artikel 24 van voornoemde wetten;
het moet ten laatste op 30 april aan
de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
betaald worden.

Het saldo, dat moet gestort worden
door
het
Fonds
voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders
van de bouwnijverheid, in uitvoering
van artikel 25, § 2, tweede alinea, 2,
van de wet van 28 maart 1964,
gewijzigd bij de wetten van 13 juni
1966 en 26 maart 1970, is
verschuldigd op 31 maart van het jaar
volgend op dat van verjaring voorzien
bij artikel 24 van voornoemde wetten;
het moet ten laatste op 30 april aan
de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
betaald worden.
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J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967
Artikel 15/2

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 15

Tekst volgens het KB. van
05.08.1971
Toepasselijk vanaf 11.10.1971 en
voor het eerst op de in 1970 te
verschuldigde vakantiegelden

Tekst volgens het KB. van
11.07.1972
Toepasselijk vanaf vakantiedienstjaar
1971

Tekst volgens het KB. van
30.03.1977
Toepasselijk vanaf 01.01.1976
En voor het eerst op de in 1976
verschuldigde vakantiegelden

§ 1. Op het volledig bedrag van het § 1. Op het volledig bedrag van het § 1.Op het volledig bedrag van het
vakantiegeld
wordt
1
pct. vakantiegeld
wordt
1
pct. vakantiegeld
wordt
1
pct.
ingehouden.
ingehouden.
ingehouden.
De opbrengst dezer inhouding dient
tot dekking van het vakantiegeld voor
met
effectief
gewerkte
dagen
gelijkgestelde
dagen
van
arbeidsonderbreking, vermeld in
artikel 16, 4 tot 6 en 14.

De opbrengst dezer inhouding dient
tot dekking van het vakantiegeld voor
met
effectief
gewerkte
dagen
gelijkgestelde
dagen
van
arbeidsonderbreking, vermeld in
artikel 16, 4 tot 6, 14 en 15.

§ 2. Het vakantiegeld voor de andere
dagen
van
arbeidsonderbreking
vermeld in artikel 16, wordt
gefinancierd overeenkomstig artikel
19, § 1, 1 van de gecoördineerde
wetten, door een bijdrage van 0,40
pct. van de lonen van het
vakantiedienstjaar die tot basis
hebben gediend voor de berekening
van de bijdrage verschuldigd voor de
samenstelling van het vakantiegeld.

§ 2. Het vakantiegeld voor de andere
dagen
van
arbeidsonderbreking
vermeld in artikel 16, wordt
gefinancierd overeenkomstig artikel
19, § 1, 1 van de gecoördineerde
wetten, door een bijdrage van 0,40
pct. van de lonen van het
vakantiedienstjaar die tot basis
hebben gediend voor de berekening
van de bijdrage verschuldigd voor de
samenstelling van het vakantiegeld.

Het saldo, dat moet gestort worden
door
het
Fonds
voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders
van de bouwnijverheid, in uitvoering
van artikel 65, § 2, tweede lid, 2 van
de
gecoördineerde
wetten,
is
verschuldigd op 31 maart van het jaar
volgend op dat van verjaring voorzien
bij artikel 17, tweede lid, van
voornoemde gecoördineerde wetten;
het moet ten laatste op 30 april aan
de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
betaald worden.

Het saldo, dat moet gestort worden
door
het
Fonds
voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders
van de bouwnijverheid, in uitvoering
van artikel 65, § 2, tweede lid, 2 van
de
gecoördineerde
wetten,
is
verschuldigd op 31 maart van het jaar
volgend op dat van verjaring voorzien
bij artikel 17, tweede lid, van
voornoemde gecoördineerde wetten;
het moet ten laatste op 30 april aan
de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
betaald worden.

De opbrengst van deze inhouding is
bestemd voor de financiering van de
helft van het vakantiegeld voor de
gelijkgestelde dagen bedoeld in
artikel 16, 4 tot 6, en voor de
financiering van het vakantiegeld
voor de gelijkgestelde dagen bedoeld
in 14 en 15 van hetzelfde artikel.

Versie 10/02/2003

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967
Artikel 15/3

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 15

Tekst volgens het KB van
10.01.1992
Toepasselijk vanaf 01.01.1986 en
voor het eerst op de in verschuldigde
vakantiegelden

Tekst volgens het KB van
10.10.1994
Toepasselijk vanaf 01.01.1993 en
voor het eerst op de in 1993
verschuldigde vakantiegelden

§ 1. Op het volledig bedrag van het Het bedrag van de inhouding
vakantiegeld
wordt
1
pct. bedoeld in artikel 19, § 1, eerste lid,
ingehouden.
1°, van de gecoördineerde wetten is
vastgesteld op 1 pct.

Tekst volgens het KB van
23.09.1999
Toepasselijk vanaf 01.01.1999 en
voor het eerst op het vakantiejaar
1999 – vakantiedienstjaar 1998
Het bedrag van de inhouding
bedoeld in artikel 19, § 1, eerste lid,
1°, van de gecoördineerde wetten is
vastgesteld op 1 pct. voor de
brutovakantiegelden lager dan BEF
41 017 en op 1,5 pct. voor de
brutovakantiegelden vanaf BEF 41
017.

De opbrengst van deze inhouding is
bestemd voor de financiering van het
vakantiegeld voor de gelijkgestelde
dagen bedoeld in artikel 16, 4 tot 6,
en voor de financiering van het
vakantiegeld voor de gelijkgestelde
dagen bedoeld in 14 en 15 van
hetzelfde artikel.
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